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osoby najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti
ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako 9 mesiacov po
aplikácii poslednej dávky;

osoby najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu
COVID-19 s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako 9 mesiacov po aplikácii
poslednej dávky;

osoby najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu
COVID-19, ak bola prvá dávka podaná do 180 dní od prekonania ochorenia,
avšak nie viac ako 9 mesiacov po aplikácii poslednej dávky;

deti do 12 rokov a dvoch mesiacov veku (neplatí pre účely vyhlášky upravujúcej
karanténu osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky a izoláciu osôb
pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténu osôb, ktoré prišli do úzkeho
kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19);

osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti COVID-19 v zmysle odborného 
      usmernenia MZ SR a zároveň sa preukáže:

         a. certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR, 
             ktorý je v prílohe č. 5, 6 vyhlášky,
         b. negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu nie starším ako 72 hodín 
             od odberu alebo negatívneho výsledku Ag testu nie starším ako 48 hodín 
             od odberu.

OČKOVANÍ (O):

DEFINÍCIA OSOBY V REŽIME ZÁKLAD, OTP, OP, OP+

TESTOVANÍ (T):

RT-PCR alebo LAMP test nie starším ako 72 hodín od odberu alebo antigénový test
nie starší ako 48 hodín od odberu.

ZÁKLAD:

• všetci bez ohľadu na ich imunitný status



osoby kompletne zaočkované (2. dávka dvojdávkovej schémy, 1. dávka
jednodávkovej schémy), ktoré dostali posilňujúcu dávku vakcíny (booster dávku);

osoby kompletne zaočkované, ktoré majú negatívny výsledok RT-PCR alebo
LAMP testu nie starší ako 72 hodín alebo antigénového testu nie starší ako 48
hodín;

kompletne zaočkované osoby do 18 rokov a 2 mesiacov veku; 

osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180
dňami a zároveň je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na
ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo
LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu;

osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti COVID-19 v zmysle odborného
usmernenia MZ SR a zároveň sa preukáže:

certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR, ktorý
je v prílohe č. 5, 6 vyhlášky a zároveň negatívnym výsledkom RT-PCR alebo
LAMP testu nie starším ako 72 hodín od odberu alebo negatívneho výsledku Ag
testu nie starším ako 48 hodín od odberu;
osoby od 6 do 12 rokov a 2 mesiacov veku, ktoré majú negatívny výsledok RT-
PCR alebo LAMP testu nie starší ako 72 hodín alebo antigénového testu nie
starší ako 48 hodín;
osoby do 6 rokov veku bez testu.

. Potvrdenia o očkovaní, negatívnom výsledku testu alebo prekonaní
COVID-19 možno nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ. V opačnom
prípade je potrebné tieto skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého
je určiteľná identita preukazujúcej sa osoby

• osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami. Uvedenú
skutočnosť je potrebné preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu,
u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a
dorast vydaného na základe antigénového testu vykonanom v MOM, vydaného do
15.11.2021.

PREKONANÍ (P):

OP+ :



Za osobu očkovanú alebo osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19, sa na účely tejto
vyhlášky považuje:

kompletne očkovaná osoba
najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou
schémou, avšak nie viac ako 9 mesiacov po aplikácii poslednej dávky,
najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou
schémou, avšak nie viac ako 9 mesiacov po aplikácii poslednej dávky, 
najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá
dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia
COVID-19, avšak nie viac 9 mesiacov po aplikácii poslednej dávky;

kompletne očkovaná osoba s aplikovanou posilňujúcou (booster) dávkou;
osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami

Definícia pozitívnej osoby:
·osoba po doručení výsledku RT-PCR testu, LAMP testu, antigénového testu alebo Point of care testu
(PoCT) a rovnako aj osoba po domácom antigénovom teste, ktorý však musí posúdiť jej všeobecný
lekár (PoCT je podobne ako LAMP test rýchla metóda molekulárnej biológie, vykonáva sa napr. v
nemocniciach pred prijatím pacienta na hospitalizáciu).

