
🚨 KORONAVÍRUS: OBMEDZENIE POHYBU PO CELEJ KRAJINE, VEĽKÉ OPATRENIA POČAS 

VEĽKEJ NOCI (8.-13.4.) 🚨 

❗️ Na základe uznesenia Vlády SR a nariadenia hlavného hygienika budú na území Slovenskej republiky 

platiť mimoriadne opatrenie v podobe obmedzenia pohybu a zákazu vychádzania v termíne od 8. apríla od 

00:00 do 13. apríla 23:59 (streda až pondelok). 

❌ ZAKAZUJE SA ❌ 

🛑 Zhromažďovať sa s inými osobami okrem osôb, ktoré žijú v spoločnej domácnosti 

🛑 Akýkoľvek pohyb na verejných priestranstvách okrem výnimiek (čítaj ďalej) 

✅ VÝNIMKY SA VZŤAHUJÚ NA ✅ 

➡️ Osoby, ktoré pôjdu do a zo zamestnania vrátane podnikatelia, ktorí budú cestovať za výkonom svojej 

činnosti (vrátane "pendlerov" podľa výnimky 30 km za hranicami SR) 

➡️ Osoby, ktoré pôjdu na nákup v nevyhnutnom rozsahu na nákup potravín, liekov, drogérie alebo krmiva 

pre zvieratá 

➡️ Osoby, ktoré pôjdu zabezpečiť základné potreby pre cudziu osobu (susedská výpomoc, 

dobrovoľníctvo) v rámci jedného okresu, resp. v rámci územia Bratislavy a Košíc 

➡️ Osoby, ktoré pôjdu zabezpečiť starostlivosť o deti alebo zvieratá v rámci jedného okresu 

➡️ Osoby, ktoré pôjdu natankovať pohonné hmoty v rámci jedného okresu 

➡️ Osoby, ktoré pôjdu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladnej starostlivosti, pričom si bude 

môcť zobrať sprievod vo forme jednej ďalšej osoby 

➡️ Osoby, ktoré pôjdu do prírody za účelom pohybu v rámci jedného okresu, resp. v rámci územia 

Bratislavy a Košíc 

➡️ Osoby, ktoré pôjdu na pohreb blízkej osoby 

➡️ Osoby, ktoré pôjdu za účelom starostlivosti o príbuzného, ktorý je na starostlivosť odkázaný v rámci 

jedného okresu, resp. v rámci územia Bratislavy a Košíc 

⚠️ SPÔSOB KONTROLY A MIMORIADNE NASADENIE POLICAJTOV PO CELOM SLOVENSKU 

⚠️ 

👮♂  Policajné hliadky spoločne s príslušníkmi Ozbrojených síl SR budú kontrolovať všetky vozidlá, ktoré 

budú prechádzať jednotlivými okresmi na diaľniciach a cestách I. a II. triedy 

👮♂  Ak budete prechádzať viacerými okresmi, kontrole sa budete musieť podrobiť opakovane, s čím bude 

spojené značné zdržanie na komunikáciách, preto naozaj NECESTUJTE medzi okresmi, ak to nie je 

nevyhnutné a ak sa na vás nevzťahuje jedna z hore uvedených výnimiek 

👮♂  Všetky osoby, aj tie, na ktoré sa vzťahuje jedna z výnimiek, sa pri prejazde okresmi budú musieť 

preukázať Policajnej hliadke občianskym preukazom 

👮♂  Polícia bude kontrolovať osoby, ktoré sa budú pohybovať na verejných priestranstvách v rámci okresu 

s cieľom odhalenia osôb, ktoré do daného okresu prišli z iného okresu, a preto je nutné, aby každý, kto 

opustí svoje bydlisko, mal pri sebe doklad totožnosti - a to platí aj pre všetky osoby nachádzajúce sa vo 

vozidle 

👮♂  Policajti budú dôkladne kontrolovať dodržanie mimoriadneho opatrenia a karantény a v prípade jej 

porušenia bude takýmto občanom hroziť sankcia až do výšky 1 659 eur (nenosenie rúška za 1 000 eur) 

👮♂  Ak dôjde ku klamstvu zo strany občana, bude možné si spätne vyhodnotiť jeho pohyb pomocou video 

záznamu z palubných kamier systému SOITRON a sankcia ho neminie 

👮♂  Policajt na mieste vyhodnocuje každú situáciu individuálne a jeho pokyn je záväzný – v prípade 

nedodržania opatrení, alebo klamstva, môže auto otočiť a poslať späť domov, prípadne udeliť pokutu 

