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Vstup do prevádzok,
zamestnania a škôl podľa
COVID automatu
Vyhlášku, ktorá upravuje vstup osôb do priestorov prevádzok, vrátane škôl
a školských zariadení a priestorov zamestnávateľa, nájdete tu. Vyhláška
bola prijatá v súvislosti s uznesením vlády SR č. 77 z 5. februára 2021.
Upozornenie: Nižšie uvedené informácie neslúžia ako záväzná interpretácia
platnej legislatívy. V prípade rozporu platí výlučne znenie príslušnej
vyhlášky, ktorá bola zverejnená vo vestníku Vlády SR.

Vyhláška upravuje zákaz vstupu zamestnancov na pracoviská
zamestnávateľa, či povinnosť prevádzkovateľov, vrátane škôl a školských
zariadení, zamedziť vstupu osôb do priestorov ich prevádzok, pričom
stanovuje výnimky z tejto povinnosti pre rôzne skupiny osôb.
•

•

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.
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Vstup do priestorov zamestnávateľa
Zamestnávateľom sa nariaďuje zakázať vstup zamestnancov do ich
priestorov, avšak s určitými výnimkami. Táto povinnosť platí pre
rôzne územia Slovenska od rôznych dátumov v závislosti od stupňa
varovania podľa COVID AUTOMATU.
•

•

•

•

•

Zamestnanci škôl a školských zariadení na území celej SR sa pri
vstupe do priestorov zamestnávateľa budú musieť preukázať
negatívnym výsledkom RT-PCR alebo antigénového testu na COVID19 nie starším ako sedem dní. Uvedené platiť od 8. februára 2021.
Zamestnanci v okresoch stupňa varovania III a IV podľa COVID
automatu sa pri vstupe do priestorov zamestnávateľa budú musieť
preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR alebo antigénového testu
na COVID-19 nie starším ako sedem dní. Uvedené platiť od 10.
februára 2021.
Zamestnanci v okresoch stupňa varovania II podľa COVID automatu
sa pri vstupe do priestorov zamestnávateľa budú musieť preukázať
negatívnym výsledkom RT-PCR alebo antigénového testu na COVID19 nie starším ako 14 dní. Uvedené platiť od 15. februára 2021.
Zamestnanci v okresoch stupňa varovania I podľa COVID automatu
sa pri vstupe do priestorov zamestnávateľa budú musieť preukázať
negatívnym výsledkom RT-PCR alebo antigénového testu na COVID19 nie starším ako 21 dní. Uvedené platiť od 15. februára 2021.
Ostatné výnimky, napríklad zo zdravotných dôvodov, veku ( osoby do
10 rokov) alebo v závislosti od určitej životnej situácie ostávajú
totožné s predchádzajúcou vyhláškou.

Znamená to, že pri vstupe do priestorov zamestnávateľa je potrebné
preukázať sa niektorým z nasledujúcich dokladov:
✓ dokladom o negatívnom teste,
✓ dokladom o výnimke, ktoré sú podrobne špecifikované vo vyhláške
✓ čestným prehlásením, že spadáte do výnimky pre zdravotný stav
(napríklad zdravotná kontraindikácia, závažná porucha autistického
spektra, osoby s onkologickou liečbou a podobne, bližšie je to
špecifikované vo vyhláške)
✓ dokladom o očkovaní druhou dávkou vakcíny, ak od tohto očkovania
uplynulo aspoň 14 dní.
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Čím sa možno preukázať pri vstupe
•

•

•

Doklad o testovaní môže byť certifikát alebo potvrdenie o vykonaní
testu. Za 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 (vzor dokladu je uvedený vo vyhláške), doklad o prekonaní
ochorenia nie starší ako 3 mesiace, doklad o diagnostikovaní
ochorenia v období nie dávnejšom ako 3 mesiace od okamihu vstupu
(za takýto doklad možno považovať napríklad SMS správu alebo email
o pozitivite).
Ak to inak nie je možné, predloženie potvrdenia o výnimke pre váš
zdravotný stav (napríklad zdravotná kontraindikácia, závažná
porucha autistického spektra, osoby s onkologickou liečbou
a podobne.) 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.

Zároveň pripomíname, že prevádzkovateľom prevádzok sa od 8.
februára 2021 nariaďuje zakázať vstup osôb do ich prevádzok,
avšak s určitými výnimkami:
•

•

Základnou výnimkou vstupu do prevádzok je schopnosť preukázať sa
negatívnym výsledkom RT-PCR alebo antigénového testu na COVID19 nie starším ako sedem dní.
Ostatné výnimky, napríklad zo zdravotných dôvodov, veku (osoby do
10 rokov, osoby nad 65 rokov) alebo v závislosti od určitej životnej
situácie sú vymenované priamo vo vyhláške.

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

•

najbližšej maloobchodnej predajne za účelom obstarania
nevyhnutných základných životných potrieb
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 blízkej osoby, kde má osoba uzavrieť
manželstvo alebo kde sa koná krst jej blízkej osoby.

Poznámka: Deň, keď ste si dali urobiť test sa nepočíta. Počíta sa až
nasledujúci deň. Ak ste si dali test urobiť v pondelok, platí aj na budúci
týždeň v pondelok, a to celý deň až do polnoci.
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