
RE'GIol\Ár,ľy URAD vEREJNÉHo ZDRAvoľľÍcľvĺ
BRATISLAVA hlavné mesto

so sídlom v Bľatislaveo Ružinovská 8,820 09 Bľatis|ava29, P. O. BOX 26
sp" zn.: GTSUI138 12l2A2A v Bľatislave 5.9.2a20

ROZrJODNUTIE

Regionálny uľad verejneho zdravotníctva Bľatislava hlavné mesto so sídlom
v Bratislave (ďalej len ,,RÚVZ Bratislava") ako vecne a miestne pľíslušný oľgĺĺn podl'a $ 3

ods. 1písm' c) vv spojení sprílohouč. l bod I z'ákonač.355/2a07 Z.z.oochÍane'podpoľe a
rozvoji veľejného zdravia a o änene a doplnení niektoých zákonov v znení neskoľších
pľedpisov (ďďej len,,zákonač.35512007 Z, z.") z dôvodu vyhlásenia mimoľiadnej situácie na
uzemi Slovenskej ľepubliky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej
ľepubliky č.l|l z II.B.2aza dňom I2.B.2a2O a pandémie ochoľenia CovID-lg vyhlásenej
dňa \|.a3'2a2a geneľálnym ĺiaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie v sulade s

uznesením vlády SR č. 197 zo dňa 02.04,2a20, ako i z dôvodu zamedzenia šírenia ochoľenia a
vzniku noých ohnísk, podl'a $ 6 ods. 3 písm. e), $ 48 ods. 4 písm. c), d), e) zĺíkona č.

355na07 Z. z. a podľa $$ 46 a 47 zálkona č' 7llt967 Zb. o spĺávnom konaní v znení
neskorších pĺedpisov (d'alej len ,,zĺĺkon č. 7111967 Zb.") apodľa bodu C) opatľenia Uľadu
verejného zdľavotníctva SR č. olPl6849l202a zo dňa 28.8.2a20 naľiad'uje tieto

opatľenia:

S účinnost'ou od 6. septembm}L}L do 30. septembra 2020 naľiaďuje naslcdovné:

A) Fodl'a $ 48 ods. 4 písm. d) a e) zákona č. 355i2007 L z. všetlým fyziclĺým
osobám, fyzickým osobám - podnikatel'om a pľávnickým osobám v Bľatislave vo
všetkých mestských častiach a v okľesoch Senec a Pezinok zakazuje uspoľadúvat'
hľomadné podujatia špoľtovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v
exteľiéľoch v jednom okamihu v počte nad 500 osôb alebo v inteľĺéľoch v jednom
okamihu v počte nad 250 osôb.

Výnimku z tohto zátkazu majú hľomadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v
dobe začiatku hľomadného podujatia disponovat' negatívnym výsledkom testu na
ochoľenie Covid-l9 nie staľším ako 12 hodín.
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B) Podl'a $ 48 ods. 4 písm. d) a e) zákona č. 35512007 Z. z. všetlcým ffziclľým
osobámo fyzickým osobám - podnikatelbm a pľávnickým osobám v Bľatislave vo

všetkých mestslých častiach a v okľesoch Senec a Pezinok zal<azuje usporadúvat'

hľomadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v čase od

23:00 hod. do 0ó:00 hod. nasledujúceho dňa.

Výnimku z tohto zátkazu majú svadby a pohľebné obľady s celkovým počtom

účastnĺkov do 150 osôb.

C) Tieto zátkazy sa nevzt'ahujú na zasadnutia a schôdze štátnych oľgánqv, oľgánov

územnej samospľávy a zasadnutia (schôdze), ktoľé sa uskutočňujú na základe

zátkana. Súčasne sa ukladá povinnost'pľi konaní ich zasadnutí a schôdzí:

zabezpečtť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v pľípade vzniku akútneho

ľespiračného ochoľenia (napľ. horučka, kašeľ, nádcha, st'ažené dýchanie) je osoba

povinná zostať v domácej izolácii,

zaistiť pľi vsťupe do budovy štátnych orgánov a orgánov územnej samospľávy

dávkovače na alkoholovú dezinfekciu ruk a dezinfikovď si ľuky, resp. zabezpečiť iný

adekvátny spôsob dezinfekcie ruk,

zabezpečiť nosenie ochĺanných rušok osobami pohybujúcimi sa v objekte štatnych

orgánov a oľgánov uzemnej saľnospľávy,

hygienické zaúaďeĺĺaprevádzlq musia bý vybavené tekuým mydlom a papierovými

utieľkami,

zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:

