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Toto je preklad častých otázok z holandčiny na stránkach 

www.stad.gent/corona (verzia z 23. marca 2020) 
 

Aj mesto Gent upravuje niektoré poskytované služby. Cieľom je spoločne zastaviť koronavírus. Tieto opatrenia 

vstupujú do platnosti 18. marca a platia predbežne až do 5. apríla, pokiaľ tento dátum nezmeníme.  

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Obráťte sa na službu Gentinfo na adrese gentinfo@stad.gent alebo tel. 

čísle 09 210 10 10. 

Čo treba robiť v prípade ochorenia? 
• Máte horúčku, bolesť hrdla, kašeľ, dýchavičnosť, plný nos? Nechoďte k lekárovi, ale zavolajte najskôr 

svojmu všeobecnému lekárovi. 

o Od pondelka do piatka v čase 8.00 až 19.00 hod.:  

▪ Zavolajte vlastnému všeobecnému lekárovi. 

▪ Nemáte všeobecného lekára? Obráťte sa na všeobecného lekára v najbližšom okolí. 

Tu nájdete prehľad všetkých všeobecných lekárov v meste Gent. 

o Od pondelka do piatka medzi 19:00 a 8:00 hod. a cez víkend:  

▪ Zavolajte na číslo 1733 

• Všeobecný lekár vás vyšetrí po telefóne a rozhodne, čo je vo vašej situácii najlepšie urobiť. 

o Musíte zostať doma v karanténe. 

ALEBO 

o Objednajú vás na vyšetrenie. 

• Trápi vás niečo iné, potrebuje nové lekárske predpisy atď.? Vždy sa najprv telefonicky obráťte na 

svojho všeobecného lekára. 

Poskytovanie služieb 
• Služby občanom (Dienst Burgerzaken, opatrenia platné do 5. apríla) 

o Obracajte sa nás prostredníctvom internetových stránok mesta a telefonicky. To platí pre 

administratívne centrum aj centrá služieb. 

o Je vaša fyzická prítomnosť nevyhnutná? Dohodnite si stretnutie online alebo cez 

službu Gentinfo. Stretnutia sú možné len v pondelok, utorok, stredu a piatok dopoludnia 

medzi 9:30 hod. a 12:30 hod. 

o Na oddelení prisťahovalectva (Loket Migratie) a informačnom bode prisťahovalectva 

(Infopunt Migratie) nie je možné dohodnúť si stretnutie, ani sa dostaviť bez ohlásenia. Tieto 

oddelenia sú k dispozícii telefonicky alebo cez e-mail.  

▪ Pre oddelenie prisťahovalectva: 09 266 71 50 a loketmigratie@stad.gent.  

▪ Pre informačný bod prisťahovalectva: 09 266 71 40 a infopuntmigratie@stad.gent. 

o Mobilné centrum služieb a služobné centrá Muide-Meulestede a Sint-Kruis-Winkel sú 

zatvorené. 

o Konkrétne oznamy 

▪ Narodenie dieťaťa nechoďte osobne oznamovať na úrad. Potrebné formuláre 

dostanete v pôrodnici. Treba ich vyplniť a zaslať na adresu geboorten@stad.gent. 

Potvrdenie sa vykoná neskôr. 

▪ Úmrtie treba oznámiť po dohodnutí si schôdzky. 

• Sociálne úrady OCMW (opatrenia do 19. apríla) 
o Vedieme o vás zložku? Na svojho sociálneho pracovníka sa pokiaľ možno obracajte 

telefonicky alebo e-mailom. 

http://www.stad.gent/corona
mailto:gentinfo@stad.gent
https://stad.gent/nl/samenleven-welzijn-gezondheid/gezondheid/waar-kan-je-terecht/huisarts
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https://stad.gent/nl/over-gent-en-het-stadsbestuur/dienstverlening/maak-een-afspraak-bij-een-loket
https://stad.gent/nl/contact-en-meldpunten/gentinfo-contact-met-stad-gent
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o Ak sa vám nepodarí spojiť sa telefonicky ani e-mailom, dostavte sa na sociálny úrad od 

pondelka do piatka medzi 8:30 a 12:30 hod. a medzi 13:30 a 17:00 hod. Kancelárie sú 

otvorené, no pri obmedzenej kapacite. 
o Zrušili sme všetky schôdzky – pravidelné stretnutia aj návštevy v domácnostiach. Sociálni 

pracovníci udržiavajú s klientmi kontakt telefonicky. 
o Podporu vyplácame aj naďalej. Takisto sa budeme venovať aj novým žiadostiam o podporu. 

• Miestne centrá služieb (opatrenia platné do 13. apríla) 

o 11 miestnych centier služieb je v meste Gent zatvorených a všetky činnosti sú zastavené.  

o Aj naďalej však ponúkame svoje služby: 

▪ Pracovníci podporujú najohrozenejších občanov prostredníctvom návštev v 

domácnostiach a telefonických kontaktov. 

▪ Až domov im dovážame teplé jedlá. 

• Domovy dôchodcov (opatrenia platné do 19. apríla) 

o 5 domovov dôchodcov je v meste Gent zatvorených. Neprijímajú žiadne návštevy okrem 

opatrovateľov a dobrovoľníkov, čo sú zaregistrovaní v príslušnom domove. 

• Prístrešky a otvorené domy (do 19. apríla) 

o Všetky prístrešky a otvorené domy sú zatvorené.  

o Otvorený domov prístrešku Gentbrugge môžete telefonicky kontaktovať od pondelka do 

piatka medzi 8:30 až 12:30 hod. a medzi 13:30 až 17:00 hod. na čísle 0478 93 25 73. 

o Tieto prístrešky sú stále k dispozícii partnerským organizáciám, ktoré od nich odoberajú 

stravu. Riadia sa všetkými bezpečnostnými predpismi. 

Svadby 
• Odložte si svadbu na neskorší dátum. Služby občanom vás budú v tomto smere kontaktovať. 

• Ak sa musí svadba z pádnych dôvodov aj tak konať, musia byť na nej prítomné len tieto osoby: 
o Ženích a nevesta 
o 2 svedkovia  
o 1 fotograf   

Aj v tomto prípade musíte od seba zachovávať odstup 1,5 m.  

Cintoríny 
• Pohreby prebiehajú aj naďalej, môže sa však na nich zúčastniť najviac 20 ľudí. 

o Zachovajte dostatočný odstup medzi ľuďmi. 

o Zachovajte dostatočný odstup medzi ľuďmi a pracovníkmi pohrebnej služby a mesta Gent. 

• Spomienkové príležitosti sa odkladajú. 

• Kancelárie cintorína Westerbegraafplaats sú zatvorené. 

Odpad 
• IVAGO bude zberať domáci odpad a spravovať skládky podľa stanoveného harmonogramu. Svoj odpad 

vyložte pred dvere.  

• Recyklačné parky sú zatvorené. 

Náboženstvo 

• Všetky svätostánky (mešity, kostoly...) sú pre verejnosť zatvorené. V obmedzenom kruhu je možné 

vykonávať iba rozlúčky so zosnulými. 

Škôlky a družiny  
• Nechajte deti pokiaľ možno doma. To odporúča štátna bezpečnostná rada. 

• Pokiaľ kvôli tomu vaše dieťa nechodí do škôlky, do jaslí ani k opatrovateľom, za 14. marec až 5. apríl 

nemusíte nič platiť a nemusíte si ani vybrať dni voľna. 

• Rodičia, ktorí aj naďalej pracujú, najmä pracovníci v kľúčových sektoroch a základných službách, môžu 

naďalej využívať škôlky, jasle a opatrovateľov mesta Gent. 

•  Máte otázky? Napíšte na adresu kinderopvang@stad.gent. 

https://www.ivago.be/nl/particulier/afval/ophaling
https://stad.gent/sites/default/files/media/documents/20200318_LIJ_lijst%20van%20cruciale%20sectoren%20en%20essentie%CC%88le%20diensten.pdf
mailto:kinderopvang@stad.gent
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Vzdelávanie 
• Nechajte deti pokiaľ možno doma. To odporúča štátna bezpečnostná rada. 

• V škôlkach, základných ani stredných školách sa už preto nevyučuje. 

• Družina je naďalej otvorená pre deti rodičov, čo chodia do práce  
o  v zdravotníckom sektore,  
o v kľúčovom verejnom sektore  
o alebo pre rodičov, čo nemajú inú možnosť, ako nechať deti strážiť u starých rodičov. 

