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ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 
Trnavská cesta 52 
P.O.BOX 45 
826 45 Bratislava  

  
 
  sp. zn.: OLP/4361/2020 

        Bratislava, 25.05.2020 
 
 
 

Opatrenie  
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky  

pri ohrození verejného zdravia  
 
 

 
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán 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 podľa 
§ 12 ods. 2 písm. b), c) a f), § 48 ods. 4 písm. l) a § 60a ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. 
nariaďuje toto  

 
opatrenie: 

 
Všetkým osobám, ktoré sa k 26. máju 2020, 8:00 hod. nachádzajú z dôvodu prekročenia 
hraníc Slovenskej republiky v izolácii v zariadeniach určených štátom, sa nariaďuje zdržať sa 
v tejto izolácii na dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky ochorenia 
COVID-19 alebo preukázania sa aktivovanou mobilnou aplikáciou na monitorovanie 
dodržiavania nariadenej izolácie podľa § 60a ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. (ďalej len 
mobilná aplikácia „eKaranténa“).  Potvrdenie aktivácie mobilnej aplikácie eKaranténa 
zabezpečí príslušník Policajného zboru v zariadení určenom štátom. Následne po zistení 
negatívneho výsledku testu na ochorenie COVID-19, alebo po potvrdení aktivovania 
mobilnej aplikácie eKaranténa, sa tejto osobe nariaďuje izolácia v domácom prostredí 
v celkovej súhrnnej dobe 14 dní. Tieto osoby sú povinné sa bezodkladne presunúť na miesto 
izolácie v domácom prostredí. Zároveň osoby, ktoré sa v zariadení určenom štátom 
nepodrobili laboratórnej diagnostike ochorenia COVID-19 sú povinné sa najskôr na 5. deň od 
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vstupu na územie Slovenskej republiky podrobiť sa laboratórnej diagnostike RT-PCR na 
ochorenie COVID-19. Po dobu domácej izolácie sa táto nariaďuje i osobám žijúcim s nimi 
v spoločnej domácnosti. Všetky osoby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť domácej izolácie sú 
povinné sa bezodkladne telefonicky hlásiť na miestne príslušnom regionálnom úrade 
verejného zdravotníctva. 
 
 

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 mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. 
stupňa a vyhlásila na postihnutom území Slovenskej republiky núdzový stav podľa 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 s účinnosťou od 19. 
marca 2020. 

Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11.03.2020 
pandémiu ochorenia COVID-19. 

 
Podľa § 60a ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. počas krízovej situácie z dôvodu 

ochorenia COVID-19 môže úrad verejného zdravotníctva na účely plnenia opatrenia podľa § 
12 ods. 2 písm. f) rozhodnúť o tom, že fyzické osoby, ktoré majú povinnosť podrobiť sa 
nariadenej izolácii v zdravotníckom zariadení alebo v inom určenom zariadení, sa môžu 
nariadenej izolácii podrobiť v domácom prostredí za podmienky ustanovenej v odseku 3. 

Podľa § 60a ods. 3 zákona č. 355/2007 Z. z. podmienkou možnosti podrobiť sa 
nariadenej izolácii v domácom prostredí podľa odseku 2 je písomný súhlas alebo inak 
hodnoverne preukázateľný súhlas fyzickej osoby s podrobením sa izolácii v domácom 
prostredí za použitia mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie. 
  

  

Toto opatrenie je jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia ochorení 
COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2) v Slovenskej republike.  

Osoba, ktorej týmto opatrením vznikla povinnosť izolácie, je povinná: 
a) sledovať svoj  zdravotný  stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, 

kašeľ, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky 
kontaktovať zodpovednú osobu karanténneho zariadenia a v prípade domácej izolácie 
ošetrujúceho lekára a územne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a 
podrobiť sa odberu biologického materiálu, 

b) zdržať sa sociálnych kontaktov, 
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c) zdržať sa cestovania, okrem bezodkladného presunutia sa do miesta izolácie v domácom 
prostredí, 

d) zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie alebo prijímať v 
mieste izolácie vnímavé osoby. 
 

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. 
 
 
 
 
 

      Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD. 
                                                                          hlavný hygienik Slovenskej republiky 


