
Usmernenie MŠVVŠ SR  k šíreniu koronavírusu pre školy,  

školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva  

a športové zväzy v tomto znení: 

 

RUŠIA SA A ZAKAZUJÚ SA S OKAMŽITOU PLATNOSŤOU: 

 
1. všetky zájazdy, exkurzie a študijné pobyty žiakov, študentov a učiteľov do zahraničia (týka 

sa to aj programu Erasmus +), 

 
 

2. návštevy v špeciálnych výchovných zariadeniach, 

 
3. s účinnosťou od 10.3.2020 všetky lyžiarske zájazdy, školy v prírode, školské výlety, exkurzie 

po dobu 14 kalendárnych dní (lyžiarske zájazdy a školy v prírode, ktoré prebiehajú v týždni od 

9. 3. do 13. 3.2020 sa nerušia, dokončia sa tak, ako boli naplánované), 

 
4. okresné, krajské a celoštátne kolá súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení 

organizovaných v školskom roku 2019/2020 v súlade so smernicou č. 23/2017 o súťažiach, 

 
5. návštevy študentov zo zahraničia - napr. družby a pod. 

 

6. všetky športové podujatia organizované športovými zväzmi, fyzickými osobami - 

podnikateľmi  a právnickými osobami od 10. 3. 2020 do 23. 3. 2020 v súlade s Verejnou 

vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva 

 

NARIAĎUJE SA: 
 
 

a) dodržiavať Verejnú vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva číslo: SHHSRVSU/2448/2020 zo 

dňa 9. 3. 2020, kde je uvedené: Všetkým osobám s prechodným a trvalým pobytom v 

Slovenskej republike, žijúcim na území Slovenskej republiky nad 90 dní alebo zamestnaným na 

území Slovenskej republiky, ktoré sa v období od 10.03.2020 vrátili z pobytu na území Čínskej 

ľudovej republiky, Kórejskej republiky, Iránskej islamskej republiky a Talianskej republiky, do 

Slovenskej republiky, a osobám žijúcim s nimi v spoločnej domácnosti sa nariaďuje, aby 

bezprostredne po návrate do Slovenskej republiky oznámili túto skutočnosť, a to 

telefonicky alebo elektronicky poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje 

zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým majú 

uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, alebo poskytovateľovi 

zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore 

pediatria, a s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. 

 



b) Všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť 

v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria sa nariaďuje, aby u osôb s 

prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, žijúcim na území Slovenskej republiky 

nad 90 dní alebo na území Slovenskej republiky, ktoré sa v období od 10.03.2020 vrátili z 

pobytu na území Čínskej ľudovej republiky, Kórejskej republiky, Iránskej islamskej republiky a 

Talianskej republiky do Slovenskej republiky, ako aj u osôb žijúcich s osobami podľa bodu a) v 

spoločnej domácnosti, rozhodli o izolácii v domácom prostredí podľa 

§ 12 ods. 2 písm. f) zákona č. 3S5/2007 ż'. z., a to na dobu 14 dní. 
 
 

c) Opatrenie podľa bodu a) a b) sa nevzťahuje na: 

- vodičov nákladnej dopravy, ktorí prechádzajú cez štáty uvedené v bode a) alebo vykonávajú 

prepravu, nakladanie a vykladanie tovaru v štátoch uvedených v bode a). 

- vodičov a posádky dopravnej zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta cez 

územie Talianskej republiky alebo z územia Talianskej republiky 

- pilotov dopravných lietadiel, ktorí neopustia palubu lietadla s výnimkou vykonania 

predletovej a medziletovej prípravy, pri tranzitoch alebo spiatočných letoch. 

 



NARIAĎUJE SA: 
 
 

d) dodržiaVat Verejnú vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva číslo: 

SHHSRVSU/2448/2020 zo dña 9. 3. 2020, kde je uvedené: Všetkym osobám s 

prechodnÿm a trvalym pobytom v Slovenskej republike, žijúcim na území Slovenskej 

republiky nad 90 dní alebo zamestnanÿm na území Slovenskej republiky, ktoré sa v 

období od 10.03.2020 vrátili z pobytu na území Čínskej l’udovej republiky, Kórejskej 

republiky, Iránskej islamskej republiky a Talianskej republiky, do Slovenskej 

republiky, a osobám žijúcim s nimi v spoločnej domácnosti sa nariad’uje, aby 

bezprostredne po návrate do Slovenskej republiky oznámili túto skutočnost, a to 

telefonicky alebo elektronicky poskytovateI’ovi zdravotnej starostlivosti, ktorÿ 

poskytuje zdravotnú starostlivost v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s 

ktorÿm majú uzatyorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, alebo 

poskytovatefovi zdravotnej starostlivosti, ktorÿ poskytuje zdravotnú starostlivost v 

špecializačnom odbore pediatria, a s ktorym má diefa uzatvorenú dohodu o 

poskytovaní zdravotnej starostlivosti. 

 
e) Všetkÿm poskytovateFom zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú zdravotnú 

starostlivosf 

¥ špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria sa nariad’uje, aby u 

osôb s prechodnym a trvalÿm pobytom v Slovenskej republike, žijúcim na území 

Slovenskej republiky nad 90 dní alebo zamestnanÿm na území SlovensLej republiky, 

ktoré sa v období od 10.03.2020 vrátili z pobytu na území Čínskej l’udovej republiky, 

Kórejskej republiky, Iránskej islamskej republiky a Talianskej republiky do Slovenskej 

republiky, ako aj u osôb žijúcich s osobami podI’a bodu a) v spoloćnej domácnosti, 

rozhodli o izolácii v domácom prostredí podI’a 

§ 12 ods. 2 písm. f) zákona č. 3S5/2007 ż'. z., a to na dobu 14 dní. 
 
 

f) Opatrenie podI’a bodu a) a b) sa nevzfahuje na: 

- vodičov nákladnej dopravy, ktorí prechádzajú cez štáty uvedené v bode a) alebo 

vykonávajú prepravu, nakladanie a vykladanie tovaru v štátoch uvedenych v bode 

a). 



- vodičov a posádky dopravnej zdravotnej sluzby, ktorí vykonávajú transport 

pacienta cez územie Talianskej republiky alebo z územia Talianskej republiky 

- pilotov dopravnych lietadiel, ktorí neopustia palubu lietadla s vÿnimkou vykonania 

predletovej a medziletovej prípravy, pri tranzitoch alebo spiatočnych letoch. 

 


