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5
VYHLÁŠKA
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici,
ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Banská Bystrica a Brezno
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici ako príslušný orgán štátnej správy na
úseku verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm. e), § 48 ods. 4 písm. c), e), j), y) a § 59b
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 ustanovuje:
§1
Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. c), e) a y) zákona č. 355/2007 Z. z. nariaďuje všetkým
prevádzkovateľom zariadení dodržiavať nasledovné opatrenia:
a) počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 25 m2
z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov; to neplatí pre deti do 10 rokov v sprievode dospelej
osoby,
b) pokiaľ predajná plocha prevádzky určená pre zákazníkov nedosahuje 25 m2, v prevádzke v jednom okamihu
sa môže nachádzať najviac 1 zákazník (táto podmienka sa nevzťahuje na deti do 10 rokov v sprievode
dospelej osoby),
c) zabezpečiť maximálne možné využitie dostupných pokladní tak, aby sa minimalizoval počet zákazníkov
čakajúcich pred pokladňami,
d) v prípade samoobslužných pokladní zabezpečiť zachovávanie odstupov medzi osobami v radoch, vrátane
bočných odstupov minimálne 2 m (to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti),
e) v interiéroch prevádzky zabezpečiť zachovávanie odstupov medzi osobami v radoch minimálne 2 m (to neplatí
pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti).
§2
(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. c), e) a j) zákona č. 355/2007 Z. z. sa zakazuje prevádzkovať zariadenia
definované v § 24 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. poskytujúce starostlivosť o deti do 3 rokov veku.
(2) Zákaz prevádzky podľa ods. 1 sa nevzťahuje na zariadenia, ktoré poskytujú starostlivosť o deti
zamestnancov orgánov štátnej správy a prevádzkovateľov na úseku kritickej infraštruktúry, zdravotníckych
pracovníkov a ostatných pracovníkov v zdravotníctve, zamestnancov zabezpečujúcich zachovanie chodu
hospodárstva a verejného života.
§3
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

