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20 
VYHLÁŠKA 

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození 
verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa 

v územných obvodoch okresov podieľajúcich sa na druhej vlne celoplošného testovania  
„Spoločná zodpovednosť“ 

 
 

 
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona 

č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydáva podľa § 59b 
zákona túto vyhlášku, ktorou nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. e), s), x) a z) zákona tieto opatrenia pri 
ohrození verejného zdravia: 

 
§ 1 

Vstup do vnútorných a vonkajších priestorov zariadení 
 

(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. e), s), x) a z) zákona sa v období od 9. novembra 2020 05:00 hod. do 
15. novembra 2020 01:00 hod. z dôvodu ochrany života a zdravia všetkým prevádzkovateľom zariadení 
v územných obvodoch okresov Senica, Skalica, Dolný Kubín, Martin, Námestovo, Turčianske Teplice, 
Humenné, Medzilaborce, Michalovce, Snina, Sobrance, Vranov nad Topľou, Bardejov, Kežmarok, Levoča, 
Poprad, Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Gelnica, Spišská Nová Ves, Liptovský Mikuláš, 
Ružomberok, Tvrdošín, Dunajská Streda, Partizánske, Prievidza, Topoľčany, Bánovce nad Bebravou, Ilava, 
Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Považská Bystrica, Púchov, Trenčín, Banská Bystrica, Brezno, Detva, 
Zvolen, Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Žilina nariaďuje zakázať vstup osobám, okrem osôb podľa § 1 
ods. 2, do vnútorných a vonkajších priestorov ich prevádzok. 

 
(2) Zákaz podľa § 1 ods. 1 sa nevzťahuje na: 

a) osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 7. novembra 
2020 do 8. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky 
s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným od 6. novembra 2020 do 
8. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“,  

b) osobu pôsobiacu v bezpečnostnom systéme Slovenskej republiky a osobu v štátnozamestnaneckom pomere, 
osobu vykonávajúcu prácu vo verejnom záujme a príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo 
ozbrojených zborov plniacich úlohy na úseku krízového riadenia, krízových situácií, mimoriadnych 
udalostí, stavov tiesne, bezpečnostného manažmentu, ochrany kritickej infraštruktúry, ochrany verejného 
poriadku a obrany štátu, ktorý sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 
5. novembra 2020 do 6. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva 
Slovenskej republiky s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným od 
5. novembra 2020 do 6. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná 
zodpovednosť“,  

c) príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov pri plnení ich úloh, 
d) osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom 

výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaného subjektom, ktorý osvedčuje výsledok testu 
na certifikáte vydanom Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky vykonaným v období od 
9. novembra 2020 do 15. novembra 2020,  

e) osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace,  
f) osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 1. augusta 2020 do 

23. októbra 2020,  
g) dieťa do desiatich rokov veku,  
h) osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie 

COVID-19, 
i) osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,  
j) osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra, 
k) osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,  
l) onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby 

s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) 
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z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby,  
napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby,  

m) osobu, ktorá mala počas 7. a 8. novembra 2020 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,  

n) vstup osoby do najbližšej maloobchodnej predajne od miesta bydliska tejto osoby, a to v nevyhnutnom 
rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov 
a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív 
a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce 
zvieratá, doplnenie pohonných hmôt), 

o) vstup osoby do lekárenského zariadenia za účelom prístupu k lekárenskej starostlivosti poskytovanej 
držiteľmi povolenia na poskytovania lekárenskej starostlivosti,  

p) vstup osoby do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej 
prehliadky alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti, vrátane sprevádzania blízkou osobou alebo 
príbuzným,  

q) vstup do zariadenia za účelom vykonania RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, 
r) vstup do zariadenia za účelom vykonania antigénového testu na ochorenie COVID-19 subjektom, ktorý 

osvedčuje výsledok testu na certifikáte vydanom Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, 
s) vstup osoby na miesto, kde sa koná pohreb jej blízkej osoby, kde táto osoba má uzavrieť manželstvo alebo 

kde sa koná krst jej blízkej alebo príbuznej osoby, 
t) vstup do zariadenia za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť 

odkázaný, pokiaľ osobitný predpis1 neustanovuje inak, 
u) vstup žiaka nultého ročníka, prvého ročníka až štvrtého ročníka základnej školy a žiaka základnej školy pre 

žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami vo všetkých ročníkoch, do základnej školy,  
v) vstup dieťaťa a žiaka do zariadenia výchovného poradenstva a prevencie 
w) vstup osoby do zariadenia v ktorom sídli poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú 

starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, v prípade dieťaťa poskytovateľ zdravotnej 
starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, s ktorým má táto 
osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, za účelom prevzatia potvrdenia o výnimke 
podľa prílohy, 

x) vodičov nákladnej dopravy, vodičov autobusovej dopravy, pilotov, členov posádky lietadla a iných členov 
leteckého personálu, posádku v lodnej doprave, rušňovodičov, vozmajstrov, vlakové čaty a obslužných 
pracovníkov v železničnej doprave vstupujúcich na územie Slovenskej republiky, ak územie Slovenskej 
republiky opustia do 48 hodín od vstupu, 

y) osobu, ktorá je alebo bola v období od 9. novembra 2020 do 15. novembra 2020 vo výkone väzby alebo vo 
výkone trestu odňatia slobody a preukáže sa negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie  
COVID-19 zabezpečovaným Zborom väzenskej a justičnej stráže. 

 
(3) Za účelom overenia, že sa na osobu nevzťahuje zákaz vstupu podľa § 1 ods. 1 je prevádzkovateľ 

zariadenia oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky 
predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa § 1 ods. 2 písm. a) až y); do 
tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť. 

 
(4) Predloženie dokladu podľa § 1 ods. 3 možno nahradiť v prípadoch podľa § 1 ods. 2 písm. e), f), h) až 

m) potvrdením o výnimke podľa prílohy alebo potvrdením o výnimke vydaným podľa prílohy vyhlášky Úradu 
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 16/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození 
verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa, vystavenú 
poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore 
všeobecné lekárstvo, a s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti; v prípade 
dieťaťa poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom 
odbore pediatria. 

