
AKTUALIZOVANÉ OPATRENIA ÚVZ SR PRI OHROZENÍ VEREJNÉHO 

 ZDRAVIA
 

Utorok, 17 Marec 2020 09:31  

 S účinnosťou od 16.03.2020 od 6.00 h sa na obdobie 14 dní uzatvárajú všetky maloobchodné 
prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem: 
  

1. predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na osobitné 
výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné lekárske účely, 

2. lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok, 
3. predajní drogérie, 
4. čerpacích staníc pohonných hmôt a palív, 
5. predajní novín a tlačovín, 
6. predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií, 
7. prevádzok telekomunikačných operátorov, 
8. prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením, 
9. prevádzok poštových, bankových a poisťovacích služieb, 
10. prevádzok internetových obchodov (eshop) a donáškových služieb 
11. pohrebné služby, služby pohrebiska a krematória 
12. autoservisy, pneuservisy a odťahovacie služby 
13. taxislužby vykonávajúce prepravu vecí a tovaru 
14. práčovne a čistiarne odevov 
 
Zákaz prevádzky sa netýka komunálnych služieb a služieb dezinfekcie a regulácie živočíšnych 
škodcov. 
 
ÚVZ SR zdôrazňuje, aby osoby počas prítomnosti v zariadeniach, ktoré môžu ostať otvorené, a 
rovnako aj v prostiriedkoch verejnej hromadne dopravy, používali ochranné rúška, prípadne inú 
obdobu ochrany tváre. 
  

 S účinnosťou od 16. marca 2020 od 6:00 hod. sa na obdobie 14 dní zakazuje prítomnosť verejnosti v 
prevádzkach verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením; tento zákaz sa nevzťahuje na 
predaj mimo prevádzku stravovacích služieb (napríklad prevádzky rýchleho občerstvenia s výdajným 
okienkom alebo predaj pokrmov so sebou bez vstupu do prevádzky). 

 všetkým osobám, ktoré sa od 16.03.2020 ako zorganizované skupiny vrátili z postihnutých oblastí 
zahraničia na územie SR alebo o repatriácií, ktorých na územie SR sa rozhodne, sa nariaďuje 
izolácia v zariadeniach určených Ministerstvom vnútra SR na dobu nevyhnutnú na vykonanie 
laboratórnej diagnostiky COVID-19. Následne po zistení negatívneho výsledku sa tejto osobe 
nariaďuje domáca izolácia v celkovej dobe spoločne 14 dní. 

 
 
Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 16.03.2020 nájdete tu: 
Opatrenie ÚVZ SR, ktorým sa s účinnosťou od 16.03.2020 uzatvárajú všetky maloobchodné 
prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby, okrem prevádzok uvedených v opatrení a nariadení 
izolácie skupín osôb (pdf) 
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