👮♂  Kamionisti budú mať počas celých sviatkov výnimku na prejazd 

🆘 VŠETKY ĎALŠIE INFORMÁCIE 🆘 

Čítajte pozorne tento status: https://bit.ly/KORONA-POLICIA 

Polícia Slovenskej republiky 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FKORONA-POLICIA%3Ffbclid%3DIwAR3dN8EpEiPMwNet2R84q-aeUV2pT0qqugLv7hHnODMaGSp-OHtK1aLKaqQ&h=AT1otbc4H2Bwq0BEh5RyJQpQuxD4mPA8lsOPT86a9NyIxxJabFkk99vgxuS2dpoVKVPeC6taRra6gcddHUQtBqTOu8Oi9qnX_5fmN6H7KSji_Y-NC9hwpwDn7G_Z93YPbV0mWiIRPDK9Llo0VDYaKnxYEGAiNNd23ru5PIYaXb-ZAyGfJ9cTAxZjd3fPriYlV3BtDxWg7m-CwN6Td_TBgJUDKrcX9DfFFKMrjog8UUc4wv9rUydiwl-5IJCNOB35oQnYZtGc5m9dc8slemKgu8v8gy6yaP4UJlG07x86W9noUewpl6pVR-VYsHzAduaPr5_Gdz-ZISNFm45zAFS0AbJC5Syk43cXBtyddvVk3kN4-DUfgIsfeJ8ryLxIWa4NGVhZmJvtmwIxXrX_z3-ieKB7GzDRibijSCixDm6eSP5Q7Mnj5diuS_OWLuHQv7vLuH_5qd4cIdgwlOItZF1QIQCleMAfkF0vqf2Vx2G12trKUxptTrx8EegWjXAWdkza-RGZtYLaJiNqsJvnNoq8tlsmNa-MaLZy6xVonM7zu9FCrAaKZBiv8OThW7UBe6mz5hpABIWGkfW9Ry3E-OocJMqVILxdZrQ_oY6F2IqIEY7LP6I4ny-MME8h_hvCMWm6KONtS6v_N2F5
https://www.facebook.com/policiaslovakia/?__xts__%5B0%5D=68.ARD3u90TVfFT-b-YGjiL0ccIQxAnbz8bxuyTtryA1Mddfq_uPxb6Zh63m6YrH43srWZbe-nuCvqz4Xi56L-6-lPyhmcc7y7xH-3oHcOvh6c0WQSEqnHCc4GQSVsb0Eux_x0WK5pHh12zm4nJNrBjifPm720NiRdO4X1-PcaB1mbIrqih2zhUlqQ3xBYXQgqeyQhxYmGSosv9gizHpSYQ9AdOQ4iBp4AzdZuQJbs_5ues9qzKLftwJ14oXpx1etlC_vu1BP_qqEw9oH8uc3hyMfx-gmmVI5yE0NqXfH23MkDi6sv6BOIFBDfCP-udBcYpeNRgWZvnIGAH4k3MjKfYjaDrtLoDY_p_xNg5xcdSN8lK20IGGIFDQkK0Lw&__xts__%5B1%5D=68.ARCnVk2OUgmaNOxVOuuPLn2G2jp_rNymoPSH2FHHucoN9zjbFzMm5h4r8F8BhNTQvWY08iGWZydT_1fhiUQR88F4icHhpKQzijQwqAOC0NC8adiibrmk8QVNubyFuRtEtMKZz5SkxKLw9r-ElKvS5Ovee5qxIoKWdxJ62EV9Zhjujm-7FDQwY3o4d9Oz7SHdjJPgLFqrtBoZw7TDMhp8hx-S2rIIFLrW60NAXuWLnYbuaQrPHhBoyZgaMy37tZMMlEXHKKHjmNsObm6t-oT4obh2nul1zPukPktOw2mVByEVtsDXtvaD-Nvuz_dpkR7FwPDJzznd___psVlAx1xqJx1hCGLF&__tn__=K-R&eid=ARCL0eZWctuIJZHzWwbUoqRoclPhvey4jjJNr7BsQIWmMXrmaUh-4NBWO0ksPqw0muoXmaylb-Tb0ie_&fref=mentions

