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ZMOS: MESTÁ A OBCE SA V KOMUNIKÁCII VLÁDY STRÁCAJÚ ROVNAKO AKO OBČANIA
ZMOS: Mestá a obce sa v komunikácii vlády strácajú rovnako ako občania
viac info

AKTUALITY
ZÁKAZ VYCHÁDZANIA PODĽA OKRESOV V ZÁVISLOSTI OD MIERY POZITIVITY
Bratislava – 4. februára 2021 – Od 3. februára 2021 platí zákaz
vychádzania a to až do 7. februára 2021.
Zákaz vychádzania (jeho obsah a výnimky) je od 3. februára 2021 odlišný pre
jednotlivé okresy a to v závislosti od miery pozitivity na ochorenie COVID-19
dosiahnutej v celoplošnom skríningu (uskutočnenom od 18.1.2021 do
26.1.2021).
Výnimky zo zákazu vychádzania sa menia podľa epidemiologickej situácie:
pre 34 okresy s vyššou mierou pozitivity na ochorenie COVID19 (Dunajská Streda, Topoľčany, Hlohovec, Partizánske, Šaľa, Komárno,
Revúca, Galanta, Brezno, Levice, Zlaté Moravce, Bánovce nad Bebravou,
Žarnovica, Medzilaborce, Košice – okolie, Nové Zámky, Trebišov, Rožňava,
Krupina, Malacky, Pezinok, Žiar nad Hronom, Poltár, Trnava, Bytča, Senec,
Humenné, Košice, Snina, Detva, Nové Mesto nad Váhom, Senica, Prievidza, Zvolen)
pre 38 okresov s nižšou mierou pozitivity na ochorenie COVID-19 (Bratislava I. až V., Skalica, Myjava, Piešťany,
Nitra, Trenčín, Ilava, Púchov, Považská Bystrica, Žilina, Kysucké Nové Mesto, Čadca, Turčianske Teplice, Martin, Dolný
Kubín, Námestovo, Tvrdošín, Ružomberok, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Veľký Krtíš, Lučenec, Rimavská Sobota,
Liptovský Mikuláš, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Spišská Nová Ves, Levoča, Sabinov, Bardejov, Svidník, Gelnica,
Prešov, Stropkov, Vranov nad Topľou, Michalovce, Sobrance)
na výnimky zo zákazu – kedy, kde a kto ne/musí mať sebou negatívny RT-PCR alebo antigénový
test certifikovaný na území Európskej únie na ochorenie COVID-19.
Zákaz vychádzania v okresoch s vyššou mierou pozitivity na COVID-19
Nevzťahujú sa na:
1. na cestu do a zo zamestnania zamestnanca, ktorý nemôže vzhľadom na povahu práce podľa rozhodnutia
zamestnávateľa vykonávať ako prácu z domácnosti a cestu späť a na cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej
obdobnej činnosti, ktorá nemôže byť vykonávaná ako práca z domácnosti a cestu späť, ak sa táto osoba preukáže
negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie
COVID-19 vykonaného od 27. januára 2021 alebo ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní
doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou
vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,
2. na cestu v nevyhnutnom rozsahu na účel obstarania nevyhnutných životných potrieb (najmä nákup alebo zaobstaranie
potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov a pomôcok, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a ďalších
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potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá) do najbližšej
maloobchodnej predajne/prevádzky alebo obdobného miesta od miesta bydliska a cestu späť,
3. na cestu do čistiarne odevov, na doplnenie pohonných hmôt, na kúpu novín a tlačovín, do očnej optiky, do banky,
poisťovne, knižnice, servisu bicyklov, servisu motorových vozidiel, na poštu (vrátane výdajného miesta zásielkovní),
cestu do služby technickej a emisnej kontroly vozidiel, na zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických
kariet, do opravovne obuvi, servisu telekomunikačnej techniky, ak sa táto osoba preukáže negatívnym výsledkom RTPCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaného od
27. januára 2021 alebo ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri
mesiace, alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto
očkovania uplynulo aspoň 14 dní,
4. na cestu na hromadné podujatie, ktorého prevádzku a organizovanie povolil Úrad verejného zdravotníctva SR a cestu
späť, ak ju vykonáva osoba, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu
certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaného od 27. januára 2021 alebo osoba, ktorá
prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak táto osoba bola
zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,
5. na cestu na výdajné miesto internetových obchodov (e-shop), cestu na výdajné miesto iných obchodov a cestu späť, ak
ju vykonáva osoba, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného
na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaného od 27. januára 2021 alebo osoba, ktorá prekonala
ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak táto osoba bola zaočkovaná
proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,
6. na cestu do zdravotníckeho zariadenia na účel neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej prehliadky alebo
plánovanej zdravotnej starostlivosti, vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného a cestu späť,
7. na cestu v nevyhnutnom rozsahu na účel prístupu k lekárenskej starostlivosti poskytovanej držiteľmi povolenia na
poskytovania lekárenskej starostlivosti a cestu späť,
8. na cestu na vykonanie RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo do mobilného odberového miesta na účel
