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Opatrenie  
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky  

pri ohrození verejného zdravia  
 
 

  
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy 

na úseku verejného zdravotníctva pod a § 5 ods. 4 písm. h) zákona . 355/2007 Z. z. 

o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

( alej len „zákon . 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území 

Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky . 

111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej d a 11. 03. 2020 generálnym 

riadite om Svetovej zdravotníckej organizácie v zmysle pod a § 48 ods. 4 písm. c) a § 48 ods. 

5 písm. e) zákona . 355/2007 Z. z. a § 7, 20 a 25 zákona . 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane 

obyvate stva v znení neskorších predpisov vydal opatrenie . OLP/3355/2020 z 20.04.2020 

v znení neskorších opatrení, ktoré dop a nasledovne: 

 

Týmto opatrením sa výnimky z povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest 

dop ajú o: 

„-     osoby nevesty a ženícha pri svadbe, 

- žiakov pri konaní prijímacích skúšok, komisionálnych skúšok, jazykových 

skúšok, skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania a pri ukon ovaní 

výchovy a vzdelávania, 

- posluchá ov pri konaní štátnych jazykových skúšok,“ 

 
Toto opatrenie nadobúda ú innos  d om 28. mája 2020 od 12:00. 

 



 

O d ô v o d n e n i e 
 

Vzh adom na priaznivý vývoj epidemiologickej situácie v Slovenskej republike Úrad 
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky týmto opatrením rozšíril výnimky týkajúce sa 
prekrytia horných dýchacích ciest. Výnimka z použitia prekrytia horných dýchacích ciest sa 
umož uje vzh adom na charakter vykonávaného výchovno-vzdelávacieho procesu, pri 
ktorom je dôležitá verbálna ale aj neverbálna komunikácia medzi zamestnancami a žiakmi 
z dôvodu odovzdávania a prijímania potrebných informácií a plnenia úloh v rámci výchovno-
vzdelávacieho procesu. 
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