Mobilita 
• Verejná doprava aj naďalej funguje. Aktuálny harmonogram nájdete na internetových stránkach 

spoločností De Lijn a NMBS. Cestujte len v prípade, že je to nutné. Platba hotovosťou nie je v 

autobusoch, električkách ani obchodoch verejnej dopravy možná. Nastupujte zadnými dverami. 

• Bicykel si môžete nechať opraviť vo Fietsambassade. Pomáhajú cyklistom, čo svoj bicykel potrebujú 

ako nevyhnutný dopravný prostriedok. Je nutné dohodnúť si stretnutie na adrese 09 266 77 00. Služby 

Fietspunten a Fietsendepot sú zatvorené. 

• Kyvadlová doprava medzi záchytnými parkoviskami Park & Ride Watersportbaan a Weba/Decathlon a 

centrom je aj naďalej v prevádzke. 

• Ako nevyhnutné dopravné prostriedky možno naďalej používať aj zdieľané autá, zdieľané bicykle a 

zdieľané kolobežky. Nie je to zakázané. 

Zóna nízkych emisií (LEZ) 
• Vozidlá jazdiace v zóne LEZ musia odteraz spĺňať aj všetky podmienky prístupu. 

• Kúpili ste si dennú priepustku LEZ alebo dočasný prístup na dlhšie obdobie, no v súvislosti s 

opatreniami proti koronavírusu už do Gentu nechodíte? Cez e-mail na adrese lez@stad.gent 

požiadajte, aby vám zavolali späť. Uveďte svoje EČV a dátum svojej dennej priepustky alebo obdobie 

dočasného prístupu. Takisto uveďte, či si prajete vrátiť peniaze, alebo či chcete dennú priepustku 

alebo dočasný prístup využiť neskôr. 

Dennú priepustku či dočasný prístup však musíte zrušiť ešte predtým, ako mu začne plynúť 

platnosť.  Ak ste si napríklad dočasný prístup do zóny LEZ kúpili na apríl 2020, dá sa zrušiť najneskôr 

31. marca 2020.  

• Máte ohľadom LEZ otázky?  

o Obráťte sa na číslo 09 210 10 30, prípadne môžete svoju otázku položiť e-mailom na 

adrese lez@stad.gent.  

o Chcete sa dostaviť osobne? Najskôr si dohodnite stretnutie online. 

Obchody, hotely, reštaurácie a kaviarne 
• Ktoré obchody sú otvorené? 

o Potraviny (aj večierky do 22:00 hod.) 

o Predajne krmiva pre domáce zvieratá 

o Lekárne 

o Novinové stánky 

o Čerpacie stanice a dodávatelia palív 

o Banky a pošty 

o Práčovne 

o Kaderníci (len na objednávku) 

o Automechanici (len pre naliehavé opravy) 

• Ktoré obchody sú zatvorené?  

o Všetky ostatné (nekľúčové) obchody (ako sú odevy, obuvi, autoumyvárne, železiarne a 

obchody s elektronikou) budú zatvorené cez týždeň aj cez víkend.                                                       

o Kaviarne a reštaurácie  

o Trhy 

o Salóny krásy a soláriá 

• V supermarkete treba dodržovať tieto predpisy:  

https://stad.gent/sites/default/files/media/documents/20200318_LIJ_lijst%20van%20cruciale%20sectoren%20en%20essentie%CC%88le%20diensten.pdf
tel:092667700
mailto:lez@stad.gent
tel:092101030
mailto:lez@stad.gent
https://stad.gent/nl/mobiliteit-openbare-werken/lage-emissiezone-2020/lage-emissiezone-maak-een-afspraak
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o Len jedna osoba na 10 m² plochy. 

o Vnútri sa môžete zdržiavať najviac 30 minút. 

o Ak je dnu priveľa ľudí, počkajte chvíľu vonku. 

o Zásobovanie a výroba potravín prebieha normálne. Nie je teda nutné robiť si zásoby, kúpte si 

len to, čo potrebujete.  

Práca a podnikanie 
• Ste majiteľom hotela, reštaurácie alebo kaviarne?  

o Musíte ju zavrieť, objednávky so sebou a donášky sú však možné medzi 7:00 a 22:00 hod. 
o To znamená, že hranolkárne/pekárne/reštaurácie atď. môžu svojich zákazníkov naďalej 

obsluhovať prostredníctvom systému donášok a jedla so sebou. Rešpektujte pritom 
hygienické opatrenia a predchádzajte dlhým radom. 

o Konzumácia v priestoroch zariadenia nie je povolená. A to ani na terasách. Je zakázané 
umiestňovať vybavenie terasy na otvorenom priestranstve. 

o Konkrétne to znamená, že musíte terasu svojho reštauračného zariadenia úplne odstrániť z 
ulice. 

o Foodtrucky sú zakázané okrem tých, čo ponúkajú úplné jedlá so sebou (teda nie stánky so 
zmrzlinou ani goframi). 
 

• Máte právo na podporu, ak sa vaša prevádzka dostane vinou opatrení proti koronavírusu do ťažkostí? 
o Federálna aj provinčná flámska vláda vypracovali podporné opatrenia pre prípad, že sa vaša 

prevádzka dostane vinou koronavírusu do ťažkostí, ako je špeciálny príspevok. Viac informácií 
nájdete na stránke Vlaio.be. 

o Niekoľko opatrení pripravilo aj samotné mesto Gent.  
▪ Napríklad odložilo splatnosť všetkých daní pre právnické osoby za rok 2020 na 30. 

septembra 2020.  
▪ Dane za veci, ktoré momentálne neprebiehajú (terasy, pevná reklama viditeľná z 

ulice, paušálne poplatky...) nie je nutné platiť od 13. marca až do zrušenia opatrení. 
▪ Mesto Gent aktuálne zvažuje možnosti ďalších hospodárskych podporných opatrení. 

Viac informácií vám poskytneme hneď, ako ich dostaneme. 

Kultúra, šport a voľný čas 
• Až do 5. apríla rušíme všetky (mládežnícke) aktivity.  

• Rovnako sú zrušené aj prázdninové tábory a brigády počas veľkonočných prázdnin. 

Gent pomáha (Gent Helpt): Dobrovoľníci prikladajú ruku k dielu 
• Mesto Gent uverejňuje všetky žiadosti o pomoc počas krízy koronavírusu na internetovej stránke Gent 

Helpt.  

• Chceli by ste okoliu ponúknuť pomoc? Môžete si stiahnuť kartičku, čo si možno zavesiť do okna alebo 

hodiť susedom do schránky. Budú tak poľahky vedieť, že sa o vás môžu oprieť. 

• Potrebujete naopak pomôcť? Stiahnite si túto kartičku, čo si možno zavesiť do okna alebo hodiť 

susedom do schránky. Budú tak poľahky vedieť, že by ste uvítali pomoc. 

• Oddelenie starostlivosti o ľudí v treťom veku mesta Gent vás žiada, aby ste kritické situácie u starších 

ľudí hlásili na čísle 09 266 91 39 alebo adrese communicatie.ouderenzorg@stad.gent. 

Polícia 
• Menšie stanice sú zatvorené, 2 veľké stanice sú však otvorené od 8.00 hod. do 16.30 hod.: 

o Algemeen Politiecentrum Gent (Ekkergem) 
o Commissariaat Gent Centrum 

• Žiadame vás, aby ste sa na ne obracali len s naliehavými prípadmi. 
o Viacero druhov menej naliehavých prípadoch môžete hlásiť tu: Polícia na internete. Ide 

napríklad o krádež bicykla/motorky, krádež v obchode, výtržníctvo a grafiti. 

• V prípade núdze treba naďalej volať na číslo 101 alebo 112. 

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/coronavirus-informatie-voor
https://vlaio.be/nl/nieuws/coronacrisis-bijkomende-maatregelen-om-bedrijven-te-ondersteunen
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie/wat-is-de-corona-hinderpremie
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus-0
http://www.stad.gent/genthelpt
http://www.stad.gent/genthelpt
https://stad.gent/sites/default/files/media/documents/20_00035_Kaartje_NL_ikhelpje.pdf
https://stad.gent/sites/default/files/media/documents/20_00035_Kaartje_NL_wiljemehelpen.pdf
mailto:communicatie.ouderenzorg@stad.gent
https://www.politie.be/5415/contact/diensten/onthaal-apg-ekkergem
https://www.politie.be/5415/contact/commissariaten/gent-centrum
https://www.politie.be/nl/e-loket
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• Ak si všimnete, že obchod, reštaurácia alebo kaviareň nedodržiava predpísané opatrenia štátnych 
orgánov a je naďalej otvorená, nahláste to na čísle 09 266 61 11 alebo na adrese 
meldpunt@politie.gent.be. 

