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Prehľadný sumár opatrení prijatých v súvislosti s COVID-19 
 

V súčasnosti platia na Slovensku v súvislosti s vyhláseným núdzovým stavom viaceré opatrenia 
upravujúce každodenný život ľudí. Nasledujúce informácie majú za cieľ pomôcť ľahko sa 
zorientovať  v aktuálnom dianí, prípadne získať podrobnosti ku konkrétnym otázkam, a to všetko na 
jednom mieste. Aktuálne informácie budeme pre vás sledovať a dopĺňať. 
 
Pamätajme, že naďalej platí povinnosť nosiť rúška všade mimo svojho bydliska pre všetky osoby na 
území Slovenskej republiky. 
 
 
PREČO JE VYHLÁSENÝ NÚDZOVÝ STAV A ČO TO ZNAMENÁ? 
 
Vyhlásenie núdzového stavu upravuje ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase 
vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. 
 
V Čl. 5 ods. 1 daného zákona nájdeme ustanovenie, ktoré definuje, čo je to núdzový stav a podmienky 
jeho vyhlásenia.  
 
,,Núdzový stav môže vláda vyhlásiť len za podmienky, že došlo alebo bezprostredne hrozí, že dôjde 
k ohrozeniu života a zdravia osôb, a to aj v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie, životného 
prostredia alebo k ohrozeniu značných majetkových hodnôt v dôsledku živelnej pohromy, katastrofy, 
priemyselnej, dopravnej alebo inej prevádzkovej havárie; núdzový stav možno vyhlásiť len na 
postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území.“ 
 
Núdzový stav možno vyhlásiť v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas, najdlhšie na 90 dní. Počas 
núdzového stavu môže dôjsť k obmedzeniu základných práv a slobôd. Zákon pri obmedzovaní 
neponecháva aplikačnú voľnosť. Určuje hranice, v rámci ktorých možno obmedzenie realizovať 
zákonne. Zákon povoľuje: a) obmedziť nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia evakuáciou, b) uložiť 
pracovnú povinnosť na zabezpečenie zásobovania, c) obmedziť výkon vlastníckeho práva 
k nehnuteľnostiam na rozmiestnenie vojakov, d) obmedziť výkon vlastníckeho práva k hnuteľným 
veciam, e) obmedziť nedotknuteľnosť obydlia na ubytovanie evakuovaných osôb, f) obmedziť 
doručovanie poštových zásielok, g) obmedziť slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania, h) 
obmedziť alebo zakázať uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať, i) obmedziť právo slobodne 
rozširovať informácie, j) zabezpečiť vstup do vysielania rozhlasu a televízie, k) zakázať uplatňovanie 
práva na štrajk, l) vykonať opatrenia na riešenie stavu ropnej núdze. 
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Vláda SR vyhlásila núdzový stav dvoma uzneseniami. Prvé, je uznesenie č. 114 zo dňa 15. marca 2020 
a núdzový stav platí pre štátnych poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti. Núdzový stav 
bol od 19. marca 2020 vládou rozšírený aj na súkromný sektor poskytovania ústavnej zdravotnej 
starostlivosti. 
 
Ďalšie rozšírenie núdzového stavu prinieslo uznesenie č. 169 zo dňa 28. marca 2020. Odvtedy platí 
núdzový stav aj pre oblasť poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v sociálnych službách. 
 
Zamestnancom, na ktorých sa núdzový stav vzťahuje, bola uložená pracovná povinnosť na 
zabezpečenie výkonu starostlivosti u poskytovateľov vymedzených v bode B uznesení vlády. Zároveň 
bol vydaný zákaz uplatňovania práva na štrajk osobám s uloženou pracovnou povinnosťou. 
 