 
(5) Ak to nie je inak možné, predloženie potvrdenia o výnimke podľa § 1 ods. 4 možno nahradiť 

v prípadoch podľa § 1 ods. 2 písm. h) až l) písomným čestným vyhlásením tejto osoby alebo jej zákonného 
                                                        
1 Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 14/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú 

opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 
a poskytovateľov sociálnych služieb. 
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zástupcu o tom, že osoba, ktorej sa výnimka týka patrí do skupiny populácie, na ktoré sa vzťahuje výnimka 
z povinnosti preukazovať sa negatívnym antigénovým alebo RT-PCR testom počas trvania obmedzenia slobody 
pohybu a pobytu zákazom vychádzania v Slovenskej republike, v ktorom bude zároveň uvedené, že osoba 
predkladajúca čestné vyhlásenie si je vedomá právnych následkov, v prípade, že by sa jej čestné vyhlásenie 
ukázalo ako nepravdivé. 

 
§ 2 

Vstup zamestnancov na pracoviská a do iných priestorov zamestnávateľa 
 

(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. s), x) a z) zákona sa v období od 9. novembra 2020 05:00 hod. do 15. novembra 
2020 01:00 hod. z dôvodu ochrany života a zdravia všetkým zamestnávateľom, v pracoviskách a iných 
priestoroch zamestnávateľa v územných obvodov okresov Senica, Skalica, Dolný Kubín, Martin, Námestovo, 
Turčianske Teplice, Humenné, Medzilaborce, Michalovce, Snina, Sobrance, Vranov nad Topľou, Bardejov, 
Kežmarok, Levoča, Poprad, Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Gelnica, Spišská Nová Ves, 
Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Tvrdošín, Dunajská Streda, Partizánske, Prievidza, Topoľčany, Bánovce nad 
Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Považská Bystrica, Púchov, Trenčín, Banská Bystrica, 
Brezno, Detva, Zvolen, Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Žilina nariaďuje zakázať vstup zamestnancom, 
okrem zamestnancov podľa § 2 ods. 2, na tieto pracoviská a do iných priestorov zamestnávateľa. 

 
(2) Zákaz podľa § 2 ods. 1 sa nevzťahuje na: 

a) osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 7. novembra 
2020 do 8. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky 
s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným od 6. novembra 2020 do 
8. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“,  

b) osobu pôsobiacu v bezpečnostnom systéme Slovenskej republiky a osobu v štátnozamestnaneckom pomere, 
osobu vykonávajúcu prácu vo verejnom záujme a príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo 
ozbrojených zborov plniacich úlohy na úseku krízového riadenia, krízových situácií, mimoriadnych 
udalostí, stavov tiesne, bezpečnostného manažmentu, ochrany kritickej infraštruktúry, ochrany verejného 
poriadku a obrany štátu, ktorý sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 
5. novembra 2020 do 6. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva 
Slovenskej republiky s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným od 
5. novembra 2020 do 6. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná 
zodpovednosť“,  

c) osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom 
výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaného subjektom, ktorý osvedčuje výsledok testu 
na certifikáte vydanom Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky vykonaným v období od 
9. novembra 2020 do 15. novembra 2020,  

d) osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, 
e) osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 1. augusta 2020 do 

23. októbra 2020,  
f) dieťa do desiatich rokov veku,  
g) osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie 

COVID-19,  
h) osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,  
i) osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra,  
j) osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,  
k) 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,  

l) osobu, ktorá mala počas 7. a 8. novembra 2020 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, 

m)  osobu, ktorá je alebo bola v období od 9. novembra 2020 do 15. novembra 2020 vo výkone väzby alebo vo 
výkone trestu odňatia slobody a preukáže sa negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie  
COVID-19 zabezpečovaným Zborom väzenskej a justičnej stráže. 
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(3) Za účelom overenia, že sa na zamestnanca nevzťahuje zákaz vstupu podľa § 2 ods. 1 je zamestnávateľ 
oprávnený požadovať od zamestnanca vstupujúceho na pracovisko alebo do iných priestorov zamestnávateľa 
predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa § 2 ods. 2 písm. a) až m); do 
tohto dokladu je zamestnávateľ oprávnený nahliadnuť.  

 
(4) Predloženie dokladu podľa § 2 ods. 3 možno nahradiť v prípadoch podľa § 2 ods. 2 písm. d), e), g) až l) 

potvrdením o výnimke podľa prílohy alebo potvrdením o výnimke podľa prílohy vyhlášky Úradu verejného 
zdravotníctva Slovenskej republiky č. 16/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného 
zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa, vystavenú poskytovateľom 
zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, 
a s ktorým má zamestnanec uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti; v prípade dieťaťa 
poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore 
pediatria.  

 
(5) Ak to nie je inak možné, predloženie potvrdenia o výnimke podľa § 2 ods. 4 možno nahradiť 

v prípadoch podľa § 2 ods. 2 písm. g) až k) písomným čestným vyhlásením tejto osoby alebo jej zákonného 
zástupcu o tom, že osoba, ktorej sa výnimka týka patrí do skupiny populácie, na ktoré sa vzťahuje výnimka 
z povinnosti preukazovať sa negatívnym antigénovým alebo RT-PCR testom počas trvania obmedzenia slobody 
pohybu a pobytu zákazom vychádzania v Slovenskej republike, v ktorom bude zároveň uvedené, že osoba 
predkladajúca čestné vyhlásenie si je vedomá právnych následkov, v prípade, že by sa jej čestné vyhlásenie 
ukázalo ako nepravdivé. 

 
(6) V prípade, keď zamestnávateľ zakáže zamestnancovi vstup na pracovisko alebo do iných priestorov 

zamestnávateľa podľa § 2 ods. 1, pričom zamestnanec nevie preukázať, že spĺňa niektorú z výnimiek podľa § 2 
ods. 2, je toto odopretie vstupu považované za odopretie vstupu z dôvodu, že zamestnanec nespĺňa požiadavky 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.2 

 
§ 3 

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia 
 
(1) Prevádzkovatelia zariadení a zamestnávatelia sú povinní na všetky vstupy viditeľne umiestniť oznam 

o zákaze vstupu a výnimkách zo zákazu vstupu podľa tejto vyhlášky. 
 
