
 
Niektoré aktuality od 15.10.2020 – opatrenia 
proti COVID19 
 
Rúška 
 
Od 15. októbra (6:00 ráno) platí zákaz pohybovať sa v interiéroch budov (s výnimkou vlastnej 
domácnosti), prostriedkoch hromadnej dopravy a na verejnosti v exteriéroch bez prekrytia horných 
dýchacích ciest. 
Ústa aj nos musia byť prekryté rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom, či šatkou. 
 
Výnimku z nosenia rúška majú iba: 
 

o osoby v exteriéroch mimo zastavaného územia (intravilánu) obce, pokiaľ sú od ostatných 
osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako 5 metrov, 

o zamestnanec, ktorý sa nachádza na pracovisku v interiéri sám. 
 

Hromadné podujatia 
 
Od 15. októbra do odvolania sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a 
právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, 
spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 6 osôb. 
Zákaz sa nevzťahuje na zasadnutia, schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov, na 
zasadnutia (schôdze) a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona, alebo na voľby. 
Na STU to platí pre  AS STU a SRVVŠ STU – zasadajú bez limitu. 
 
Výnimku majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v čase začiatku hromadného 
podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného 
na území Európskej únie, na ochorenie COVID-19 nie starším ako 12 hodín. Uvedené hromadné 
podujatia musia byť ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva 
najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania. 
Za dodržania týchto podmienok je na uvedenom podujatí možné podávať pokrmy alebo nápoje. 
 
Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti: 
 

 vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími 
cestami (rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál alebo šatka), 

 zakazuje sa podávať alebo konzumovať pokrmy alebo nápoje, 

 vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a  
predmetov, 

 hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, 

 zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu 
rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk, 



 zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti, že v prípade 
vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je 
osoba povinná zostať v domácej izolácii, 

 zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou: 
- ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné 

telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného 
podujatia, 

- zákaz podávania rúk, 

 pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov 
hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 metre medzi osobami, to 
neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú 
činnosť, umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť, osoby usadené v hľadisku podujatia, 
osoby školiace voči osobám školeným, a iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia 
vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať, 

 v prípade sedenia sa odporúča zabezpečiť sedenie tak, že medzi obsadenými miestami  
ostane  jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v 
radoch alternovať, alebo tak, že je zabezpečené sedenie v každom druhom rade, uvedené sa 
nevzťahuje na osoby žijúce v spoločnej domácnosti, 

 v prípade sedenia na hromadných podujatiach športového charakteru je organizátor povinný 
zabezpečiť sedenie obecenstva len v každom druhom rade, 

 zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov, 

 organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich 
na hromadnom podujatí, 

 podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v exteriéri, 

 v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť 
priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup. 

 
 

Praktické informácie/domáca izolácia 
 
    Počas domácej izolácie neopúšťajte miesto vášho pobytu. Obmedzte  kontakty s inými osobami a 
neprijímajte návštevy. 
    Nákupy si zorganizujte s pomocou priateľov, rodiny či blízkych a poproste ich, aby vám ich nechali 
pred dverami alebo na inom určenom mieste, prípadne, ak sa dá, využite službu dovozu potravín do 
domácnosti, resp. služby samospráv, prípadne sa obráťte na miestny spolok Slovenského Červeného 
kríža. 
    Medzi základné preventívne opatrenia voči vírusovému ochoreniu patrí najmä dôsledné umývanie 
rúk dezinfekčným mydlom a časté, nárazové vetranie miestností. Kľučky, povrchy a predmety, ktoré 
bežne používate, dezinfikujte častejšie prípravkami s obsahom chlóru alebo alkoholu. Používajte 
jednorazové papierové a vlhčené utierky. 
    Každý člen rodiny má mať svoj vlastný uterák. Rovnako vlastný tanier, poháre či príbor. Ideálnym 
riešením pre člena rodiny, ktorý prišiel zo zahraničia, je samostatná izba a minimálne kontakty s 
ostatnými. Ak to aj nie je možné, každý člen rodiny by mal urobiť maximum pre to, aby k prípadnému 
prenosu ochorenia neprišlo. 
    Ak sa domáca izolácia vykonáva v rodinnom dome, je v poriadku tráviť čas na dvore. 
    V prípade bytového domu možno rešpektovať nutné a krátke opustenie priestorov – (vyhodiť 
smeti, prebrať nákup, vyvenčiť psa a podobne) samozrejme, za nutnosti prekrytých horných 
dýchacích ciest, sociálneho odstupu a dezinfikovania rúk pred opustením bytu. Rovnako je podstatné 
nezdržiavať sa zbytočne v spoločných priestoroch bytového domu, nepoužívať výťah. Na opustenie 



bytového domu treba mať relevantný dôvod, pretože v prípade nahlásenia porušenia karantény je 
otázne dokazovanie, že to bolo nevyhnutné opustenie miesta izolácie. 
    Budete kontaktovaní s výzvou na testovanie a inštrukciami. Odbery v domácom prostredí sa 
vykonávajú len vo výnimočných prípadoch, bude preto potrebné navštíviť odberné miesto. 
    Na odberné miesto odporúčame dopraviť sa vlastným autom a len osoby, ktoré budú testované. Ak 
nie ste vodič, je potrebné, aby osoba, ktorá vás vezie, rovnako ako vy, mala rúško. Vhodné je, aby 
spolujazdec sedel na zadnom pravom sedadle a mal aspoň sčasti otvorené okno.  
    Ak to situácia dovoľuje, možno zájsť k odbernému miestu aj pešo, samozrejme za dodržania 
hygienických opatrení – nosenie rúška, sociálny odstup od cudzích ľudí, dezinfekcia rúk pred 
opustením domu/bytu. 
    Ak sa necítite dobre a máte podozrenie že ide o príznaky COVID 19, je potrebné bezodkladne 
telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára, ktorý posúdi zdravotný stav a určí ďalší postup. 
 
