
 

 

Aktuálne opatrenia v súvislosti 
so šírením COVID-19 na Slovensku 
 
V súvislosti s ochorením COVID-19, ochranou zdravia 

ľudí a predchádzaním úmrtiam prijala Slovenská 

republika ďalšie opatrenia, ktorých zhrnutie prinášame 

nižšie. 

Vyhlásenie núdzového stavu vládou 
SR 
 
Vláda Slovenskej republiky (ďalej len „Vláda“) prijala 

dňa 15. marca 2020 uznesenie č. 114 o vyhlásení 

núdzového stavu publikované v Zbierke zákonov SR 

pod č. 45/2020 Z. z. dňa 16. marca 2020 (ďalej len 

„Uznesenie“), uverejnené na adrese zde:.  

Uznesením Vláda vyhlásila núdzový stav pre oblasť 

zdravotníctva na základe čl. 5 ústavného zákona č. 

227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, 

vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového 

stavu v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) 

z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej 

súvislosti so vznikom pandémie.  

V čase núdzového stavu možno v nevyhnutnom 

rozsahu a na nevyhnutný čas podľa závažnosti 

ohrozenia, najdlhšie na 90 dní, obmedziť základné 

práva a slobody a uložiť povinnosti na postihnutom 

alebo na bezprostredne ohrozenom území, a to 

najviac v rozsahu stanovenom Zákonom, zahŕňajúce 

najmä nasledovné obmedzenia: 

► obmedziť nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia 

evakuáciou na určené miesto, 

► uložiť pracovnú povinnosť na zabezpečenie 

zásobovania, udržiavania pozemných komunikácií 

a železníc, vykonávania dopravy, prevádzkovania 

vodovodov a kanalizácií, výroby a rozvodu 

elektriny, plynu a tepla, výkonu zdravotnej 

starostlivosti, udržiavania verejného poriadku 

alebo na odstraňovanie vzniknutých škôd, 

► obmedziť slobodu pohybu a pobytu zákazom 

vychádzania v určenom čase a zákazom vstupu na 

postihnuté alebo bezprostredne ohrozené územie, 

► obmedziť alebo zakázať uplatňovanie práva 

pokojne sa zhromažďovať alebo zhromažďovanie 

na verejnosti podmieniť povoľovaním, 

► zakázať uplatňovanie práva na štrajk. 

Núdzový stav sa v zmysle Trestného zákona považuje 

za krízovú situáciu. Za spáchanie trestného činu za 

krízovej situácie (teda i v núdzovom stave) stanovuje 

Trestný zákon prísnejšie tresty odňatia slobody pri 

jednotlivých tresných činoch (ako napr. pri tresnom 

čine šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby, 

ohrozenia vírusom ľudskej imunodeficiencie, šírenia 

poplašnej správy). Zároveň tresný zákon pozná 

i samostatné tresné činy porušovania a vyhýbania sa 

výkonu povinností za krízovej situácie, za ktoré možno 

páchateľa potrestať odňatím slobody až na päť rokov.  

Vláda Uznesením uložila pracovnú povinnosť na 

zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a 

zakázala uplatňovanie práva na štrajk pracovníkom 

štátnych nemocníc a ústavov uvedených v prílohe 
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Uznesenia.  

Opatrenia úradu verejného 
zdravotníctva SR  

Úrad verejného zdravotníctva SR (ďalej len „Úrad“) 

s ohľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu vo 

svete, Európskej únii a SR a šírenie ochorenia COVID-

19 s cieľom zamedziť šírenie ochorení COVID-19 v SR 

prijal niekoľko opatrení uverejnených na adrese zde. 

Nižšie uvádzame krátke zhrnutie najaktuálnejších 

z nich. 

1) Opatrenie o domácej izolácii osôb vracajúcich 

sa zo zahraničia 

Opatrením zo dňa 12. marca 2020 (ďalej len 

„Opatrenie 1“) Úrad nariadil osobám: 

- s prechodným a trvalým pobytom v SR,  

- žijúcim na území SR nad 90 dní; alebo 

- zamestnaným na území SR,  

ktoré sa v období od 13. marca 2020 od 7.00 do 

odvolania vrátili zo zahraničia, vrátane osôb, ktoré  

s touto osobou žijú v spoločnej domácnosti izoláciu v 

domácom prostredí na dobu 14 dní. Ďalej sú tieto 

osoby povinné bezprostredne po návrate do SR 

oznámiť túto skutočnosť (telefonicky alebo 

elektronicky) svojmu lekárovi. Lekár potom osobe, 

ktorá sa vrátila zo zahraničia a osobe, ktorá s touto 

osobou žije v spoločnej domácnosti, vystaví potvrdenie 

o práceneschopnosti z dôvodu karantény pre COVID-

19. 

