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Opatrenie 
Útvaru vedúceho hygienika rezortu pre oblasť civilného letectva 

pre prevádzkovateľa letiska 
 
 
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvar vedúceho hygienika rezortu (ďalej len 
„Útvar vedúceho hygienika rezortu“) ako orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva 
príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. f) a ods. 2 písm. b) a § 7 písm. j) 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 č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie prenosného ochorenia COVID-
19, zohľadňujúc opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození 
verejného zdravia, platné odporúčania a usmernenia Európskej komisie, Agentúry Európskej únie pre 
bezpečnosť letectva a Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb vo vzťahu k prenosnému 
ochoreniu COVID-19 podľa § 12 ods. 2 v spojení s § 48 ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z. nariaďuje 
pre oblasť civilného letectva tieto opatrenia: 
 

I. 
 
1. Prevádzkovateľovi letiska na území Slovenskej republiky sa nariaďuje: 

a) umožniť vstup a pobyt v areáli letiska len osobám s prekrytými hornými dýchacími 
cestami respirátorom bez výdychového ventilu kategórie FFP2, KN95 alebo N95; to 
neplatí pre deti do 6 rokov, osoby so stredným alebo ťažkým mentálnym alebo sluchovým 
postihnutím a pre osoby so závažnými poruchami autistického spektra; 

b) pri vstupe do priestorov letiska zabezpečiť možnosť dezinfekcie rúk; 
c) zabezpečiť zachovávanie odstupu osôb stojacich v radoch minimálne 2 metre; 
d) na všetky vstupy do priestorov letiska viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať 

vyššie uvedené opatrenia (prekrytie dýchacích ciest, odstupy, dezinfekcia rúk); 
e) pravidelne, prostredníctvom audiovizuálnej techniky, informovať cestujúcich 

o povinnosti dodržiavať preventívne opatrenia (dodržiavanie odstupov medzi 
jednotlivcami alebo členmi skupín najmenej 2 m, prekrytie horných dýchacích ciest, 
pravidelná hygiena rúk); 

f) pravidelne informovať cestujúcich, že majú povinnosť vyplniť elektronický formulár na 
vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia („formulár PLF“) 
zverejnený na webovej stránke https://www.mindop.sk/covid, ako aj povinnosť 
registrácie na webe https://korona.gov.sk/ehranica; 

g) zabezpečiť možnosť zakúpenia respirátorov bez výdychového ventilu kategórie FFP2, 
KN95 alebo N95  a dezinfekčných gélov pre cestujúcich; 

h) upraviť jednotlivé procesy pri odbavovaní cestujúcich na príletoch a na odletoch tak, aby 
nedochádzalo k nadmernej kumulácii cestujúcich na jednom mieste a v jednom čase, 
pokiaľ je to možné; 

i) zabezpečiť koordináciu prideľovania časových intervalov na použitie letiska medzi 
jednotlivými príletmi tak, aby nedochádzalo ku kumulácii cestujúcich z rôznych 
destinácii v priestoroch  letiska, pokiaľ je to možné; 
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j) vytvoriť v príletovej hale podmienky pre možnosť registrácie cestujúcich na webe 
https://korona.gov.sk/ehranica. 
 

2. Prevádzkovateľovi letiska, poskytovateľovi služieb pozemnej obsluhy a inej osobe, ktorej 
výkon činností je nevyhnutný na zabezpečenie prevádzky letiska alebo na vykonanie letu 
sa nariaďuje: 
a) pravidelne vykonávať dezinfekciu najmä dotykových plôch (kľučiek, madiel, vozíkov na 

batožinu, debničiek na odkladanie vecí cestujúcich pri detekčnej kontrole a pod.) 
použitím dezinfekčných prostriedkov s virucídnym účinkom v súlade s vypracovaným 
programom sanitácie a dezinfekcie ; 

b) zabezpečiť zvýšenú dezinfekciu vozidiel na prepravu cestujúcich po pohybových 
plochách.  

 
II. 

 
Prevádzkovateľom maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby v priestoroch 
medzinárodného letiska sa nariaďuje plniť účinné opatrenia Úradu verejného zdravotníctva 
Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia. 
 

III. 
 
Opatrenia nariadené pre prevádzkovateľa letiska sa v primeranom rozsahu vzťahujú aj na 
prevádzkovateľa osobitného letiska. 
 

IV. 
 
Útvar vedúceho hygienika rezortu je oprávnený v prípade okolností hodných osobitného zreteľa 
nariadiť aj iné opatrenia pre oblasť civilného letectva. 
 

V. 
 
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 09. júla 2021. Zároveň sa ruší opatrenie Útvaru vedúceho 
hygienika rezortu č. 04024/2021/UVHR/67200 zo dňa 28.05.2021. 
 
 
 
 
 
 

MUDr. Katarína Chudíková, PhD. v. r. 
vedúca hygienička rezortu 


