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USMERNENIE 
Vzhľadom na aktuálnu situáciu a uznesenia vlády SR, ktorými bol prijatý zákaz 

vychádzania a núdzový stav a na opätovné zmeny týkajúce sa nielen organizácie 

hromadných podujatí, ale aj výnimiek na základe zákona, nebolo jednoduché prinášať 

presné a hlavne jasne zrozumiteľné informácie. Vzhľadom k tomu, že je len ťažko 

predvídateľná situácia na jar 2021, pokúsime sa včas a v dostatočnom predstihu 

ponúknuť všetky informácie, ktoré sa týkajú výkonu správy v bytových domoch ohľadom 

organizácie schôdzí resp. písomných hlasovaní.  

Vo vyhláške ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k 

obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí, publikovanej vo Vestníku vlády SR, 

Ročník 31, Čiastka 19 z 5. februára 2021 je vo Vyhláške č. 45 v §4 opäť ustanovená výnimka, 

že zákazy a príkazy vydané v súvislosti s organizáciou hromadných podujatí sa 

NEVZŤAHUJÚ na zasadnutia, schôdze a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe 

zákona, kam spadajú aj schôdze a zhromaždenia vlastníkov bytov a nebytových priestorov. 

verejného zdravotníctva SR ktorou sa nariaďujú opatrenia pri vlastníkov za podmienky 

dodržania nižšie: 

Podľa § 48 ods. 4 písm. d), r) a w) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 

zdravia sa pre výkon hromadných podujatí podľa § 4 ods. 2 písm. c), d) a e) ustanovujú nasledovné 

opatrenia: 

1. vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími 

cestami rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou, 

2. zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti, že v prípade 

vzniku akútneho respiračného je osoba povinná zostať v domácej izolácii, 

3. zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu 

rúk a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk, 

4. vstup do priestorov hromadného podujatia umožniť iba s prekrytými hornými dýchacími 

cestami rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou, 

5. hygienické zariadenia priestorov hromadného podujatia musia byť vybavené tekutým 

mydlom a papierovými utierkami, 

6. zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciami: 

o ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné 

telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť pracovisko, 

o pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do 

jednorazových papierových obrúskov, 

o zákaz podávania rúk, 

7. zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov hromadného podujatia, 

8. zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu všetkých kontaktných priestorov, najmä dotykových 

plôch a všetkých kontaktných predmetov dezinfekčným prostriedkom s virucídnym 

účinkom. 

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 8. februára 2021 
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V prípade bytových domov, kde už je naplánovaná schôdza alebo písomné hlasovanie, 

prosíme o dodržiavanie uvedených inštrukcií v záujme ochrany vlastného zdravia.  

V súvislosti s epidemiologickou situáciou na Slovensku, Vás prosíme o dodržiavanie 

nasledovných odporúčaní:  

Schôdze:  

- ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, 

nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii resp. je potrebné opustiť 

miesto konania schôdze a je potrebné kontaktovať ošetrujúceho lekára 

- použite dezinfekciu rúk 

- povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest – nos aj ústa – rúško, šál, šatka 

- dodržujte odstup (2m), ak je to možné 

- zákaz podávania rúk 

- na schôdzu si zoberte vlastné pero 

- zabezpečiť vetranie priestorov 

Písomné hlasovanie:  

V prípade písomného hlasovania treba dodržať hygienické opatrenia, aby bola možnosť 

prenosu nákazy eliminovaná čo najviac.  

Pri písomnom hlasovaní odporúčame, aby overovatelia a vlastníci mali nasadené rúška, 

gumené rukavice a používali vlastné pero.  

Je potrebné sa vyvarovať dlhým konverzáciám a čas strávený v prítomnosti hlasujúceho 

vlastníka obmedziť na čo najkratšiu dobu.  

Vlastníci, ktorí sa písomného hlasovania zúčastnia by mali tieto opatrenia dodržiavať striktne. 

 

Vzhľadom na neustále sa zhoršujúcu  situáciu  považujeme za dôležité citlivo posúdiť 

nevyhnutnosť zvolávania schôdze resp. organizovania písomného hlasovania, preto budeme 

v spolupráci s zástupcom vlastníkov individuálne posudzovať potrebu rozhodovania sa v tomto 

období. Prvoradou úlohou je  dbať na ochranu zdravia Vás vlastníkov  rovnako tak ako aj 

zamestnancov správcu. 

 

        Váš správca 

       SBD I. Košice  
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