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Vstup do prevádzok, 
zamestnania a školy podľa 

COVID automatu 
 

Vyhlášku, ktorá upravuje vstup osôb do priestorov prevádzok, vrátane škôl 

a školských zariadení a priestorov zamestnávateľa, nájdete tu. Vyhláška 

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 k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a 

priestorov zamestnávateľa 

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. 

Prevádzkovateľom 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 COVID-

19 nie starším ako sedem dní. 

• Ostatné výnimky, napríklad zo zdravotných dôvodov, veku alebo 

v závislosti od určitej životnej situácie) ostávajú totožné 

s predchádzajúcou vyhláškou. 

Zamestnávateľom sa nariaďuje zakázať vstup zamestnancov do ich 

priestorov, avšak s určitými výnimkami. Táto povinnosť platí pre 

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/ciastka_19_2021.pdf
https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/19043/1
https://www.minv.sk/?vestnik-vlady-sr
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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 COVID-

19 nie starším ako sedem dní. Uvedené platiť od 8. feburára 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. 

feburára 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 COVID-

19 nie starším ako 14 dní. Uvedené platiť od 15. feburára 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 COVID-

19 nie starším ako 21 dní. Uvedené platiť od 15. feburára 2021. 

• Ostatné výnimky, napríklad zo zdravotných dôvodov, veku alebo 

v závislosti od určitej životnej situácie) ostávajú totožné 

s predchádzajúcou vyhláškou. 

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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