_ ak sa u osoby prejavia pľíznaky akútneho respiĺačného ochorenia, je potrebné

telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť pracovisko,

- pravidelne si unrývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do

jednorazoqÍch papieľových obruskov,

- zélkaz podávania ruk;

zabezpečiť dostatočné vetranie priestoľov,

zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu všetkých kontaktných pľiestorov, najmä

dotykových ptôch (napr': kl'učky, zábtaď|ia, vyt'ahy) a všetkých kontaktných

pĺedmetov (napľ.: pľacovný stôl, klávesnica, telefóny, prenosné média, myš)

ciezinfekčnýrr pro stľiedkom s virucídnym účinkom.

D) Podl'a ustanovenia $ 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 35512007 Z. z. sa ffziclým
osobám _ podnikatelbm a pľávnickým osobám prevádzkujúcim plavárne

a kúpaliská v Bľatislave vo všetkých mestských častiach a v okľesoch Senec



a Pezinok naľiad'uje obmedzit' kapacitu tychto prevádzok na 50%a zo stanovenej
kapacity.

E) Podl'a ustanovenia $ 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 35512007 Z. z. sÚt poslqytovatelia
zdravotnej staľostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú zdľavotnú starostlivost'
v Bľatislave vo všetkých mestských častiach a v okľesoch Senec a Pezinok
povinní zabezpečiť zátkaz návštev na všetlých lôžkovych oddeleniach s výnimkou
návštev kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania choľym a palĹtívnych
návštev.

F) Podlh ustanovenia $ 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. sú verejuí a
neveľejní poskytovatelia sociálnych služieb v Bľatislave vo všetlých mestslých
častiach a v okľesoch Senec a Pezinok povinní zabezpečiť zákaz návštev v
inteľiéľových pľiestoľoch pobytových zariadení sociálnej starostlivosti ( ďatej len
o,zss").

G) všetkym cĺľkvám a pľedstavitel'om ciľkví naľiaďuje v Bľatislave vo všetkých
mestských častiach a v okľesoch Senec a Pezinok pľijatie tatcých opatrení, abý sa
minimalizovala možnosto šíľenia víľusu pľi oľganizovani ciľĹevných akcií
a úkonov.

H) Neodpoľúča sa oľganizovat' hromadné podujatie uľčené pre senioľov Y
akomkolVek počte.

Vzhloadom na nalĺehavý všeobecný záujem spočívajúci v ochľane zdľavia t'udí a
nebezpečensfve šíľenia nákazlivej choľoby spľávny oľgán vylučuje odkladný účinok
odvolania v zmysle $ 55 ods. 2 zátkona č.71tl967 zb.

odôvodnenie

Vláda Slovenskej ľepubliky vyhlásila podl'a $ 8 zakona Náľodnej ľady Slovenskej
ľepubliky č. 4zl1994 Z. z. o civilnej ochľane obyvateľstva v zneni neskorších predpisov
počnúc dňom I2.a3.2a20 od 6:00 hod. mimoriadnu situáciu z dôvodu olrĺozenia verejného
zdravia.

Generálny ľiaditeľ Svetovej zdravotníckej organlzácie vyhlásil dňa i 1. 3. 2020
pandémiu ochoľenia COVID- 1 9.

Urad veľejného zdravotníctva SR nariadil s účinnostbu od l.g.zaza opatĺenÍm č.
oLPl6849l2020 za dňa 28.8.2020 povinnosti a obmedzenia |ýkajúce sa prevádzok a konaní
hľomadných podujatí. Podľa bodu C) opatľenia Uradu verejného zdravotníctva SR č.
oLPl6849/2a2a 'zo dťla 28.8.2020 na zĺíklade epidemiologickej situácie v ľegióne môže
vpľípade potreby vydaťpodľa $ 48 alebo $ 12 ákonač.35512007 Z.z. dodatočné opatrenia
regionálny urad veľejného zdĺavotníctva pľíslušného územného obvodu.
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opatľenia uvedené vo výroku tohto ĺozhodnutia boli uložené aj na zÍklade odporučaní

pandemickej komisie vlády Slovenskej republiky (ďalej ,,PKVoo), ktoľá zasadala dňa