(2) 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. 

 
(3) Potvrdenia o výnimke vydané podľa prílohy vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej 

republiky č. 16/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu 
osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa zostávajú naďalej v platnosti. 

 
§ 4 

Účinnosť 
 
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 9. novembra 2020.  

 
 
 

 
 

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH, v r. 
hlavný hygienik Slovenskej republiky 

                                                        
2 § 5 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 
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Príloha 
k vyhláške Úradu verejného zdravotníctva 
Slovenskej republiky č. 20/2020 V. v. SR 

 
 

Vzor 
 

Potvrdenie o výnimke 
 

Meno: 
Priezvisko: 
Dátum narodenia: 
 
Menovaná/ý patrí do skupiny populácie, na ktoré sa vzťahuje výnimka z povinnosti preukazovať sa negatívnym 
antigénovým alebo RT-PCR testom počas trvania obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania 
v Slovenskej republike. 
 
 
V ............................................... 
Dňa : .........................................                                          ........... .............................................. 
                                                                                                  pečiatka a podpis lekára VLD/VLDD 
 



Čiastka 14/2020  Vestník vlády Slovenskej republiky  Strana    
 

     34 

21 
VYHLÁŠKA 

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození 
verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa 

v územných obvodoch okresov nepodieľajúcich sa na druhej vlne celoplošného testovania  
„Spoločná zodpovednosť“ 

 
 

 
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona 

č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydáva podľa § 59b 
zákona túto vyhlášku, ktorou nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. e), s), x) a z) zákona tieto opatrenia pri 
ohrození verejného zdravia: 

 
§ 1 

Vstup do vnútorných a vonkajších priestorov zariadení 
 

(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. e), s), x) a z) zákona sa v období od 9. novembra 2020 05:00 hod. do 
15. novembra 2020 01:00 hod. z dôvodu ochrany života a zdravia všetkým prevádzkovateľom zariadení na 
území Slovenskej republiky, okrem územných obvodov okresov Senica, Skalica, Dolný Kubín, Martin, 
Námestovo, Turčianske Teplice, Humenné, Medzilaborce, Michalovce, Snina, Sobrance, Vranov nad Topľou, 
Bardejov, Kežmarok, Levoča, Poprad, Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Gelnica, Spišská 
Nová Ves, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Tvrdošín, Dunajská Streda, Partizánske, Prievidza, Topoľčany, 
Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Považská Bystrica, Púchov, Trenčín, Banská 
Bystrica, Brezno, Detva, Zvolen, Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Žilina nariaďuje zakázať vstup osobám, 
okrem osôb podľa § 1 ods. 2, do vnútorných a vonkajších priestorov ich prevádzok. 

 
(2) Zákaz podľa § 1 ods. 1 sa nevzťahuje na: 

a) osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 
do 8. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky 
s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 
1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“,  

b) osobu pôsobiacu v bezpečnostnom systéme Slovenskej republiky a osobu v štátnozamestnaneckom pomere, 
osobu vykonávajúcu prácu vo verejnom záujme a príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo 
ozbrojených zborov plniacich úlohy na úseku krízového riadenia, krízových situácií, mimoriadnych 
udalostí, stavov tiesne, bezpečnostného manažmentu, ochrany kritickej infraštruktúry, ochrany verejného 
poriadku a obrany štátu, ktorý sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 
28. októbra 2020 do 30. októbra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej 
republiky s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným od 28. októbra 
2020 do 30. októbra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“,  

c) príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov pri plnení ich úloh, 
d) osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom 

výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaného subjektom, ktorý osvedčuje výsledok testu 
na certifikáte vydanom Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky vykonaným od 9. novembra 2020 
do 15. novembra 2020,  

e) osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace,  
f) osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 1. augusta 2020 do 

23. októbra 2020,  
g) dieťa do desiatich rokov veku,  
h) osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie 

COVID-19, 
i) osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,  
j) osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra, 
k) osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,  
l) 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,  
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m) osobu, ktorá mala v čase celoplošného testovania antigénovými testami na ochorenie COVID-19 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,  

n) vstup osoby do najbližšej maloobchodnej predajne od miesta bydliska tejto osoby, a to v nevyhnutnom 
rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov 
a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív 
a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce 
zvieratá, doplnenie pohonných hmôt), 

o) vstup osoby do lekárenského zariadenia za účelom prístupu k lekárenskej starostlivosti poskytovanej 
držiteľmi povolenia na poskytovania lekárenskej starostlivosti,  

p) vstup osoby do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej 
prehliadky alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti, vrátane sprevádzania blízkou osobou alebo 
príbuzným,  

q) vstup do zariadenia za účelom vykonania RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, 
r) vstup do zariadenia za účelom vykonania antigénového testu na ochorenie COVID-19 subjektom, ktorý 

osvedčuje výsledok testu na certifikáte vydanom Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, 
s) vstup osoby na miesto, kde sa koná pohreb jej blízkej osoby, kde táto osoba má uzavrieť manželstvo alebo 

kde sa koná krst jej blízkej alebo príbuznej osoby, 
t) vstup do zariadenia za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť 

odkázaný pokiaľ osobitný predpis13neustanovuje inak,  
u) vstup žiaka nultého ročníka, prvého ročníka až štvrtého ročníka základnej školy a žiaka základnej školy pre 

žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami vo všetkých ročníkoch, do základnej školy,  
v) vstup dieťaťa a žiaka do zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, 
w) vstup osoby do zariadenia v ktorom sídli poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú 

starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, v prípade dieťaťa poskytovateľ zdravotnej 
starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, s ktorým má táto 
osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, za účelom prevzatia potvrdenia o výnimke 
podľa prílohy, 

x) vodičov nákladnej dopravy, vodičov autobusovej dopravy, pilotov, členov posádky lietadla a iných členov 
leteckého personálu, posádku v lodnej doprave, rušňovodičov, vozmajstrov, vlakové čaty a obslužných 
pracovníkov v železničnej doprave vstupujúcich na územie Slovenskej republiky, ak územie Slovenskej 
republiky opustia do 48 hodín od vstupu, 

y) osobu, ktorá je alebo bola v čase od 9. novembra 2020 do 15. novembra 2020 vo výkone väzby alebo vo 
výkone trestu odňatia slobody a preukáže sa negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie  
COVID-19 zabezpečovaným Zborom väzenskej a justičnej stráže. 

