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Platné opatrenia pre región Michalovce od 19.4.2021  

II. stupeň varovania 

 
 

o Základné opatrenia 

 Rúško 

Povinné nosenie FFP2, N95 alebo KN95 respirátora v 

obchodných prevádzkach, hromadnej doprave aj vo 

všetkých interiéroch. Povinné nosenie rúška na verejnosti 

v exteriéroch 

 Obmedzenie pohybu 

Platí zákaz vychádzania s výnimkami. Pohyb je povolený s 

cieľom naplnenia základných potrieb 

 Práca 

Odporúča sa práca z domu. Na cestu do práce je 

potrebné potvrdenie zamestnávateľa a negatívny test, 

ktorý nie je starší ako 14 dní 

 Pobyt v prírode (v okrese) 

Pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v rámci 

okresu je povolený bez testu a len od 5:00 do 20:00 

 Pobyt v prírode (mimo okres) 

Pobyt v prírode vrátane individuálneho športu mimo 

okresu je povolený len s testom nie starším ako 7 dní. 

Vstup do čiernych okresov je zakázaný 

 

 



 

o Vzdelávanie a kultúra 

 Školy 

Vybrané druhy škôl fungujú prezenčnou formou 

vzdelávania podľa rozhodnutia ministerstva školstva 

 Autoškoly 

Teoretická výučba a praktický výcvik sú povolené za 

dodržania prísnych podmienok 

 Múzeá, galérie a výstavné siene 

Dovolené sú individuálne prehliadky s dodržaním 

podmienky jedného návštevníka na 15 m2 

 Knižnice 

Výdaj a vrátenie kníh je povolené "cez okienko". Spoločné 

čítanie kníh je povolené s maximálnym počtom 6 

účastníkov 

o Obchody a služby 

 Obchody, služby a nákupné centrá 

Obchody a služby sú otvorené s podmienkou dodržania 

maximálneho počtu zákazníkov (1 zákazník na 15 m2) 

 Reštaurácie 

Reštaurácie majú povolený rozvoz a predaj „cez okienko“ 

 Ubytovacie zariadenia 

Ubytovacie zariadenia sú otvorené bez reštaurácií a 

využívania spoločných priestorov 

 Taxi 

Taxi služby sú povolené s dodržaním podmienok 



o Šport a voľný čas 

 Fitness 

Fitness prevádzky sú zatvorené 

 Lyžiarske strediská 

Lyžiarske strediská sú povolené so špeciálnymi 

podmienkami 

 Wellness, aquapark a kúpele 

Wellness, aquaparky a kúpele mimo zdravotných indikácií 

sú zakázané 

 Bazény a plavárne 

Vstup na umelé vodné plochy je povolený s negatívnym 

testom nie starším ako 7 dní a dodržaním maximálneho 

počtu 6 osôb v 1 bazéne 

 Profesionálny šport 

Výkon profesionálneho športu je povolený bez divákov 

a obecenstva 

o Oslavy a podujatia 

 Hromadné podujatia 

Hromadné podujatia sú zakázané. Povolené sú 

bohoslužby s dodržaním podmienok 

 Obrady (sobáš, krst, pohreb, a pod.) 

Obrady sú povolené s dodržaním podmienky 

maximálneho počtu 6 osôb 

 Oslavy / večierky / svadby / kary 

Organizovanie osláv, večierkov, svadieb a karov je 

zakázané 



o  Ďalšie 

 Očkovanie 

Očkovanie je prístupné pre osoby nad 40 rokov (8. fáza) 

 Návštevy v nemocniciach a v ZSS 

Návštevy v nemocniciach a ZSS sú zakázané 

 Väznice 

Návštevy vo väzniciach sú povolené s negatívnym testom 

nie starším ako 24 hodín 

 Konzumácia alkoholu na verejnosti 

Konzumácia alkoholu na verejnosti je zakázaná 

 

 

 

 

Viac informácií na https://automat.gov.sk/michalovce 