Pri pozitívnom antigénovom teste, LAMP teste, PoCT i domácom samoteste nebude
potrebné potvrdenie pozitivity PCR testom 
Do karantény ide človek po pozitívnom antigénovom test, pričom je nevyhnutné s týmto
výsledkom kontaktovať ošetrujúce lekára, ktorý rozhoduje o dĺžke a ukončení karantény 
Na účely preukázania prekonania ochorenia COVID-19 (režim OP, OP+) sa NAĎALEJ
VYŽADUJE PCR test 

Definícia úzkeho kontaktu: 
kontakt osoby s osobou pozitívnou na ochorenie, ak pri tomto kontakte nemali prekryté dýchacie cesty
respirátorom FFP2 a zároveň osoby boli v priamom fyzickom kontakte, alebo osoby boli od seba vo
vzdialenosti menšej ako 2 metre dlhšie ako 5 minút, alebo osoby boli v interiérovom alebo inak
uzatvorenom priestore dlhšie ako 5 minút, alebo osoby cestovali spoločne dopravným prostriedkom
dlhšie ako 5 minút;
za obdobie úzkeho kontaktu sa počíta 2 dni pred odberom pozitívnej vzorky alebo od objavenia sa
príznakov u pozitívnej osoby, ktorá je blízkym kontaktom.

1.Karanténne povinnosti osôb po vstupe na územie Slovenskej
republiky nariaďuje vyhláška ÚVZ SR č. 10/2022 V. v. SR uverejnená
dňa 31.01.2022.

KARANTÉNA

(https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2022/vyhlaska_10.pdf)
 



osoby kompletne očkované a osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 180
dňami nie sú povinné po príchode na Slovensko absolvovať domácu karanténu (platí povinnosť
registrovať sa do systému eHranica raz za 6 mesiacov); 

karanténa sa pre neočkované osoby po príchode na Slovensko skracuje z 10 dní na 5 dní pri
bezpríznakovom priebehu karantény, alebo sa karanténa končí po obdržaní negatívneho výsledku
PCR testu, ktorý je možné vykonať hneď po príchode na územie SR (platí povinnosť registrovať sa do
systému eHranica po každom príchode);

osoby nad 12 rokov a dvoch mesiacov veku vstupujúce na územie Slovenskej republiky (okrem
osôb podľa § 6 písm. a), c), d), h) až j)) sú povinné najneskôr bezprostredne pri vstupe na územie
Slovenskej republiky sa registrovať na webe http://korona.gov.sk/ehranica a zároveň je povinná pri
vstupe na územie Slovenskej republiky a počas svojho pobytu na území Slovenskej republiky sa na
požiadanie preukázať príslušníkovi Policajného zboru alebo zamestnancovi regionálneho úradu
verejného zdravotníctva dokladom preukazujúcim splnenie tejto podmienky;

osoby vstupujúce na územie Slovenskej republiky leteckou dopravou sú pri vstupe povinné vyplniť
elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho zverejnený na webovej stránke
https://www.mindop.sk/covid/, zároveň ak prichádzajú z krajín neuvedených v prílohe č. 1 cit. vyhlášky,
musia byť schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky negatívnym výsledkom
RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín;
osoby zabezpečujúce prepravu iných osôb z a na medzinárodné letiská na území Českej republiky,
Poľskej republiky, Maďarska alebo Rakúskej republiky sú povinné sa najneskôr pred prechodom
štátnej hranice zo Slovenskej republiky zaregistrovať na webe naletisko.mzv.sk a preukázať sa na
požiadanie príslušníkom Policajného zboru vytlačeným alebo elektronickým potvrdením o splnení tejto
povinnosti a letenkou prepravovanej osoby alebo jej elektronickou kópiou;
osoby vstupujúce na územie Slovenskej republiky uplatňujúce si pre potreby tejto vyhlášky status
kompletne zaočkovanej osoby alebo osoby, ktorá prekonala ochorenie COVID-19, sú povinné pri
vstupe na územie Slovenskej republiky a počas svojho pobytu sa na požiadanie preukázať COVID
preukazom EÚ alebo iným národným certifikátom tretej krajiny, ktorý musí obsahovať údaje o mene a
priezvisku, dátume narodenia, názve vakcíny a jej výrobcov, poradí očkovania a celkovom počte
očkovaní danou látkou a dátum posledného očkovania. Národný certifikát musí byť opatrený pečiatkou
k tomu poverenému orgánu danej krajiny alebo elektronicky overiteľný a musí byť vyhotovený aj v
anglickom jazyku. Osoba, ktorá nie je schopná takto sa preukázať, sa nepovažuje za kompletne
zaočkovanú osobu;
medzi krajiny, z ktorých pri prílete na Slovensko nie je potrebný PCR test, sa zaraďuje aj Veľká
Británia (príloha č. 1 cit. vyhlášky).