Núdzový stav poskytuje štátu tiež právomoc presúvať zdravotnícky personál, materiál, či zdravotnícku 
techniku, ktorej môže byť nedostatok, z jednej nemocnice do inej, kde je to viac potrebné. 
Zdravotnícky personál nemôže proti takémuto presunu namietať a do práce bude musieť nastúpiť 
v mieste, kde to určí štát.1 
 
 
AKÉ PLATNÉ OPATRENIA SÚ SPOJENÉ S JEDNOTLIVÝMI PREVÁDZKAMI?  

 
Bolo nevyhnutné uzavrieť určité prevádzky, aby sa ľudia nesústreďovali v uzavretých priestoroch 
a predišlo sa tak rýchlemu šíreniu vírusu z človeka na človeka. Prevádzky, ktoré mohli zostať otvorené, 
musia dodržiavať prísne hygienické opatrenia. 
 

i) Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného 
zdravia (ďalej len „Opatrenie ÚVZ“) č. OLP/2595/2020 z 15.03.2020 
 

S účinnosťou od 16.3.2020 od 6.00 h sa do odvolania uzatvorili všetky maloobchodné prevádzky 
a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem:  
 
 predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na osobitné 

výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné lekárske účely;  
 lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok;  
 predajní drogérie;  
 čerpacích staníc pohonných hmôt a palív;  
 predajní novín a tlačovín;  
 predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií;  
 prevádzok telekomunikačných operátorov;  
 prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením (bez prítomnosti 

verejnosti);  
 prevádzok poštových, bankových a poisťovacích služieb;  
 prevádzok internetových obchodov (eshop) a donáškových služieb; 
 pohrebných služieb, služieb pohrebiska a krematória;  
 autoservisy, pneuservisy a odťahovacie služby;  
 taxislužieb vykonávajúcich prepravu vecí a tovaru;  
 práčovní a čistiarní odevov. 

                                                           
1 NOVÁK, M. Čo znamená vyhlásenie núdzového stavu pre zdravotníkov? [online]. Dostupné na : 
https://www.medipravnik.sk/pravne-clanky/co-znamena-vyhlasenie-nudzoveho-stavu-pre-zdravotnikov-739/. 
Citované dňa : 27.04.2020. 
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ii) Opatrenie ÚVZ č. OLP/2596/2020 zo 16.03.2020 
 
Od 30.3.2020 sa povolilo otvorenie ďalších obchodov, služieb a prevádzok: 

 očné optiky,  
 služby STK a emisnej kontroly,  
 leasingové služby,  
 predajne a servis bicyklov,  
 notári a advokáti,  
 stavebniny, záhradníctva,  
 galantérie, metrový textil, 
 farby, laky,  
 elektroinštalačné služby,  
 železiarstva,  
 zberné dvory,  
 servis výpočtovej a telekomunikačnej techniky,  
 kľúčové služby.  

 
Štát zaviedol limit na počet zákazníkov v predajni. V jednom čase môže byť v obchode len jeden 
zákazník na 25 metrov štvorcových predajnej plochy. V obchodoch musí byť zabezpečená povinná 
dezinfekcia rúk alebo jednorazové rukavice pri vstupe a povinnosť nosiť rúško. Prevádzky musia 
zabezpečiť minimálny odstup v radoch pri pokladniciach aspoň dva metre.  
 
Zatvorené naďalej zostali veľké obchodné domy a veľké prevádzky. Výnimku majú predajne 
potravín, drogérií a lekární v obchodných domoch. Všetky predajne budú v nedeľu zatvorené 
z dôvodu sanitárneho dňa a oddychu personálu, výnimku dostali len pohotovostné lekárne 
a veterinárne ambulancie. Zákaz prevádzky sa netýka komunálnych služieb a služieb dezinfekcie 
a regulácie živočíšnych škodcov. 
 
V obchodoch a prevádzkach sa odporúča meranie telesnej teploty. 
 