 
(3) Za účelom overenia, že sa na osobu nevzťahuje zákaz vstupu podľa § 1 ods. 1 je prevádzkovateľ 

zariadenia oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky 
predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa § 1 ods. 2 písm. a) až y); do 
tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť. 

 
(4) Predloženie dokladu podľa § 1 ods. 3 možno nahradiť v prípadoch podľa § 1 ods. 2 písm. e), f), h) až 

m) potvrdením o výnimke podľa prílohy alebo potvrdením o výnimke vydaným podľa prílohy vyhlášky Úradu 
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 16/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození 
verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa, vystavenú 
poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore 
všeobecné lekárstvo, a s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti; v prípade 
dieťaťa poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom 
odbore pediatria. 

 
§ 2 

Vstup zamestnancov na pracoviská a do iných priestorov zamestnávateľa 
 

                                                        
1 Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 14/2020 V. v. SR , ktorou sa nariaďujú 

opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 
a poskytovateľov sociálnych služieb. 
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(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. s), x) a z) zákona sa v období od 9. novembra 2020 05:00 hod. do 15. novembra 
2020 01:00 hod. z dôvodu ochrany života a zdravia všetkým zamestnávateľom nariaďuje zakázať vstup 
zamestnancom, okrem zamestnancov podľa § 2 ods. 2, na pracoviská a do iných priestorov Zamestnávateľa, 
okrem pracovísk a iných priestorov zamestnávateľa, nachádzajúcich sa v územných obvodoch okresov Senica, 
Skalica, Dolný Kubín, Martin, Námestovo, Turčianske Teplice, Humenné, Medzilaborce, Michalovce, Snina, 
Sobrance, Vranov nad Topľou, Bardejov, Kežmarok, Levoča, Poprad, Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa, 
Stropkov, Svidník, Gelnica, Spišská Nová Ves, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Tvrdošín, Dunajská Streda, 
Partizánske, Prievidza, Topoľčany, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Považská 
Bystrica, Púchov, Trenčín, Banská Bystrica, Brezno, Detva, Zvolen, Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto, 
Žilina. 

 
(2) Zákaz podľa § 2 ods. 1 sa nevzťahuje na: 

a) osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 
do 8. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky 
s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 
1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“,  

b) osobu pôsobiacu v bezpečnostnom systéme Slovenskej republiky a osobu v štátnozamestnaneckom pomere, 
osobu vykonávajúcu prácu vo verejnom záujme a príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo 
ozbrojených zborov plniacich úlohy na úseku krízového riadenia, krízových situácií, mimoriadnych 
udalostí, stavov tiesne, bezpečnostného manažmentu, ochrany kritickej infraštruktúry, ochrany verejného 
poriadku a obrany štátu, ktorý sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 
28. októbra 2020 do 30. októbra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej 
republiky s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným od 28. októbra 
2020 do 30. októbra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“,  

c) osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom 
výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaného subjektom, ktorý osvedčuje výsledok testu 
na certifikáte vydanom Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky vykonaným od 9. novembra 2020 
do 15. novembra 2020,  

d) osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, 
e) osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 1. augusta 2020 do 

23. októbra 2020,  
f) dieťa do desiatich rokov veku,  
g) osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie 

COVID-19,  
h) osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,  
i) osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra,  
j) osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,  
k) 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,  

l) osobu, ktorá mala v čase celoplošného testovania antigénovými testami na ochorenie COVID-19 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, 

m)  osobu, ktorá je alebo bola v čase od 9. novembra 2020 do 15. novembra 2020 vo výkone väzby alebo vo 
výkone trestu odňatia slobody a preukáže sa negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie  
COVID-19 zabezpečovaným Zborom väzenskej a justičnej stráže. 

 
(3) Za účelom overenia, že sa na zamestnanca nevzťahuje zákaz vstupu podľa § 2 ods. 1 je zamestnávateľ 

oprávnený požadovať od zamestnanca vstupujúceho na pracovisko alebo do iných priestorov zamestnávateľa 
predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa § 2 ods. 2 písm. a) až m); do 
tohto dokladu je zamestnávateľ oprávnený nahliadnuť.  

 
(4) Predloženie dokladu podľa § 2 ods. 3 možno nahradiť v prípadoch podľa § 2 ods. 2 písm. d), e), g) až l) 

potvrdením o výnimke podľa prílohy alebo potvrdením o výnimke vydaným podľa prílohy vyhlášky Úradu 
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 16/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození 
verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa, vystavenú 
poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore 
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všeobecné lekárstvo, a s ktorým má zamestnanec uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti; 
v prípade dieťaťa poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť 
v špecializačnom odbore pediatria. 

 
(5) V prípade, keď zamestnávateľ zakáže zamestnancovi vstup na pracovisko alebo do iných priestorov 

zamestnávateľa podľa § 2 ods. 1, pričom zamestnanec nevie preukázať, že spĺňa niektorú z výnimiek podľa § 2 
ods. 2, je toto odopretie vstupu považované za odopretie vstupu z dôvodu, že zamestnanec nespĺňa požiadavky 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.24 

 
§ 3 

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia 
 
(1) Prevádzkovatelia zariadení a zamestnávatelia sú povinní na všetky vstupy viditeľne umiestniť oznam 

o zákaze vstupu a výnimkách zo zákazu vstupu podľa tejto vyhlášky. 
 
(2) 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. 

 
(3) Potvrdenia o výnimke vydané podľa prílohy vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej 

republiky č. 16/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu 
osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa zostávajú naďalej v platnosti.  

 
(4) Zrušuje sa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 16/2020 V. v. SR, ktorou sa 

nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov 
zamestnávateľa 

 
§ 4 

Účinnosť 
 
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 9. novembra 2020.  

