
V súvislosti s množiacimi sa otázkami znovu pripomínam informácie z

 
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=
krizoveho-tabu-sr-vnsuvislosti-snochorenim
ncov&Itemid=153 
 

kde je potrebné čítať informácie v

krízového štábu SR v súvislosti s
 
a dole sú vymenované okrem iného:

 
• od 16.03.2020 zatvorenie všetkých predškolských a školských zariadení, centier vo

či iných organizovaných voľ
prijímacích skúšok na vysoké školy

Viac informácií nájdete na webe Ministerstva školstva SR:
https://www.minedu.sk/usmernenie
prerusenia-vyucovania-v-skolach
  

• od piatka 13.03.2020 sa na ve
územie SR budú mať povolený vstup len osoby, ktoré sa preukážu oficiálnou formou pobytu 
trvalým, prechodným, atď. a platným cestovným dokladom.

• od 13.03.2020  - zatvorenie barov, vo
stredísk, wellness centier, zábavných parkov, aquaparkov, diskoték, fitness centier, kúpe

• obmedzená prevádzka obchodných centier
len potraviny, lieky a drogériu, otvorené sú aj novinové stán

• obmedzenie úradných hodín klientskych centier, okresných úradov 
Viac informácií nájdete na webe Ministerstva vnútra SR:
http://www.minv.sk/?tlacove-
sireniu-koronavirusu 
... 

tak je jasné, že ústredný krízový štáb nariadil zatvorenie aj „karčmy“ nakoľko sa jedná o
zariadenie. 
 
V prílohe taktiež pripájam manuál pre zamestnancov MV SR, v
a odpovede na otázky často kladené aj Vám.
 
Poprosím Vás, aby ste na obyvateľov apelovali a

zabrániť nekontrolovanému šíreniu vír

seba, ale aj našich blízkych. 

 
 
S pozdravom. 
 

 
Ing. Peter Šofranko 
vedúci odboru krízového riadenia
Okresný úrad Spišská Nová Ves
Štefánikovo námestie č. 5
052 01 Spišská Nová Ves 
__________________________
tel.:                    +421(53)4176351

množiacimi sa otázkami znovu pripomínam informácie z odkazu: 

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4090:opatrenia
snochorenim-covid-19&catid=250:koronavirus-2019

kde je potrebné čítať informácie v kontexte, t.j. ak sa jedná o Opatrenia Ústredného 
súvislosti s ochorením COVID-19  

dole sú vymenované okrem iného: 

od 16.03.2020 zatvorenie všetkých predškolských a školských zariadení, centier vo
i iných organizovaných voľnočasových aktivít pre deti - posun maturít, odpor

prijímacích skúšok na vysoké školy 
Viac informácií nájdete na webe Ministerstva školstva SR: 
https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu

skolach-a-skolskych-zariadeniach/ 

od piatka 13.03.2020 sa na veľkých hraničných priechodoch zavádzajú kontroly
 povolený vstup len osoby, ktoré sa preukážu oficiálnou formou pobytu 
ď. a platným cestovným dokladom. 

zatvorenie barov, voľnočasových zariadení a priestorov
stredísk, wellness centier, zábavných parkov, aquaparkov, diskoték, fitness centier, kúpe
obmedzená prevádzka obchodných centier - cez víkend (14.-15.03.2020) bude možné nakúpi

drogériu, otvorené sú aj novinové stánky 
obmedzenie úradných hodín klientskych centier, okresných úradov  

Viac informácií nájdete na webe Ministerstva vnútra SR: 
-spravy&sprava=ustredny-krizovy-stab-pritvrdil-opatrenia

tak je jasné, že ústredný krízový štáb nariadil zatvorenie aj „karčmy“ nakoľko sa jedná o

ž pripájam manuál pre zamestnancov MV SR, v ktorom sú dôležité telefónne čísla 
odpovede na otázky často kladené aj Vám. 

Poprosím Vás, aby ste na obyvateľov apelovali a zdôraznili, že jediná možná cesta, ako dokážeme 

zabrániť nekontrolovanému šíreniu vírusu je disciplinovanosť. Jedine tak dokážeme ochrániť nielen 

    

vedúci odboru krízového riadenia 
Okresný úrad Spišská Nová Ves 
Štefánikovo námestie č. 5 

 
____________________ 

+421(53)4176351 

 

article&id=4090:opatrenia-ustredneho-
2019-

Opatrenia Ústredného 

od 16.03.2020 zatvorenie všetkých predškolských a školských zariadení, centier voľného času 
posun maturít, odporúčaný posun 

sportu-sr-vo-veci-

ných priechodoch zavádzajú kontroly s tým, že na 
 povolený vstup len osoby, ktoré sa preukážu oficiálnou formou pobytu – 

priestorov (lyžiarskych 
stredísk, wellness centier, zábavných parkov, aquaparkov, diskoték, fitness centier, kúpeľov) 

15.03.2020) bude možné nakúpiť 

opatrenia-v-boji-proti-

tak je jasné, že ústredný krízový štáb nariadil zatvorenie aj „karčmy“ nakoľko sa jedná o voľnočasové 

ktorom sú dôležité telefónne čísla 

zdôraznili, že jediná možná cesta, ako dokážeme 

usu je disciplinovanosť. Jedine tak dokážeme ochrániť nielen 



 
 
 