 

Praktické informácie / Čo robiť v prípade 
pozitívneho testu 
Každá osoba, ktorá má pozitívny test na ochorenie COVID-19 je oslovená miestne príslušným 
regionálnym úradom verejného zdravotníctva - a to aktívne pracovníkom oddelenia epidemiológie, 
nakoľko každý RÚVZ vidí pozitívny prípad, ktorý mu územne prináleží, buď v systéme IS COVID alebo 
v systéme EPIS (Epidemiologický informačný systém), ihneď, ako tam výsledok vloží príslušné 
laboratórium. 
Osoba je odborným pracovníkom poučená, že ide do izolácie a zároveň je od nej odobratá 
epidemiologická anamnéza – cestovateľská (v zahraničí, doma), získavajú sa informácie o kontaktoch, 
ktoré daná osoba za ostatných 14 dní stretla a aj tieto osoby sú RÚVZ následne oslovené a je im 
nariadená izolácia. Pozitívna osoba vie najlepšie, s kým bola v úzkom kontakte, môže aj aktívne 
upozorniť svoje kontakty o tom, že je pozitívna, no zároveň stále platí, že je povinná uvedené 
kontakty oznámiť odbornému pracovníkovi RÚVZ, ktorý postupuje, ako je uvedené vyššie. 
Regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR pri kontaktovaní osoby rovnako zisťujú informácie o 
zdravotnom stave (či má príznaky a ak áno aké). Pozitívna osoba je poučená, ako sa má správať v 
izolácii, čo smie a čo nesmie a zároveň sú jej doručené karanténne opatrenia písomne. Naplánuje sa 
kontrolný odber, sleduje sa výsledok tohto vyšetrenia, následného vyšetrenia a ak sú tieto negatívne, 
osoba je uvoľnená z izolácie.  
 
 

Režim na hraniciach s Českou republikou 

Pre Českú republiku platí režim červených krajín EÚ, existuje však viacero výnimiek z izolácie a 
predloženia negatívneho RT-PCR testu: 

o osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí v Českej republike pracujú v oblasti 
zdravotníctva a opatrovateľstva, vedecko-výskumní pracovníci, pedagogickí zamestnanci 
alebo sezónni pracovníci v poľnohospodárstve alebo potravinárstve 

o osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí v Českej republike navštevujú alebo 
sa uchádzajú o navštevovanie alebo štúdium na materskej, základnej, strednej alebo vysokej 
škole v Českej republike, pri vstupe na územie SR sa musia preukázať príslušným potvrdením 
(napr. potvrdenie  o štúdiu, pozvánka na prijímacie/záverečné skúšky, zápis do školy); 
výnimka sa vzťahuje aj na jednu sprevádzajúcu osobu, ktorá musí predložiť čestné vyhlásenie 

o osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v Českej republike, ktorí na Slovensku 
navštevujú alebo sa uchádzajú o navštevovanie alebo štúdium na materskej, základnej, 
strednej alebo vysokej škole v SR, pri vstupe na územie SR sa musia preukázať príslušným 
potvrdením (napr. potvrdenie  o štúdiu, pozvánka na prijímacie/záverečné skúšky, zápis do 



školy); výnimka sa vzťahuje aj na jednu sprevádzajúcu osobu, ktorá musí predložiť čestné 
vyhlásenie 

o to isté platí aj pre žiakov a študentov základnej, strednej alebo vysokej školy (denné štúdium) 
mladších ako 26 rokov s trvalým alebo prechodným pobytom v SR,  ktorí sa zúčastňujú sa 
tréningov ako riadni členovia športového klubu v Českej republike; pri vstupe na územie SR 
sa musia preukázať napríklad potvrdením o členstve v klube; výnimka sa vzťahuje aj na jednu 
sprevádzajúcu osobu, ktorá musí predložiť čestné vyhlásenie 

 
o osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktoré obhospodarujú pozemky na území 

Českej republiky do vzdialenosti 10 km od štátnej hranice SR a naopak. Tieto osoby musia byť 
schopné sa preukázať hodnoverným dokladom (napr. list vlastníctva, zmluva o nájme 
poľnohospodárskej pôdy). 

o osoby, ktoré účinkujú alebo sa inak podieľajú na cezhraničnej audiovizuálnej, televíznej, 
divadelnej alebo inej umeleckej produkcii, ktoré v rámci toho vstupujú na územie SR z Českej 
republiky, alebo sa na územie SR vracajú z ČR; musia mať potvrdenie od producenta, 
vysielateľa alebo výrobcu programu, divadla a podobne. 

 
 
V tomto výpisku sú uvedené zmeny platné na úrovni našej školy. Úrad verejného zdravotníctva 
(ÚVZ) SR vydáva opatrenia na ochranu zdravia obyvateľov s platnosťou pre celé územie Slovenska 
a tie možno nájsť na ich stránke. 
Opatrenia vydané regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva platné nad rámec celoplošných 
opatrení je možné nájsť na stránkach jednotlivých RÚVZ. 
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                                                                                    Útvar prevádzky a krízového riadenia 
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