
Kde potrebujete negatívny test od 27. januára? 

• práca, pracovný pohovor a uzavretie pracovnej zmluvy, 
• pošta, banka, poisťovňa, 
• čistiareň odevov, opravovňa obuvi, trafika, optika, knižnica, 
• servis bicyklov, telekomunikačnej techniky, autoservis, STK, zberné miesta pre 

príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, 
• výdajné miesto obchodu, eshopu a zásielkovne, 
• 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, seniori nad 65 rokov, ZŤP na vozíku, autisti, osoby s mentálnym 
postihnutím a osoby so zdravotným stavom neumožňujúcim vykonanie testu), 

• cesta na účel vycestovania do zahraničia a návratu späť, 
• cesta žiaka 2. stupňa ZŠ, SŠ a poslucháča do školy, 
• sprevádzanie dieťaťa do MŠ, žiaka a poslucháča do školy, 
• povolené hromadné podujatie.  

Kde sa dostanete aj bez negatívneho testu od 27. januára? 

• nákup a zaobstaranie nevyhnutných životných potrieb v najbližšom obchode 
alebo obdobnom mieste (potraviny, lieky, drogéria, krmivo pre zvieratá, 
zabezpečenie starostlivosti o deti a domáce zvieratá, doplnenie pohonných 
hmôt), 

• lekár (vrátane sprevádzania blízkej osoby) a lekáreň, 
• testovanie na COVID-19, 
• pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst, 
• starostlivosť o blízku osobu, ktorá je na to odkázaná, 
• vychádzka s dieťaťom do 3 rokov do 1 km od bydliska, 
• venčenie psa a mačky do 1 km od bydliska, 
• veterinárna starostlivosť, 
• cesta dieťaťa do MŠ a žiaka 1. stupňa ZŠ do školy, 
• cesta dieťaťa za rodičom alebo osobou s právom styku s dieťaťom (vrátane 

sprevádzajúcej osoby), 
• cesta pri striedavej osobnej starostlivosti o dieťa a na účel stretnutia sa s 

dieťaťom po dohode rodičov, 
• zabezpečovanie a presúvanie sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej 

pomoci, 
• zdravotná vychádzka osoby nad 65 rokov alebo ZŤP na vozíku do 1 km od 

bydliska, 
• dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní, 
• súdne pojednávanie. 

Kto môže vstupovať do priestorov prevádzok a úradov od 27. januára? 

• osoba, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku testu 
na COVID-19 vykonaného od 18. januára, 



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

• osoba, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie 
COVID-19 v období od 2. novembra do 17. januára, 

• osoba zaočkovaná proti COVID-19 aj druhou dávkou a od tohto 
očkovania uplynulo aspoň 14 dní, 

• seniori nad 65 rokov, 
• dieťa do 10 rokov, 
• osoba, ktorej zdravotný stav alebo kontraindikácia neumožňuje vykonanie 

testu, 
• osoba so stredne ťažkým alebo ťažkým mentálnym postihnutím, 
• osoba so závažnou poruchou autistického spektra, 
• osoba s ťažkým, vrodeným alebo získaným imunodeficitom, 
• onkologickí pacienti, 
• osoba, ktorá bola počas dní 18. januára až 26. januára v karanténe a 

nemusela sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19, 
• príslušník záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov pri 

plnení ich úloh, 
• vodiči nákladnej a autobusovej dopravy, piloti, členovia posádky lietadla a 

letecký personál, posádka v lodnej doprave, rušňovodiči, vozmajstri, vlakové 
čaty a obslužní pracovníci v železničnej doprave vstupujúci na Slovensko, ak 
územie SR  opustia do 48 hodín od vstupu. 

Podrobnejšie informácie: 

• Vládne uznesenie č. 30/2021 k návrhu na prijatie opatrení na pokles ochorení COVID-19 na 
území Slovenskej republiky a na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 
227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a 
núdzového stavu   

• Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 14/2021, ktorou sa 
nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov 
prevádzok a priestorov zamestnávateľa (PDF, 314 kB) 
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