Ako počítame uplynutie lehoty 5 dní: dátum príchodu na územie SR + 5 dní = dátum
posledného dňa karantény (dátum príchodu na územie SR je 5. januára + 5 = 10.
januára je osoba ešte v karanténe, 11. januára už v karanténe nie je).

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňa 04.02.2022.

DÔLEŽITÉ

http://korona.gov.sk/ehranica
https://www.mindop.sk/covid/




Zdroj: Denník N

https://dennikn.sk/2691783/od-utorka-sa-skrati-izolacia-po-pozitivnom-teste-aj-karantena-pre-ludi-ktori-sa-stretli-s-chorym/



Nízko rizikové podujatia (napr. kino bez konzumácie jedál a nápojov v sále, bohoslužby bez
spevu alebo divadelné predstavenie bez občerstvenia): režim OP, najviac 50 % kapacity priestoru
alebo maximálne 100 osôb, povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom, zákaz
konzumácie pokrmov a nápojov, povinné sedenie, zákaz spievať a povzbudzovať;

Stredne rizikové podujatia (napr. kino s konzumáciou jedál v sále, športové podujatia s divákmi,
bohoslužby so spevom): režim OP, najviac 25 % kapacity priestoru alebo maximálne 100 osôb,
povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom, povinnosť je fixného sedenia alebo
státia;

Vysoko rizikové podujatia (oslavy, večierky, svadby, kary, diskotéky v prevádzkach): režim OP+,
maximálne 20 osôb, povinný zoznam účastníkov.

HROMADNÉ PODUJATIA
Obmedzenia hromadných podujatí sú nariadené vyhláškou ÚVZ SR č.
5/2022 V. v. SR uverejnenou dňa 17.01.2022, zmenená vyhláškou ÚVZ
SR č. 11/2022 V. v. SR uverejnenou dňa 31.01.2022, zmenená vyhláškou
ÚVZ SR č. 18/2022 V. v. SR uverejnenou dňa 11.02.2022

Hromadné podujatia sa po novom delia do troch skupín podľa rizikovosti

zákaz usporadúvať hromadné podujatia neplatí pre hromadné podujatia ustanovené v § 2 ods.
2 cit. vyhlášky;
všeobecné opatrenia pre výkon hromadných podujatí sú ustanovené v § 3 cit. vyhlášky;
výkon cirkevných alebo civilných verzií sobášneho obradu, pohrebného obradu a obradu krstu
upravuje § 4 cit. vyhlášky (sobášne obrady vrátane civilných a obrady krstu môžu byť v režime
OTP bez kapacitných obmedzení; pohrebné obrady sú v režime základ a nevzťahujú sa na ne
kapacitné obmedzenia);
hromadné podujatia pre deti a mládež do 18 rokov (napr. tréningy pre deti, kultúrne
predstavenia určené pre deti) možno organizovať pri dodržaní kapacity najviac 100 osôb a
režime OTP.

