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Opatrenie 

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky  

pri ohrození verejného zdravia 

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej 

správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. 

o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území 

Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 

111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym 

riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. c) a e) 

zákona č. 355/2007 Z. z. tieto  

o p a t r e n i a: 

 

B) S účinnosťou od 20. mája 2020 do odvolania sa prevádzkovateľom maloobchodných 

prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 

355/2007 Z. z. pre nakupujúcich (zákazníkov) a zamestnancov dodržiavanie nasledovných 

hygienických opatrení: 

Prevádzky autoškôl a iných registrovaných osôb pre vykonávanie kurzov povinnej 

základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:  

- vodič a inštruktor musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, 

šál, šatka); 

- praktický výcvik vo vedení vozidla a údržby vozidla možno vykonávať len za účasti 

jedného účastníka vodičského kurzu a jedného inštruktora; pri konaní skúšky sa 

počet osôb rozširuje o jedného skúšobného komisára prítomného  

v kabíne vozidla;  

- po každom výcviku vedenia vozidla a výcviku na trenažéri, ktorý absolvuje jeden účastník 

kurzu musí byť interiér vozidla, najmä volant a rýchlostná páka, vydezinfikovaný 

dezinfekčným prostriedkom;  



- medzi jednotlivými jazdami vozidlom pri zmene účastníka kurzu musí byť prestávka  

v trvaní najmenej 15 minút;  

- pri výcviku zameranom na vedenie motorových vozidiel skupín A (motorky) musí mať 

každý z frekventantov tohto kurzu vlastnú prilbu a príslušné ochranné pomôcky, ktoré sa 

pri takomto výcviku pri vedení tohto typu vozidla používajú (napr. ochranné rukavice). 

 

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva 

Slovenskej republiky č. OLP/3795/2020 zo dňa 05.05.2020.  

 

O d ô v o d n e n i e 

 

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov 

počnúc dňom 12.03.2020 od 6:00 hod. mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného 

zdravia II. stupňa.  

Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11. 3. 2020 

pandémiu ochorenia COVID-19. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v 

nadväznosti na zlepšenie epidemiologickej situácie v súvislosti s COVID-19 v Slovenskej 

republike a v súlade s postupným plánom otvárania prevádzok vydal opatrenie, ktorého 

obsah je uvedený v záväznej časti tohto opatrenia.  

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zároveň uložil 

prevádzkovateľom maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby 

povinnosť dodržiavať protiepidemické opatrenia.  

Nerešpektovanie opatrenia je správnym deliktom podľa § 57 ods. 33 písm. a) zákona 

č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu 

podľa § 57 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 20.000 eur.  
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