04.ag.za2a a konštatovala zhoršenie epidemiologickej situácie v okĺesoch Bratisl'ava II

a Bľatislava V a okĺesoch Pezinok a Senec (oľanŽová faľba celoštátneho semaforu pandémie

ochoľenia CovID-19) a v okľese Bratislava I (červená farba celoštĺĺtneho semafoľu pandémie

ochoĺenia CoVID-19)' Uvedené zhoršenie epidemiologickej situácie bolo PKV deklaľované

ako rizikové, nakoľko 14 denná incidencia ochorení v okľese Bratislava I pľekľočila hodnofu

50 nových prípadov na 100 000 obyvateľov av ostaných uvedených okľesoch (Bľatislava II

ažY aPezinok a Senec) prekĺočila hodnotu 25 nor{ch pľípadov na l00 000 obyvatel'ov.

Regionálny uľad verejného zdľavotníctva so sídlom v Bľatislave vydaltoto opatľenie

v nadväznosti na lryššie uvedené zhoršenie epidemiologickej situácie v súvislosti s niĺkazou

na CoVID-19 v regióne okľesov Bľatislava I ď Bľatislava V a okľesov Pezinok a Senec.

Nerešpektovanie opatrenia je spľávnym delĺlďom podl'a $ 57 ods. 33 písm. a)

zákona č. 35512007 Z. z., za ktoý pľíslušný ľegionálny úľad verejného zdravotníctva

uloží pokutu podloa $ 57 ods. 41 písm. a) zákona č.355/2007 Z.z.vo vyške do 20.000 euľ.

Poučenĺe

Podľa $ 53 a $ 54 spľávneho poĺiadku je možné protí tomuto rozhodnutiu podď odvolanie do

15 dní odo dňa jeho doručenia na Úrad veľejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

odvoianie sa doručuje na Regionálny uľad verejného zdľavotníctva Bľatislava hlavné mesto

so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, 820 09 Bľatislava, ktory ĺozhodnutie vydal'

Podľa $ 55 ods. 2 správneho poľiadku sa odníma odkladný účinok odvolania a podľa $ 55

ods. 3 citovaného zákaĺa pľoti rozhodnutiu o vylúčení odkladného účinku sa nemožno

odvolať.

Po vyčerpaní riadnych opľavných pĺostľiedkov je ľozhodnutie pľeskúmateľné súdom.

,,'., 'iítli5,,',

L,

MUDr. Stanislav Duba
poverený vykonávaním funkcie

ľe gionálneho hygienika

Rozhodnutie sa doručuje v súlade s $ 26 zétkona č.7|11967 Zb. o správnom konaní (správny

poľiadok) veľejnou vyhláškou vyvesenou po dobu 15 dní na úradnej tabuli Regionálneho
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úradu verejného zdľavotníctva Bľatislava hlavné mesto so sídlom v Bľatislave' Roz}rodnutie
bude záľoveň zveľejnené na webovom sídle Regionálneho uľadu veľejného zdravotníctva
Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave www.ruvzba.sk, v časti ,,veľejné vyhlášky,.,
ako aj na Centľálnej úradnej elektľonickej tabuli na striárike www.slovensko.sk, v časti

,,Úradná tabuľao'.

Dalej sa doručde:

r Hlavné mesto SR Bľatislava, Pľimaciálne námestie 1, 8l4 99 Bratislava _ so äadosťou
ozveľejnenie ĺohto ľozhodnutia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli anawebovom
sídle

c Mestská čast' Bratíslava _ Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 8|4 2l Bratislava - so
žiadosťou o zveľejnenie tohto roáodnutia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli a na
webovom sídle

" Mestská časť Bľatislava _ RuŽinov, Mierová 21, 827 05 Bľatislava - so žiadosťou
ozverejnenie tohto rozhodnutia vyvesením po dobu 15 dní na úľadnej tabuli ana webovom
sídle

' Mestská časť Bratislava _ Vrakuň4 Šíravská 7, 82l07 Bľatislava _ so žiadosťou o zveľejnenie
tohto rozhodnutia vyvesením po dobu l5 dní na úradnej tabuli a na webovom sídle

ĺ Mestská časť Bľatislava - Podunajské Biskupice, Trojičné nám' 10206 ĺ|I,825 6i Bratislava -

so žiadosťou o zverejnenie tohto ľozhodnutia vyvesenim po dobu 15 dní na úradnej tabuli a na
webovom sídle

