
Mimoriadne preventívne 
opatrenia proti šíreniu 
koronavírusu COVID-19

Voľnočasové aktivity

Nakupovanie

Pokuta pre právnickú osobu, ktorá nariadenie neuposlúchne je viac ako 10 000 eur.

Nové!!!
Detské ihriská a parky
Mestské časti a samosprávy postupne uzatvárajú uzamykateľné ihriská, parky a športoviská. Ak ihrisko 
nebolo možné zamknúť, prosíme, nenavštevujte ho. Pohyb na miestach s vysokou koncentráciou ľudí nie 
je v súčasnej situácii bezpečný.

Vysokohorské chaty – uzatváranie alebo obmedzená prevádzka
Aktuálny stav je možné sledovať na webových stránkach jednotlivých chát alebo priamo kontaktovať 
prevádzkovateľov. Horskí záchranári zároveň neodporúčajú návštevníkom horských oblastí pohyb vo 
väčších skupinách a ani zhromažďovanie a zdržiavanie sa vo vnútorných priestoroch zariadení, ktoré sú  
v obmedzenom režime.

Služby pre občanov
Domovy sociálnych služieb a nemocnice
Naďalej platí zákaz návštev v domovoch sociálnych služieb, domovoch dôchodcov, detských domovoch, 
zákaz návštev v nemocniciach.

Pošta
Slovenská pošta funguje v obmedzenom režime, podľa potreby upravuje otváracie hodiny. Pobočky 
podliehajú pravidelnej dezinfekcii. 

Klientske centrá a okresné úrady
Otváracie hodiny sú obmedzené na tri hodiny denne.

Sociálna poisťovňa
Obmedzenie fungovania – agendu vybavujte e-mailom alebo telefonicky.

Dôležité!
Špeciálna OČR – nakoľko deti sú doma zo zákona – nahlasuje sa telefonicky – netreba nikam chodiť osobne.

Zatvorené:
• lyžiarske strediská
• zábavné parky a aquaparky
• bary a diskotéky

• fitness centrá a wellness centrá
• kúpele
• kultúrne zariadenia – divadlá, kiná, múzeá

Počas víkendu bude v obchodných centrách možnosť nakúpiť len potraviny, drogériu či lieky. 
Otvorené budú aj novinové stánky. 
Pýtate sa čo ďalej? To sa už vyhodnotí a rozhodne na krízovom štábe v pondelok 16. marca 2020.

Platí  

od piatka,  

13. marca 2020  

7:00 hod.



Školy a školské zariadenia

Chráňme našich 
seniorov a starých 
rodičov

Vyučovanie sa v období 16. – 27. marca 2020 vrátane prerušuje. Platí aj pre všetky vysoké školy pri 
využívaní prezenčnej metódy štúdia.

• Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa presúva na obdobie 31. marca –  
3. apríla 2020 

• Termín konania internej časti maturitnej skúšky sa presúva na obdobie 1. júna – 19. júna 2020
• Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo 

nadania sa presúvajú na obdobie 30. marca – 30. apríla 2020

V nadväznosti na posuny termínov maturitnej skúšky sa vysokým školám odporúča zvážiť úpravu 
termínov prijímacieho konania na bakalárske študijné programy a študijné programy spojeného prvého  
a druhého stupňa, prípadne využiť možnosť podmienečného prijatia.

Viac info aj na: www.nucem.sk

Prosíme všetkých rodičov, aby pri zabezpečení 
starostlivosti o deti v rámci možností chránili 
starých rodičov, keďže práve seniori sú 
najzraniteľnejší. Ďakujeme.

Doprava

POZNÁMKA: Opatrenia sa priebežne s ohľadom na aktuálnu situáciu vyhodnocujú a dopĺňajú. 

Železničná doprava
Medzinárodné vlaky nepremávajú. 
Vnútroštátna osobná železničná doprava bude od soboty, 14. marca 2020 premávať každý deň podľa 
grafikonu zodpovedajúcemu sobote. 
Info: ZSSK pokračuje v pravidelnej dezinfekcii vozňov. Rovnako ŽSR dezinfikuje priestory staníc.

Autobusová doprava
Medzinárodné autobusové spoje nesmú premávať zo Slovenska, ani smerom na Slovensko.

Kamiónová preprava tovaru
Nákladná preprava je povolená ako na vnútroštátnych, tak aj medzinárodných trasách s cieľom 
zabezpečiť zásobovanie. Vodiči kamiónov musia byť vybavení ochrannými pomôckami.

Lodná doprava
Osobné výletné lode nesmú na Slovensku pristavovať. Preplávať územím bez zastavenia môžu.

Letecká doprava
Medzinárodná letecká osobná doprava bude zastavená na základe uznesenia Vlády SR, ktorá musí 
schváliť takéto zastavenie letov z dôvodu medzinárodnej koordinácie.