 
 
 

 
PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH, v r. 

hlavný hygienik Slovenskej republiky 

                                                        
24§ 5 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 
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Príloha 
k vyhláške Úradu verejného zdravotníctva 
Slovenskej republiky č. 21/2020 V. v. SR 

 
 

Vzor 
 

Potvrdenie o výnimke 
 

Meno: 
Priezvisko: 
Dátum narodenia: 
 
Menovaná/ý patrí do skupiny populácie, na ktoré sa vzťahuje výnimka z povinnosti preukazovať sa negatívnym 
antigénovým alebo RT-PCR testom počas trvania obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania 
v Slovenskej republike. 
 
 
V ............................................... 
Dňa : .........................................                                          .......... ............................................... 
                                                                                                  pečiatka a podpis lekára VLD/VLDD 
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22 
VYHLÁŠKA 

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození 
verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky 

 
 

 
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona 

č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydáva podľa § 59b 
zákona túto vyhlášku, ktorou nariaďuje podľa § 5 ods. 4 písm. k),  § 12 ods. 2 písm. b), c) a f), § 48 ods. 4 
písm. r), t), u) zákona tieto opatrenia pri ohrození verejného zdravia: 

 
§ 1 

 
(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. u) zákona sa pre všetky osoby, ktoré od 9. novembra 2020 od 7:00 hod. vstúpia 

na územie Slovenskej republiky, a ktoré počas predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne krajiny Európskej 
únie, nariaďuje izolácia v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení, ktorá sa skončí: 
a) obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19,  
b) pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej 10. dňa, 
c) pri bezpríznakovom priebehu izolácie u detí do troch rokov, ukončením povinnosti domácej izolácie pre 

osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti. 
 

(2) Podľa § 48 ods. 4 písm. u) zákona sa pre všetky osoby, ktoré od 9. novembra 2020 od 7:00 hod. vstúpia 
na územie Slovenskej republiky, pričom počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu, ktorá nie je členom 
Európskej únie, nariaďuje izolácia v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení, ktorá sa 
končí: 
a) obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, 
b) pri bezpríznakovom priebehu izolácie u detí do troch rokov, ukončením povinnosti izolácie pre osoby žijúce 

s nimi v spoločnej domácnosti, 
c) v prípade vstupu na územie Slovenskej republiky pozemnou hranicou s Ukrajinou, podmienkam uvedeným 

v písmenách a) alebo b) musí predchádzať obdŕžanie výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 
vykonaného oprávnenou osobou na hraničnom priechode medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou. 

 
(3) Podľa § 12 ods. 2 písm. f) zákona sa pre všetky osoby žijúce v spoločnej domácnosti s osobami 

uvedenými v odsekoch 1 a 2 nariaďuje izolácia v domácom prostredí, ktorá sa skončí dňom ukončenia izolácie 
v domácom prostredí všetkých osôb uvedených v odsekoch 1 a 2, s ktorými táto osoba žije v spoločnej 
domácnosti. 

 
(4) Osoby podľa odsekov 1 a 2 sú podľa § 12 ods. 2 písm. c),  48 ods. 4 písm. t) a § 51 ods. 1 písm. c) 

zákona povinné 
a) najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky byť registrované na 

webe http://korona.gov.sk/ehranica, 
b) počas svojho pobytu na území Slovenskej republiky byť schopné sa preukázať potvrdením podľa písmena a) 

príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky, 
c) podrobiť sa laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 najskôr v piaty deň izolácie v domácom 

prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení, 
d) deti do troch rokov sa podrobia diagnostike na ochorenie COVID-19 vtedy, ak tak určí príslušný regionálny 

úrad verejného zdravotníctva alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú 
starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, a s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní 
zdravotnej starostlivosti. 

 
(5) Povinnosti podľa odsekov 1 sa nevzťahujú na osoby, ktoré sú pri vstupe na územie Slovenskej republiky 

schopné preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 vykonaným v 
laboratóriách mimo územia Slovenskej republiky, nie starším ako 72 hodín.  
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§ 2 

 
Všetky osoby podľa § 1 ods. 1 a 2 sú podľa § 51 ods. 1 písm. c) zákona povinné bezprostredne po návrate do 

Slovenskej republiky oznámiť svoje umiestnenie do izolácie v domácom prostredí alebo karanténnom 
ubytovacom zariadení telefonicky alebo elektronicky 
a) poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore 

všeobecné lekárstvo, a s ktorým majú uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, 
b) v prípade detí poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť 

v špecializačnom odbore pediatria, 
c) osoby, ktoré nemajú na území Slovenskej republiky uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej 

starostlivosti, miestne príslušnému lekárovi samosprávneho kraja.  
 

§ 3 
 

Podľa § 12 ods. 2 písm. f) zákona sa všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú 
zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria sa nariaďuje, aby všetkým 
osobám podľa § 1 ods. 1 až 3 vystavili potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti na predpísanom tlačive 
z dôvodu karantény pre ochorenie COVID-19, ak tieto osoby o to požiadajú. 
 

§ 4 
 

(1) Ustanovenia § 1 ods. 1 a 2 sa nevzťahujú na 
a) osoby, ktoré za predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne krajinu uvedenú v prílohe č.1, 
b) vodičov nákladnej dopravy, autobusovej dopravy, pilotov, členov posádky lietadla a iných členov leteckého 

personálu, posádku v lodnej doprave, rušňovodičov, vozmajstrov, vlakové čaty a obslužných pracovníkov 
vželezničnej doprave, pričom 
1. tieto osoby sú oprávnené prekračovať hranicu Slovenskej republiky aj inými spôsobmi dopravy  na 

presun do miesta, kde budú vykonávať svoju činnosť alebo pri návrate domov, ak sa preukážu 
potvrdením od zamestnávateľa v štátnom jazyku Slovenskej republiky alebo osvedčením pre pracovníkov 
v medzinárodnej doprave, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3 oznámenia Európskej komisie 
o uplatňovaní zelených jazdných pruhov (Green Lanes), 

2. pri nakladaní a vykladaní tovaru musia tieto osoby používať osobné ochranné pracovné prostriedky, 
maximálne obmedziť priamy kontakt s personálom v zahraničí a  vozidlo musí byť vybavené gumenými 
rukavicami a dezinfekčným prostriedkom  na pravidelné čistenie rúk, 