 

 

file:///C:/Users/vandenem/Documents/meldpunt@politie.gent.be
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Aanpassingen van de maatregelen 7 april 2020 

Úprava opatrení od 7. apríla 2020 
 

Bibliotheek 

Knižnica 

▪ Knižnice sú zatvorené. Knihy môžete vrátiť v centre Krook alebo v pobočke knižnice v blízkosti 

Vášho bydliska, a to výlučne prostredníctvom schránok na vrátenie požičaných kníh, keďže 

vstup do knižnice je pre verejnosť zakázaný. Konkrétne to znamená, že knižnicu nie je možné 

využívať na čítanie, požičaný materiál si môžete prečítať doma. Knižnica taktiež nie je 

prístupná pre štúdium alebo prácu na počítači. 

▪ Knihy si z knižnice môžete vypožičať, ak ste si ich predtým online zarezervovali. Po obdržaní 

potvrdenia si svoju objednávku môžete prísť osobne vyzdvihnúť do knižnice.  

Dienst Burgerzaken  

Úrad pre občianske záležitosti 

◾ Úrad pre občianske záležitosti bude prijímať len občanov, ktorí sa vopred objednali.  Objednať sa 

môžete len v nutných prípadoch  a len pre záležitosti, ktoré nie je možné vybaviť online. 

◾Tieto pobočky zostávajú otvorené: Administratívne cetrum Juh (tzv. ‘AC Zuid’) a úrady služieb v 

mestských častiach Gentbrugge, Nieuw-Gent, Sint-Amandsberg a Wondelgem sú otvorené v 

pondelok, utorok, stredu a piatok od 09:00 do 12:30 hod.   

◾Pobočky v mestských častiach Drongen, Ledeberg, Mariakerke, Oostakker, Sint-Denijs-Westrem a 

Zwijnaarde sú otvorené v pondelok, stredu a piatok od 09:00 do 12:30 hod.  

◾ Mestský úrad Gent sa snaží vybavovať čo najviac záležitostí elektronicky.  

 ◾ Narodenie dieťaťa je možné nahlásiť len elektronicky, nie teda osobne na referáte mestského 

úradu alebo v nemocnici. V pôrodnici obdržíte všetky potrebné doklady, ktoré vyplníte a pošlete na 

e-mailovú adresu geboorten@stad.gent. Uznanie dieťaťa bude vykonané neskôr. 

◾ Uzavretie sobáša je možné len v prítomnosti mladomanželského páru a svedkov.  

◾ Oslavy významného životného jubilea  a storočného životného  jubilea boli do 19. apríla zrušené, 

ako aj návštevy jubilantov doma.  

 

Het Gentinfopunt  

Kontaktné informačné centrum mesta Gent 
Kontaktné informačné centrum mesta Gent (tzv. ‘Gentinfopunt’)  na recepcii hlavného 

administratívneho centra Juh (tzv. ‘AC Zuid’) je otvorené v pondelok, utorok, stredu a piatok od 09:00 

do12:30 hod. Vo štvrtok, sobotu a nedeľu je kontaktné informačné centrum zatvorené.    

V kontaktnom informačnom centre mesta Gent sa nemusíte vopred objednávať, ak potrebujete 

vybaviť nasledovné záležitosti:  

• Vyzdvihnutie odpadových vriec s kupónom v rámci systému sociálnej pomoci mesta.  

mailto:geboorten@stad.gent
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• Nákup poukážok na taxíky 

• Opečiatkovanie dokladov v prípade čiastočnej nezamestnanosti (tzv. ‘deeltijdse 

werkloosheid).  (Upozornenie: Nepomýľte si prosím tieto doklady s dokladmi o dočasnej 

nezamestnanosti (tzv. ‘tijdelijke werkloosheid’)).   

• Nabitie merača elektriny a/alebo zemného plynu na kartu (tzv. ‘budgetmeter’)  

 

Psychisch welzijn:  

Duševné zdravie:  
Necítite sa dobre?  Prepadá Vás strach, panika alebo čierne myšlienky?  
 
V tomto filme, v ktorom sme použili jednoduchý jazyk, nájdete niekoľko tipov ako si zachovať 
duševné zdravie aj v tomto neľahkom období.  
 
Ak si robíte starosti ohľadom koronavírusu alebo svojho duševného zdravia, môžete sa s 
organizáciou CAW Gent skontaktovať telefonicky na čísle:  09 265 04 00  alebo prostredníctvom e-
mailu alebo chatu. Na ich webovej stránke je zverejnený aj film vo Flámskej posunkovej reči.  

.    
https://www.caw.be/contacteer-ons/  

 
Ak hľadáte psychologickú pomoc, môžete sa obrátiť na pracovníkov Telefonickej linky dôvery 
(tzv.’Tele-onthaal’), a to buď prostredníctvom chatu, telefonicky alebo cez webovú stránku 

https://www.tele-onthaal.be/.  Telefonovať môžete na číslo  106.  
Pracovníci tejto organizácie sú Vám k dispozícii každý deň od 18:00 do 23:00 hod. a v stredu a nedeľu 
už od 15:00 hod.  
 
Na nižšie uvedenom odkaze nájdete tipy nepočujúcej psychoterapeutky Goedele De Clerck  vo 

Flámskej posunkovej reči   
https://www.doof.vlaanderen/nieuws/hoe-omgaan-met-stress-bij-corona-goedele-de-clerck 
 
Ak hľadáte inú psychologickú pomoc, môžete na tejto webovej stránke  nájsť prehľad projektov a 

kontaktov v oblasti psychologickej pomoci v Gente.  

 

De Dienst Kinderopvang  

Úrad pre zariadenia starostlivosti o deti 
Úrad pre zariadenia starostlivosti o deti mesta Gent zabezpečuje počas veľkonočných prázdnin 

nevyhnutnú starostlivosť  pre špecifickú skupinu detí: 

• deti rodičov pracujúcich v jednom z kľúčových sektorov 
• deti so zložitou rodinnou situáciou  
• sociálne alebo zdravotne zraniteľné deti 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2FyHfeXa1FU&t=11s&fbclid=IwAR3FHIJ28kujMarXp2GVnbVIz0_gLcXTSBPzYg9Ja7sx5d3oadSXIg0zmCo
tel:092650400
https://www.caw.be/contacteer-ons/
https://www.tele-onthaal.be/
https://www.doof.vlaanderen/nieuws/hoe-omgaan-met-stress-bij-corona-goedele-de-clerck
https://stad.gent/nl/samenleven-welzijn-gezondheid/gezondheid/waar-kan-je-terecht/psychosociale-hulp
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Rodičia sa môžu obrátiť buď na školu ponúkajúcu starostlivosť o deti alebo využiť možnosti projektov 

mesta Gent, ktoré taktiež zabezpečujú starostlivosť o deti. Nie je dôležité, v ktorej škole sú tieto deti 

riadne zapísané.  Starostlivosť o deti je zabezpečovaná bezplatne od 07:00 do 18:00 hod. 

Rodičia, ktorí počas veľkonočných prázdnin chcú využiť jednu z týchto možností, sa môžu prihlásiť do 

posledného dňa prázdnin.  

Viac informácií nájdete a prihlásiť sa môžete na webovej stránke:  
 https://stad.gent/inschrijven-noodopvang-paasvakantie 
V prípade súrnych otázok pošlite prosím e-mail na adresu: buitenschoolse.kinderopvang@stad.gent 
 

Huisvuil  

Domový odpad 
Plánovaná výmena žltých vriec za zelené bola dočasne odložená. Firma IVAGO bude žlté vrecia s 

červenou potlačou zbierať až do 1. júla. Dodávanie zelených vriec supermarketom a drobným 

obchodom stále prebieha.  

Odklad zmeny poplatkov sa taktiež týka rodín využívajúcich kontajnery na domový odpad s čipom 

alebo podzemné kontajnery na triedenie odpadu. Nové poplatky začnú platiť až od 1. júna.   

Mobiliteit:  

Mobilita:  
Kyvadlová doprava medzi záchytnými parkoviskami Park & Ride Watersportbaan a 

Weba/Decathlon a centrom je aj naďalej v prevádzke a bude jazdiť od pondelka do piatku 

nasledovne:  

• Od 7:00  do 10:00 hod.: každých 15 minút. 