REGIONÁLNE ÚRADY VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA MÔŽU V SÚVISLOSTI S
POVOLENÝMI HROMADNÝMI PODUJATIAMI V RÁMCI SVOJHO ÚZEMNÉHO
OBVODU Z DÔVODU EPIDEMIOLOGICKEJ SITUÁCIE NARIADIŤ PRÍSNEJŠIE
OPATRENIA.

PRACOVNÉ STRETNUTIA A KOORDINAČNÉ STRETNUTIA BEZ KONZUMÁCIE
JEDÁL PATRIA MEDZI NÍZKO RIZIKOVÉ PODUJATIA. V PRÍPADE NAPLNENIA
KAPACITY PRIESTORU NA 25% ALEBO PRI STRETNUTÍ 100 OSÔB PATRIA MEDZI
STREDNE RIZIKOVÉ PODUJATIA. PRI KAŽDOM STRETNUTÍ SA VŠAK ODPORÚČA
HO NAHLÁSIŤ PRÍSLUŠNÉMU RUVZ.

(https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2022/vyhlaska_5.pdf,
https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2022/vyhlaska_11.pdf)
https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2022/vyhlaska_18.pdf)

 



·prevádzky v režime základ: všetky maloobchodné prevádzky (textil, obuv), prírodné liečebné
kúpele alebo kúpeľné liečebne na vykonanie liečebných procedúr na základe návrhu lekára,
ktorá je indikovaná zo zdravotných dôvodov podľa osobitného predpisu, prevádzky verejného
stravovania, vrátane stánkov s trvalým stanovišťom a ambulantného predaja pokrmov alebo
nápojov, vydávajúce pokrmy a nápoje zabalené na odber so sebou alebo prostredníctvom
donáškovej služby, veterinárne ambulancie, odťahové služby, prevádzky telekomunikačných
operátorov, prevádzky poštových, bankových, iných finančných, poisťovacích a leasingových
služieb, práčovne a čistiarne odevov, čerpacie stanice pohonných hmôt a palív, pohrebné
služby, služby pohrebiska a krematória, lužby technickej a emisnej kontroly vozidiel a zberné
miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, prevádzky určené na predaj
karnetov TIR, colné vyhlásenia, vyclievanie alebo zaclievanie tovaru, predajné miesta
poskytujúce služby elektronického výberu mýta, prevádzky poskytujúce opravu a servis
elektroniky strojov a iných vecí a zariadení, taxislužby, advokátov, notárov, súdnych
exekútorov, správcov konkurzných podstát, mediátorov, dražobníkov, rozhodcov, znalcov,
tlmočníkov a prekladateľov, prevádzky kľúčových služieb, zberné dvory, obchodné miesta
sieťových odvetví, služby dlhodobého ubytovania a karanténneho ubytovania, prevádzky, ktoré
poskytujú liečebnopedagogickú intervenciu alebo terapiu osobám so zdravotným postihnutím,
zariadenia spoločného stravovania, ktoré poskytujú stravovacie služby spojené s výrobou,
prípravou a podávaním na mieste pokrmov alebo nápojov na pracoviskách, v školských
zariadeniach, školách, zariadeniach sociálnych služieb, zariadeniach sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately a v zdravotníckych zariadeniach, knižnice;   

prevádzky v režime OTP: hotely a podobné služby krátkodobého ubytovania, avšak iba v
súvislosti s výkonom práce, za účelom návštevy zdravotníckeho zariadenia alebo pre osoby na
lyžiarskych či snoubordových výcvikoch a kurzoch v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,
autoškoly, lanovky, vleky, vonkajšie športoviská; 

prevádzky v režime OP: prevádzky zariadení verejného stravovania s konzumáciou na mieste
(reštaurácie, bary a pod.), prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo (kaderníctvo,
kozmetika a pod.), múzeá galérie, výstavné siene; kúpaliská, prevádzky služieb nespadajúcich
do režimu základ, OTP a OP+

prevádzky v režime OP+: fitness, wellness, akvaparky, kúpele a kúpeľné liečebňa bez
zdravotnej indikácie; prevádzky poskytujúce hotelové a podobné ubytovacie služby a turistické
a ostatné krátkodobé ubytovacie služby.