3. zamestnancom v železničnej doprave vyhotoví zamestnávateľ potvrdenie, ktoré preukáže, že prechod 
štátnej hranice im vyplýva z povahy ich práce, ktorou zabezpečujú nákladnú dopravu, 

c) vodičov a posádky osobnej dopravy, leteckej dopravy alebo autobusovej dopravy, ktorí vykonávajú prepravu 
repatriovaných osôb na územie Slovenskej republiky, 

d) vodičov a posádky zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta a vodičov a posádky, ktoré 
vykonávajú prevoz orgánov určených na transplantáciu, krv a krvné náhrady, pričom sú povinní 
1. transport pacienta vykonávať len vozidlami, v ktorých je oddelený priestor pre pacienta, 
2. pri transporte používať osobné ochranné pracovné pomôcky a  dezinfekčné prostriedky na pravidelné 

čistenie rúk, 
e) zamestnancov pohrebných služieb, ktorí vykonávajú medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo 

ľudských ostatkov na pochovanie alebo spopolnenie, pričom sú povinní 
1. pri preberaní, odovzdávaní a nakladaní ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov používať 

respirátory FFP2 / FFP3,  
2. maximálne obmedzili priamy kontakt s personálom v zahraničí, 
3. mať vozidlo vybavené gumenými rukavicami a dezinfekčné prostriedky na pravidelné čistenie rúk, 

f) po odsúhlasení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky na osoby, ktoré vstupujú alebo opúšťajú 
územie Slovenskej republiky na účel  poskytnutia akútnej a neodkladnej diagnostiky a liečby, protokolárnej 
prevencie a liečby,  pokračujúcej liečby zdravotných stavov svojich, alebo osôb im blízkym, 

g) po odsúhlasení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky alebo Ministerstvom obrany Slovenskej 
republiky na vstup príslušníkov policajných zborov alebo tranzit príslušníkov policajných zborov 
prechádzajúcich územím Slovenskej republiky na plnenie úloh vyplývajúcich z členstva v EÚ a príslušníkov 
ozbrojených síl a NATO, 

h) vykonanie tranzitu občanov členských štátov EÚ a ich  rodinných  príslušníkov  územím  Slovenskej 
republiky do  iného členského štátu EÚ, pričom tieto  osoby musia prejsť  územím Slovenskej republiky bez 



Čiastka 14/2020  Vestník vlády Slovenskej republiky  Strana    
 

     41 

zastavenia, okrem zastavenia na nevyhnutné tankovanie pohonných hmôt, celkovo najneskôr do  ôsmych  
hodín od vstupu na územie Slovenskej republiky, 

i) vykonanie tranzitu osôb s prechodným pobytom alebo trvalým pobytom v niektorom z členských štátov EÚ 
pri  návrate do štátu, ktorého  sú občanmi, pričom tieto osoby musia prejsť  územím Slovenskej republiky 
bez zastavenia, okrem zastavenia na nevyhnutné tankovanie pohonných hmôt, celkovo najneskôr do  ôsmich 
hodín od vstupu na územie Slovenskej republiky, 

j) vykonanie tranzitu štátnych príslušníkov tretích krajín do niektorého z členských štátov EÚ, v ktorom majú 
trvalý  pobyt alebo prechodný pobyt, pričom tieto osoby musia prejsť  územím Slovenskej republiky bez 
zastavenia, okrem zastavenia na nevyhnutné tankovanie pohonných hmôt, celkovo najneskôr do  ôsmich  
hodín od vstupu na územie Slovenskej republiky, 

k) osoby tranzitujúce bez zastavenia krajinami, ktoré nie sú uvedené  v prílohe, ak sú schopné preukázať svoj 
pobyt alebo návštevu v krajine začiatku  tranzitu a čas vstupu do krajiny neuvedenej v prílohe, 

l) po odsúhlasení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenskej 
republiky na základe žiadosti súdu alebo orgánov činných v trestnom konaní, 

m) štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme vyslaných na zahraničnú 
pracovnú cestu za účelom plnenia pracovných úloh alebo vyslaných na plnenie úloh vyplývajúcich zo 
zastupovania Slovenskej republiky v medzinárodnej organizácii alebo medzinárodného vojenského 
zastupiteľstva mimo územia Slovenskej republiky, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky počas a po 
skončení vyslania v cudzine spolu s ich rodinnými príslušníkmi, 

n) osoby požívajúce na území Slovenskej republiky diplomatické výsady a imunity, 
o) po odsúhlasení Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky na 

zamestnancov medzinárodných organizácií, medzinárodných finančných inštitúcií a inštitúcií Európskej 
únie, ktorí majú na území Slovenskej republiky miesto výkonu práce a ich rodinných príslušníkov, 

p) poslancov Európskeho parlamentu zvolených v Slovenskej republike a ich rodinných príslušníkov, 
q) osoby vyslané na zastupiteľský úrad Slovenskej republiky, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky 

počas a po skončení vyslania v cudzine spolu s ich rodinnými príslušníkmi, 
r) osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky z dôvodu právoplatného súdneho rozhodnutia vo veci 

vykonávania striedavej starostlivosti rodičov o maloleté dieťa, alebo práva styku s maloletým dieťaťom, 
pričom osoby, ktoré takto vstupujú na územie Slovenskej republiky sú povinné  
1. pri vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať sa právoplatným rozhodnutím súdu alebo 

rodičovskou dohodou, 
2. informovať Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Centrum pre 

medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže) o zámere vstupu na územie Slovenskej republiky 
z dôvodu uvedeného v prvom bode, 

s) zamestnancov prevádzkovateľov prvkov kritickej infraštruktúry v sektore energetika a priemysel, ktorí 
nepretržitým spôsobom zabezpečujú strategicky a životne dôležité funkcie chodu štátu, 

t) po odsúhlasení Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka  Slovenskej republiky  osoby  
zabezpečujúce  servis  a  údržbu  poľnohospodárskej  a lesnej techniky, posádky poľnohospodárskej  a lesnej 
techniky  a ich sprievod. 

