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

  
sp. zn.: OLP/5454/2020 

   Bratislava, 03.07.2020 
 

 
 

 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. 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 vydal podľa § 48 ods. 4 písm. c), d) a e) zákona 
č. 355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení 
neskorších predpisov opatrenie č. OLP/5274/2020 zo dňa 25.06.2020, ktoré týmto mení 
a dopĺňa nasledovne  

 
1. S účinnosťou od 04. júla 2020 sa nasledujúci odsek bodu B opatrenia: 
   
„Tento zákaz sa nevzťahuje na výkon hromadných podujatí s výlučne 
sediacim obecenstvom, pokiaľ je organizátor schopný zabezpečiť a dodržiavať 
nasledovné: 
- zabezpečiť sedenie tak, že medzi obsadenými miestami  ostane  jedno miesto neobsadené, 

pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je potrebné v radoch alternovať, 
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obsadenie kapacity priestorov určených pre sediace obecenstvo nemôže byť vyššie ako 50%.“ 
 
mení nasledovne: 
 
„Tento zákaz sa nevzťahuje na výkon hromadných podujatí s výlučne 
sediacim obecenstvom, pokiaľ je organizátor schopný zabezpečiť a dodržiavať 
nasledovné: 
- zabezpečiť sedenie tak, že medzi obsadenými miestami  ostane  jedno miesto neobsadené, 

pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je potrebné v radoch alternovať, alebo zabezpečiť 
sedenie obecenstva iba v každom druhom rade, 

- obsadenie kapacity priestorov určených pre sediace obecenstvo nemôže byť vyššie ako 
50%.“ 
 
 

2. S účinnosťou od 07. júla 2020 sa nasledujúci odsek bodu B: 
 
„Tento zákaz sa nevzťahuje na výkon hromadných podujatí s výlučne 
sediacim obecenstvom, pokiaľ je organizátor schopný zabezpečiť a dodržiavať 
nasledovné: 
- zabezpečiť sedenie tak, že medzi obsadenými miestami  ostane  jedno miesto neobsadené, 

pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je potrebné v radoch alternovať, alebo zabezpečiť 
sedenie obecenstva iba v každom druhom rade, 

- obsadenie kapacity priestorov určených pre sediace obecenstvo nemôže byť vyššie ako 
50%.“ 

 
mení nasledovne: 
 
„Tento zákaz sa nevzťahuje na výkon hromadných podujatí s výlučne 
sediacim obecenstvom, pokiaľ je organizátor schopný zabezpečiť a dodržiavať 
nasledovné: 
- zabezpečiť sedenie obecenstva iba v každom druhom rade, 
- obsadenie kapacity priestorov určených pre sediace obecenstvo nemôže byť vyššie ako 

50%.“ 
 
 
3. S účinnosťou od 07. júla 2020 sa bod B dopĺňa o nasledovný odsek: 
 
Tento zákaz sa nevzťahuje na výkon hromadných podujatí, pokiaľ je organizátor 
schopný zabezpečiť rozdeliť priestor hromadného podujatia na sektory, pre ktoré musí 
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dodržiavať nasledovné: 
- zabezpečiť kontrolovaný vstup a výstup do sektoru hromadného podujatia, 
- v sektore sa v jednej chvíli môže nachádzať najviac 1000 osôb,  
- organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa 

nachádzajúcich v jednotlivých sektoroch, 
- pre exteriérové sektory, na jednu osobu musí pripadať najmenej 5 m2 plochy sektoru, 
- pre interiérové sektory, na jednu osobu musí pripadať najmenej 10 m2 plochy sektoru, 
- pokiaľ je pre účasť na hromadnom podujatí potrebná vstupenka alebo iný obdobný 

doklad, odporúča sa jej predaj účastníkom iba online spôsobom. 
 
 

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 od 6:00 hod. mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. 
stupňa. 

Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11. 3. 2020 
pandémiu ochorenia COVID-19. 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v nadväznosti na zlepšenie 
epidemiologickej situácie v súvislosti s COVID-19 v Slovenskej republike týmto opatrením 
umožňuje uskutočniť hromadné podujatia nad 1000 osôb, pričom organizátor hromadného 
podujatia je povinný zabezpečiť dodržiavanie protiepidemických opatrení. 
 

Nerešpektovanie opatrenia je správnym deliktom podľa § 57 ods. 33 písm. a) 
zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží 
pokutu podľa § 57 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 20.000 eur. 

 
 
 
 
 
 

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


