
KORONAVÍRUS: VŠETKY INFORMÁCIE O OPATRENIACH A HRANICIACH NA 

JEDNOM MIESTE 

 

‼️ZÁKAZ VYCHÁDZANIA‼️ 

Sprísnené opatrenia platia od piatka 1. januára od 5:00 hod. Opatrenia majú platiť predbežne 

do 7. februára 2021. 

Nové pravidlá zákazu vychádzania budú policajti vo zvýšenej miere kontrolovať od 27.01.2021 

na celom Slovensku. Zákaz vychádzania bude platiť do 7.2.2021. 

Uznávať sa budú negatívne výsledky z PCR testov a antigénových testov, ale aj doklad, ktorý 

dokazuje, že ste koronavírus prekonali. 

!KDE OD 27.1.2021 NEGATÍVNY TEST POTREBUJETE! 

➡Práca, pracovný pohovor a uzavretie pracovnej zmluvy 

➡pošta, banka, poisťovňa 

➡čistiareň odevov, opravovňa obuvi, trafika, optika, knižnica 

➡servis bicyklov, autoservis, STK, doplnenie pohonných hmôt 

➡výdajné miesta obchodov, zásielkovní, e-shopov 

➡orgán verejnej moci na úkon, ktorý sa nedá spraviť na diaľku 

➡pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v okrese (výnimky majú deti do 15 rokov a 

seniori nad 65 rokov, osoby ZŤP) 

➡cesta na účel vycestovania do zahraničia a cestu späť pri návrate zo zahraničia a cestu späť 

➡cesta žiaka 2. stupňa a poslucháča do školy 

➡sprevádzanie dieťaťa do MŠ, žiaka a poslucháča do školy 

➡povolené hromadné podujatie. 

 

!KDE OD 27.01.2021 NEGATÍVNY TEST NEPOTREBUJETE! 

➡Nákup a zaobstaranie nevyhnutných životných potrieb v najbližšom obchode alebo 

obdobnom mieste (potraviny, lieky krmivo pre zvieratá atď) 

➡lekár a lekáreň 

➡testovanie na covid-19 

➡pohreb, uzavretie manželstva, krst 

➡starostlivosť o blízku osobu, ktorá je na to odkázaná 

➡vychádzka s dieťaťom do 3 rokov do 1 km od bydliska 

➡veterinárna starostlivosť 

➡cesta dieťaťa do MŠ a do I. stupňa ZŠ 

➡cesta dieťaťa za rodičom 

➡dostavenie sa pred OČTK 

➡Súdne pojednávanie 

 

 

Podrobnejšie informácie sú vo vyhláškach a uznesení vlády ⬇⬇⬇ 

VYHLÁŠKY ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR 

➡ kompletný zoznam druhu prevádzok, ktoré budú otvorené a kde ne/bude potrebný test. 

➡ Aké hygienické opatrenia je potrebné dodržiavať. 

https://www.uvzsr.sk/index.php… 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.uvzsr.sk%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D4512%253Aplatne-opatrenia%26catid%3D256%253Auvod&h=AT0KcAFDSXTor_A1WgTOJ1X5s0nIlm4Rs8IVcLeAE7q-SZGG_wOjrg_Ml-RZHRST-snhC2mYZhHKMHGyCflKDDxE6Q4-LCQbRAy6pmaO2r_fC19hF4WkPJf_42KTUqQfWqOv253-MjEXl3g4HC25ZZ416c3nMAy09dIG0ePaNaD4CIrAt8i0fflkHqSTRRkF_2fw_rDepXqfB19LHnfM-iIRv2sqARpBn3dDYYuhfikL4gygIQiVZsFJ45y8Qhbq1Ll84BY4tQEgb8r-E44lgXMiDYYxkOYHKVZPFG4GgpLCWQ6KK10um5Lb-XBqIYQmCyUZJ-86gSAGAj-N20P9KhutVQaFNPRPg5vPgeBTbDk-jztzwGRmqXZIyB3_hKPcDQ3klEd7uGJFlG7vd5tYXSwNlvjvKaYyC5pGAi6lognlOP8WYKrDL8PeSTDoQpsZ_7aBH5NnB6fIwJYUSXI6OaTFdnanZAtCPiTZM3G65YNk60XKTIR-GeU6FXXNUQK4T_vMA5tWGC6SCkGJUGrYprJdoqZD_LbnnRsMyeXLExmEReQuFSaD5bqsHS3mhnyzOpujIS6aBH4c802sAKYrYjFplAxGSm2OiDXIlA


UZNESENIA VLÁDY 

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/25657/1 

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/25669/1 

 
NOSENIE RÚŠOK A SANKCIE 

Od 15.10. je povinné nosiť rúško aj v interiéroch, aj v exteriéroch pre všetky osoby nad 6 rokov. 

