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53 

VYHLÁŠKA 

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede,  

ktorou sa zrušujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Dunajská Streda 

 

 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede ako príslušný  orgán štátnej správy na 

úseku verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm. e), § 48 ods. 4 písm. c), o) a § 59b) 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 č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 ustanovuje: 

 

§ 1 

 

Zrušenie kontroly dodržiavania karanténnych opatrení, izolácie v domácom prostredí nariadených osobám 

pozitívnych na ochorenie COVID-19, ako aj všetkým osobám, ktoré boli v úzkom kontakte s osobami 

pozitívnymi na ochorenie COVID-19, a ktoré sú obyvateľmi Komunitného centra so sídlom Kračanská cesta 

1250/32, Dunajská Streda, bývajúcim v pavilóne A súp. č. 5851/59, pavilóne B súp. č. 4045/55, pavilóne C 

súp. č. 5910/63 a v budove pri vchode so súp. č. 5851/59 v meste Dunajská Streda za asistencie mestskej polície, 

príp. príslušníkov Policajného zboru a obmedzenie pohybu v rámci mesta Dunajská Streda. Z dôvodu pominutia 

dôvodov predmetu kontroly karanténnych opatrení izolácie sa zrušuje: 

a) kontrola dodržiavania karanténnych opatrení, izolácie v domácom prostredí nariadených osobám pozitívnych   

na ochorenie COVID-19, ako aj všetkým osobám, ktoré boli v úzkom kontakte s osobami pozitívnymi na 

ochorenie COVID-19, a ktoré sú obyvateľmi Komunitného centra so sídlom Kračanská cesta 1250/32, 

Dunajská Streda, bývajúcim v pavilóne A súp. č. 5851/59, pavilóne B súp. č. 4045/55, pavilóne C súp. 

č. 5910/63 a v budove pri vchode so súp. č. 5851/59 v meste Dunajská Streda za asistencie mestskej polície, 

príp. príslušníkov Policajného zboru a obmedzenie pohybu v rámci mesta Dunajská Streda, 

b) povinnosť mesta Dunajská Streda priebežne zabezpečiť dezinfekciu verejných priestranstiev v bezprostrednej 

blízkosti vyššie uvedeného Komunitného centra so sídlom Kračanská cesta 1250/32, Dunajská Streda v meste 

Dunajská Streda. 

 

§ 2 

 

      Zrušuje sa vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 

č. 38/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Dunajská Streda.  

   

§ 3 

Účinnosť 

 

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. 

 

 

 

 

Ing. Rozália Robotková, v. r. 

regionálna hygienička 
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54 

VYHLÁŠKA 

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Galante, 

ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Galanta 

 

 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante ako príslušný orgán štátnej správy na úseku 

verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm. e), §48 ods. 4 písm.  c), e) a  y) a § 59b 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 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 m
2
 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 m
2
 , 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 

Účinnosť 

 

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 10. februára 2021.  

 

 

 

 

MUDr. Iveta Šuleková, v. r. 

regionálna hygienička 
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55 

VYHLÁŠKA 

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, 

ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Nitra 

 

 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre ako príslušný orgán štátnej správy na úseku 

verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm. e), § 48 ods. 4 písm. c), y), z) a § 59b 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 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) zabezpečiť maximálne možné využitie dostupných pokladní tak, aby sa minimalizoval počet zákazníkov 

čakajúcich pred pokladňami, 

b) 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), 

c) v interiéroch prevádzky zabezpečiť zachovávanie odstupov medzi osobami v radoch minimálne 2 m (to 

neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti). 

 

§ 2 

 

Zrušuje sa vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre č. 43/2021 V. v. SR, 

ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Nitra. 

 

§ 3 

Účinnosť 

 

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 9. februára 2021.  

 

 

 

 

MUDr. Mgr. Katarína Tináková, MPH, MHA, v. r. 

regionálna hygienička 
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56 

VYHLÁŠKA 

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou, 

ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Poša 

 

 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou ako príslušný orgán štátnej 

správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm. e),  § 48 ods. 4 písm. c), k), o) 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 

 

(1) Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. je obec Poša povinná zabezpečiť 

kontrolu dodržiavania karanténnych opatrení, izolácie v domácom prostredí osobám pozitívnym na ochorenie 

COVID-19, ako aj všetkým osobám, ktoré boli v úzkom kontakte s osobami pozitívnymi na ochorenie  

COVID-19, a ktoré sú obyvateľmi osady Poša rodinných domov č. 183, č. 188 a  č. 189 obce Poša za asistencie 

príslušníkov Policajného zboru. V prípade zistenia porušenia karantény zo strany povinných osôb zabezpečiť 

obmedzenie pohybu v rámci obce Poša a zabezpečiť neodkladné nahlásenie porušenia karantény Regionálnemu 

úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou, prípadne každé nové ochorenie, podozrenie 

z ochorenia a podozrenie z nákazy COVID-19. 

