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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. j) a k) 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 pandémie ochorenia COVID-19 vydal podľa § 

12 ods. 2 písm. b), c) a f) a § 48 ods. 4 písm. l) zákona č. 355/2007 Z. z. opatrenie č. 

OLP/6850/2020 z 28.08.2020, ktoré dopĺňa nasledovne: 

 

Bod 1. sa dopĺňa nasledovným odsekom: 

 

Všetky osoby, ktoré od 10. septembra 2020 od 07.00 hod. vstupujú na územie Slovenskej 

republiky spôsobom medzinárodnej leteckej dopravy a zároveň počas posledných 14 dní 

navštívili krajinu neuvedenú v Prílohe č. 1 opatrenia sú povinné po prílete preukázať sa 

príslušníkovi Policajného zboru registráciou na webe http://korona.gov.sk/ehranica. 

 

Termín: od 10. septembra 2020 od 07:00 hod. do odvolania. 

 

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 

http://korona.gov.sk/ehranica


počnúc dňom 12.03.2020 mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. 

stupňa. 

Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11.03.2020 

pandémiu ochorenia COVID-19.  

Toto opatrenie je jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia ochorení 

COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2) v Slovenskej republike. 

 

 

Nerešpektovanie tohto opatrenia je priestupkom na úseku verejného 

zdravotníctva podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad 

verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 56 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. vo 

výške do 1659 eur. V blokovom konaní môžu aj orgány Policajného zboru a obecnej 

polície uložiť páchateľovi za nerešpektovanie tohoto opatrenia pokutu vo výške do 1000 

eur. 
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