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VYHLÁŠKA 

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia  

pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest 

 

 

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 5 ods. 4 písm. k) 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“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydáva podľa § 59b 

zákona túto vyhlášku, ktorou nariaďuje podľa § 5 ods. 4 písm. k) a § 48 ods. 4 písm. r) zákona tieto opatrenia pri 

ohrození verejného zdravia: 

 

§ 1 

 

(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. r) zákona sa všetkým osobám nariaďuje za účelom  riadneho prekrytia horných 

dýchacích ciest (nos a ústa) používať preventívne ochranné pomôcky, ktorými sú rúško, respirátor bez 

výdychového ventilu, šál, alebo šatka a to na verejnosti v exteriéroch alebo na verejnosti v priestoroch interiérov 

budov, ak táto vyhláška neustanovuje inak. 

 

(2) Podľa§ 48 ods. 4 písm. r) zákona sa všetkým osobám nariaďuje za účelom  riadneho prekrytia horných 

dýchacích ciest (nos a ústa) používať preventívnu ochrannú pomôcku, ktorou je respirátor alebo obdobný 

prostriedok (vždy bez výdychového ventilu) naplňujúci minimálne všetky technické podmienky a požiadavky pre 

filtračnú polomasku s klasifikáciou najmenej FFP2 podľa normy STN EN 149+A1 a to na verejnosti 

v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy. 

 

(3)  Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na nasledovné osoby: 

a) deti do 6 rokov veku, 

b) osoby v exteriéroch mimo zastavaného územia (intravilánu) obce, pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými 

nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako 5 metrov, 

c) osoby so závažnými poruchami autistického spektra, 

d) osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím, 

e) osoby pri výkone športu, 

f) fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania, 

g) osoby nevesty a ženícha pri sobáši, 

h) výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu, 

i) tlmočníkov do posunkovej reči v rámci výkonu povolania, 

j) zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám. 

 

(4)  Povinnosť podľa odseku 2 sa nevzťahuje na nasledovné osoby: 

a) deti do ukončenia prvého stupňa základnej školy, 

b) osoby so závažnými poruchami autistického spektra, 

c) osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím, 

d) osoby pri výkone športu, 

e) fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania, 

f) osoby nevesty a ženícha pri sobáši, 

g) výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu, 

h) tlmočníkov do posunkovej reči v rámci výkonu povolania, 

i) zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám, 

j) osoby vo výkone väzby a vo výkone trestu odňatia slobody, pokiaľ sú umiestnené v objektoch Zboru 

väzenskej a justičnej stráže, 

k) zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, pri ktorej je vystavený záťaži teplom alebo fyzickej záťaži, 

zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie
1
), 

l) zamestnanca, u ktorého na základe vyjadrenia pracovnej zdravotnej služby pracovné podmienky alebo spôsob 

práce neumožňujú nosenie respirátora. 

 

                                                           
1
) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch 

práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach 

návrhu na zaradenie prác do kategórií v znení neskorších predpisov.  
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(5)  Osoby podľa odseku 4 písm. a), j) až l) sa riadia povinnosťou podľa odseku 1. 

  

§ 2 

Zrušovacie ustanovenia 

 

Zrušuje sa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 99/2021 V. v. SR, ktorou sa 

nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest. 

 

§ 3 

Účinnosť 

 

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. marca 2021. 

 

 

 

 

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH, v. r. 

hlavný hygienik Slovenskej republiky 