vykonania antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 a cestu späť, cestu na
očkovanie proti ochoreniu COVID-19 a cestu späť,
9. na cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť,
10. na cestu na účel starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a cestu späť,
11. na cestu osoby so psom alebo mačkou do vzdialenosti 1000 m od bydliska, cestu na účel starostlivosti o hospodárske
zvieratá alebo cestu za účelom poskytnutia veterinárnej starostlivosti a cestu späť,
12. na cestu na účel vycestovania do zahraničia a cestu späť pri návrate zo zahraničia a cestu späť, ak ju vykonáva osoba,
ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej
únie na ochorenie COVID-19 vykonaného od 27. januára 2021 alebo ak ju vykonáva osoba, ktorá prekonala ochorenie
COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti
ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,
13. na cestu na účel pobytu v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu a cestu späť, ak ju vykonáva osoba,
ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej
únie na ochorenie COVID-19 vykonaného od 27. januára 2021, alebo ak ju vykonáva osoba, ktorá prekonala ochorenie
COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ide o osobu mladšiu ako 15 rokov, alebo o
osobu staršiu ako 65 rokov, alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a
od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo zdravotne ťažko postihnutá osoba, ktorá sa pohybuje s pomocou
vozíčka, alebo osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na
ochorenie COVID-19, osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie alebo
osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra (doplnené na základe nového uznesenia
vlády SR č. 44),
14. na cestu dieťaťa do a z materskej školy a školského zariadenia,
15. na cestu žiaka prvého stupňa základnej školy do a zo školy a školského zariadenia,
16. na cestu žiaka druhého stupňa základnej školy, žiaka strednej školy a poslucháča staršieho ako 10 rokov do a zo školy
a školského zariadenia, ak sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného
na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaného od 27. januára 2021, alebo ak prekonal ochorenie
COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti
ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,
17. na cestu na účel sprevádzania dieťaťa, žiaka a poslucháča podľa bodu 20, 21 a 23, a cestu späť, ak ju vykonáva osoba,
ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej
únie na ochorenie COVID-19 vykonaného od 27. januára 2021 alebo osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má
o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj
druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,
18. na cestu dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom a cestu späť,
19. na cestu rodiča, inej oprávnenej osoby a cestu dieťaťa realizovanú v súvislosti s rozhodnutím súdu vo veci styku rodiča
(prípadne inej oprávnenej osoby) s dieťaťom, vo veci striedavej osobnej starostlivosti alebo cestu realizovanú na účel
stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov,
20. na osobu pri zabezpečovaní a presúvaní sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci,
21. na zdravotnú vychádzku osoby staršej ako 65 rokov, alebo zdravotne ťažko postihnutej osoby, ktorá sa pohybuje s
pomocou vozíčka, do vzdialenosti 1000 metrov od bydliska, pričom takúto vychádzku vykonáva samostatne alebo s
členmi spoločnej domácnosti,
22. na cestu na dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní v súvislosti s úkonom v trestnom konaní a cestu späť,
23. na cestu na orgán verejnej moci na účely vykonania úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo
prostriedkami diaľkovej komunikácie ak ju vykonáva osoba, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu
alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaného od 27. januára
2021 alebo osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo
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ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo
aspoň 14 dní,
24. na cestu na pojednávanie, hlavné pojednávanie alebo verejné zasadnutie podľa § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 62/2020
Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a
v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,
25. na cestu osoby na účel vykonania pracovného pohovoru, výberového konania, prijímacieho konania alebo
uzavretia pracovnej zmluvy alebo inej obdobnej zmluvy a cestu späť, ak sa táto osoba preukáže negatívnym
výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie
COVID-19 vykonaného od 18. januára 2021 alebo ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho
prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj
druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní (doplnené na základe nového uznesenia
vlády SR č. 44),
26. na cestu osoby s dieťaťom do troch rokov veku do vzdialenosti 1000 m od bydliska a cestu späť (doplnené na
základe nového uznesenia vlády SR č. 44).