Seniorom sa odporúča nakupovať podľa Opatrenia ÚVZ č. OLP/3353/2020 zo dňa 24.04.2020. ÚVZ 
ich vyzýva, aby využívali vyhradený nákupný čas od 9.00 hod. do 11.00 hod. vždy, keď je to možné, 
a mimo tohto času, ak to nie je nevyhnutné, obchody nenavštevovali, respektíve aby požiadali 
o nákup príbuzných, známych, susedov, alebo aby využili v danej oblasti ponúkané služby 
samospráv. 

 
iii) Opatrenie ÚVZ č. OPL/3461/2020 z 21.04.2020 

 
Vláda po schválení plánu ,,Niečo za niečo“ Ústredným krízovým štábom, pristúpila k postupnému 
uvoľňovaniu opatrení s uzatvorením prevádzok, ktoré má mať 4 fázy. Podľa slov premiéra Igora 
Matoviča „Do ďalších fáz sa dostaneme podľa toho, ako zvládneme tú prvú skúšku.“ Zdôraznil však, 
že to bude platiť len vtedy, ak po prvej fáze nebude nárast nových prípadov, alebo to bude 
v únosnej miere. Dôležitým kritériom bude štatistická veličina kĺzavý meridián, ktorý oproti 
obyčajnému priemeru za určité časové obdobie odstraňuje z výpočtu extrémne hodnoty. 
 
Ak sa však bude nákaza šíriť rýchlo, prevádzky sa zatvoria. Ďalšie fázy by mali nasledovať 
v dvojtýždňových intervaloch. Vývoj nakazených novým koronavírusom sa bude pravidelne 
vyhodnocovať podľa hodnôt kĺzavého meridiánu a dôjde buď k prechodu na novú fázu, 
k ponechaniu tej doterajšej alebo návratu k predchádzajúcemu stavu. 
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O postupnom uvoľňovaní sa dočítate v ďalšej časti ,,FÁZY POSTUPNÉHO UVOĽŇOVANIA 
NARIADENÝCH OPATRENÍ“. 
 

 
FÁZY POSTUPNÉHO UVOĽŇOVANIA NARIADENÝCH OPATRENÍ 
 
1. Fáza 
 
Aktuálne sú od 22.04.2020 otvorené : 

 obchody a prevádzky služieb do 300 m2 plochy,  
 verejné stravovanie s výdajom cez okienko,  
 vonkajšie športoviská bez šatní a sociálnych zariadení,  
 dlhodobé ubytovanie bez stravy,  
 vonkajšie trhoviská a  
 predajne automobilov vrátane autobazárov.  

V obchodoch s odevmi zákazníci nemôžu využívať kabínky na skúšanie oblečenia. Trhoviská musia 
zabezpečiť jeden vstup a jeden výstup a predajné miesta nesmú byť bližšie ako dva metre. V 
nákupných centrách môžu naďalej fungovať iba určité typy prevádzok. 
 
Opatrenie ÚVZ č. OPL/3461/2020 z 21.04.2020, ktoré nadobudlo účinnosť 22.04.2020, obsahuje aj 
sankciu za jeho porušenie: ,,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.“ 

 
2. Fáza 

 
Plánuje sa otvoriť ubytovanie (krátkodobé, bez spoločného stravovania, jedlo na izbu, s WC a 
kúpeľňou, bez iných služieb). Za stanovených podmienok – kaderníctva, pedikúry a manikúry, 
vonkajšie turistické atrakcie, taxi služba, detské kluby do 10 rokov, bohoslužby a svadby. 

  
3. Fáza 

 
Následne by sa sprístupnili verejnosti obchody a služby do 1000 m2, verejné stravovanie – vonkajšie 
terasy, masáže, športové rekondičné rehabilitácie – len suché procedúry, múzeá, galérie, knižnice 
a výstavné siene podľa podmienok. 

 
4. Fáza 

 
V poslednom rade sa očakáva otvorenie prevádzok, kde sa zhromažďuje väčšie množstvo ľudí, ako 
kiná, divadlá, kúpaliská, hromadné podujatia, obchodné centrá, školy, škôlky, vnútorné športoviská, 
športové podujatia, ubytovanie. 
 