Výnimky: deti do 6 rokov (od 3 do 6 je nosenie rúška odporúčané), osoby v exteriéri mimo 

zastavaného územia obce (min. 5 metrov od osôb mimo dom. 

V prípade nenosenia rúšok na miestach, kde je to povinné, dochádza k porušovaniu opatrenia 

Úradu verejného zdravotníctva, podľa ktorého Policajný zbor uloží takejto osobe za priestupok 

na úseku civilnej ochrany podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane 

obyvateľstva v blokovom konaní pokutu do výšky 1000 €, resp. v odôvodnených prípadoch 

oznámi predmetné porušenie zákona na príslušný Regionálny Úrad verejného zdravotníctva, 

kde je možné uložiť pokutu počas mimoriadnej situácie až do výšky 1659 €. 

Porušenie povinnosti nosenia rúšok nahlasujte jednej z týchto inštitúcií: Regionálny úrad 

verejného zdravotníctva, mestská alebo obecná polícia, Policajný zbor. 

 

‼️AKTUÁLNY REŽIM NA PRACOVISKÁCH REZORTU VNÚTRA‼️ 

REZORT VNÚTRA OD 27. JANUÁRA ROZŠIRUJE SLUŽBY SVOJICH PRACOVÍSK 

Klientske centrá, oddelenia dokladov a ďalšie pracoviská naďalej poskytujú služby len 

dopoludnia od 8:00 do 12:00. Vstup umožnia len návštevníkom, ktorí sa preukážu niektorým z 

nasledovných dokladov: 

▪️potvrdením o negatívnom teste na ochorenie COVID-19 vykonanom od 18. januára, 

▪️platným potvrdením o prekonaní ochorenia nie starším ako 3 mesiace, 

▪️dokladom o diagnostike ochorenia medzi 2. novembrom a 17. januárom, 

▪️dokladom o zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny, pričom od 

tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní. 

 

🏢 OKRESNÉ ÚRADY A KLIENTSKE CENTRÁ 

➡ Pracoviská okresných úradov budú zabezpečovať všetky agendy. 

➡ Pred osobnou návštevou sa však naďalej uprednostňuje telefonická a elektronická, 

prípadne písomná komunikácia s úradmi. Podania bez autorizácie je v takom prípade potrebné 

do 3 pracovných dní doplniť v listinnej podobe či elektronickým podpisom. Okresné úrady na 

dodatočné doplnenia nevyzývajú. 

➡ Všetky ústne pojednávania a osobné konzultácie budú možné až po predchádzajúcej 

dohode. V osobitných prípadoch rozhodne o požiadavke klienta prednosta okresného úradu. 

 

🚗 EVIDENCIA VOZIDIEL 

➡ Evidencia vozidiel bude vybavovať žiadosti len online objednaných klientov, ktorí sa 

preukážu SMS-správou o online rezervácii. 

➡ Vykonávajú sa len nevyhnutné evidenčné úkony ako: 

▪️prihlasovanie vozidiel do evidencie vrátane vozidiel jednotlivo dovezených, 

▪️priama zmena držby vozidla v rámci okresu, 

▪️prevod držby vozidla na inú osobu a 

▪️vydávanie duplikátov dokladov a tabuliek pri ich strate či odcudzení. 

