
Vláda SR so zreteľom na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 schválila v pondelok 
(06.04.2020) uznesenie, ktorým rozšírila opatrenia núdzového stavu na obmedzenie 
pohybu v dobe od 8. apríla 2020  od 00:00 hod. do 13.apríla 2020 23:59 hod. 
Zároveň na toto obdobie zakázala uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať s 
výnimkou osôb v spoločnej domácnosti. 
Obmedzenie pohybu na verejnosti zohľadňuje niekoľko výnimiek: 
1. cestu do a zo zamestnania a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej 
obdobnej činnosti, 
2. cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných 
životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického 
tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, 
zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, 
doplnenie pohonných hmôt), 
3. cestu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb v rámci 
územia okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc, v 
rámci územia mesta, 
4. cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného vyšetrenia, vrátane 
sprevádzania blízkou osobou a príbuzným, 
5. pobyt v prírode v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy a Košíc v rámci územia mesta, 
6. cesty na pohreb blízkej osoby, 
7. cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú 
starostlivosť odkázaný, v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy a Košíc v rámci územia mesta. 
 
A Szlovák Köztársaság Központi Válságstábja által 2020.április 6-án hozott határozata 
alapján a húsvéti ünnepek alatt korlátozzák a szabad mozgást kijárási tilalom 

formájában április 8. 0:00-tól április 13. 23:59-ig. 
Kivételt képeznek azok, akik: 
- munkába utaznak akár járáson kívül is (ide tartozik a magánvállalkozói tevékenység, 
valamint a külföldi ingázás munkavégzés céljából a határtól 30 km-en belül). Ezekben 
az esetben szükséges a munkáltatói igazolás felmutatása. 
- orvoshoz, illetve üzletbe, drogériába, állateledelért, gyógyszertárba, benzinkútra 
szeretnének menni létfontosságú dolgok végett. 
- engedélyezett az önkéntesség, hozzátartozó gondozása vagy szomszéd 
segítése járáson belül.Pozsony és Kassa esetében a városon belül. 
- gyermek- vagy állatgondozás céljából utaznak járáson belül. Pozsony és Kassa 
esetében a városon belül. 
- a természetben is lehet majd tartózkodni a járáson belül. Pozsony és Kassa esetében 
a városon belül. 
- nem lehet viszont csoportokban tartózkodni, kivéve a saját családtagokkal, akikkel 
egy háztartásban élünk. 
- a kivétel vonatkozik a közeli hozzátartozó temetésén való részvételre is. 
 

https://parameter.sk/dontott-kormany-korlatozzak-az-emberek-mozgasat-husveti-unnepek-alatt


 


