
 
 
 
 

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  20. 4. 2020 v znení opatrenia OLP/3970/ zo dňa 11. 5. 2020, OLP 
4083/2020 zo dňa 19. 5. 2020, OLP 4084/2020 zo dňa 19. 5. 2020 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 9/2020 
Opatrenia týkajúce sa detských ihrísk a športovísk na území mesta 

Handlová z dôvodu prevencie šírenia COVID-19.  
 

Vstup na verejne dostupné detské ihriská vo vlastníctve mesta Handlová sa povoľuje za predpokladu dodržiavania 
nasledovných podmienok využívania detských ihrísk počas mimoriadnej situácie v SR (COVID-19): 
 

a) povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest pri pohybe v exteriéri pre osoby nežijúce v jednej domácnosti  
neplatí, ak ich vzdialenosť je od iných osôb minimálne 5 m 

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

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. 

 
Príkaz primátorky mesta číslo 9/2020 - Opatrenia týkajúce sa detských ihrísk a športovísk na území mesta 
Handlová z dôvodu prevencie šírenia COVID-19 ruší Príkaz primátorky mesta číslo 8/2020 - Opatrenia 
týkajúce sa detských ihrísk a športovísk na území mesta Handlová z dôvodu prevencie šírenia COVID-19 
zo dňa 7. 5. 2020.    
 
Príkaz primátorky mesta číslo 9/2020 - Opatrenia týkajúce sa detských ihrísk a športovísk na území mesta 
Handlová z dôvodu prevencie šírenia COVID-19 je účinné od 20. 5. 2020 do odvolania.   
 
V Handlovej 19.5.2020   
 
 
 

Mgr. Silvia Grúberová                                                                                                                  
primátorka mesta 


