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Vstup do prevádzok a zamestnania
podľa COVID automatu
Vyhlášku, ktorá upravuje vstup osôb do priestorov prevádzky a priestorov zamestnávateľa,
nájdete tu. Bola prijatá v zmysle uznesenia vlády z 28. apríla 2021.
Upozornenie: Uvedené informácie neslúžia ako záväzná interpretácia platnej legislatívy.
V prípade rozporu platí výlučne znenie príslušnej vyhlášky vo vestníku Vlády SR.

V okresoch v 3. stupni varovania od 3. mája naďalej platí povinnosť
prevádzkovateľov
zamedziť
vstupu
osôb
do
vnútorných
a vonkajších 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.
Zákaz vstupu do uvedených priestorov sa nevzťahuje na:
1. Príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených
zborov pri plnení ich úloh,
2. osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR
alebo antigénového testu na COVID-19, ktorý nie je starší ako 7 dní,
Deň, kedy bol test vykonaný sa do lehoty nezapočítava, tá začína plynúť až
nasledujúci deň. Čiže ak ste si napríklad dali test urobiť v pondelok, platí ešte
budúci týždeň v pondelok, celý deň až do polnoci.

3. osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní
doklad nie starší ako 180 dní,
Potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 môže byť vydané iba jednorazovo
a po uplynutí lehoty sa nepredlžuje.

4. osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie
COVID-19 v období nie dávnejšom ako 180 dní od okamihu vstupu,
Zdôrazňujeme, že bezprostredne po obdržaní pozitívneho výsledku testu je
nevyhnutné najskôr absolvovať povinnú 14-dňovú karanténu.

5. osobu zaočkovanú proti ochoreniu COVD-19:
1. druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a uplynulo viac
ako 14 dní,
2. prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a uplynulo
viac ako 4 týždne,
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3. prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti
uplynulo viac ako 14 dní, ak bola táto dávka očkovania podaná v intervale
do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

6. osoby nad 65 rokov veku,
7. dieťa do desiatich rokov veku.
Zákaz vstupu sa nevzťahuje ani na osoby, ktoré nemôžu či nemohli
z rozličných zdravotných dôvodov podstúpiť testovanie na
ochorenie COVID-19. Konkrétne ide o:
1. osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia
neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,
2. osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké
mentálne postihnutie
3. osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra
4. osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný
imunodeficit
5. onkologických pacientov 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
6. osobu, ktorá bola v období predchádzajúcich 18 dní aspoň 10 dní v
izolácii v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom
zariadení alebo bola uznaná za dočasne práceneschopnú z dôvodu
karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo
všeobecným lekárom pre deti a dorast a nemusela sa podrobiť testu
na ochorenie COVID-19.

Potvrdenie o negatívnom teste či výnimke zo zákazu
nepotrebujete pri vstupe do:
•

•
•

•

Najbližšej
maloobchodnej
predajne
za
účelom
obstarania
nevyhnutných základných životných potrieb (najmä nákup potravín,
liekov, zdravotníckych prostriedkov a pomôcok, hygienického tovaru,
drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá,
zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti
o domáce zvieratá, doplnenie pohonných látok)
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
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•
•
•
•

•

•
•
•

zariadenia za účelom vykonania RT-PCR alebo antigénového testu na
ochorenie COVID-19,
na miesto, kde sa koná pohreb, sobáš alebo krst blízkej osoby,
pri účasti na bohoslužbe alebo individuálnej duchovnej starostlivosti.
do zariadenia za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo
príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný, pokiaľ osobitný
predpis neustanovuje inak,
dieťaťa materskej školy, základnej školy (prvý aj druhý stupeň),
strednej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťaťa alebo žiaka
špeciálnej školy do školy a školského zariadenia,
vstup žiaka do vysokej školy na účel prijímacieho konania
potvrdenie nemusí mať osoba dostavujúca sa na orgán činný v
trestnom konaní v súvislosti s úkonom v trestnom konaní,
potvrdenie nemusí mať osoba dostavujúcu sa na pojednávanie,
hlavné pojednávanie alebo verejné zasadnutie.