 
§ 5 

 
(1) Ustanovenia § 1 ods. 1 a 2 sa nevzťahujú ďalej na  

a) osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike, a ak súčasne spĺňajú tieto 
podmienky: 
1. majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce na území 

susedného štátu a 
2. sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce alebo potvrdenia o takomto výkone 

práce, 
b) osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 30 km 

od otvoreného hraničného priechodu na územie Slovenskej republiky, a ak súčasne spĺňajú tieto podmienky: 
1. majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce na území 

Slovenskej republiky vo vzdialenosti pozemnou cestnou komunikáciou 30 km od  otvoreného hraničného 
priechodu na územie Slovenskej republiky a 

2. sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce alebo o potvrdení o takomto výkone 
práce. 

c) občanov Slovenskej republiky, ak majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach 
susedného štátu do 30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie Slovenskej republiky. 
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(2) Ustanovenia § 1 ods. 1 a 2 sa nevzťahujú ani na osoby žijúce s osobami podľa odseku 1 písm. b) a c) 
v spoločnej domácnosti, ak prekračujú hranicu v jej  sprievode. 
   

§ 6 
 

(1) Ustanovenia § 1 ods. 1 a 2 sa nevzťahujú ani na osoby, ktorým úrad udelí výnimku. 
 
(2) Úrad udelí osobe výnimku len v nevyhnutných prípadoch na základe odôvodnenej písomnej žiadosti 

člena vlády Slovenskej republiky, do ktorého pôsobnosti dôvod prekročenia hranice patrí. 
 

(3) Osoba s udelenou výnimkou musí disponovať pri vstupe na územie Slovenskej republiky negatívnym 
výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín. 
 

(4) V odôvodnených prípadoch môže úrad udeliť výnimku bez povinnosti podľa odsek 3, ak je tak uvedené 
v žiadosti podľa odseku 2. 

 
§ 7 

 
(1) Ustanovenia § 1 ods. 1 a 2 sa nevzťahujú ani na osoby, ktoré 

a) majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a súčasne spĺňajú tieto podmienky: 
1. navštevujú, študujú alebo sa uchádzajú o navštevovanie alebo štúdium na materskej, základnej, strednej  

škole alebo vysokej škole v Českej republike a 
2. sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o skutočnosti uvedenej 

v prvom bode a že prebiehajú uvedené skutočnosti prezenčnou formou (potvrdenie vydané školou), 
b) majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Českej republike a súčasne spĺňajú tieto podmienky: 

1. na území Slovenskej republiky navštevujú, študujú alebo sa uchádzajú o navštevovanie alebo štúdium na 
materskej, základnej, strednej  škole alebo vysokej škole a 

2. sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o skutočnosti uvedenej 
v prvom bode a že prebiehajú uvedené skutočnosti prezenčnou formou (potvrdenie vydané školou), 

c) majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a súčasne spĺňajú tieto podmienky: 
1. majú štatút žiaka základnej školy alebo strednej školy alebo štatút študenta dennej formy 

vysokoškolského štúdia, 
2. zúčastňujú sa tréningového procesu, ako riadni členovia športového klubu v Českej republike, 
3. nedovŕšili 26 rokov veku, a 
4. sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o skutočnostiach 

uvedených v prvom bode a druhom bode a že prebiehajú uvedené skutočnosti prezenčnou formou 
(potvrdenie vydané príslušnou inštitúciou),  

d) majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a súčasne spĺňajú tieto podmienky: 
1. poskytujú neodkladnú starostlivosti o blízkych rodinných príslušníkov na území susedného štátu, ktorí  

nie sú schopní sa sami o seba postarať a 
2. sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o neodkladnej 

starostlivosti od ošetrujúceho lekára  blízkeho  rodinného príslušníka  a čestným prehlásením o 
rodinnom vzťahu; oboje v slovenskom jazyku, 

e) majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v niektorom zo susedných štátov Slovenskej republiky a súčasne 
spĺňajú tieto podmienky: 
1. prekračujú hranicu Slovenskej republiky z dôvodu neodkladnej starostlivosti o blízkych rodinných 

príslušníkov na území Slovenskej republiky,  ktorí  nie sú schopní sa sami o seba postarať a 
2. sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o neodkladnej 

starostlivosti od ošetrujúceho lekára  blízkeho  rodinného príslušníka  a čestným prehlásením o 
rodinnom vzťahu; oboje v slovenskom jazyku. 

f) majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a súčasne spĺňajú tieto podmienky: 
1. obhospodarujú pozemky nachádzajúce sa na území Českej republiky do vzdialenosti 10 km od štátnej 

hranice Slovenskej republiky a 
2. sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o skutočnosti podľa 

prvého bodu,  
g) majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Českej republike a súčasne spĺňajú tieto podmienky: 

1. obhospodarujú pozemky nachádzajúce sa na území Slovenskej republiky do vzdialenosti 10 km od 
štátnej hranice Českej republiky a 
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2. sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o skutočnosti podľa  
prvého bodu,  

h) vstupujú na územie Slovenskej republiky z Českej republiky alebo sa na územie Slovenskej republiky 
vracajú a súčasne spĺňajú tieto podmienky: 
1. podieľajú sa ako účinkujúci alebo členovia štábu na cezhraničnej produkcii audiovizuálneho diela alebo 

televízneho programu, podieľajú sa ako vyslaní redaktori alebo členovia štábu na spravodajskej 
mediálnej produkcii, podieľajú sa ako účinkujúci alebo členovia štábu na cezhraničnej produkcii vrátane 
skúšania alebo on-line vysielania divadelného diela, hudobno-dramatického diela alebo hudobného diela, 
podieľajú sa na reštaurovaní, podieľajú sa na výskume na archeologickom nálezisku, v múzeu, archíve 
alebo v inej pamäťovej, akademickej alebo vedeckej inštitúcii, podieľajú sa na inštalácii alebo 
odinštalovaní výstavy v múzeu, galérii alebo výstavnej sieni, alebo majú angažmán v divadle alebo 
hudobnej inštitúcii a  

2. sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením od producenta 
audiovizuálneho diela, vysielateľa alebo výrobcu programu, mediálnej inštitúcie, výrobcu 
audiovizuálneho alebo zvukového záznamu, divadla, hudobnej inštitúcie, objednávateľa reštaurovania, 
prevádzkovateľa výstavnej siene, galérie alebo múzea, archívu, inej pamäťovej inštitúcie, vedeckej 
inštitúcie  alebo od inej osoby zodpovednej za realizáciu činnosti podľa prvého bodu 1 o skutočnosti 
podľa prvého bodu.  
 