• Od 16:00 do 19:00 hod.: každých 15 minút. 
 
Mimo vyššie uvedených hodín kyvadlová doprava nebude jazdiť. 
Pomalé autobusy pre menej mobilných občanov (tzv. ‘wandelbussen’) momentálne nejazdia. 

Parkeren 

Parkovanie        

Od 23.marca do 19. apríla nebude vykonávaná kontrola platených parkovacích miest v Gente.  

Upozornenie: Všetky ostatné pravidlá týkajúce sa parkovania zostávajú v platnosti a ich dodržiavanie 

bude kontrolované. Jedná sa napr. o miesta vyhradené pre obyvateľov, ktoré sú aj naďalej určené len 

pre obyvateľov, ďalej parkovanie na chodníku pre chodcov alebo cyklistov, ktoré je aj naďalej 

zakázané, a taktiež parkovanie v pešej zóne.  

LEZ 

Nízkoemisné zóny (tzv.”LEZ”): 

V nízkoemisných zónach bude kamerový systém fungovať aj naďalej, avšak za prípadný priestupok 

nebudú šoférom uložené pokuty. Toto opatrenie začalo platiť 18. marca a bude v platnosti dovtedy, 

kým nedôjde k uvoľneniu prísnych opatrení zavedených vládou. Ak teda budete jazdiť v nízkoemisnej 

zóne na nepovolenom vozidle, nebude Vám za tento priestupok uložená pokuta, ale obdržíte len 

písomné upozornenie.  Mesto Gent tak chce v najvyššej možnej miere podporovať osoby, ktoré sa 

potrebujú premiestňovať za účelom zabezpečovania starostlivosti o základné potreby alebo zdravie 

druhých.  

https://stad.gent/inschrijven-noodopvang-paasvakantie
mailto:Buitenschoolse.kinderopvang@stad.gent
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Buitenland  

Vycestovanie do zahraničia 
Potrebujem priepustné povolenie, ak chcem ísť navštíviť svojho partnera do zahraničia?  

Nie. Musíte ale predložiť doklad totožnoti a potvrdenie o tom, že osoba, ktorú chcete navštíviť v 

zahraničí je Váš partner. Môže to byť doklad, ktorý ste Vy a Váš partner podpísali. Na tomto doklade 

bude jasne uvedené, že ste partneri. 
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UPDATE FAQ 18/05/2020 
 

Snelzoeker: wanneer is wat open in Gent? 
Rýchle vyhľadávanie: kedy je čo otvorené v Gente?  
Táto tabuľka nie je kompletná a pravidelne ju dopĺňame. 
 
KATEGÓRIA TÝŽDEŇ VÍKEND 

Lekárne ÁNO ÁNO 

Archív Gent NIE NIE 

Pekárne ÁNO ÁNO  

Knižnice 
Iba vyzdvihovanie a vracanie kníh, 
nutná rezervácia!  NIE 

Susedské centrá NIE NIE 

Kaviarne a bary (vrátane terás) NIE NIE 

Kemping Blaarmeersen NIE NIE 

Carwash ÁNO ÁNO 

Kino  NIE NIE 

Kontajnerové parky ÁNO ÁNO 

Útulky pre zvieratá NIE NIE 

Obchody s krmivom pre 
zvieratá ÁNO ÁNO 

Zoologické záhrady/detské 
farmy ÁNO ÁNO 

Diskotéky  NIE NIE 

DIY predajne ÁNO ÁNO 

Drogérie ÁNO ÁNO 

Fitness centra NIE NIE 

Rýchle občerstvenie Iba vyzdvihovanie objednávok Iba vyzdvihovanie objednávok 

Kultúrne sály NIE NIE 

Autoopravovne ÁNO ÁNO 

Golfové kluby ÁNO ÁNO 

Hotely a ďalšie ubytovacie 
zariadenia 

ÁNO, ale žiadny prístup do 
baru/reštaurácie/rekreačných oblastí. 
Roomservice je možný. 

ÁNO, ale žiadny prístup do 
baru/reštaurácie/rekreačných 
oblastí. Roomservice je možný. 

Kaderníctva ÁNO, iba s rezerváciou ÁNO, iba s rezerváciou 

Predajne s obuvou a odevmi ÁNO ÁNO 

Predajne novín, časopisov a 
tabaku ÁNO ÁNO 

Trhy ÁNO ÁNO 
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KATEGÓRIA TÝŽDEŇ VÍKEND 

Múzeá ÁNO ÁNO 

Večierky Do 22 hodín Do 22 hodín 

Predajne šijacích potrieb ÁNO ÁNO 

Otvorené domy (Open Huizen) NIE NIE 

Opera a divadlá NIE NIE 

Reštaurácie (vrátane terás) 

NIE, ale doručenie do domu, 
vyzdvihovanie objednávok a drive-in 
sú povolené. 

NIE, ale doručenie do domu, 
vyzdvihovanie objednávok a 
drive-in sú povolené.. 

Salóny krásy ÁNO, iba s rezerváciou ÁNO, iba s rezerváciou 

Obchodné centrá ÁNO ÁNO 

Mäsiarstva ÁNO ÁNO 

Ihriska (aj v parkoch) NIE NIE 

Športové haly (vrátane 
osobného cvičenia) NIE NIE 

Informačné centrum mesta 
(Stadwinkel) ÁNO NIE 

Predajne látok ÁNO ÁNO 

Supermarkety ÁNO ÁNO 

Čerpacie stanice ÁNO ÁNO 

Záhradné centrá ÁNO ÁNO 

Dodávky do domu ÁNO ÁNO 

Verejné práčovne ÁNO ÁNO 

 

 

Dienstverlening Stad Gent  
Služby mesta Gent 
 
Kan ik mijn adreswijziging nog doorgeven? 
Môžem stále nahlásiť zmenu adresy? 

Áno, môžete. Ale musíte to urobiť online. Od 4. mája vykonáva polícia opäť kontroly adries. 

 

 

Hoe maak ik een afspraak om langs te komen in het AC Zuid of een dienstencentrum? 
Akým spôsobom si dohodnem schôdzku v AC Zuid alebo stredisku služieb? 
 

Môžete si znovu dohodnúť schôdzku v AC Zuid alebo stredisku služieb. Objednáte sa online alebo 

cez Gentinfo. 

 

Osobne sa môžete dostaviť, ak sa vopred objednáte a to v nasledujúcich časoch: 

https://stad.gent/nl/over-gent-en-het-stadsbestuur/dienstverlening/maak-een-afspraak-bij-een-loket
https://stad.gent/nl/over-gent-en-het-stadsbestuur/dienstverlening/maak-een-afspraak-bij-een-loket
https://stad.gent/nl/contact-en-meldpunten/gentinfo-contact-met-stad-gent
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• Pondelok, utorok, streda a piatok vždy od 9 do 12.30 hod. 

a od 14 do 16 hod. 
 

Okrem toho môžete prísť aj večer ak sa vopred objednáte: 

• Pondelok večer v malých strediskách služieb od 16.30 do 19 hod.: Drongen – Mariakerke – 
Oostakker – Sint-Denijs-Westrem – Wondelgem – Zwijnaarde. 

• Utorok večer od 16.30 do 19 hod. v AC Zuid. 
• Utorok večer vo veľkých strediskách služieb od 16.30 do 19 hod.: Gentbrugge – Nieuw Gent – 

Sint-Amandsberg - Wondelgem. 
 

Vo štvrtok, v sobotu a nedeľu sú AC Zuid strediská služieb zatvorené.  

Strediská služieb Muide-Meulestede a Sint-Kruis-Winkel sú zatvorené každý deň. 

 

Hoe verloopt de dienstverlening aan het GentinfoPunt AC Zuid op dit moment? 
Akým spôsobom v súčasnej dobe prebieha poskytovanie služieb na GentinfoPunt AC 
Zuid? 
Máte dohodnutú schôdzku s oddelením pre občianske záležitosti v AC Zuid? Najprv sa nahláste na 

Gentinfopunt. To je možné v pondelok, utorok, stredu a piatok od 9.00 do 12.30 h.  

