
 
 
 
 

Primátorka mesta Handlová 
 
Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie vládou Slovenskej republiky uznesením č.111 zo dňa 11. 3. 2020 
a pandémie ochorenia COVID-19, na základe opatrení prijatých Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej 
republiky (ÚVZ SR) OLP 3355/2020 zo dňa 21. 4. 2020 – nosenie rúšok, OLP/3795/2020 zo dňa 5. 5. 2020, 
v zmysle ktorého sa uzatvorili prevádzky voľnočasového charakteru a Usmernenia ÚVZ SR k detským ihriskám 
v exteriéri zo dňa 7.5.2020, ako aj rozhodnutí Ústredného krízového štábu SR vydáva tento                                                  
 

Príkaz primátorky mesta číslo 8/2020 
Opatrenia týkajúce sa detských ihrísk a športovísk na území mesta 

Handlová z dôvodu prevencie šírenia COVID-19.  
 
Vzhľadom na stabilizujúcu sa epidemiologickú situáciu v SR primátorka mesta povoľuje vstup na verejne 
dostupné detské ihriská vo vlastníctve mesta Handlová za predpokladu dodržiavania nasledovných podmienok 
využívania detských ihrísk počas mimoriadnej situácie v SR (COVID-19), platné od 8. mája 2020 do odvolania:  
 

a) obmedzený počet súčasne sa hrajúcich detí (odporúčanie pre rodičov je zabezpečiť odstup detí v okruhu 2  
metrov), 

b) povinnosť nosenia rúšok s výnimkou detí do 2 rokov veku a osôb so závažnými poruchami autistického  
spektra, 

c) povinnosť rodičov alebo osôb sprevádzajúcich deti zabezpečiť, aby sa deti fyzicky minimálne kontaktovali, 
d) povinnosť rodičov alebo osôb sprevádzajúcich deti mať so sebou prostriedok na dezinfekciu rúk, 
e) prevádzkovateľ, mesto Handlová, bude vykonávať dezinfekciu ihrísk denne, 
f) kontrolu ustanovení a opatrení ÚVZ SR vykonáva MsP Handlová, kontakt: 0905 499 384. 

 
Primátorka mesta zakazuje vstup na všeobecné športoviská vo vlastníctve mesta Handlová. 
 
Športoviská a ihriská vo vlastníctve fyzických osôb, fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb sa riadia 
Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky OLP/3461/2020 zo dňa 21.4.2020 
s účinnosťou od 22.4.2020, 6.00 h, písmeno D) bod.2:  
„S účinnosťou od 22. apríla 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú všetky nasledovné zariadenia: prírodné 
a umelé kúpaliská podľa § 19 zákona č. 355/2007 Z. z.; telovýchovno-športové zariadenia podľa § 22 zákona č. 
355/2007 Z. z.; zariadenia starostlivosti o ľudské telo podľa § 23 zákona č. 355/2007 Z. z.; zariadenia pre deti 
a mládež vrátane zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z.; 
wellness centrá vrátane bazénov v ubytovacom zariadení; prevádzky zábavného charakteru, ktorými sú napríklad 
kasína, kiná a iné prevádzky voľnočasového charakteru; rekondičné pobyty. Toto opatrenie neplatí pre vonkajšie 
športoviská pre bezkontaktný šport, bez otvorených šatní, bazénov a hygienických zariadení, bez 
prítomnosti obecenstva“. 
 
Príkaz primátorky mesta číslo 8/2020 - Opatrenia týkajúce sa detských ihrísk a športovísk na území mesta 
Handlová z dôvodu prevencie šírenia COVID-19 ruší Príkaz primátorky mesta číslo 6/2020 - Opatrenia 
týkajúce sa detských ihrísk a športovísk na území mesta Handlová z dôvodu prevencie šírenia COVID-19 
zo dňa 22. 4. 2020.    
 
Príkaz primátorky mesta číslo 8/2020 - Opatrenia týkajúce sa detských ihrísk a športovísk na území mesta 
Handlová z dôvodu prevencie šírenia COVID-19 je účinné od 7. 5. 2020.   
 
V Handlovej 7.5.2020  Mgr. Silvia Grúberová                                                                    

primátorka mesta 