 

(2) Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. o) zákona č. 355/2007 Z. z. je obec Poša povinná zabezpečiť 

dezinfekciu verejných priestranstiev v bezprostrednej blízkosti rodinných domov č. 183, 188 a 189 osady v obci 

Poša.  

 

(3) Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. je obec Poša povinná dňa 

12. februára 2021 zabezpečiť antigénové testovanie na ochorenie COVID-19 všetkých obyvateľov nad 10 rokov 

v osade obce Poša za asistencie príslušníkov Policajného zboru. 

 

§ 2 

Účinnosť 

 

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.  

 

 

 

 

RNDr. Ľudmila Rosiarová, v. r. 

regionálna hygienička 
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57 

VYHLÁŠKA 

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne,  

ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Komárno 

 

 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne (ďalej len „RÚVZ v Komárne“) ako príslušný 

orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm. e), § 48 ods. 4 písm. c), k) a o) 

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 

 

(1) Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. mesto Komárno je povinné zabezpečiť 

dodržiavanie karanténnych opatrení, izolácie v domácom prostredí osôb pozitívnych na ochorenie COVID - 19, 

ako aj všetkých osôb, ktoré boli v úzkom kontakte s osobami pozitívnymi na ochorenie COVID - 19 za asistencie 

príslušníkov Policajného zboru, a ktoré sú obyvateľmi vchodu A, B a C bytového domu na adrese Veľký Harčáš 

61 v meste Komárno. V prípade zistenia porušenia karantény zo strany povinných osôb zabezpečiť obmedzenie 

pohybu v rámci mesta Komárno a zabezpečiť neodkladné hlásenie porušenia karantény na RÚVZ v Komárne, 

prípadne každé nové ochorenie, podozrenie na ochorenie a podozrenie z nákazy COVID - 19.  

 

(2) Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. o) zákona č. 355/2007 Z. z. je mesto Komárno povinné zabezpečiť 

dezinfekciu verejných priestranstiev v bezprostrednej blízkosti vyššie uvedeného obytného domu na adrese 

Veľký Harčáš 61 v meste Komárno. 

 

§ 2 

Zrušovacie ustanovenie 

 

Zrušuje sa vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne č. 39/2021 V. v. SR, 

ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Komárno.  

 

§ 3 

Účinnosť 

 

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 10. februára 2021 o 19.00 hod.  

 

 

 

 

Mgr. Denisa Masárová, v. r. 

regionálna hygienička 
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58 

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), 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 m
2
 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 m
2
, 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 

 

Zrušuje sa vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 

č. 5/2021 V. v. SR., ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Banská Bystrica 

a Brezno. 

 

§ 3 

Účinnosť 

 

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.  

 

 

 

 

MUDr. Zora Kľocová Adamčáková, PhD, v. r. 

regionálna hygienička 
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59 

VYHLÁŠKA 

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote, 

ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Revúca 

 

 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote ako príslušný orgán štátnej správy na 

úseku verejného zdravotníctva 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 (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu 

pandémie ochorenia COVID-19 vydáva podľa § 59b zákona č. 355/2007 Z. z. túto vyhlášku, ktorou nariaďuje 

podľa § 48 ods. 4 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. tieto opatrenia pri ohrození verejného zdravia: 

 

§ 1 

 

(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. je obec Lubeník povinná v bytovom dome č. 198 

v obci Lubeník zabezpečiť kontrolu dodržiavania karanténnych opatrení - izoláciu v domácom prostredí osôb 

chorých na ochorenie COVID-19, resp. osôb s pozitívnym výsledkom testu na prítomnosť Corona vírusu SARS-

CoV-2 spôsobujúceho ochorenie COVID-19, ako aj všetkých osôb, ktoré boli v úzkom kontakte s týmito 

osobami a zdržujú sa/sú obyvateľmi domov bytového domu č. 198 v obci Lubeník za asistencie Policajného 

zboru a v spolupráci s ďalšími potrebnými zložkami a osobami. 