 
AKÉ ZMENY NASTALI V ZÁKONNÍKU PRÁCE A V ZÁKONE O SOCIÁLNOM POISTENÍ? 
 
Po vyhlásení núdzového stavu začali viacerí zamestnávatelia prijímať opatrenia a uskutočňovať zmeny 
na pracovisku. Všetky zmeny v pracovnoprávnych vzťahoch je však potrebné uskutočniť v súlade so 
zákonom. Bolo preto nevyhnutné prijať zákon, ktorým možno zmeny účinne realizovať.  
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Novelou č. 66/2020 Z. z. Zákonníka práce sa doplnilo nové ustanovenie § 250b uplatňujúce sa v čase 
mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu. Počas tohto stavu a nasledujúcich 2 
mesiacov po jeho odvolaní platia nasledovné zmeny Zákonníka práce: 
 

i) počas platnosti opatrení nariadených príslušnými orgánmi za účelom ochrany verejného 
zdravia, sú zamestnávatelia oprávnení nariadiť prácu z domácnosti, ak to dohodnutý druh 
práce umožňuje. Na druhej strane, zamestnanci majú právo na vykonávanie práce zo svojej 
domácnosti, ak ide o možný výkon dohodnutej práce a na strane zamestnávateľa nie sú vážne 
prevádzkové dôvody, ktoré neumožňujú výkon práce z domu;  

ii) umožnila sa zmena rozvrhu pracovného času s povinnosťou oznámenia zamestnancom 
najmenej 2 dni vopred, namiesto pôvodných 7 dní, a s platnosťou najmenej na týždeň; 

iii) zamestnávatelia môžu nariadiť povinné čerpanie dovolenky najmenej 7 dní vopred a 
najmenej 2 dni vopred, ak ide o nevyčerpanú dovolenku podľa § 113 ods. 2 Zákonníka práce; 

iv) zamestnávateľ je povinný ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca počas karanténneho 
opatrenia alebo nariadenej izolácie. Zamestnanec nemá nárok na náhradu mzdy, ale má 
nárok na ošetrovné alebo nemocenské; 

v) zamestnanec má nárok na náhradu mzdy vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, 
najmenej minimálnu mzdu, ak nastalo zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa 
v súvislosti so zamedzením šírenia ochorenia COVID – 19.  
 

Vláda podporila zamestnancov, ktorí nemôžu pracovať z domu, a nezamestnaných postupnými 
novelami zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení: 
 

 Zákonom č. 63/2020 z. z. sa osoby nachádzajúce v nariadenej karanténe alebo izolácií 
považujú za pracovne neschopné. Zamestnanec má vtedy nárok na nemocenské zo Sociálnej 
poisťovne vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu od prvého dňa až do skončenia 
dočasnej PN. Ďalej boli doplnené prechodné ustanovenia § 293er a § 293es zákona 
o sociálnom poistení, ktorým sa určujú presné podmienky vzniku nároku na nemocenské 
alebo ošetrovné platné v čase núdzového stavu. Nárok na ošetrovné za starostlivosť o dieťa 
podľa § 39 ods. 1 písm. b) zákona o sociálnom poistení bol rozšírený na deti, ktoré dosiahli 
jedenásty rok, namiesto pôvodných desať rokov. Ako si požiadať o jednotlivé dávky je 
podrobne vysvetlené na webovej stránke Sociálnej poisťovne.  

 Zákonom č. 66/2020 Z. z. bolo v zmysle § 293eu predĺžené podporné obdobie 
v nezamestnanosti o 1 mesiac a ustanovením § 293ev bol upravený nárok na ošetrovné 
osobám, ktoré sa starajú o dieťa.  

 Zákonom č. 68/2020 Z. z. podľa § 293ew došlo k predĺženiu splatnosti poistného pre 
zamestnávateľa, zamestnanca a SZČO za marec 2020 do 31.07.2020 pri splnení podmienok 
poklesu príjmu o viac ako 40 %. Zároveň bližšie upravuje podmienky platenia poisteného 
a vrátenia už prijatých dávok.   