MUDr. Zora Kľocová Adamčáková, PhD., v. r.
regionálna hygienička
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6
VYHLÁŠKA
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre,
ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov
výdajných miest prevádzok, priestorov zamestnávateľa a priestorov zariadení starostlivosti detí do troch
rokov veku, materských škôl, škôl a školských zariadení v územnom obvode okresu Nitra
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre (ďalej len „úrad“) podľa § 6 ods. 3 písm. e)
zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydáva
podľa § 59b zákona túto vyhlášku, ktorou nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. e), s), x) a z) zákona tieto opatrenia
pri ohrození verejného zdravia:
§1
Vstup do výdajných miest maloobchodných prevádzok alebo výdajných miest internetových obchodov
(e-shop)
(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. e), s), x) a z) zákona sa v období od 11. januára 2021 05:00 hod.
do 30. januára 2021 z dôvodu ochrany života a zdravia všetkým prevádzkovateľom výdajných miest
maloobchodných prevádzok alebo výdajných miest internetových obchodov (e-shop) v územnom obvode okresu
Nitra nariaďuje zakázať vstup osobám, okrem osôb podľa § 1 ods. 2 tejto vyhlášky, do vnútorných a vonkajších
priestorov ich prevádzok.
(2) Zákaz podľa § 1 ods. 1 sa nevzťahuje na:
a) osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19
nie starším ako 7 dní alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším
ako 7 dní,
b) príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov pri plnení ich úloh,
c) osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace,
d) dieťa do desiatich rokov veku,
e) osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie
COVID-19,
f) osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,
g) osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra,
h) osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,
i) onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby
s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou)
z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby
napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby,
j) osobu, ktorá mala počas obdobia 8. január až 18. január 2021 nariadenú izoláciu v domácom prostredí
regionálnym úradom verejného zdravotníctva alebo nariadenú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény
svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast a nemusela
sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19,
k) vodičov nákladnej dopravy, vodičov autobusovej dopravy, pilotov, členov posádky lietadla a iných členov
leteckého personálu, posádku v lodnej doprave, rušňovodičov, vozmajstrov, vlakové čaty a obslužných
pracovníkov v železničnej doprave vstupujúcich na územie Slovenskej republiky, ak územie Slovenskej
republiky opustia do 48 hodín od vstupu,
l) osobu, ktorá je alebo bola v čase trvania povinností podľa tejto vyhlášky vo výkone väzby alebo vo výkone
trestu odňatia slobody a preukáže sa negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území
Európskej únie na ochorenie COVID-19 zabezpečovaným Zborom väzenskej a justičnej stráže.
(3) Za účelom overenia, že sa na osobu nevzťahuje zákaz vstupu podľa § 1 ods. 1 je prevádzkovateľ
zariadenia oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky
predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa § 1 ods. 2 písm. a) až l); takáto
osoba je povinná sa takýmto dokladom preukázať pri vstupe, v opačnom prípade má prevádzkovateľ právo
takejto osobe vstup odoprieť.
(4) Predloženie dokladu podľa § 1 ods. 3 možno nahradiť v prípadoch podľa § 1 ods. 2 písm. c), e) až j)
potvrdením o výnimke podľa prílohy alebo potvrdením o výnimke podľa prílohy vystavenú poskytovateľom
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zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a
s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti; v prípade dieťaťa poskytovateľom
zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria.
§2
Vstup zamestnancov na pracoviská a do iných priestorov zamestnávateľa
(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. s), x) a z) zákona sa v období od 11. januára 2021 05:00 hod.
do 30. januára 2021 z dôvodu ochrany života a zdravia všetkým zamestnávateľom, v pracoviskách a iných
priestoroch zamestnávateľa v územnom obvode okresu Nitra nariaďuje zakázať vstup zamestnancom, okrem
zamestnancov podľa § 2 ods. 2 tejto vyhlášky, na tieto pracoviská a do iných priestorov zamestnávateľa.
(2) Zákaz podľa § 2 ods. 1 sa nevzťahuje na:
a) osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19
nie starším ako 7 dní alebo negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovanom na území Európskej
únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní,
b) osobu pôsobiacu v bezpečnostnom systéme Slovenskej republiky a osobu v štátnozamestnaneckom pomere,
osobu vykonávajúcu prácu vo verejnom záujme a príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo
ozbrojených zborov plniacich úlohy na úseku krízového riadenia, krízových situácií, mimoriadnych udalostí,
stavov tiesne, bezpečnostného manažmentu, ochrany kritickej infraštruktúry, ochrany verejného poriadku
a obrany štátu,
c) príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov pri plnení ich úloh,
d) osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace,
e) dieťa do desiatich rokov veku,
f) osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie
COVID-19,
g) osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,
h) osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra,
i) osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,
j) onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby
s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou)
z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby
napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby,
k) osobu, ktorá mala počas obdobia 8. január až 18. január 2021 nariadenú izoláciu v domácom prostredí
regionálnym úradom verejného zdravotníctva alebo nariadenú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény
svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast a nemusela
sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19,
l) osobu, ktorá je alebo bola v čase trvania povinností podľa tejto vyhlášky vo výkone väzby alebo vo výkone
trestu odňatia slobody a preukáže sa negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území
Európskej únie na ochorenie COVID-19 zabezpečovaným Zborom väzenskej a justičnej stráže,
m) osoby, ktoré zapezpečujú prepravu tovaru a osôb, zásobovanie, kuriérske a poštové služby, servis a údržbu
prevádzkových zariadení z oblastí mimo okresu Nitra.
(3) Za účelom overenia, že sa na zamestnanca nevzťahuje zákaz vstupu podľa § 2 ods. 1 je zamestnávateľ
oprávnený požadovať od zamestnanca vstupujúceho na pracovisko alebo do iných priestorov zamestnávateľa
predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa § 2 ods. 2 písm. a) až l); takáto
osoba je povinná sa takýmto dokladom preukázať pri vstupe.
(4) Predloženie dokladu podľa § 2 ods. 3 možno nahradiť v prípadoch podľa § 2 ods. 2 písm. d), f) až k)
potvrdením o výnimke podľa prílohy alebo potvrdením o výnimke podľa prílohy, vystavenú poskytovateľom
zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo,
a s ktorým má zamestnanec uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti; v prípade dieťaťa
poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore
pediatria.
(5) V prípade, keď zamestnávateľ zakáže zamestnancovi vstup na pracovisko alebo do iných priestorov
zamestnávateľa podľa § 2 ods. 1, pričom zamestnanec nevie preukázať, že spĺňa niektorú z výnimiek podľa § 2
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ods. 2, je toto odopretie vstupu považované za odopretie vstupu z dôvodu, že zamestnanec nespĺňa požiadavky
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.11
(6) Osobám podľa § 2 písm. m) sa nariaďuje pri realizácii služieb používanie primeranej ochrany horných
dýchacích ciest, gumených rukavíc a maximálne obmedziť osobný kontakt s personálom.
§3
Vstup do priestorov zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa; materských škôl, škôl
a školských zariadení; prevádzkarní, v ktorých sa prevádzkuje živnosť starostlivosti o deti do šesť rokov
veku dieťaťa; prevádzkarní, v ktorých sa prevádzkuje živnosť výchovy a mimoškolského vzdelávania detí
a mládeže; iných zariadení, v ktorých sa poskytuje služba výchovy a starostlivosti o deti
(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. e), s), x) a z) zákona sa v období od 11. januára 2021 05:00 hod.
do 30. januára 2021 z dôvodu ochrany života a zdravia všetkým prevádzkovateľom priestorov zariadení
starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, materských škôl, škôl a školských zariadení, prevádzkarní,
v ktorých sa prevádzkuje živnosť starostlivosti o deti do šesť rokov veku dieťaťa; prevádzkarní, v ktorých
sa prevádzkuje živnosť výchovy a mimoškolského vzdelávania detí a mládeže; iných zariadení, v ktorých
sa poskytuje služba výchovy a starostlivosti o deti v územnom obvode okresu Nitra nariaďuje zakázať vstup
osobám, okrem osôb podľa § 3 ods. 2 tejto vyhlášky, do vnútorných a vonkajších priestorov ich prevádzok.
(2) Zákaz podľa § 3 ods. 1 sa nevzťahuje na:
a) osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19
nie starším ako 7 dní alebo negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovanom na území Európskej
únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní,
b) osobu pôsobiacu v bezpečnostnom systéme Slovenskej republiky a osobu v štátnozamestnaneckom pomere,
osobu vykonávajúcu prácu vo verejnom záujme a príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo
ozbrojených zborov plniacich úlohy na úseku krízového riadenia, krízových situácií, mimoriadnych udalostí,
stavov tiesne, bezpečnostného manažmentu, ochrany kritickej infraštruktúry, ochrany verejného poriadku
a obrany štátu,
c) príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov pri plnení ich úloh,
d) osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace,
e) dieťa do desiatich rokov veku alebo do ukončenia 1. stupňa základnej školy,
f) osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie
COVID-19,
g) osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,
h) osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra,
i) osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,
j) onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby
s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou)
z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby
napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby,
k) osobu, ktorá mala počas obdobia 8. január až 18. január 2021 nariadenú izoláciu v domácom prostredí
regionálnym úradom verejného zdravotníctva alebo nariadenú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény
svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast a nemusela
sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19,
l) osobu, ktorá je alebo bola v čase trvania povinností podľa tejto vyhlášky vo výkone väzby alebo vo výkone
trestu odňatia slobody a preukáže sa negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území
Európskej únie na ochorenie COVID-19 zabezpečovaným Zborom väzenskej a justičnej stráže.
(3) Za účelom overenia, že sa na osobu nevzťahuje zákaz vstupu podľa § 3 ods. 1 je prevádzkovateľ
priestorov zariadení starostlivosti detí do troch rokov veku, materských škôl, škôl a školských zariadení
oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do priestorov zariadení starostlivosti detí do troch rokov veku,
materských škôl, škôl a školských zariadení predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú
zo skutočností podľa § 3 ods. 2 písm. a) až l); takáto osoba je povinná sa takýmto dokladom preukázať pri
vstupe.