' Mestská časť Bľatisl&va _ Nové Mesto, Junácka Í, 832 91, Bľatislava - so žiadosťou
ozveľejnenie tohto rozhodnutia vyveseĺím po dobu 15 dní na úľadnej tabuli äna webovom
sídle

r Mestská časť Bľatislava _ Rača, Kubačova 2l' 831 06 Bratislava _ so žiadosťou o zveľejnenie
tohto rozhodnutia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli a na webovom sídle

r Mestská časť Bľatislava _ Vajnory, Rolhícka i09, 831 O7Bľatislava - so žiadosťou
o zveľejnenie tohto rozhodnutia v5ľesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli a na webovom
sídie

r Mestská časť Bľatislava _ Dúbravka" Žatevná 2, 844 02 Bratislava _ so žiadostbu
ozveľejnenie tohto ľozhodnutia vyvesením po dobu 15 dní na úľadnej tabuli ana'webovom
sídle

ĺ Mestská časť Bratislava - Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8,842 62 Bratislava _ so žiadosťou
o zverejnenie tohto rozhodnutia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli ana webovom
sídle

* Bľatislava - mestská časť Lamač, Vrančovičova 1228/58, 84l 03 Bratislava _ mestská časť
Lamač - so žiadostbu o zverejnenie tohto ľozhodnutia vyvesením po dobu i5 dní na úradnej
tabuli a na webovom sídle
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r Mestská časť Bľatistava - Devín, Kľemel'ská 39, 84l 10 Bratislava - so Žiadosťou

o zverejnenie tohto r'ozhodnutia vyvesením po dobu 15 dní na úľadnej tabuli a na webovom

sídle

o Mestská časť Bľatislava - Devínska Nová Ves, Novoveská 5458/'17A,843 10 Bľatislava - so

žiadosťou o zveľejnenie tohto rozhodnutia vyvesením po dobu 15 dní na úľadnej tabuli a na

webovom sídle

r Mestská časť Bratisiava - Záhoľská Bystrica' Námestie Rodiny 1, 843 57 Bratislava _ so

žiadosťou ozverejnenie tohto ľozhodnutia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli ana

webovom sídle

r Mestská časť Bľatislava _ Jarovce, Palmová 1, 85l 10 Bratislava - so Žiadosťou o zveľejnenie

tohto ľozhodnutia vyvesenĺm po dobu 15 dní na úľadnej tabuli a na webovom sídle

o Mestská časť Bratislava * Rusovce, Výojová 8, 851 10 Bratislava - so žiadosťou

ozveľejnenie tohto ľozhodnutia vyĺľesením po dobu 15 dni na úľadnej tabuĺi ana webovom

sídle

r Mestská časť Bľatislava _ Čunovo, F{ľaničiaľska |44172,851 l0 Bľatislava - so žiadosťou

ozverejnenie tohto ľozhodnutia vyvesením po dobu 15 dní na úľadnej tabuli ana webovom

sĺdle

o Mestská časť Bratislava _ PetrŽalka, Kutlíkova |7, 852 12 Bľatislava - so žiadosťou

ozveľejnenie tohto rozhodnutia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli ana webovom

sĺdle

r Mesto Pezinok, Radničné námestie7, 9a2 A Pezinok - so žiadosťou o zveľejnenie tohto

ľozhodnutia vyvesením po dobu 15 dní na úľadnej tabuli a na webovom sídle

r Mesto Senec" Mierové nám. 8, 903 01Senec _ so žiadosťou o zveľejnenie tohto ľozhodnutia

vyvesením po dobu 15 dní na úľadnej tabuli a na webovom sídle

r Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16,820 05 Bratislava

. okesný úrad Bľatislava, Tomášikova46,832 05 Bľatislava

o okresný úľad Senec, Huľbanova 63612I,903 01 Senec

r Okľesny úrad Pezinok' M. R. Štefanika č. 10, 902 01 Pezinok

o Kľajské riaditel'sťvo PZ v Bratislave, Špiuílska 1'4,8I2 28 Bľatislava

. T1ačová agentuľa Slovenskej ľepubliky' Dúbravská cesta 14, 841 04 Brďislava

. SITA Slovenská tlačová agentúra a.s., Mýtna l5, 811 07 Bľatislava

{>