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/25657/1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Frokovania.gov.sk%2FRVL%2FMaterial%2F25669%2F1&h=AT3MSB2o8Jt1L5KSfSWwdgffqCp0dUxccgdYpkwh3FwUnjhuVVT94wPWvjnAM3t_g5aGNb0X-wXdbTwsxTG8_nd7sOAIKVgDn4XMMow9RdGA1e8lv7-wqk3g0XM95dXQh3L4BpUOltvb0qMZR6tWZ5LjnhdDoiVuKtAjqb3Xl7uS7V6x6JWBPV_Bemt7nTXYBlPNTVmS56AuOSvBUxS6UxalgtZNE2v2T0r0qnELlhAVVk8hz-IR5kSRWPCBZLZ1YXhuG44hsXeUPIdZEb_CQnl6CTvIq-kcQEtr-mnAsNEKUe0BVzT4GOTLsZbCGmWx45mwjgZ8-ifILjsvnvL0r_2EY38OLDaRmkEMdJV1sDtJ2_Rg_ZhqApYJ0eHHVQr5169oRzw6LCJya9Ga-PPU98U1ScY-RWRfg0PebiGcBPjX10mEwNzI9AA2LafUD5UzGxa0grYZtyioPd7LEkXqpOsg3y8CowhcZ6qlldOKo3u3zw0xg1KwqlEdMjRwI4xmyVQqXEBXRQKawbwjRN8maF_OxgKrXWUuS0EwUpnWnX0CJiqBlUz-Mmh9PuKatE8yUBjnGzhNWJl36WKuU97Y8e5nUuakLGktDEfgrQ


➡ Nebudú sa vykonávať úkony, pri ktorých sa automaticky predlžujú lehoty v zmysle 

epidemických opatrení. 

 

🆔 DOKLADY 

➡ Oddelenia dokladov vybavujú všetky úkony s výnimkou nahrávania certifikátov pre 

elektronický podpis na občianske preukazy, keďže na tento účel je zriadená e-služba. 

➡ Vyhotovené doklady sa budú doručovať na adresu žiadateľa, len výnimočne a v 

odôvodnených prípadoch na oddelenie dokladov. 

 

🔫 ZBRANE A STRELIVO 

➡ Pracoviská evidencie zbraní a streliva neposkytujú služby vo štvrtok. 

➡ Neprijímajú žiadosti a nerobia žiadne úkony u osôb, ktoré sa nepreukážu niektorým z hore 

uvedených dokladov oprávňujúcich na vstup. 

➡ Výnimkou sú úkony, v ktorých zákon striktne určuje povinnosť odovzdať zbrane do 

úschovy policajného útvaru, a teda si vyžadujú fyzickú prítomnosť držiteľa na policajnom 

útvare. 

➡ Pri úkonoch, ktoré podliehajú zákonným lehotám, postačí telefonické či elektronické 

oznámenie. 

➡ Naďalej pracoviská nevykonávajú ani skúšky odbornej spôsobilosti a obhliadky priestorov 

na zabezpečenie zbraní a streliva. 

 

🌍 CUDZINECKÁ POLÍCIA 

➡ Stránkové pracoviská všetkých oddelení cudzineckej polície PZ zostávajú ešte zatvorené. 

➡ Klientov začnú vybavovať od pondelka 8. februára od 8:00. 

➡ Vybavia však len objednaných klientov: rezervačný systém cudzineckej polície bude 

pustený 1. februára o 00:00. 

➡ V tejto súvislosti cudzinecká polícia upozorňuje, že povolenia na pobyty cudzincov 

zostávajú platné až dva mesiace po skončení mimoriadnej situácie, ktorá na Slovensku stále 

trvá. 

 

😷 R-O-R AJ NA ÚRADOCH 

➡ Vstup občanov na pracoviská budú koordinovať poverení zamestnanci a supervízori. 

➡ Každý návštevník je povinný rešpektovať ich pokyny, dodržiavať hygienické opatrenia: 

▪️povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, šatkou či šálom, 

▪️dezinfikovať si ruky a 

▪️dbať na dvojmetrový odstup. 

 

‼️PRÍCHOD ZO ZAHRANIČIA‼️ 

Povinná karanténa sa NEVZŤAHUJE, ak sa vraciate z menej rizikových krajín: Austrália, Čína, 

Fínsko, Island, Južná Kórea (Kórejská republika), Nórsko, Nový Zéland, Singapur a Taiwan. 

🇬🇧POZOR: OD 21.12.2020 PLATÍ POVINNÁ KARANTÉNA PRE KAŽDÉHO KTO PRÍDE 

Z VEĽKEJ BRITÁNIE 

➡Vzhľadom na prítomnosť novej infekčnejšej mutácie koronavírusu vo Veľkej Británii a 

Juhoafrickej republike, ktorá nie je detekovateľná niektorými európskymi PCR testami, sa od 

0:00 hod. 21.12. zavádza pre všetkých občanov prichádzajúcich z Veľkej Británie povinnosť 

karantény, ktorá môže byť ukončená až po absolvovaní RT-PCR testu s negatívnym výsledkom, 



ktorý sa odoberá najskôr na 5. deň od pricestovania na územie SR. 