1

§ 5 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.

Čiastka 3/2021

Vestník vlády Slovenskej republiky

Strana 15

(4) Predloženie dokladu podľa § 3 ods. 3 možno nahradiť v prípadoch podľa § 3 ods. 2 písm. d), f) až k)
potvrdením o výnimke podľa prílohy alebo potvrdením o výnimke podľa prílohy, vystavenú poskytovateľom
zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo,
a s ktorým má zamestnanec uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti; v prípade dieťaťa
poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore
pediatria.
§4
Spoločné ustanovenia
Prevádzkovatelia prevádzok, zariadení a zamestnávatelia sú povinní na všetky vstupy viditeľne umiestniť
oznam o zákaze vstupu a výnimkách zo zákazu vstupu podľa tejto vyhlášky.
§5
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 11. januára 2021.

MUDr., Mgr. Katarína Tináková, MPH, MHA, v. r.
regionálna hygienička
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Príloha
k vyhláške Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva so
sídlom v Nitre č. 6/2021 V. v. SR

Vzor
Potvrdenie o výnimke
Meno:
Priezvisko:
Dátum narodenia:
Menovaná/ý patrí do skupiny populácie, na ktoré sa vzťahuje výnimka z povinnosti preukazovať sa negatívnym
antigénovým alebo RT-PCR testom počas trvania obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania
v Slovenskej republike.

V ...............................................
Dňa : .........................................

.................................... .....................
pečiatka a podpis lekára VLD/VLDD