REGIONÁLNE ÚRADY VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA MÔŽU V SÚLADE
SO ZÁKONOM V RÁMCI SVOJHO ÚZEMNÉHO OBVODU Z DÔVODU
EPIDEMIOLOGICKEJ SITUÁCIE NARIADIŤ PRÍSNEJŠIE OPATRENIA.

OBMEDZENIE PREVÁDZOK
Obmedzenie prevádzok je nariadené vyhláškou ÚVZ SR č. 19/2022 V. v.
SR uverejnenou dňa 11.02.2022. 
 (https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2022/vyhlaska_19.pdf)

zákaz uzatvorenia prevádzok poskytujúcich služby a maloobchodných prevádzok neplatí
pre prevádzky a služby ustanovené § 2 ods. 2 cit. vyhlášky;



PODMIENKY VSTUPU ZAMESTNANCOV
NA PRACOVISKO ZAMESTNÁVATEĽA 
Podmienky vstupu zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa sú
nariadené vyhláškou ÚVZ SR č. 4/2022 V. v. SR uverejnenou dňa
17.12.2022, zmenená vyhláškou ÚVZ SR č. 15/2022 V. v. SR
uverejnenou dňa 31.01.2022.
(https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2022/vyhlaska_4.pdf,
https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2022/vyhlaska_15.pdf)

Všetkým zamestnávateľom sa nariaďuje na pracovisku a v iných
priestoroch zamestnávateľa podmieňovať vstup na pracovisko a do iných
priestorov zamestnávateľa len zamestnancovi v režime OTP (testovanie
zamestnancov na pracoviskách jedenkrát do týždňa potrvá minimálne do
konca januára 2022).

Potvrdenia o očkovaní, negatívnom výsledku testu alebo prekonaní COVID-19 možno
nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ. V opačnom prípade je potrebné tieto
skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej sa
osoby.

POVINNOSŤ PREKRYTIA HORNÝCH
DÝCHACÍCH CIEST
Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest je nariadená vyhláškou ÚVZ
SR č. 3/2022 V. v. SR uverejnenou dňa 17.01.2022.

(https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2022/vyhlaska_3.pdf)

povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest (ústa aj nos) respirátorom platí            
v interiéri, ale aj v exteriéri (ak ste od cudzích osôb menej ako dva metre);

povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest (ústa aj nos) respirátorom platí aj pre
účasť na hromadných podujatiach;

výnimky z prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom sú ustanovené v § 2 ods.
2 a 3 cit. vyhlášky, § 3 ods. 3 a 4 cit. vyhlášky.

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2022/vyhlaska_3.pdf


izolácia osôb pozitívnych na ochorenie trvá pri bezpríznakovom priebehu po dobu 10 dní od
dátumu odobratia vzorky s pozitívnym výsledkom alebo odo dňa objavenia sa prvých klinických
príznakoch ochorenia 

karanténa osôb v úzkom kontakte trvá pri bezpríznakovom priebehu po dobu 10 dní odo dňa
posledného kontaktu s pozitívnou osobou (v prípade, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden
z klinických príznakov ochorenia a výsledok RT-PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného
kontaktu s osobou pozitívnou je negatívny, uplynutím doby 7 dní od posledného kontaktu s osobou
pozitívnou na ochorenie)

karanténa osôb v stálom kontakte s osobou pozitívnou (osoba v spoločnej domácnosti) trvá pri
bezpríznakovom priebehu po dobu 15 dní (v prípade, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani
jeden z klinických príznakov ochorenia a výsledok RT-PCR testu vykonaného najskôr v 10. deň,
uplynutím doby 12 dní od pozitívneho výsledku, resp. objavenia sa prvých príznakov u osoby v
spoločnej domácnosti)

všeobecne uznávaným je iba výsledok RT-PCR testu (napr. ak je osoba antigén pozitívna je
nutné odporučiť absolvovanie RT-PCR testu)

izoláciu, resp. karanténu osobe ukončuje príslušný všeobecný lekár

povinnosť karantény sa nevzťahuje na plne očkované osoby a na osoby, ktoré  prekonali ochorenie
COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami (podmienkou výnimky je, že sa u osoby nevyskytujú
klinické príznaky ochorenia)