Každý občan prichádzajúci z Veľkej Británie sa musí najneskôr bezprostredne pri vstupe do 

Slovenskej republiky registrovať na webe: http://korona.gov.sk/ehranica. 

 

✅VÝNIMKY Z POVINNEJ IZOLÁCIE/TESTU✅ 

V prípade návratu zo zahraničia existuje viacero výnimiek, na základe ktorých nie ste povinný 

podstúpiť domácu izoláciu, respektíve ju nahradiť PCR testom. Všetky výnimky sú podrobne 

uvedené vo vyhláške na www.uvzsr.sk. Tu prinášame ich skrátenú verziu. 

Výnimky: Osoby s trvalým/prechodným pobytom na území SR, ktoré sú občanmi niektorých z 

krajín EÚ a za posledné tri mesiace prekonali Covid-19; osoby, ktoré boli v "zelenej krajine"; 

vodiči nákladnej dopravy (+autobusári, piloti, železničiari, námorníci); zdravotníci (prevoz 

pacienta, orgánov, krvi); zamestnanci pohrebných služieb pri prevoze ľudských pozostatkov; 

osoby idúce na vyšetrenie (konkretizované vo vyhláške) a sprevádzajúca osoba (bez potvrdenia 

na pobyt do 12 hodín, s potvrdením nad 12 hodín cez https://cestujem.standardnepostupy.sk/); 

tranzit osôb na územie iného štátu bez zastavania (iba natankovať); osoby s platným 

rozhodnutím o striedavej starostlivosti pri ceste za maloletým dieťaťom) a ďalšie špecifické 

povolania a ciele cesty uvedené vo vyhláške. 