Čím sa môžete preukazovať
! Prevádzkovateľ zariadení či zamestnávateľ je oprávnený požadovať
predloženie dokladu o negatívnom teste, respektíve doklad o výnimke.
Rovnako je oprávnený do týchto dokladov nahliadnuť.
Pri vstupe do prevádzok a na pracovisko sa môžete preukázať niektorým
z nasledujúcich dokladov:
•
•
•

•

dokladom o negatívnom teste
dokladom, že spadáte medzi výnimky z testovania,
čestným prehlásením, že spadáte do výnimky pre váš zdravotný stav
(napríklad ťažšia forma mentálneho postihnutia, závažná porucha
autistického spektra, onkologická liečba a pod.),
dokladom o očkovaní, ktorý je v súlade so stanovanými lehotami
v prípade jednotlivých typov vakcín resp. očkovania po prekonaní
ochorenia COVID-19 .

Doklad o testovaní môže byť certifikát alebo potvrdenie o vykonaní testu.
Ako doklad tiež možno akceptovať sms alebo email obdržaný z mobilného
odberového miesta. Doklady musia obsahovať jasný identifikačný prvok
testovanej osoby, ktorý dokáže kontrolný orgán overiť.
Doklad o výnimke môže byť doklad od lekára o vašom zdravotnom stave,
doklad o prekonaní ochorenia nie starší ako 3 mesiace, prípadne doklad o
diagnostikovaní ochorenia, z ktorého vyplýva, že ste v období
predchádzajúcich 18 dní strávili aspoň 10 dní v izolácii v domácom prostredí
alebo karanténnom ubytovacom zariadení. Za takýto doklad možno
považovať napríklad SMS správu alebo email o pozitivite.
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Ak to inak nie je možné, predloženie potvrdenia o výnimke pre váš
zdravotný stav možno nahradiť čestným prehlásením, že spadáte do
výnimky pre váš zdravotný stav (napríklad vyšší stupeň mentálneho
postihnutia, závažná porucha autistického spektra, onkologická liečba a
pod.). V prehlásení musí byť zároveň uvedené, že si ste vedomí právnych
následkov v prípade, že by sa čestné prehlásenie ukázalo ako nepravdivé.

V okresoch v 1. a 2. stupni varovania podľa COVID automatu
nebude od 3. mája potrebné preukazovať sa negatívnym výsledkom
testu pri vstupe do prevádzok. Jedinou výnimkou je vstup študentov
vybraných odborov do priestorov a zariadení vysokých škôl, a to výlučne na
čas od 21:00 do 1:00 (naďalej sa bude vyžadovať negatívny test nie starší
ako 7 dní alebo doklad o výnimke).

Vstup do zamestnania podľa COVID automatu
COVID automat stanovuje stupne varovania pre jednotlivé okresy Slovenska.
Stupeň varovania odráža lokálnu epidemickú situáciu a stanovuje rozsah opatrení
na spomalenie šírenia COVID-19.
Od stupňa varovania tiež závisí, aký starý môže byť negatívny test, ktorým sa
v danom okrese preukazujete pri vstupe do priestorov vášho zamestnávateľa:
•
Zamestnanci v okresoch stupňa varovania 3 podľa COVID automatu sa
pri vstupe do priestorov zamestnávateľa musia preukázať negatívnym výsledkom
RT-PCR alebo antigénového testu na COVID-19 nie starším ako sedem dní alebo
dokladom o výnimke.
•
Zamestnanci v okresoch stupňa varovania 2 podľa COVID automatu sa
pri vstupe do priestorov zamestnávateľa v čase od 21:00 do 1:00 musia
preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR alebo antigénového testu na COVID-19
nie starším ako 14 dní alebo dokladom o výnimke.
•
Zamestnanci v okresoch stupňa varovania 1 podľa COVID automatu sa
pri vstupe do priestorov zamestnávateľa v čase od 21:00 do 1:00 musia
preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR alebo antigénového testu na COVID-19
nie starším ako 21 dní alebo dokladom o výnimke.
Cez deň sa v okresoch v 1. a 2. stupni varovania nebude potrebné preukazovať sa
negatívnym výsledkom testu, vzhľadom na to, že cez deň neplatí zákaz vychádzania.

Dôveryhodné informácie o COVID-19, správne postupy a odporúčania
nájdete na stránkach www.uvzsr.sk a korona.gov.sk
Naším poslaním je chrániť vaše zdravie – pomôžte nám v tom.
#CHRANIMEVAS #ROR

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Aktuálne zaradenie vybraného okresu podľa stupňa varovania v COVID automate
si môžete skontrolovať tu: https://automat.gov.sk/
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