 Zákonom č. 95/2020 Z. z. podľa § 293ex došlo k odpusteniu platenia poistného za 
zamestnávateľa, zamestnanca a SZČO za apríl 2020, ak bola uzatvorená prevádzka najmenej 
15 dní na základe preventívneho opatrenia.  
 

 
Aj naši klienti – zamestnávatelia, sa na nás obrátili s viacerými otázkami. Ako inšpiráciu pri riešení 
problémov, ktoré zamestnávateľom v tejto súvislosti nastali, odporúčame článok zverejnený na 
našej stránke.  
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Venujeme sa v ňom nasledujúcim otázkam: 
1. Aké sú povinnosti zamestnávateľa pri uzavretí pracoviska z dôvodu prerušenia prevádzky, pri 

obmedzení poskytovania služieb a nariadení vykonávať prácu z domu z dôvodu ochrany 
zamestnancov? 

2. Ako postupovať v prípade, ak zamestnanec zotrvá v karanténe? 
3. Ako postupovať, ak sa zamestnanec stará o dieťa 
4. Za akých podmienok môže nariadiť zamestnávateľ čerpanie dovolenky? 
5. Aké iné možnosti má zamestnávateľ v súvislostí so zamedzením styku zamestnancov na 

pracovisku? 
 
 

AKO ŠTÁT PODPORÍ ZAMESTNÁVATEĽOV, ZAMESTNANCOV A INÉ SUBJEKTY? 
 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny prevádzkuje stránku pomahameludom.sk, 
prostredníctvom ktorej môžete získať informácie, ako požiadať o príspevok na udržanie 
zamestnanosti, prípadne o finančnú podporu pre živnostníkov či iné samostatne podnikajúce osoby. 
 
Pomoc je určená: 

1. Zamestnávateľom (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí museli svoje prevádzky 
zatvoriť alebo obmedziť svoju činnosť rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva SR. 
Zamestnávatelia, ktorí mali povinne uzatvorené prevádzky, ich zamestnanci pracovali v týchto 
prevádzkach a zároveň boli doma na prekážkach v práci, majú nárok na príspevok vo výške 
náhrady mzdy zamestnanca za čas prekážok v práci, súčasne najviac 80 % jeho priemerného 
zárobku a súčasne najviac 1.100 Eur na jedného zamestnanca. 

2. SZČO, ktorým poklesli tržby najmenej o 20 % (10 % v marci) alebo museli svoje prevádzky 
zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR. Táto skupina má nárok na 
náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti, ktorý sa poskytne nadväzne na pokles tržieb 
v paušálnej výške v rovnakých hodnotách ako v skupine č. 3 nižšie. 

3. Zamestnávateľom (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí udržia pracovné miesta aj 
v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej 
situácie. Podmienkou je, že zamestnávateľ nemôže zamestnancom prideľovať prácu z dôvodu 
prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 ods. 4 Zákonníka práce). Táto skupina má nárok buď 
na  
i) príspevok vo výške náhrady mzdy zamestnanca najviac 80 % jeho priemerného zárobku 

a súčasne najviac vo výške 880,– eur.  
ii) Paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca 

v závislosti od poklesu tržieb vo výške vyplatenej mzdy a súčasne najviac 180 Eur, 300 Eur, 
420 Eur a 540 Eur za apríl a ďalšie mesiace. 

4. SZČO a jednoosobovým s.r.o., ktoré od 13.03.2020 nemajú žiaden iný príjem. Tieto skupiny 
majú nárok na príspevok paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti 
vo výške 105 eur za mesiac marec 2020 a vo výške 210 eur za mesiac apríl a máj 2020. 