➡ĎALŠIE UŽITOČNÉ INFORMÁCIE NÁJDETE NA 

Ministerstvo vnútra SR 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fkorona.gov.sk%2Fehranica&h=AT2Oab0UO2aLHUfznH1A0bVjQzugI2YTE53-Wl0Cd1fznYNX9rF97cly1tU2TmT8bhQ02NSPQB8BgF99FK1UsbvE4-f5aEhNYYghIQePBC65mTJVFlXmK-yEDYI_c6OFl8UC27RtviZQ2so-ysItxEsVWfrsKLTbTixHDrZroxuFxSEzpuLA4BQmRQSL9yhqgmlD1bDIE2HssFLNztQhPySVnrEy5kBhQNLxnq6M_UHe2V2GoUquSHsOCxpD2Qh0oF93BY-8cszoazgAgP0hFue_rs9gkytwjhlfzPzYlcf8uY3G05qMiEkS1Ryo69Y5xIRji3vKsXj_VBWbqFSWvGOf6dbW4eKbj5w49R_mqFKwtnMc-syCMpT8g8uPP-pPHhoVJs2aW39z-LP1i-6_RgNnWPnuqAuXSpFltwJ4rpOoACcVnf87KKm0Nh7GLakOiznFRbfxxqbSWHiX4G_tDtUeC-ZbQRbAuNy2DEvT0rTk2BWKeVlTnCnsofRbUeHG7X6mphKIB_t6hVHoslTiL72YYmuszTxyRm2F26DnjUZKRmGDrdDkbTFbiq1k9-KpHOZRuP2NS2aU3Uaml5XcWOiMjYVSZIDIJJDbQPQU1RdS
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.uvzsr.sk%2F&h=AT2X6TSM5ZqXXD6meSKKPtwfjUUCNcYhe5xkwTc19J0CRlfj0JxgOWSt2A-KSwXiiOH4vCIrS8g5nLAiK-yClmRlDCeMrI4X0wNGumPGTMjPNKlQNkl0b4iGP6gesM1NHNw0JOB8b080DFC4AH4vKLXyb3C4KzzGiQ1qnVbcOmKooPSc9QZK5NZ6BUgsOIZ3gAu2BBE-BoQM5wfTy0GtRoaQon44wJaysus5FEyZGhm26cpxroywpHQIDd5pfGu9dvfxf-UPWFeQgFCwG0BW-fvHwtA0-3UE4qrL4a5hTLufipnyHEepYtVS8P60MINc5p1_cKhj4MphiFE0FYQ-OX82xkMm2PQ7TZD58nWKPv8pLJOcNzloZ72noYdAko25LyirJY2u12QZGnd7nk2kigxW5b3zPmBa49wx6Ncfzn8Ak14ZMn5q0RD6anWGVPf3L7q96tZW8dgmz7VFgD-369olOVQ5YVlbeYsFKMKTLrDb06sxx7aX5MvIowwofA55_Xq-c9YQ35vPH0AIktsv5GKOsbjC0-yanW7kaI0Z2MvIcaK0YsNOLdv5SvBKBjtRTG20wdCWTtJNT2vu_wenjM6oifwm9VAd78kf3w
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcestujem.standardnepostupy.sk%2F&h=AT1SA9XpnDPdFno1qkvVSmcpL3exXblMCd0XZ8lvHhPs2j07VJ9igFkfe3KMsGoIaWw1YyZ3EgKRuKwZvqtOYNq8WOVMaiIJEGh2kNUz4GniQZQhOmUxSQnq6cVDXKgn2fOrI-Ys0rTl5nG75xBaXtRTB7JekGVERCqKHQbhm3FW5MyqsRj_tM-o7Uf6DzSeeJFpxFtkXEPkWibaiWFIgfwgWdBe78nm9zFj6OkDm46EfMa5XBwKSUgSLBbIK4vb5d4BvRaagZt5o4ookdITtZihTRH10dnBQxunl8g6hzJ8bWBKc8wUlYG6_niiiJ8cM1coGQYnGWz29Nzu-8-7OsfJoaPf9v0gG7EREYbuvN6g9-Gy1k7lnrPO-PPRfCH9sQHvmC_Do7vXf3MQTf_qv8pBQshLi5_QRWO0ymMykev6Cdn2ubfUvun7mgCOHRTyeq5fc5la9Q_PHGJOqk5nzIZmajEe_w6TT_DYKhXi-oIk5-T_naWl-rwFhCQcYLfD37UyV7INue-rNvDBH-pZUcIX0P_1qTJNN-uC3Z_Qoy4KR_-facfI2Kst5N6oJLFMiHy0z59MBYs7ydphJxJVZD8eyq8tYrmUfOICPA
https://www.facebook.com/ministerstvovnutraSR/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA4ZLWsAmPNmjSmdpWVbL4Dc5FKKGA6y1YyJUOhhha42zO0PcnObjr0_hrQUZzCBhN4iCkZbrKLHbN5SOy_84kCYVpXjbuu6iQit7OGgd7Db-BfVpqQomHU5qncF0AGDEKdbCgHgwsznlAM3r4mxrQELmajc-ETmopfOiX5Otd_fC3Q_3nVN-G8x1LzjWwUmTNt5i8l8lq69NGKRrM4ZtZx7zUBkPpynHHQL_OfeQ45QF72O5KpkISn4Ofeyjsjdzh_9SBV7ZIk26pEA_8j-aMsWxdy6TNUWsm1tC1Cs6OR0NDk4_vvFyY&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/MinisterstvoZdravotnictvaSR/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA4ZLWsAmPNmjSmdpWVbL4Dc5FKKGA6y1YyJUOhhha42zO0PcnObjr0_hrQUZzCBhN4iCkZbrKLHbN5SOy_84kCYVpXjbuu6iQit7OGgd7Db-BfVpqQomHU5qncF0AGDEKdbCgHgwsznlAM3r4mxrQELmajc-ETmopfOiX5Otd_fC3Q_3nVN-G8x1LzjWwUmTNt5i8l8lq69NGKRrM4ZtZx7zUBkPpynHHQL_OfeQ45QF72O5KpkISn4Ofeyjsjdzh_9SBV7ZIk26pEA_8j-aMsWxdy6TNUWsm1tC1Cs6OR0NDk4_vvFyY&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/mzv.sk/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA4ZLWsAmPNmjSmdpWVbL4Dc5FKKGA6y1YyJUOhhha42zO0PcnObjr0_hrQUZzCBhN4iCkZbrKLHbN5SOy_84kCYVpXjbuu6iQit7OGgd7Db-BfVpqQomHU5qncF0AGDEKdbCgHgwsznlAM3r4mxrQELmajc-ETmopfOiX5Otd_fC3Q_3nVN-G8x1LzjWwUmTNt5i8l8lq69NGKRrM4ZtZx7zUBkPpynHHQL_OfeQ45QF72O5KpkISn4Ofeyjsjdzh_9SBV7ZIk26pEA_8j-aMsWxdy6TNUWsm1tC1Cs6OR0NDk4_vvFyY&__tn__=K-R