(2) Ustanovenia § 1 ods. 1 a 2 sa nevzťahujú pri osobách podľa odseku 1 písm. a) až g) ani na jednu 
sprevádzajúcu osobu, pokiaľ je schopná sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať potvrdením 
o tomto statuse. 

 
(3) Osobám podľa  odsekov 1 a 2 sa nariaďuje, aby sledovali svoj zdravotný stav a pri  akýchkoľvek 

príznakov respiračného ochorenia bezodkladne túto skutočnosť telefonicky oznámili: 
a) poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť tejto osobe v príslušnom 

špecializačnom odbore, a s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, 
b) ak osoba nemá na území Slovenskej republiky poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, bezodkladne na číslo 

tiesňového volania 112. 
 

§ 8 
 

Zrušuje sa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 13/2020 V. v. SR, ktorou sa 
nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie 
Slovenskej republiky. 
 

§ 9 
Účinnosť 

 
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 9. novembra 2020.  

 
 
 
 

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH, v r. 
hlavný hygienik Slovenskej republiky 

 



Čiastka 14/2020  Vestník vlády Slovenskej republiky  Strana    
 

     44 

Príloha č. 1 
k vyhláške Úradu verejného zdravotníctva 
Slovenskej republiky č. 22/2020 V. v. SR 

 
 

Zoznam krajín podľa § 4 ods. 1 písm. a) 
 
Austrálske spoločenstvo 
Bulharská republika 
Cyperská republika 
Čínska ľudová republika  
Dánske kráľovstvo 
Estónska republika 
Fínska republika 
Grécka republika 
Írska republika 
Island 
Japonsko 
Kórejská republika 
Kanada 
Lichtenštajnské kniežatstvo 
Litovská republika 
Lotyšská republika 
Maďarsko 
Monako 
Nemecká spolková republika 
Nórske kráľovstvo 
Nový Zéland 
Poľská republika 
Rakúska republika 
Sanmarínska republika 
Slovinská republika 
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska 
Švajčiarska konfederácia 
Švédske kráľovstvo 
Taiwan  
Talianska republika 
Vatikánsky mestský štát 
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Príloha č. 2 
k vyhláške Úradu verejného zdravotníctva 
Slovenskej republiky č. 22/2020 V. v. SR 

 
Potvrdenie pre cezhraničných pracovníkov o výkone zamestnania 

 (Bestätigung über Arbeitsausübung) 
(Munkáltatói igazolás határon ingázók részére) 

(Certificate for the performance of employment for cross - border workers) 
(Zaświadczenie o wykonywaniu pracy przez pracowników zagranicznych) 

 
Potvrdzuje sa, že osoba 
(Es wird bestätigt, dass) 
(Igazolom, hogy a lent említett személy) 
(Hereby confirms, that) 
(Zaświadcza się, że) 
Meno a Priezvisko: ......................................................................................................... 
(Vor- und Nachname) 
(Utó- és vezetéknév) 
(Name and Surname) 
(Imię i nazwisko) 
Rok narodenia: ............................................................................................................... 
(Geburtsjahr) 
(Születési dátum) 
(Year of Birth) 
(Rok urodzenia) 
Názov spoločnosti/úradu/organizácie: .............................................................................. 
(Name der Firma/des Amtes/der Organisation) 
(Foglalkoztatói társaság/hivatal/szervezet) 
(Name of Company/Authority/Organization) 
(Nazwa firmy/urzędu/jednostki) 
Adresa miesta výkonu práce: ........................................................................................... 
(Adresse der Arbeitsausübung) 
(Munkavégzés helye, címe) 
(Address of workplace) 
(Adres miejsca wykonywania pracy) 
Čestne vyhlasujem: 
Všetky údaje som  uviedol pravdivo a nič som úmyselne nezamlčal. 
Miesto výkonu práce sa nachádza na území susedného štátu, alebo na území krajiny uvedenej v platnom opatrení Úradu 
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a môj pracovnoprávny vzťah trvá aj v súčasnosti. 
Hiermit erkläre ich: 
Ich habe alle Daten wahrheitsgemäß angegeben und nichts absichtlich verborgen. 
Der Arbeitsort befindet sich im Gebiet eines Nachbarstaates oder im Gebiet des in der geltenden Maßnahme angegebenen 
Landes und mein Arbeitsverhältnis dauert zur Zeit.  
Nyilatkozom: 
Az összes megadott adat megfelel a valóságnak és szándékoson nem hallgattam el semmit.  
A munkavégzésem helye a szomszédos állam területén található, vagy azon országok területén, amelyek a Közegészségügyi 
Hivatal által kiadott érvényes rendelkezésében vannak feltüntetve, és az én munkáltatói jogviszonyom jelen időben is 
fennáll. 
I declare: 
All given data are correct and I did not intentionally concealed anything.  
The place of work is located in the territory of a neighboring state, or in the territory of the country specified in the current 
measure of the Public Health Authority my employment relationship continues to this day.  
Oświadczam, co następuje: 
Wszystkie dane powyżej są prawdziwe, niczego świadomie nie przemilczałem/am. 
Miejsce wykonywania pracy znajduje się na terenie sąsiedniego państwa lub na terenie kraju wskazanego w obowiązującym 
zarządzeniu Urzędu Zdrowia Publicznego trwa obecnie nawiązany przeze mnie stosunek pracy. 
 
Podpis zamestnanca: .................................................... 
Unterschrift: Aláírás: Signature: Podpis pracownika: 
 
V (in) – (kelt) (W) .......................dňa (am) (dnia) – (dátum) (data)............... 
 

pečiatka a podpis zamestnávateľa 
 (Stempel und Unterschrift des Arbeitsgeberes) 

(Munkáltatói bélyegző és aláírás) 
(Stamp and Signature) 