Z povinnej izolácie sú vyňatí najmä: 

- vodiči nákladnej dopravy, rušňovodiči a 

strojvodcovia v železničnej nákladnej doprave 

a posádky v lodnej nákladnej doprave, ktorí 

vstupujú na územie SR za účelom prepravy, 

nakladania a vykladania tovaru, 

- vodiči a posádka dopravnej zdravotnej služby 

vykonávajúci transport pacienta,  

- piloti dopravných lietadiel, ktorí neopustia palibu 

lietadla s výnimkou vykonania predletovej 

a medziletovej prípravy, pri tranzitoch 

a spiatočných letoch.  

Tieto osoby majú povinnosť v prípade akýchkoľvek 

príznakov ochorenia COVID-19 telefonicky kontaktovať 

svojho lekára a používať ochranné prostriedky. 

Opatrenie 1 sa nevzťahuje ani na občanov SR, ktorí 

majú trvalý pobyt alebo povolený prechodný pobyt  

v prihraničných oblastiach (do 30 km od štátnej 

hranice SR) a majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, 

obdobný pracovný vzťah alebo právny vzťah pri výkone 

štátnej služby v SR alebo pracovnoprávny vzťah, 

obdobný pracovný vzťah v oblasti zdravotníctva alebo 

ošetrovateľstva v prihraničných oblastiach SR. 

Za nerešpektovanie Opatrenia 1 uloží príslušný 

regionálny Úrad pokutu vo výške do 1.659 eur. 

2) Uzatvorenie maloobchodných prevádzok, 

prevádzok poskytujúcich služby a nariadenie 

izolácie skupín osôb 

Opatrením zo dňa 15. marca 2020 (ďalej len 
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Informácie uvedené v tomto bulletine sú prezentované na základe 

nášho najlepšieho presvedčenia a poznatkov získaných v čase, keď 

bol tento text daný do tlače. Avšak konkrétne informácie vzťahujúce 

sa k témam uvedeným v tomto bulletine by mali byť konzultované skôr, 

než na ich základe bude urobené akékoľvek rozhodnutie.  

Informácie uvedené v tomto bulletine súčasne nemožno chápať ako 

vyčerpávajúci popis relevantnej problematiky a všetkých možných 

dôsledkov. Ďalej si dovoľujeme poznamenať, že na niektoré záležitosti 

uvádzané v tomto bulletine môžu existovať rôzne právne názory. Je 

teda možné, že v budúcnosti prevládne iný právny názor, ako ten, čo 

je uvedený v texte. 

Za účelom získania ďalších informácií kontaktujte, prosím, partnera / 

manažéra, s ktorým ste zvyčajne v spojení, alebo nižšie uvedených 

advokátov tímu Weinhold Legal: 

 

 

Tomáš Čermák 

vedúci advokát 

tomas.cermak@weinholdlegal.com 

 

 

Karin Konečná 

advokát 

karin.konecna@weinholdlegal.com 

 

„Opatrenie 2“) Úrad z dôvodu vyhlásenia núdzového 

stavu vládou SR a s cieľom zamedzenia šírenia 

ochorení COVID-19 v Slovenskej republike 

s účinnosťou od 16. marca 2020 od 6:00 hod. prijal 

ďalšie obmedzenia: 

► na obdobie 14 dní sa uzatvárajú všetky 

maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky 

poskytujúce služby (s výnímkou predajní potravín, 

lekární, drogérií, čerpacích staníc, predajní novín 

a tlačovín, prevádzok verejného stravovania a 

rýchleho občerstvenia, prevádzok internetových 

obchodov a iné); 

► na obdobie 14 dní sa zakazuje prítomnosť 

verejnosti v prevádzkach verejného stravovania a 

stánkoch s rýchlym občerstvením (s výnimkou 

prevádzok rýchleho občerstvenia s výdajným 

okienkom alebo predaja pokrmov so sebou); 

► všetkým osobám, ktoré sa skupinovo vracajú 

z postihnutých oblastí zahraničia sa nariaďuje 

izolácia v zariadeniach určených Ministerstvom 

vnútra SR na dobu 14 dní. 

Za nerešpektovanie Opatrenia 2 uloží príslušný 

regionálny Úrad pokutu vo výške do 20.000 eur. Za 

nerešpektovanie izolácie uloží príslušný regionálny 

Úrad pokutu vo výške do 1.659 eur. 
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