Aktuálny manuál na testovanie firiem podľa uznesenia vlády SR č.
794/2021 zo dňa 30.12.2021 je dostupný na stiahnutie cez
www.mhsr.sk/manual ).

(ďalšie informácie sú dostupné na https://www.mhsr.sk/koronavirus/testovanie-firiem-2021

Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest je nariadená vyhláškou ÚVZ
SR č. 262/2021 V. v. SR uverejnenou dňa 24.11.2021.

(https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_262.pdf)

Izoláciu osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténu
osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na
ochorenie COVID-19 je nariadená vyhláškou ÚVZ SR č. 7/2022 V.
v. SR uverejnenou dňa 24.01.2022, zmenená vyhláškou ÚVZ SR č.
17/2022 V. v. SR uverejnenou dňa 04.02.2022.

(https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska%20252.pdf)
https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2022/vyhlaska_17.pdf)

IZOLÁCIA



Povinnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti sú nariadené vyhláškou ÚVZ
SR č. 238/2021 V. v. SR uverejnenou dňa 12.08.2021, zmenená vyhláškou ÚVZ SR č.
12/2022 V. v. SR uverejnenou dňa 31.01.2022.
(https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_238.pdf,
https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2022/vyhlaska_12.pdf)

Povinnosti v ústavoch na výkon väzby, ústavoch na výkon trestu odňatia
slobody, ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnici
pre obvinených a odsúdených sú nariadené vyhláškou ÚVZ SR č. 257/2021 V. v.
SR uverejnenou dňa 20.12.2021, zmenená vyhláškou ÚVZ SR č. 14/2022 V. v. SR
uverejnenou dňa 31.01.2022.
(https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_257.pdf,
https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2022/vyhlaska_14.pdf)

Na základe uznesenia vlády SR č. 772 zo dňa 14.12.2021 sa dňa 09.01.2022 končí
tzv. nočný zákaz vychádzania, zároveň ostáva v platnosti režim OTP v IC vlakoch, v
rýchlikoch a diaľkových linkách autobusov. Na základe uznesenia vlády SR č. 30 zo
dňa 12.01.2022 bol zrušený zákaz uplatňovania práva pokojne sa zhromažďovať.

Na základe rozhodnutia ministra školstva dochádza od 10.01.2022 k obnove
prezenčnej formy vyučovania na školách (školské zariadenia sa budú riadiť
manuálom ŠKOLSKÝ SEMAFOR verzia 1.9 dostupnom na
https://www.minedu.sk/data/att/21980.pdf). 

VYPRACOVAL: PHDR. IVAN PETROVIČ

ZDROJ: 
1.   UZNESENIE VLÁDY SR (HTTPS://ROKOVANIA.GOV.SK/RVL/RESOLUTION)
2.   VESTNÍK VLÁDY SR (HTTPS://WWW.MINV.SK/?VESTNIK-VLADY-SR)
3.   MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR (HTTPS://WWW.MHSR.SK/)
4.   MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR (HTTPS://WWW.MINEDU.SK/)
5.   ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR (HTTPS://WWW.UVZSR.SK/)
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GRAFICKÁ ÚPRAVA: MAREK KRAUZ

LEHOTA 180 DNÍ PO PREKONANÍ OCHORENIA SA PO DOHODE S
MZ SR A KONZÍLIOM ODBORNÍKOV ZATIAĽ NEMENÍ NA PÔVODNE
AVIZOVANÝCH 90 DNÍ.