Zákaz vychádzania v okresoch s nižšou mierou pozitivity na COVID-19
Nevzťahujú sa na:
1. na cestu do a zo zamestnania zamestnancov, ktorí nemôžu vzhľadom na povahu práce podľa rozhodnutia
zamestnávateľa vykonávať ako prácu z domácnosti a cestu späť, na cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej
obdobnej činnosti, ktorá nemôže byť vykonávaná ako práca z domácnosti a cestu späť,
2. na cestu v nevyhnutnom rozsahu na účel obstarania nevyhnutných životných potrieb (najmä nákup alebo zaobstaranie
potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov a pomôcok, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a ďalších
potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, čistiarne odevov,
doplnenie pohonných hmôt, novín a tlačovín, očnej optiky, cestu do banky, poisťovne, knižnice, servisu bicyklov, servisu
motorových vozidiel, na poštu (vrátane výdajného miesta zásielkovní)), služby technickej a emisnej kontroly vozidiel, na
zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, do opravovne obuvi, servisu telekomunikačnej
techniky, do najbližšej maloobchodnej predajne/prevádzky alebo obdobného miesta od miesta bydliska a cestu späť,
3. na cestu na hromadné podujatie, ktorého prevádzku a organizovanie povolil Úrad verejného zdravotníctva SR a cestu
späť,
4. na cestu na výdajné miesto internetových obchodov (e-shop), cestu na výdajné miesto iných obchodov a cestu späť,
5. na cestu do zdravotníckeho zariadenia na účel neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej prehliadky alebo
plánovanej zdravotnej starostlivosti, vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného a cestu späť,
6. na cestu v nevyhnutnom rozsahu na účel prístupu k lekárenskej starostlivosti poskytovanej držiteľmi povolenia na
poskytovanie lekárenskej starostlivosti a cestu späť,
7. na cestu na vykonanie RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo do mobilného odberového miesta na účel
vykonania antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 a cestu späť, cestu na
očkovanie proti ochoreniu COVID-19 a cestu späť,
8. na cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť,
9. na cestu na účel starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a cestu späť,
10. na cestu osoby so psom alebo mačkou do vzdialenosti 1000 m od bydliska, cestu na účel starostlivosti o hospodárske
zvieratá alebo cestu za účelom poskytnutia veterinárnej starostlivosti a cestu späť,
11. na cestu na účel vycestovania do zahraničia a cestu späť pri návrate zo zahraničia a cestu späť,
12. na cestu na účel pobytu v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy a mesta Košíc v rámci územia mesta a cestu späť,
13. na cestu dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom a cestu späť,
14. na cestu rodiča, inej oprávnenej osoby a cestu dieťaťa realizovanú v súvislosti s rozhodnutím súdu vo veci styku rodiča
(prípadne inej oprávnenej osoby) s dieťaťom, vo veci striedavej osobnej starostlivosti alebo cestu realizovanú na účel
stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov,
15. na cestu dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku,
16. na cestu dieťaťa, žiaka a poslucháča do a zo školy a školského zariadenia,
17. na cestu na účel sprevádzania dieťaťa, žiaka a poslucháča podľa bodu 15 alebo 16 a cestu späť,
18. na osobu pri zabezpečovaní a presúvaní sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci,
19. na zdravotnú vychádzku osoby, staršej ako 65 rokov alebo zdravotne ťažko postihnutej osoby, ktorá sa pohybuje s
pomocou vozíčka, do vzdialenosti 1000 metrov od bydliska, pričom takúto vychádzku vykonáva samostatne alebo s
členmi spoločnej domácnosti,
20. na cestu na dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní v súvislosti s úkonom v trestnom konaní a cestu späť,
21. na cestu na orgán verejnej moci na účely vykonania úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo
prostriedkami diaľkovej komunikácie a cestu späť,
22. na cestu na pojednávanie, hlavné pojednávanie alebo verejné zasadnutie podľa § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 62/2020
Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a
v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,
23. na cestu na účel vykonania pracovného pohovoru, výberového konania, prijímacieho konania alebo uzavretia
pracovnej zmluvy alebo inej obdobnej zmluvy a cestu späť (doplnené na základe nového uznesenia vlády SR č.
44),
24. na cestu osoby s dieťaťom do troch rokov veku do vzdialenosti 1000 m od bydliska a cestu späť (doplnené na
základe nového uznesenia vlády SR č. 44).

https://www.zmos.sk/zakaz-vychadzania-podla-okresov-v-zavislosti-od-miery-pozitivity... 5.2.2021

Zákaz vychádzania podľa okresov v závislosti od miery pozitivity

Page 4 z 4

Výnimky zo zákazu majú aj všetky osoby, ktoré:
prekonali ochorenie COVID-19 a majú o jeho prekonaní doklad nie starší ako 3 mesiace,
boli zaočkované proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,
sa preukážu, že im bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 7. novembra 2020 do 26. januára 2021.
Zdroj: https://korona.gov.sk/zakaz-vychadzania/

Zverejnené 4.2.2021 -FS-
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