 

(2) V prípade zistenia porušenia karanténnych opatrení - izolácie v domácom prostredí zo strany povinných 

osôb zabezpečiť obmedzenie pohybu v rámci bytového domu č. 198 v Lubeníku a zabezpečiť neodkladné 

nahlásenie porušenia karanténnych opatrení Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej 

Sobote. 

 

(3) Každé nové ochorenie a podozrenie z ochorenia COVID-19, ako aj jeho výskyt neodkladne nahlásiť 

Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote. 

 

§ 2 

Účinnosť 

 

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.  

 

 

 

 

Mgr. MUDr. Tatiana Majanová, PhD, v. r. 

poverená vykonávaním funkcie  

regionálnej hygieničky 
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VYHLÁŠKA 

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote, 

ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Revúca 

 

 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote (ďalej len „RÚVZ so sídlom 

v Rimavskej Sobote“) ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva 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 (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydáva 

podľa § 59b zákona č. 355/2007 Z. z. túto vyhlášku, ktorou nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. d,) e), y), z) 

zákona č. 355/2007 Z. z. tieto opatrenia pri ohrození verejného zdravia: 

 

§ 1 

 

Podľa § 48 ods. 4 písm. e) a y) zákona č. 355/2007 Z. z. sa prevádzkovateľom zariadení nariaďuje 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), pokiaľ predajná plocha prevádzky určenej 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), 

b) zabezpečiť maximálne možné využitie dostupných pokladní tak, aby sa minimalizoval počet zákazníkov 

čakajúcich pred pokladňami, 

c) v prípade pokladní a samoobslužných pokladní zabezpečiť zachovávanie odstupov medzi osobami v radoch,  

vrátane bočných odstupov minimálne 2 m (to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti). 

 

§ 2 

 

Podľa § 48 ods. 4 písm. e) a z) zákona č. 355/2007 Z. z. sa prevádzkovateľom zariadení verejného 

stravovania definovaných podľa § 26 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. (reštaurácie, pohostinstvá, bary, cukrárne, 

kaviarne, kasína, herne, prevádzky ambulantného predaja a pod.) nariaďuje zákaz predaja alkoholických nápojov 

určených na priamu konzumáciu vrátane ich predaja na odber so sebou. 

 

§ 3 

 

(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. d) a z) zákona č. 355/2007 Z. z. sa zakazuje:  

a) realizovanie zasadnutí, schôdzí orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov, zasadnutí, schôdzí a iných 

podujatí, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona (odporúča sa presunúť uvedené aktivity do online 

priestoru), 

b) výkon kontrol, meraní a iných služieb v bytoch u obyvateľov okresu Revúca. 

 

(2) Zákaz podľa odseku 1 sa nevzťahuje na výkon hromadných podujatí, ktorých uskutočnenie neznesie 

odklad, respektíve nie je možné ich organizovať inou formou za predpokladu, že všetci účastníci budú v dobe 

začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového  testu na 

ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín, a ktoré budú ohlásené na RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote 

najneskôr 48 hodín pred ich začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania.  

 

(3) Podľa  § 48 ods. 4 písm. z) zákona č. 355/2007 Z. z. sa zamestnávateľom prevádzok s počtom 

zamestnancov nad 50 nariaďuje nahlasovať na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej 

Sobote všetky prípady ochorení na COVID-19, resp. pozitívnych výsledkov testovania u  zamestnancov 

vyskytujúce sa na pracovisku v počte viac ako 3 ochorenia a všetky ich blízke kontakty definované v § 1 ods. 2 

písm. h) vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 42/2021 V. v. SR,  ktorou sa nariaďujú 

opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, 

ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19.  
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§ 4 

 

Podľa § 48 ods. 4 písm. z) zákona č. 355/2007 Z. z. sa mestám a obciam v okrese Revúca nariaďuje 

zintenzívniť kontrolu dodržiavania opatrení nariadených vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej 

republiky č. 45/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam 

prevádzok a hromadných podujatí a vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 

č. 47/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do 

priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa, prostredníctvom príslušníkov Policajného zboru a Mestskej 

polície. V prípade zistenia porušení zo strany povinných osôb zabezpečiť ich neodkladné nahlásenie RÚVZ so 

sídlom v Rimavskej Sobote. 

 

§ 5 

 

Zrušuje sa vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote 

č. 24/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Revúca. 

 

§ 6 

Účinnosť 

 

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.  

 

 

 

 

Mgr. MUDr. Tatiana Majanová, PhD, v. r. 

poverená vykonávaním funkcie  

regionálnej hygieničky 

 

 

 

 