 

Máte schôdzku? V pondelok, utorok, stredu a piatok od 9.00 do 12.30 h môžete navštíviť 

odbavovaciu priehradku Gentinfopunt v nasledujúcich záležitostiach: 

 

• Vyzdvihnutie odpadkových vriec s poukazom v rámci sociálnej korekcie 
• Nákup taxi-šekov 
• Opečiatkovanie dokladov pre čiastočnú nezamestnanosť. (Poznámka: nie je to to isté ako 

doklady pre dočasnú nezamestnanosť) 
• Dobitie budgetmeteru 
 
 

Kan ik nog terecht bij Loket Migratie en Infopunt Migratie? 

Môžem kontaktovať oddelenie pre migráciu Loket Migratie a Infopunt Migratie? 

Môžete si znovu dohodnúť schôdzku na Loket Migratie pre podanie žiadosti, vyzdvihnutie a 

predĺženie elektronických pobytových kariet a potvrdenie o registrácii (oranžové karty). 

 

Všetky ďalšie služby sa poskytujú len online. Prehľad služieb, ktoré sa dočasne poskytujú online 

nájdete na webových stránkach mesta.  

 

Infopunt Migratie je zatvorený. Môžete im ale zavolať alebo poslať e-mail.  

• Loket Migratie: 09 266 71 50 en loketmigratie@stad.gent 
• Infopunt Migratie: 09 266 71 40 en infopuntmigratie@stad.gent 
 
 
 

https://stad.gent/nl/burgerzaken/migratie-integratie/verblijf-inschrijving
https://stad.gent/nl/burgerzaken/migratie-integratie/verblijf-inschrijving
mailto:loketmigratie@stad.gent
mailto:infopuntmigratie@stad.gent
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Is de Stadswinkel open? 
Je Informačné centrum mesta otvorené? 
 
Informačné centrum mesta je otvorené (od pondelka do piatku od 9 do 17 hod). 
 
Van Eyck shop pod Belfortom je otvorený počas normálnej otváracej doby 

 (každý deň  od 10 do 18 hod.)  
 

Gaan huwelijken in het stadhuis nog door? 

Je stále možné uzavrieť na radnici manželstvo? 

Svadbu môžete presunúť zadarmo na neskorší dátum. 

Chcete napriek tomu uzavrieť manželstvo? Obradu sa môže zúčastniť maximálne 30 osôb vrátane 

matričného úradníka, snúbencov a prípadných svedkov. 

 

Wat met religieuze huwelijken, uitvaartplechtigheden en gebedshuizen? 

A čo náboženské sobáše, pohreby a modlitebne? 

• Náboženské sobáše sa môžu konať. Prítomní môžu byť len manželia, ich svedkovia a 
vykonávateľ náboženského obradu. 

• Pohrebné obrady sa konajú v obmedzenom kruhu (len pre rodinu). Na pohrebe môže byť 
prítomných maximálne 30 osôb za predpokladu, že sa dodržiavajú pravidlá sociálneho 
dištancovania 

• Modlitebne neorganizujú bohoslužby. Žiadna náboženská komunita to nerobí.  
 

 

Hoe gebeurt de aangifte van een geboorte? 
Ako prebieha registrácia narodenia dieťaťa? 
 

Narodenie dieťaťa nemožno zaregistrovať v nemocnici. Vyhlásenie musíte predložiť na odbavovacej 

priehradke. Radšej nechcete chodiť na AC Zuid alebo do strediska služieb? Vyhlásenie môžete tiež 

podať prostredníctvom formulára v pôrodnici. 

 

Samenleven, Welzijn en Gezondheid 
Spolužitie, blahobyt a zdravie. 
 
Zorgt de Stad Gent voor mondmaskers? 
Poskytuje mesto Gent rúška? 
 

Áno, každý obyvateľ Gente vo veku nad 12 rokov dostane do schránky rúško. Rúška sa skladajú z 
dvoch vrstiev a sú určené na opakované použitie. Sú zo 100% bavlny. Môžete ich vyprať na 60 
stupňov. Budú dodané na konci mája a potom budú odoslané poštou obyvateľom Gentu. 
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Rúška sú vyrábané podľa pokynov Federálneho úradu pre verejné zdravie. Majú otvor v spodnej časti 

pre umiestnenie filtračnej látky. Táto filtračná tkanina nie je pre správne používanie ústnych masiek 

povinná. Viac informácií o filtroch obdržíte neskôr. 

 

Rúška si môžete ušiť tiež sami. Ako to urobiť? Informácie nájdete na www.maakjemondmasker.be. 

Nebudete na to potrebovať šijací stroj. 

 

Rúško si tiež môžete zakúpiť u lekárnika a v supermarkete. 
Ešte nemáte rúško a nemôžete si ho vyrobiť sami? K zakrytiu úst a nosa môžete použiť šál alebo 
šatku. 
 

Zijn de lokale dienstencentra van de Stad Gent open? 

Sú centrá služieb v jednotlivých štvrtiach Gentu otvorené? 

Všetky centrá služieb mesta Gent sú do 7 júna zatvorené.  

 

Dôležité upozornenie: poskytovanie služieb nekončí. Zamestnanci individuálne pomáhajú obyvateľom 

v zložitých situáciách návštevami v domácnosti a telefonickými konzultáciami. Teplé jedlá sú 

doručovaná do domu. Všetky aktivity sú zrušené. Zasadacie miestnosti sú zatvorené. 

 

Zijn de woonzorgcentra in Gent open? 

Sú možné návštevy v domovoch dôchodcov v Gente? 

Domovy dôchodcov môžu opäť povoliť obmedzené návštevy od 18. mája, musí to však byť 

bezpečné pre obyvateľov, návštevníkov a zamestnancov Domovy dôchodcov mesta rozhodujú 

sami, či, kedy a akým spôsobom môžu návštevy prebiehať. Ak chcete ísť na návštevu, kontaktujte 

domov dôchodcov. 

 

Kan mijn kind nog naar school gaan? 

Môžu moje deti chodiť do školy? 

Vyučovanie bude obnovené pre 1., 2. a 6. ročník základných škôl a 6. ročník stredných škôl.  

 

Deti, ktoré ešte nemajú vyučovanie, môžu ísť do družiny, ak ich rodičia: 

• pracujú v zdravotníctve alebo sektore poskytovania služieb. 
• Pracujú v  sektore poskytovania nevyhnutných verejných služieb. 
• nemajú inú možnosť, než dať deti na stráženie starým rodičom bez ohľadu na ich vek. 
 

https://stad.gent/sites/default/files/media/documents/20200318_LIJ_lijst%20van%20cruciale%20sectoren%20en%20essentie%CC%88le%20diensten.pdf
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Studenten 
Študenti 

Ik ben momenteel op mijn kot, mag ik terugkeren naar mijn ouders? 
Momentálne som v svojom študentskom byte, môžem sa vrátiť späť k rodičom? 

Študenti by si mali vybrať 1 bydlisko. Môžete zostať v študentskom byte, ale v období krízy môžete 

tiež bývať so svojimi rodičmi. 

 

Zijn universiteiten en hogescholen open? 
Sú univerzity a vysoké školy otvorené? 

Nie, univerzity a vysoké školy sú zatvorené. Vyučovanie prebieha online.  

 

 

In welke gevallen mag ik nog naar mijn kot? 
V akých prípadoch sa môžem zdržiavať vo svojom študentskom byte? 
 
Základným pravidlom zostáva: 

• Voľte čo najčastejšie rovnakú sociálnu bublinu a študujte aj v období prípravy a skúšok na 
rovnakom mieste.  
• Vyzdvihnúť si vlastné študijné materiály v študentskom byte je povolené 
• Urgentné presťahovanie je povolené, ak vám končí nájomná zmluva. Stále rešpektujte 
sociálne dištancovanie. Pokiaľ nie je sťahovanie nevyhnutné, odložte ho. 
 

Vraciate sa do študentského bytu na dobu prípravy a skúšok? Máte ešte vyučovanie po 18. máji? 

Dodržujte prvých 14 dní tieto pokyny. Nevracajte sa domov. 

Ďalšie často kladené otázky týkajúce sa bývania študentov? 

Pozrite si najčastejšie otázky FAQ pre študentov na študentskom byte počas korónovej krízy  na 

Kotatgent. 

 

 

IVAGO 
Zijn de recyclageparken open? 
Sú recyklačné parky otvorené? 