 
Na zníženie ekonomických dopadov pandémie COVID-19 schválila vláda Slovenskej republiky viacero 
opatrení s cieľom pomôcť občanom a podnikateľom s cieľom znížiť ekonomické dopady pandémie 
COVID-19. Podrobnejšie informácie nájdete TU. 
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Jednotlivé odkazy na rôzne formy finančnej pomoci tak, ako sa postupne vyvíjali v čase: 
 

 05.04.2020 
Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny prijímajú od 6. apríla 2020 od 12:00 žiadosti o príspevky 
na mzdy zamestnancov od zamestnávateľov, ktorí museli povinne zatvoriť prevádzky (prvé 
opatrenie). Od 8. apríla môžu o pomoc žiadať aj SZČO (druhé opatrenie).  
https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/spustame-prvu-
pomoc.html 
 

 15.04.2020 
O príspevok môžu žiadať aj fyzické osoby, ktoré sa považujú za SZČO podľa zákona  
č.  595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Sem patria napr. súkromní lekári, architekti, geodeti, 
spoločníci verejnej obchodnej spoločnosti a komplementári komanditnej spoločnosti,  
osobní asistenti osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, tlmočníci či športovci. 
https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/pispevky-z-prvej-pomoci-
mozu-ziadat-aj-umelci-ci-sportovci.html 
 

 17.04.2020 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny spustilo tretie opatrenie, ktoré pomôže 
zamestnávateľom zachovať pracovné miesta v čase pandémie koronavírusu. 
https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/spustame-kurzarbeit-
dalsiu-pomoc-zamestnavatelov.html  
 

 23.04.2020 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spustilo už štvrté opatrenie  
v rámci projektu „Prvá pomoc“ zamestnancom, zamestnávateľom a SZČO. 
https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/o-prispevky-prvej-pomoci-
mozu-ziadat-dalsie-skupiny.html  

 
 
AKÉ OPATRENIA BOLI PRIJATÉ V OBLASTI DOPRAVY? JE NEJAKÁ MOŽNOSŤ VRÁTIŤ SA NA 
SLOVENSKO ZO ZAHRANIČIA? 
 
Ministerstvo dopravy a výstavby zverejnilo prehľad obmedzení pri jednotlivých spôsoboch doprav na 
svojej stránke. Obmedzuje sa medzinárodná osobná, vlaková a autobusová doprava, okrem nákladnej.  
 
Zatvorili sa hraničné priechody. Na územie SR majú povolený vstup len:  

i) nákladné motorové vozidlá prevážajúce tovar,  
ii) osoby, ktoré sa preukážu oficiálnou formou pobytu – trvalým či prechodným pobytom – 

a platným cestovným dokladom,  
iii) osoby, ktoré dochádzajú na územie SR za prácou z prihraničných obcí; musia sa preukázať 

občianskym preukazom/pasom, pobytovou kartou a potvrdením od zamestnávateľa/pracovnou 
zmluvou. 
 

 Železničná doprava 
Ministerstvo dopravy a výstavby SR zruší bezplatnú železničnú dopravu pre študentov, kým 
budú školy zatvorené, a tým obmedzí cestovanie na nevyhnutnú mieru. Medzinárodná 
železničná doprava nepremáva od 13.3.2020 od 7.00 hod. Vnútroštátna osobná železničná 
doprava od soboty 14.3.2020 premáva v obmedzenom režime. Železničná spoločnosť Slovenska 
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(ŽSSK) pokračuje v pravidelnej dezinfekcii železničných vozňov. Rovnako Železnice Slovenskej 
republiky (ŽSR) dezinfikujú priestory staníc. 
 

 Autobusová doprava 
Od 13.3.2020 o 7.00 hod. nepremávajú medzinárodné autobusové linky zo Slovenska, ani 
smerom na Slovensko.  
 

 Kamiónová doprava 
Nákladná kamiónová doprava je povolená na vnútroštátnych aj medzinárodných trasách s cieľom 
zabezpečiť zásobovanie obyvateľstva. Vodiči kamiónov (profesionálni) musia byť vybavení 
ochrannými prostriedkami, ktoré je povinný zabezpečiť ich zamestnávateľ.  
 

