
 

 

Aktualizované: 28. 3. 2020 

Prijaté opatrenia 

Prehľad opatrení Ústredného krízového štábu SR a vlády SR. 

 
 

 Štát zavádza limit na počet zákazníkov v predajni, v jednom čase bude 
môcť byť v obchode len jeden zákazník na 25 metrov štvorcových 
predajnej plochy. 

 V obchodoch musí byť zabezpečená povinná dezinfekcia rúk alebo 
jednorazové rukavice pri vstupe a povinnosť nosiť rúško. Prevádzky 
musia zabezpečiť minimálny odstup v radách pri pokladniciach aspoň 
dva metre. 

 Zakáže sa predaj respirátorov bežnej verejnosti, keďže môžu byť 
nebezpečné (chorý človek, ktorý používa respirátor s výdychovým 
ventilom, vydychuje infikovaný vzduch). Respirátory budú 
k dispozícii iba pre zdravotníckych pracovníkov. 

 Od pondelka (30. 3. 2020) sa povoľuje otvorenie ďalších obchodov, 
služieb a prevádzok:  

o očné optiky, 
o služby STK a emisnej kontroly, 
o leasingové služby, 
o predajne a servis bicyklov, 
o notári a advokáti, 
o stavebniny, záhradníctva, 
o galantérie, metrový textil 
o farby, laky, 
o elektroinštalačné služby, 
o železiarstva, 
o zberné dvory, 
o servis výpočtovej a telekomunikačnej techniky, 
o kľúčové služby. 

Aj tieto prevádzky musia zabezpečiť rovnaké hygienické štandardy, 
ako predajne potravín: rúško, dezinfekcie rúk či rukavice, rozstupy 
aspoň dva metre a malá koncentrácia zákazníkov v jednom čase.  

 Zatvorené naďalej zostanú veľké obchodné domy a veľké prevádzky. 
Výnimku majú predajne potravín, drogérií a lekární v obchodných 
domoch. 

 Meranie telesnej teploty v obchodoch nebude povinné, iba 
odporúčané. V nemocniciach a priemyselných podnikoch bude 
meranie teploty od pondelka (30. 3. 2020) povinné. 
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 Pre seniorov nad 65 rokov zostávajú určené špeciálne otváracie 
hodiny v obchodoch, a to od 9.00 h do 12.00 h. 

 Všetky predajne budú v nedeľu zatvorené z dôvodu sanitárneho dňa 
a oddychu personálu, výnimku dostali len pohotovostné lekárne 
a veterinárne ambulancie. 

 Vláda SR vyhlásila NÚDZOVÝ STAV 
 Núdzový stav sa vzťahuje na: 

o držiteľov povolenia na prevádzkovanie záchrannej zdravotnej 
služby, 

o držiteľov povolenia na prevádzkovanie dopravnej zdravotnej 
služby, 

o Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, 
o právnické a fyzické osoby, ktoré majú z ÚDZS zmluvu o 

zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel, 
o právnické a fyzické osoby, ktoré prevádzkujú pohrebnú službu, 
o Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR, 
o Úrad verejného zdravotníctva SR, 
o regionálne úrady verejného zdravotníctva, 
o zariadenia sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje aj 

zdravotná starostlivosť. 
Štát chce chrániť seniorov, ktorí sú v prípade pandémie 
koronavírusu najzraniteľnejšou skupinou. Úrad verejného 
zdravotníctva SR zároveň uzavrie činnosť denných stacionárov 
a pre sociálne zariadenia vydá hygienické pokyny.  
Viac tu: Verejná vyhláška – poskytovanie sociálnych služieb  

 Povinnosť nosiť rúško všade mimo svojho bydliska. 
Viac tu: Verejná vyhláška – povinnosť nosiť rúška 

 Dodržiavať dvojmetrový rozstup v rade (vonku aj vnútri). 
 Otváracie hodiny pre seniorov (65 a viac) – každý deň okrem 

nedele od 9.00 h do – 12.00 h. 
Vláda SR a Úrad verejného zdravotníctva SR vyzvali seniorov, aby pre 
riziko ochorenia COVID-19 vychádzali zo svojho domu či bytu len v 
nevyhnutých prípadoch. Štát seniorom odporúča, aby radšej požiadali 
o pomoc iných, eliminovali sociálny kontakt s druhými ľuďmi, a to aj s 
rodinnými príslušníkmi. Vláda je pripravená v prípade nutnosti aj 
prijať zákaz vychádzania pre konkrétne skupiny ľudí. 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/227/20160102.html#ustavnyclanok-5
http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZSR_poskytovanie_socialnych_sluzieb24032020.pdf
http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZSR_povinnost_nosit_ruska_24032020.pdf