5 recyklačných parkov je otvorených: 

• Gent - Proeftuinstraat 
• Gent - Maïsstraat (cez Gaardeniersweg) 
• Gentbrugge - Jan Samijnstraat 
• Drongen - Koninginnelaan 
• Oostakker – Lourdesstraat 

https://stad.gent/nl/student-gent/nieuws-evenementen/richtlijnen-kotstudenten-tijdens-blok-en-examenperiode
https://stad.gent/nl/student-gent/kotatgent/faq-voor-kotstudenten-tijdens-de-coronacrisis
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Do recyklačného parku v Gentbrugge je povolený vjazd maximálne 7 autám naraz. Do ostatných 

parkov môže vojsť naraz 12 áut. viac informácií nájdete na webu Ivago. 

 
Mobiliteit  
Mobilita 
 

Kan ik het openbaar vervoer blijven gebruiken?  

Môžem aj naďalej používať verejnú dopravu?  

Áno, verejná doprava bude aj naďalej v prevádzke. Pozrite sa na dostupné webové stránky rôznych 

dopravných spoločností. Prevádzajte len nevyhnutné presuny. V autobusoch, električkách a 

predajniach cestovných lístkov nie je možné platiť v hotovosti. Do vozidla nastupujte zadnými 

dverami. 

Upozornenie: Všetci cestujúci starší ako 12 rokov sú povinní pri cestovaní verejnou dopravou 

používať rúšok alebo šál/šatku na ústa. 

 

Kan ik nog terecht bij het Mobiliteitsbedrijf? 
Môžem stále kontaktovať spoločnosť pre mobilitu? 
 
Odbavovacie priehradky spoločnosti pre mobilitu sú zatvorené. Spoločnosť pre mobilitu je ale stále 

dostupná 

• Telefonicky: 09 266 28 00 
• Cez e-mail: mobiliteit@stad.gent 
 
Máte schôdzku? V tom prípade vám zavoláme a pomôžeme vám telefonicky. 

 

 

Rijden de shuttlediensten en de wandelbussen? 

Jazdia kyvadlové autobusy a malé turistické autobusy? 

Kyvadlová doprava medzi parkoviskom Weba/Decathlon a centrom a kyvadlová doprava medzi 

parkoviskom Watersportbaan a centrom funguje v nižšie uvedených časoch. 

 

od pondelka do piatku od: 

• Od 7 do 10 hod.: každých 15 minút. 
• Od 10 do 16 hod.: každých 30 minút. 
• Od 16 do 19 hod.: každých 15 minút. 
 
V sobotu jazdia kyvadlové autobusy medzi 9 a 19 hodinou, každých 30 minút. 

Musíte mať nasadené rúško. 

Malé turistické autobusy nejazdia. 

https://www.ivago.be/nl/particulier/afval/corona
tel:092662800
mailto:mobiliteit@stad.gent
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Kan ik mijn fiets laten herstellen bij De Fietsambassade? 

Môžem si nechať opraviť bicykel vo De Fietsambassade? 

De Fietsambassade je opäť otvorená. Všetci sú vítaní v opravovniach, požičovniach a parkoviskách 

bicyklov Fietsendepot, fietspunt Dampoort, fietspunt Gent Sint-Pieters a fietspunt Kattenberg.  

Fietspunt Centrum zostáva zatiaľ zatvorené. 

Ďalšie informácie 

  

 

Kan ik nog deelauto’s, deelfietsen en deelsteps gebruiken? 

Môžem stále požívať zdieľané autá, bicykle a kolobežky? 

Áno. Zdieľané autá, bicykle a kolobežky sú považované za dopravný prostriedok. Môžete ich používať.  

 

Kan ik mijn rijbewijs nog halen? 

Môžem si urobiť vodičský preukaz? 

Teoretická a praktická výučba jazdy a skúšky sú obnovené. Cvičná jazda na verejných komunikáciách 

je považovaná za nevyhnutné premiestňovanie. 

 

Kan ik nog een taxi nemen? 

Môžem jazdiť taxíkom? 

Áno. Môžete ísť taxíkom. Medzi cestujúcimi by mala byť minimálna vzdialenosť 1,5 metra. Počet 

povolených cestujúcich v taxíku závisí do veľkosti vozidla. 

Rodina môže ísť spoločne v jednom taxíku, tu sa povinný odstup vzdialenosti neuplatňuje. 

To isté platí pre carpooling. 

 

 

 

Wordt er nog gecontroleerd op betalend parkeren? 

Prebiehajú kontroly plateného parkovania? 

Áno. Od 18. mája budú znovu obnovené kontroly plateného parkovania. 

 

 

https://fietsambassade.gent.be/nl/nieuws-en-evenementen/heropstart-maandag-115
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Lage-emissiezone 

Nízkoemisné zóny  
 

Is de lage-emissiezone nog van kracht? 

Platia stále nízkoemisné zóny? 
Áno. Od 18. mája budú opäť udeľované pokuty ak vojdete nepovoleným autom do nízkoemisnej 

zóny. 

 

 

Ik heb een LEZ-afspraak in het AC Zuid. Kan die doorgaan? 

Mám schôdzku na AC Zuid ohľadom nízkoemisných zón. Bude sa konať? 
Do 2. júna si môžete dohodnúť schôdzku len v pondelok, stredu a piatok ráno. 

Chcete naplánovať novú schôdzku? to je možné na tejto webovej stránke.  

Môžete tiež zavolať na 09 210 10 30. 

 

Handel en horeca  

Obchody a reštaurácie  

Ktoré obchody sú otvorené?  

Welke winkels zijn open? 

Obchody môžu otvoriť od 11. mája za prísnych sociálnych dištančných podmienok. 

V obchodoch o výmere menšom ako 20 m² môžu vstúpiť súčasne dvaja návštevníci, ak je zaručený 

odstup 1,5 metra. 

 

Výnimky (ostávajú zatvorené): 

• Masážne salóny 
• Wellness centra, vrátane sáun 
• Fitness centra 
• Kasína, hracie automaty a stávkové kancelárie 
 
Pre tieto výnimky nie sú povolené ani služby v mieste bydliska zákazníka. 

 

Tu nájdete niekoľko tipov, ako nakupovať bezpečne . 

 

Zijn cafés en restaurants open? 

Sú otvorené kaviarne, bary a reštaurácie? 

Všetky kaviarne, zábavné zariadenia a bankety zostávajú zatvorené. 

Reštaurácie, ktoré poskytujú donášku domov, catering alebo drive-in, môžu otvoriť kuchyňu. Aj tu je 

potrebné vziať do úvahy nevyhnutnú vzdialenosť medzi ľuďmi (najmenej 1,5 m²) a vyhnúť sa dlhým 

radom. 

https://stad.gent/nl/mobiliteit-openbare-werken/lage-emissiezone/lage-emissiezone-maak-een-afspraak
https://stad.gent/nl/shoppen-en-toerisme/koop-lokaal-gent
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Jedlá so sebou (vrátane zmrzlín) sú povolené. Nie je dovolené brať si so sebou iba nápoje, ani z 

kaviarní a podobných zariadení. 

 

V reštauráciách, kaviarňach, rýchlych občerstveniach s hranolkami alebo s bagetami a snack baroch 

nie je povolené jesť, a to ani vo podnikových reštauráciách. 

 

Pozor: prevádzkovatelia kaviarní, reštaurácií, snackbarov, obchodov so sendvičmi a rýchlych 

občerstvení sú povinní premiestniť nábytok z terás a záhradiek dovnútra. 

 

 

Ik wil de lokale Gentse handelaars steunen, maar hoe kan ik nu lokaal kopen? 
Chcem podporovať miestnych obchodníkov v Gente, ale ako môžem nakupovať 
lokálne? 
Stále môžete lokálne nakupovať v Gente. Tu nájdete užitočný prehľad všetkých druhov zaujímavých 

webových platforiem a miestnych iniciatív. 

 

Poznáte nejakú iniciatívu alebo platformu? Dajte nám vedieť na puurgent@stad.gent 

 

 

 

Zijn kappers en schoonheidssalons open? 

Sú otvorené kaderníctva a salóny krásy? 

Áno. Počítajte s nasledujúcimi opatreniami: 

• 1 zákazník na 10 m². Ak je vaša prevádzkareň menšia ako 20m², môžete obsluhovať 2 
zákazníkov, ak dokážete dodržať vzdialenosť 1,5m. 

• Do kaderníctva alebo na kozmetiku sa musíte objednať; 
• Zákazníci čakajú vonku; 
• Toalety (okrem prípadov núdze) sú pre zákazníkov uzavreté; 
• Žiadne nápoje ani občerstvenie sa nepodáva; 
• Medzi jednotlivými zákazníkmi musí byť vzdialenosť 1,5 metra. 
• Používanie rúšok je povinné pre zamestnancov a zákazníkov starších 12 rokov; 

Solárne centrá sú otvorené. Hygienické opatrenia predpisujú používanie individuálnych kabín 
s 1 osobou na kabínu. Kabínu je nutné po použití vydezinfikovať 

 
 

Blijven alle logementen open in Gent? 

