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

  
 
  sp. zn.: OLP/5761/2020 

       Bratislava, 17.07.2020 
 
 
 

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 vydal 
podľa § 12 ods. 2 písm. b), c) a f), § 48 ods. 4 písm. l) zákona č. 355/2007 Z. z. opatrenie č. 
OLP/5455/2020 z 03.07.2020, ktoré týmto mení nasledovne:  

 
1. V bode 4 sa vypúšťa táto veta: 
 

„Členom posádky lietadla a iným členom leteckého personálu, ktorých výkon činnosti je 
nevyhnutný na vykonanie letov lietadiel s miestom vzletu na území iného štátu a miestom 
pristátia na území SR na ktoré sa nevzťahuje zákaz vykonávania určených civilných letov, sa 
nariaďuje dodržiavať protiepidemické opatrenia stanovené Ministerstvom dopravy a výstavby 
Slovenskej republiky.“  
 
a nahrádza sa vetou: 
 
„Príslušným osobám činným v civilnom letectve sa nariaďuje dodržiavať protiepidemické 
opatrenia stanovené Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky.“ 
 
2. Príloha č. 1 sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č.1, ktorá znie: 
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Príloha č. 1 
Zoznam krajín podľa bodu 1 opatrenia  
Austrálske spoločenstvo 
Belgické kráľovstvo 
Cyperská republika 
Česká republika 
Čínska ľudová republika  
Dánske kráľovstvo 
Estónska republika 
Faerské ostrovy (samosprávne územie Dánskeho kráľovstva) 
Fínska republika 
Francúzska republika 
Grécka republika 
Chorvátska republika 
Holandsko 
Írska republika 
Island 
Japonsko 
Kórejská republika 
Lichtenštajnské kniežatstvo 
Litovská republika 
Lotyšská republika 
Maďarsko 
Maltská republika 
Monako 
Nemecká spolková republika 
Nórske kráľovstvo 
Nový Zéland 
Poľská republika 
Rakúska republika 
Slovinská republika 
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska 
Španielske kráľovstvo 
Švajčiarska konfederácia 
Talianska republika 
 

Termín: od 20.júla 2020 od 07:00 hod.  
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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. 

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

Vzhľadom na priaznivý epidemiologický stav na území vybraných krajín sveta, Úrad 
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky po dôkladnom zvážení pristúpil k dodatočnému 
uvoľneniu hraničného režimu, tak ako je to uvedené v tomto opatrení. 

Úrad verejného zdravotníctva SR na základe žiadosti Ministerstva dopravy a výstavby 
Slovenskej republiky upravil znenie ustanovení uvedených v bode 1 tohto opatrenia tak, aby 
boli v súlade so zákonom č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) v znení 
neskorších predpisov. 
 
 

 
 
 
 
      Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD. 

                                                                          hlavný hygienik Slovenskej republiky 


