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Tlačová správa zo zasadnutia krízového štábu mesta  

Spišské Vlachy zo dňa 13.3.2020 

 

 Krízový štáb mesta Spišské Vlachy berie na vedomie všetky pokyny a opatrenia vydané 

Ústredným krízovým štábom SR, opatrenia a pokyny vydané Ministerstvom zdravotníctva, Hlavným 

hygienikom SR a Úradom verejného zdravotníctva SR.  

Od 16.3.2020 sa zatvárajú všetky predškolské a školské zariadenia, Centrá voľného času a iné 

voľnočasové aktivity pre deti, viac informácií na webe Ministerstva školstva SR. Dochádza k posunu 

maturít o 2 týždne – odporúčaný posun prijímacích skúšok na vysoké školy.  

Od piatku 13. marca 2020 počnúc 7:00 hod. sa zatvárajú akvaparky a lyžiarske strediská, wellness 

centrá. Budú zatvorené všetky zábavné podniky, bary, pohostinstvá, detské kútiky a cez víkend dôjde 

k uzatvoreniu nákupných centier s výnimkou drogérií, lekární a potravín. Reštaurácie zatiaľ zostanú 

otvorené. Je zatvorenie kultúrnych zariadení – divadlá, kiná, múzeá . Pokuta pre právnickú osobu, 

ktorá neuposlúchne je viac ako 10 000 eur. Zákaz návštev v domovoch sociálnych služieb, domovoch 

dôchodcov, detských domovoch, zákaz návštev v nemocniciach 

Od piatka 13. marca od 7.00 h je zastavená medzinárodná autobusová a železničná osobná 

doprava - od 7.00 h nebudú vypravené žiadne vlaky a autobusy do zahraničia a žiadne ani nebudú 

vpúšťané na územie SR. Vnútroštátna železničná doprava začne od soboty 14. marca premávať aj v 

pracovných dňoch podľa sobotného grafikonu. ZSSK pokračuje v pravidelnej dezinfekcii vozňov. 

Rovnako ŽSR dezinfikuje priestory staníc. 

Kamiónová preprava tovaru 

Nákladná preprava je povolená ako na vnútroštátnych, tak aj medzinárodných trasách s cieľom 

zabezpečiť zásobovanie. Vodiči kamiónov musia byť vybavení ochrannými pomôckami. 

Lodná doprava 

Osobné výletné lode nesmú na Slovensku od zajtra 7:00 hod pristavovať. Preplávať územím bez 

zastavenia môžu. 

Letecká doprava 

Všetky medzinárodné osobné lety zo Slovenska aj na Slovensko budú zastavené po schválení Vládou 

SR. 
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Karanténa 

Povinná 14-dňová karanténa pre všetkých ľudí, ktorí sa vrátia zo zahraničia (akýkoľvek štát) – 

nedodržanie sa trestá pokutou do výška 1 650 eur. 

Služby pre občanov - obmedzenie otváracích hodín na klientskych centrách, či okresných úradoch na 

tri hodiny denne - obmedzenie fungovanie sociálnej poisťovne – agendu vybavujte emailom alebo 

telefonicky  

Nakupovanie - počas víkendu 14. – 15. marca (najbližší víkend) v obchodných centrách možnosť 

nakúpiť len potraviny, drogériu či lieky, otvorené sú aj novinové stánky - pondelok 16. marca sa na 

krízovom štábe vyhodnotí situácia a rozhodne sa čo ďalej 

Slovenská pošta funguje v obmedzenom režime, podľa potreby upravuje otváracie hodiny. Pobočky 

podliehajú pravidelnej dezinfekcii. 

Hranice 

Veľké hraničné priechody zatiaľ zostanú otvorené, ale zavádzajú sa na nich kontroly s tým, že na 

územie SR budú mať povolený vstup len osoby, ktoré sa preukážu oficiálnou formou pobytu – trvalým, 

prechodným, atď. a platným cestovným dokladom. Malé hraničné priechody sa zatvoria.  

Viac informácií nájdete tu: 

 Súhrn opatrení krízového štábu prijatých 12. marca 2020 (PDF, 124 kB) 

 Informácie ministerstva zahraničných vecí 

 Informácie ministerstva zdravotníctva 

Žiadam Vás o rešpektovanie rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR, pokynov vyplývajúcich 

zo zasadnutí Ústredného krízového štábu SR, pokynov Hlavného hygienika SR  a pokynov 

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Spišská Nová Ves vydaných v súvislosti s 

predchádzaním vzniku a so zamedzením šírenia ochorenia COVID - 19, ktoré ohrozuje verejné zdravie. 

Všetky tieto dokumenty nájdete na webovej stránke mesta Spišské Vlachy, informácie budeme 

pravidelne aktualizovať.  

 

V Spišských Vlachoch, dňa 13.03.2020 

 

              Ľubomír Fifik, v.r. 

             primátor mesta, predseda KŠ 
 

https://www.minv.sk/swift_data/source/images/stab-suhrn-opatreni-12032020.pdf
https://www.mzv.sk/aktuality/koronavirus-2019
https://www.health.gov.sk/?koronavirus-covid-19