Sú všetky ubytovacie zariadenia v Gente stále v prevádzke? 

Hotely môžu zostať otvorené, ale môžu poskytovať iba ubytovanie. Bary, reštaurácie (spoločenské 

miestnosti), zasadačky a rekreačné oblasti sú zatvorené. Izbová služba je povolená. Takže môžete jesť 

a piť vo svojej izbe. 

Pozor: mnoho hotelov zostáva zatvorených. Pre viac informácií je najlepšie skontrolovať webové 

stránky samotných hotelov. 

https://stad.gent/nl/shoppen-en-toerisme/koop-lokaal-gent
mailto:puurgent@stad.gent
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Záhradný nábytok musíte dať dovnútra. 

 

Rekreačné a turistické ubytovacie zariadenia sú uzavreté. Napríklad rekreačné chaty, kempy, B&B, 

rekreačné parky a AirBnB.  

 

  

Gaan de markten en ambulante handel door? 

Sú povolené trhy a podomový obchod? 

Od 11. mája môžu podomový obchodníci pokračovať vo svojej činnosti. Trhy sa môžu opäť konať od 

18. mája. 

Všetko musí prebiehať bezpečne. Musia byť dodržiavané bezpečnostné opatrenia. 

Viac informácií o opatreniach 

 

 

 

Werken en ondernemen 

Práca a podnikanie  

Je Stredisko podpory pre podnikateľov (Ondersteuningspunt Ondernemers Gent) 
dostupné? Is het Ondersteuningspunt Ondernemers Gent bereikbaar? 
 

Áno, ale iba e-mailom na ondernemen@stad.gent alebo na čísle 09 210 10 60. Najlepšie je poslať 

otázku mailom. Volať je možné od pondelka do piatku od 9:00 do 12:30 a od 14:00 do 16:00. Ak 

nemôžeme okamžite reagovať na váš hovor, môžete zanechať hlasový odkaz. Zavoláme vám čo 

najskôr. 

 

 

Gaan wijk-werkopdrachten nog door? 
Budú sa vykonávať lokálne pracovné zákazky? 

Budú sa uskutočňovať iba úkony v rámci starostlivosti o súkromné osoby a opatrovateľské 

organizácie. A to iba v prípade, že sa obe strany dohodnú a dodržujú pravidlá týkajúce sa hygieny a 

vzdialenosti. 

 

Zijn de Werkpunten van de Stad Gent open? 

Sú kancelárie Werkpunt mesta Gent otvorené? 

Kancelárie Werkpunt sú dočasne uzavreté. 

https://stad.gent/nl/ondernemen/nieuws-evenementen/markten-en-ambulante-handel-coronavrij-opstarten
mailto:ondernemen@stad.gent
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Môžete nás kontaktovať na adrese werk@stad.gent alebo na 09 266 83 00 a od pondelka do piatku 

od 9:00 do 12:30 a od 14:00 do 16:00 hod. 

 

Ik moet voor mijn werk de grens over. Wat moet ik doen? 

Musím ísť kvôli práci do zahraničia. Čo by som mal/a robiť? 

• Cezhraniční pracovníci v životne dôležitých odvetviach a kľúčových profesiách 
              Stiahnite si vinetu, aby ste mohli bez problémov prekročiť hranice. Požiadajte 
zamestnávateľa, aby vám vinetu vytlačil farebne. Umiestnite ju za čelné sklo na stranu vodiča 
 
->  Stiahnite si vinetu v Holandčine 
->  Stiahnite si vinetu v Francúzštine 
->  Stiahnite si vinetu v Angličtine 
->  Stiahnite si vinetu v Nemčine 
 
Zoznam životne dôležitých odvetví a kľúčových profesií je uvedený v prílohe vyhlášky ministerstva z 
18. marca 2020. 
  
• Cezhraniční pracovníci, ktorí nepracujú v životne dôležitom odvetví alebo nevykonávajú 
kľúčové profesie. 

Predložte formulár “Certificate proving the need to cross the border”, dokazujúce, že kvôli 
práci musíte prekročiť hranice. Vyplňte formulár iba raz a ukážte ho pri každom prekročení 
hraníc.   

 

 

Mag ik kortingsacties organiseren? 

Môžem organizovať zľavové akcie? 

Áno. Zľavové akcie sú opäť povolené.   

 

 

Hoe kan ik mijn handelszaak/bedrijf veilig heropstarten? 

Ako môžem bezpečne znovu otvoriť svoju firmu/podnik? 
 

Aby sme vám pomohli s bezpečným znovuotvorením, uvádzame tu zoznam konkrétnych opatrení pre 

podnik, predajňu alebo podomový predaj. 

 

Cultuur, sport en vrije tijd 

Kultúra, šport a voľný čas  

Mogen recreatieve activiteiten nog? 

Sú povolené rekreačné aktivity? 

Kultúrne, spoločenské, slávnostné, folklórne a rekreačné aktivity sú zakázané. Sú zakázané vo 

verejnom aj súkromnom priestore. 

https://crisiscentrum.be/sites/default/files/20200321_vignet_bel_cruciale_sector_d.pdf
https://crisiscentrum.be/sites/default/files/20200321_vignet_bel_cruciale_sector_n.pdf
https://crisiscentrum.be/sites/default/files/20200321_vignette_bel_secteur_crucial_f.pdf
https://crisiscentrum.be/sites/default/files/20200321_vignette_bel_vital_sector_e.pdf
https://crisiscentrum.be/sites/default/files/20200321_vignet_bel_cruciale_sector_d.pdf
https://crisiscentrum.be/sites/default/files/content/mb_-_23-maart.pdf
https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/news/Certificateneedtocrosstheborder.pdf
https://stad.gent/nl/ondernemen/nieuws-evenementen/samen-veilig-heropstarten-zo-doe-je-het
https://stad.gent/nl/ondernemen/ondersteuning-en-premies-voor-ondernemers/detailhandel/je-winkel-coronavrij-heropstarten
https://stad.gent/nl/ondernemen/nieuws-evenementen/markten-en-ambulante-handel-coronavrij-opstarten
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Telesné aktivity vonku sú povolené a dokonca odporúčané. Vonku sa môžete pohybovať spolu s 

rodinnými príslušníkmi žijúcimi pod jednou strechou a/alebo s 2 priateľmi. Musia to byť vždy rovnakí 

ľudia. Dôležité je dodržiavať odstup. 

  

Kvôli fyzickej aktivite alebo prechádzke je povolené použiť automobil, ale len za účelom 

premiestnenia (napríklad do lesa v primeranej vzdialenosti alebo do športového klubu). 

 

Potrebujete inšpiráciu pre to, čo môžete v Gente robiť? Objavte niektoré kreatívne digitálne riešenia 

na uitingent.be  

 

 

Cultuur  
Kultúra 

Kan ik de Gentse musea en de historische huizen bezoeken? 
Môžem navštíviť múzeá a historické domy v Gente? 

Áno, múzeá a historické budovy v Gente sú znova otvorené od 18. mája. Múzeá môžete navštíviť v 

ich zvyčajných otváracích dobách. Múzeum môžete navštíviť samostatne alebo so spolubývajúcimi. V 

každom múzeu je povolený maximálny počet návštevníkov. Vstupenky je nutné zakúpiť alebo 

rezervovať vopred. Počas návštevy dodržujte označený smer prehliadky. Používajte rúško. 

Viac informácií  

 

Gaan de Gentse Feesten door dit jaar? 

Bude sa tento rok konať festival Gentse Feesten? 

Nie, Gentse Feesten sa konať nebudú. Všetky veľké akcie sú zakázané až do 31. augusta 2020. Gentse 

Feesten boli plánované od 17. do 26. júla 2020, a nebudú sa teda konať. 

 Viac informácií 

 

Sport 
Šport  

Zijn de zwembaden en sportaccommodaties open? 

Sú bazény a športové zariadenia otvorené? 
 

Všetky kryté športoviská, vrátane bazénov a športových hál, zostanú uzavreté do 7. júna. 

