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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 § 48 ods. 4 písm. r) zákona tieto opatrenia pri ohrození verejného 

zdravia: 

 

§ 1 

Základné pojmy 

 

Na účely tejto vyhlášky sa respirátorom rozumie určený výrobok filtračná tvárová polmaska bez výdychového 

ventilu kategórie FFP2, ktorá je osobným ochranným prostriedkom podľa osobitného predpisu,
1
) alebo výrobok 

KN95 alebo N95 alebo iný výrobok, pre ktorý vydal Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo 

Slovenskej republiky rozhodnutie o uvedení určeného výrobku na trh bez posudzovania zhody podľa osobitného 

predpisu.
2
) 

 

§ 2 

Prekrytie horných dýchacích ciest v interiéri 

 

(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. r) zákona sa v priestoroch interiérov budov nariaďuje riadne prekrytie horných 

dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora všetkým: 

a) osobám personálu zariadení sociálnej starostlivosti pri kontakte s návštevníkmi alebo klientami, 

b) osobám personálu zariadení poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pri kontakte s návštevníkmi, pacientmi 

alebo klientami, 

c) návštevníkom zariadení podľa bodu a) alebo b), 

d) klientom a pacientom zariadení poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, s výnimkou pacientov 

hospitalizovaných na lôžkových oddeleniach zariadenia.  

 

(2) Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na: 

a) deti do 6 rokov veku, 

b) osoby so závažnými poruchami autistického spektra, 

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

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

e) tlmočníkov do posunkovej reči v rámci výkonu povolania, 

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

g) čas potrebný na konzumáciu pokrmov a nápojov v zariadeniach spoločného stravovania, 

h) osoby pri návšteve prírodných kúpalísk, wellness, umelých kúpalísk, 

i) zamestnancov, u ktorých na základe vyjadrenia pracovnej zdravotnej služby alebo na základe dohody medzi 

zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov pracovné podmienky alebo spôsob práce neumožňujú nosenie 

respirátora alebo inej preventívnej ochrannej pomôcky (rúško, šál alebo šatka), 

j) zamestnanci zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa. 

 

                                                           
1
) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 z 9. marca 2016 o osobných ochranných 

prostriedkoch a o zrušení smernice Rady 89/686/EHS (Ú. v. EÚ L 81, 31. 3. 2016). 

§ 4 ods. 1 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
2
) § 4 ods. 5 zákona č. 56/2018 Z. z. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/56/#paragraf-4.odsek-1
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(3) Použitie respirátora podľa odseku 1 možno nahradiť použitím  inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to 

použitím rúška, šálu alebo šatky v prípade: 

a) zamestnancov s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a zamestnancov 

s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by nosenie respirátora mohlo viesť k zhoršeniu stavu, 

b) zamestnancov, u ktorých na základe vyjadrenia pracovnej zdravotnej služby alebo na základe dohody medzi 

zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov pracovné podmienky alebo spôsob práce neumožňujú nosenie 

respirátora. 

 

§ 3 

Zrušovacie ustanovenie 

 

Zrušuje sa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 32/2022 V. v. SR, ktorou sa 

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

 

§ 4 

Účinnosť 

 

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 13. júna 2022. 

 

 

 

 

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

hlavný hygienik Slovenskej republiky 