 Lodná doprava 
Od 13.3.2020 od 7.00 hod. lode prepravujúce osoby nesmú zastavovať v prístavoch 
nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky. Je povolený len tranzit cez územie Slovenskej 
republiky.  
 

 Letecká doprava 
Od 13.3.2020 od 7.00 hod. je pozastavená medzinárodná letecká doprava na všetkých letiskách 
na území Slovenskej republiky.  
 

 Repatriačné lety zo zahraničia na Slovensko 
Konkrétne informácie nájdete na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí. Pre každú 
krajinu platia iné pravidlá návratu. V spolupráci so slovenskými ambasádami sa organizujú 
hromadné lety, ktorými je možný návrat na Slovensko, prípadne o taký let individuálne požiadať. 
Pri dostatočnom počte záujemcov bude let zabezpečený. Podrobné informácie nájdete TU. 

 
 Obmedzenia na hraniciach – svet 

Ministerstvo zahraničných vecí odporúča občanom Slovenskej republiky necestovať do žiadnej 
krajiny sveta. V súvislosti so šírením pandémie dochádza vo všetkých krajinách sveta k prijímaniu 
prísnych reštrikčných bezpečnostných a zdravotných opatrení krajín spojených s obmedzeniami, 
respektíve zákazom vstupov do krajín, prechodom štátnych hraníc, funkčnosťou medzinárodného 
ale aj vnútroštátneho leteckého, vlakového, autobusového a lodného spojenia. Z dôvodu 
nepredvídateľného vývoja prijímania opatrení krajín sveta sa občan Slovenskej republiky, 
v prípade vycestovania zo SR do zahraničia, vystavuje reálnemu riziku nemožnosti alebo 
obmedzeniam možností návratu zo zahraničia. 
Podrobné informácie nájdete TU 

 
 
AKO PREBIEHA VÝUČBA NA ŠKOLÁCH? USKUTOČNIA SA ZÁVEREČNÉ ŠTÁTNE SKÚŠKY? 

 
Zatvorenie škôl viedlo k prijatiu novely tzv. školského zákona. Cieľom zákona je umožniť v presne 
vyšpecifikovaných situáciách ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu operatívne rozhodnúť 
o zmene termínov rozhodujúcich pre organizáciu školského roka, zrušiť časti záverečnej skúšky, 
maturitnej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky, resp. formy maturitnej 
skúšky, prípadne zrušiť Testovanie 9. Zákon je reakciou na vyhlásenie mimoriadnej situácie z 11. marca 
2020. 
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Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo rozhodnutie o priebehu výkonu 
maturitnej skúšky. Vyučovanie sa pre posledné ročníky stredných škôl končí 7. mája 2020. 
Vysvedčenie posledného ročníka strednej školy vydá stredná škola spolu s maturitným vysvedčením 
najneskôr 30. júna 2020. Hodnotenie sa vykoná administratívne tak, že sa vypočíta z aritmetického 
priemeru známok. Výsledné známky sprístupní škola plnoletému žiakovi alebo zákonnému zástupcovi 
neplnoletého žiaka do 12. mája 2020. V prípade, že žiak nevyjadrí svoj súhlas s hodnotením do 15. 
mája 2020 alebo nebol administratívne hodnotený, interná časť maturitnej skúšky sa preňho koná v 
termíne od 25. mája do 13. júna 2020.  

 
 Opatrenie ÚVZ OPL/3170/2020 z  15.4.2020 k umožneniu vykonávania prijímacích skúšok 

a ukončovania vzdelávania na stredných školách. 
  Usmernenia súvisiace prísnym zákazom návštev v administratívnych priestoroch MŠVVaŠ SR 

od 12. marca 2020 do odvolania.  
 

Zápis detí do školy na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 
2020/2021 sa uskutočnia od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020. Konkrétne termíny zápisov určí 
zriaďovateľ. 