Vonkajšie športoviská sú otvorené za týchto podmienok: 

• jedná sa o nekontaktné športy  

https://uitin.gent.be/blikvangers
https://stad.gent/nl/cultuur-sport-vrije-tijd/nieuws-evenementen/musea-en-historische-huizen-klaar-voor-veilige-heropening-vanaf-18-mei
https://stad.gent/nl/cultuur-sport-vrije-tijd/nieuws-evenementen/gentse-feesten-gaan-niet-door-stad-gent-blijft-organisatoren-ondersteunen
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• možno zaručiť sociálne dištancovanie  
• dodržiavanie korona-predpisov  
• šatne, sprchy a kaviarne ostávajú zatvorené.  

 
Športové kurzy a tréningy sa môžu konať iba pod šírym nebom. Môžete cvičiť s maximálne dvoma 

ďalšími ľuďmi. Vždy dodržiavajte vzdialenosť 1,5 metra.  

 

V športovom a rekreačnom parku Blaarmeersen sú vonkajšie tenisové kurty prístupné všetkým. 

Zobraziť podmienky Korčuľovanie v skateparku (na centrálnom parkovisku) a športové aktivity na 

basketbalovom ihrisku sú povolené. Môže byť prítomných maximálne 20 osôb, z toho 1 dospelý. 

Nesmú sa organizovať žiadne súťaže. Všetky ďalšie infraštruktúry, ako sú parkoviská a kemping, 

zostanú uzavreté. 

 

Mogen we als club trainingen of groepslessen geven? 

Môžeme ako klub organizovať tréningy a skupinové lekcie? 
 

Áno. Za týchto podmienok: 

• Aktivity sa môžu konať iba vonku. 

• Aj počas tréningu musí byť rešpektovaná bezpečná vzdialenosť 1,5 metra.  

• Šatne, sprchy, sociálne zariadenia a kaviarne budú aj naďalej uzatvorené.  

• Odporúčame tiež vždy používať svoj vlastný materiál alebo zabezpečiť, aby bol materiál 
riadne dezinfikovaný.  

• Vždy musí byť prítomný tréner a skupina nesmie byť  väčšia ako 20 osôb. 

 

Ik had al een reservatie in een sportzaal. Wat nu? 

Už som mal rezerváciu v telocvični. Čo teraz? 

V krytých telocvičniach budú všetky rezervácie do 7. júna zatiaľ zrušené. V prípade vonkajších 

športovísk sú všetky rezervácie pre skupinové tréningy do 31. mája zdarma zrušené. 

 

Pravidelní užívatelia, ktorí chcú znovu trénovať, môžu vykonať rezerváciu iba mailom 

(sportdienst@stad.gent) s uvedením: 

• požadované rezervácie klubu s infraštruktúrou a miestom, časom a cieľovou skupinou 
• stručného vysvetlenia toho, ako budete bezpečne športovať a zároveň dodržiavať opatrenia. 
 

Máte rezerváciu v športovom zariadení, ktoré nepatria mestu? Kontaktujte organizátora športových 

aktivít. 

 

Wat zijn de afspraken voor de Topsporthal? 

Aké sú pravidlá v Topsporthal? 

Všetky aktivity v Topsporthal, vrátane aktivít organizácie Sport Vlaanderen, sú dočasne pozastavené 

do 7. júna. 

https://stad.gent/nl/blaarmeersen
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• Pri rezervácii aktivít, ktoré mali prebehnúť pred 8. júnom, sa môžete rozhodnúť pre 
vrátenie peňazí alebo zmenu termínu. Pre aktivity po 8. júni budú zatiaľ naďalej platiť 
všeobecné (storno) podmienky. 

• Pre športové pobyty si môžete zarezervovať nový termín v roku 2020. 
• Zatiaľ neexistujú žiadne definitívne pokyny pre športové kurzy. Ďalšie informácie 

budú nasledovať. 
 

Máte nejaké otázky? Volajte Sport Vlaanderen na 09 244 72 22, mailujte na gent@sport.vlaanderen 

alebo sledujte aktualizácie na www.sport.vlaanderen 

 

Ik volg een sportcursus bij de Sportdienst, maar de lessen zijn geannuleerd. Worden 

deze ingehaald of terugbetaald? 

Mám zaplatený športový kurz v Sportdienst, ale lekcie boli zrušené. Budú nahradené 

alebo dostanem späť peniaze? 

Lekcie boli zrušené a nebudú nahradené. Všetky prebiehajúce kurzy boli zrušené. Všetci účastníci boli 

informovaní mailom. Peniaze by Vám už mali byť vrátené. 

 

Kan ik nog inschrijven voor een kamp of cursus? 

Môžem sa ešte zapísať na nejaký tábor alebo kurz? 

Áno. Rezervujte online mestský tábor alebo kurz, volajte 09 266 80 00 alebo pošlite e-mail 

sportdienst@stad.gent 

 

 

Mijn zwemabonnement of sportkaart verloopt binnen enkele weken. Kan ik dit 
verlengen? 
Moje predplatné do bazéna alebo na športoviská vyprší v priebehu niekoľkých 
týždňov. Môžem ho predĺžiť? 
 

Ak máte predplatné na plávanie, alebo vstupenku na viac vstupov na športoviská, môžete ju po 

skončení krízy predĺžiť o počet mesiacov, počas ktorého bolo športové zariadenia uzavreté. V tejto 

chvíli nemusíte nič robiť. Po skončení opatrení to môžete zariadiť priamo na mieste. 

 

Zijn watersporten toegestaan? 

Sú povolené vodné športy? 

Áno, vodné športy, ako je rybolov, potápanie, veslovanie a jazda na kajaku, sú znova povolené. Musia 

byť vykonávané na čerstvom vzduchu a musíte dodržiavať dostatočnú vzdialenosť (1,5 metra). 

Športovať môžete tiež iba s ľuďmi, s ktorými žijete pod rovnakou strechou alebo s dvoma priateľmi 

(vždy s rovnakými ľuďmi). 

Od pondelka 18. mája môžete tieto športy opätovne vykonávať v kluboch, pod holým nebom s 

maximálne 20 ľuďmi a pod vedením trénera. 
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Vrije tijd 

Voľný čas 

Hoe verloopt het winkelen in Gent vanaf 11 mei? 

Ako bude prebiehať nakupovanie v Gente od 11. mája? 

Mesto Gent vypracovalo spolu s políciou a externými partnermi akčný plán. Týmto spôsobom môžete 

bezpečne nakupovať. 

V nákupných uliciach chodievajte napravo. V obchodoch sú vyškolení zamestnanci. V centre sú 

umiestnené umývadlá na umývanie rúk. 

Viac informácií 

 

Groen en Milieu 

Zeleň a životné prostredie 

Gaat plaagdierbestrijding nog door? 

Pokračuje boj proti škodcom? 

Ak máte problémy so šváby a potkany môžete ich v súčasnej dobe nahlásiť na Groendienst. Môžete 

volať od pondelka do piatku od 8:00 do 13:00 09 323 66 66. 

 

Pri návštevách v domácnostiach Vás žiadame o dodržiavanie nasledujúcich opatrení: 

• Pred našou návštevou dom dobre vyvetrajte  

• Udržujte dostatočný odstup  

• Čakajte v inej miestnosti 

• Ste chorí? V tom prípade zamestnanci mesta nemôžu vstúpiť k Vám domov. 
 

 

Mag ik nog tuinieren in mijn volkstuin of buurtmoestuin? 
Môžem stále záhradníčiť na mojej prenajaté záhradke alebo pozemku pre pestovanie, 
ktorý obrábam spoločne so susedmi? 
 

Môžete stále záhradníčiť na Vašej prenajaté záhradke alebo pozemku pre pestovanie, ktorý obrábate 

spoločne so susedmi ak budete dodržiavať sú nasledovné opatrenia: 

• Striktne dodržiavajte hygienické opatrenia. 
Sociálne dištancovanie - udržujte vzdialenosť: dodržujte vzdialenosť aspoň 1,5 metra od seba. 
Môžete záhradníčiť s členmi rodiny žijúci pod rovnakou strechou a/alebo sa 2 
priateľmi, musí to byť stále rovnakí ľudia. 

• Zhromažďovanie nie je povolené. 
 

https://stad.gent/nl/ondernemen/nieuws-evenementen/alle-neuzen-dezelfde-richting-actieplan-voor-veilige-heropening-winkels
tel:093236666
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Na Vašu prenajatou záhradku alebo pozemok pre pestovanie, ktorý obrábate spoločne so susedmi 

môžete prísť autom. 

 


