
Zákaz vstup do prevádzok, zamestnania a do škôl a výnimky zo zákazu.  

Na základe uznesenia vlády bola prijatá vyhláškač.13 a 14 Úradu verejného zdravotníctva 

Slovenskej republiky, upravujúca vstup osôb do priestorov prevádzok, vrátane škôl a 

školských zariadení a priestorov zamestnávateľa, nájdete tu.   

Od 27. januára 2021 05:00 hod. do uplynutia 2. februára 2021 platí zákaz vstupu 

zamestnancov na pracoviská zamestnávateľa, či povinnosť prevádzkovateľov, vrátane škôl 

a školských zariadení, zamedziť vstupu osôb do priestorov ich prevádzok. 

• Prevádzkami sa na účel tejto vyhlášky rozumejú všetky verejné aj súkromné budovy a 

objekty, vrátane budov orgánov verejnej moci, prevádzkované za komerčným aj 

nekomerčným účelom, okrem domov, bytov a iných priestorov slúžiacich na bývanie. 

• Prevádzkovatelia zariadení a zamestnávatelia sú povinní na všetky vstupy viditeľne 

umiestniť oznam o zákaze vstupu a výnimkách zo zákazu vstupu podľa tejto vyhlášky 

Prevádzkovateľ zariadení je oprávnený požadovať predloženie dokladu o negatívnom teste, 

respektíve doklad o výnimke. Rovnako je oprávnený do týchto dokladov nahliadnuť. 

Vyhláška stanovuje viaceré výnimky z tohto zákazu pre rôzne skupiny osôb. Základnou 

výnimkou je schopnosť preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR alebo antigénového 

testu na COVID-19 vykonaného v období od 18. januára. 

Pracoviská a iné priestory zamestnávateľa  

Vyberáme niektoré príklady výnimiek (všetky nájdete vo vyhláške):  

• osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri 

mesiace, 

• osoba, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 

2.novembra2020 do 17.januára 2021 

• osoba zaočkovaná proti COVD-19 aj druhou dávkou vakcíny, ak od tohto očkovania 

uplynulo aspoň 14 dní, 

• osoby so zdravotnou kontraindikáciou, závažnou poruchou autistického spektra, s ťažkým, 

vrodeným alebo získaným imunodeficitom 

• onkologickí pacienti po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo 

osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. 

biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie 

alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej 

liečby 

• osoba, ktorá mala počas dní 18. január až 26. január 2021 nariadenú izoláciu v domácom 

prostredí regionálnym úradom verejného zdravotníctva alebo nariadenú pracovnú 

neschopnosť z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo 

všeobecným lekárom pre deti a dorast a nemusela sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19 

• dieťa do desiatich rokov veku. 

Bez potvrdenia o negatívnom teste je možné vstúpiť aj v prípade, ak idete do:  

• najbližšej maloobchodnej predajne za účelom obstarania nevyhnutných základných 

životných potrieb 
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• lekárenského zariadenia za účelom prístupu k lekárenskej starostlivosti zdravotníckeho 

•zariadenia za účelom neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej prehliadky alebo 

plánovanej zdravotnej starostlivosti, vrátane sprevádzania blízkou osobou alebo príbuzným, 

•zariadenia, kde sídli váš všeobecný lekár či  pediater  

• zariadenia za účelom vykonania RT-PCR alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19, 
• na miesto, kde sa koná pohreb blízkej osoby, kde má osoba uzavrieť manželstvo alebo kde sa koná 
krst jej blízkej osoby. 

Čím sa môžete preukazovať!  

Pri vstupe do prevádzok a na pracovisko je potrebné preukázať sa dokladom o 

negatívnom teste, dokladom o výnimke alebo čestným prehlásením, že spadáte do 

výnimky alebo dokladom o očkovaní druhou dávkou vakcíny, ak od tohto očkovania 

uplynulo aspoň 14 dní. 

• Doklad o testovaní môže byť certifikát alebo potvrdenie o vykonaní testu (je 

zverejnené vo vyhláške k režimu na hranicach, str. 26). 

• Doklad o výnimke môže byť potvrdenie od lekára o vašom zdravotnom stave 

(vzor vo vyhláške na str. 46), doklad o prekonaní ochorenia nie starší ako 3 

mesiace, doklad o diagnostikovaní ochorenia od 2. novembra do 17. januára (za 

takýto doklad možno považovať napríklad SMS správu alebo email o pozitivite). 

• Ak to inak nie je možné, predloženie potvrdenie o výnimke pre váš zdravotný 

stav možno nahradiť čestným vyhlásením osoby alebo zákonného zástupcu, musí 

v ňom byť však zároveň uvedené, že osoba si je vedomá právnych následkov v 

prípade, že by sa jej čestné prehlásenie ukázalo ako nepravdivé. 
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