 
Autoškoly 
Výučba by mala prebiehať online. Novela zákona o autoškolách by mala vstúpiť do platnosti najskôr 
23. mája 2020. 
 
 
AKO SA BUDE USKUTOČŇOVAŤ VÝKON PRÁV (postup súdov, exekútorov, plynutie lehôt)? 
 
V súvislosti s COVID-19 došlo k prijatiu legislatívy, ktorá upravuje plynutie lehôt a výkon justície – 
účasť na pojednávaniach, nariaďovanie pojednávaní, vykonávanie pojednávaní a pod. Z dôvodovej 
správy k prijatej úprave vyplýva, že časť opatrení je koncipovaná ako opatrenia dočasného charakteru 
(do 30. apríla 2020), pričom predkladateľ nevylučuje ďalšie predĺženie tohto termínu. Druhú časť 
opatrení možno aplikovať len v čase mimoriadnej situácie vyhlásenej podľa osobitných zákonov.  
 
Zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej 
nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, z 25. 
marca 2020 (tzv. lex korona), plynutie lehôt ustanovuje nasledovne: 

 Lehoty ustanovené právnymi predpismi v súkromnoprávnych vzťahoch na uplatňovanie 
alebo bránenie práv na súde, uplynutím ktorých by došlo k premlčaniu alebo k zániku práva,  
a) v čase odo dňa účinnosti tohto zákona do 30. apríla 2020 neplynú,  
b) ktoré uplynuli po 12. marci 2020 do dňa účinnosti tohto zákona sa neskončia skôr ako za 30 
dní po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.  

 Lehota, v ktorej je dlžník povinný podať na svoj majetok návrh na vyhlásenie konkurzu 
v prípade predĺženia, ktoré nastalo v čase od 12. marca 2020 do 30. apríla 2020, je 60 dní. 

 V čase do 30. apríla 2020 nemožno pristúpiť k výkonu záložného práva. Úkony smerujúce 
k výkonu záložného práva v čase odo dňa účinnosti tohto zákona do 30. apríla 2020 sú 
neúčinné. 

 Dražobník, súdny exekútor a správca sú v čase do 30. apríla 2020 povinní upustiť od 
vykonania dražby, poverovania predajom majetku dražobníka, organizovania ponukového 
konania alebo iného súťažného procesu smerujúceho k predaju majetku. Akýkoľvek spôsob 
speňažovania majetku dlžníka podľa predchádzajúcej vety vykonaný v čase odo dňa účinnosti 
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tohto zákona do 30. apríla 2020 je neplatný. Súdny exekútor je v čase do 30. apríla 2020 
povinný upustiť od vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti. 
 

Bližšie informácie nájdete tiež v dokumente Dôvodová správa k zákonu č. 62/2020 – tzv. „lex 
korona“) 
 

 
Prijaté opatrenia sa dotkli aj výkonu niektorých rozhodnutí, konkrétne výkonu striedavej starostlivosti 
osobnej starostlivosti. Otázne bolo, ako výkon uskutočňovať, resp. či je možné výkon neuskutočniť. 

 Pracovná komisia Slovenskej advokátskej komory vypracovala svoje stanovisko zo 
06.04.2020 k výkonu rozhodnutí určujúcich výkon striedavej osobnej starostlivosti. Bol to 
najlepší spôsob ako vyjasniť viacero zmätočných informácií, ktoré sa objavili v médiách 
ohľadom realizácie styku s maloletými v rámci tejto mimoriadnej situácie. Zdôrazňuje, že 
rešpektovanie súdnych rozhodnutí nie je voľbou, a preto kým nedôjde v súlade so zákonom 
a v jeho medziach k takému opatreniu, ktoré by vo všeobecnosti malo dopad na výkon 
súdnych rozhodnutí v tejto oblasti, sú ich rodičia povinní naďalej dodržiavať, samozrejme, ak 
neexistujú iné odôvodnené skutočnosti, pre ktoré sa styk či starostlivosť nemôže realizovať. 

 
 

 


