
Zákaz vychádzania 
Aktualizované 19. januára 2021 

Zákaz vychádzania platný od 1. januára 2021 v čase od 05.00 hod. do 
01.00 hod. nasledujúceho dňa a končiaci 24. januára 2021 sa 
opätovne pred ĺžuje od 27. januára 2021.  

! Upozornenie  

Od 27. januára 2021 v čase od 05:00 hod. do 01:00 nasledujúcej 
noci platí prísny zákaz vychádzania a to až do 2. f ebruára 2021. 
Od 3. do 7. februára 2021 bude zákaz na ďalej plati ť v 37 najviac 
postihnutých okresoch.  

Vláda SR zverejnila d ňa 17.1.2021 uznesenie č. 30/2021 (PDF, 346 
kB),  ktoré definuje opatrenia a ich zmeny v najbližšom období až do 7. 
februára 2021, prijaté za účelom poklesu ochorenia COVID-19 na 
Slovensku. 

Zákaz vychádzania  (jeho znenie, ako aj výnimky zo zákazu) sa 
menia podľa epidemiologickej situácie na Slovensku, definované na: 

• obdobie ich platnosti:  
• s platnosťou od 1.1.2021 do 24.1.2021 
• s platnosťou od 27.1.2021 do 2.2.2021 
• s platnosťou od 3.2.2021 do 7.2.2021 

• výnimky zo zákazu – pod ľa miery pozitivity na ochorenie 
COVID-19 v okresoch v súvislosti s celoplošným test ovaním:  

• na 37 okresov s vyššou mierou pozitivity na ochorenie 
COVID-19 

• na 36 okresov s nižšou mierou pozitivity na ochorenie 
COVID-19 

• na výnimky zo zákazu – kedy, kde a kto ne/musí ma ť sebou 
negatívny RT-PCR alebo antigénový test  certifikovaný na území 
Európskej únie na ochorenie COVID-19. 

Zhrnutie z  uznesenia vlády zo dňa 17. januára 2021: 



Zákaz vychádzania (platný od 27.1.2021 do 2.2.2021) je spojený s 
celoplošným testovaním . Občania sa môžu priebežne testovať od 
18. januára 2021 do 26. januára 2021.  Prečítajte si, kde všade je 
potrebné ma ť sebou negatívny RT-PCR alebo antigénový test 
certifikovaný na území Európskej únie na ochorenie COVID-19. 

Kedy je potvrdenie o negatívnom výsledku 
testovania potrebné: 

• na cestu do a zo zamestnania  zamestnanca, ktorý nemôže 
vzhľadom na povahu práce podľa rozhodnutia zamestnávateľa 
vykonávať ako prácu z domácnosti a cestu späť, 

• na cestu na výkon podnikate ľskej činnosti  alebo inej obdobnej 
činnosti, ktorá nemôže byť vykonávaná ako práca z domácnosti a 
cestu späť, 

• na cestu na doplnenie pohonných hmôt , na kúpu novín a 
tlačovín , do očnej optiky , do banky , pois ťovne , knižnice , 
servisu bicyklov , servisu motorových vozidiel , 
na poštu  (vrátane výdajného miesta zásielkovní a iných 
obchodov), cestu do služby technickej a emisnej 
kontroly  vozidiel, na zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie 
tachografických kariet, do opravovne obuvi , 
servisu telekomunika čnej  techniky , 

• na cestu na hromadné podujatie , ktorého prevádzku a 
organizovanie povolil Úrad verejného zdravotníctva SR a cestu 
späť, 

• na cestu za účelom vycestovania do zahrani čia a cestu späť pri 
návrate zo zahraničia a cestu späť, 

• na cestu za účelom pobytu v prírode  vrátane individuálneho 
športu v rámci okresu a cestu späť, 

• na cestu žiaka druhého stup ňa základnej školy , žiaka strednej 
školy  a poslucháča staršieho ako 10 rokov do a zo školy  a 
školského zariadenia, 

• na cestu za účelom sprevádzania  dieťaťa, žiaka  a posluchá ča, 
a cestu späť, 

• na cestu na orgán verejnej moci  na účely vykonania úkonu, 
ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo prostriedkami 
diaľkovej komunikácie. 



! Upozornenie  

Výnimky zo zákazu majú aj všetky osoby, ktoré preko nali 
ochorenie COVID-19 a majú o jeho prekonaní doklad n ie starší 
ako tri mesiace, alebo ak tieto osoby boli zao čkované proti 
ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od to hto 
očkovania uplynulo aspo ň 14 dní!  

Kedy nie je potvrdenie o negatívnom výsledku testovania potrebné: 

• 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) do najbližšej 
maloobchodnej predajne/prevádzky alebo obdobného miesta od 
miesta bydliska a cestu späť, 

• 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, 

• na cestu v nevyhnutnom rozsahu na účel prístupu k lekárenskej 
starostlivosti  poskytovanej držiteľmi povolenia na poskytovania 
lekárenskej starostlivosti a cestu späť, 

• 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, 

• na cestu na pohreb  blízkej osoby, uzavretie manželstva , krst  a 
cestu späť, 

• na cestu na účel starostlivosti o blízku osobu  alebo príbuzného, 
ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a cestu späť, 

• na cestu osoby so psom alebo ma čkou  do vzdialenosti 1000 m 
od bydliska, cestu na účel starostlivosti o hospodárske zvieratá 
alebo cestu za účelom poskytnutia veterinárnej starostlivosti a 
cestu späť, 



• na cesta za účelom pobytu v prírode  vrátane individuálneho 
športu v rámci okresu a cestu späť, ak ju vykonáva osoba, ktorá 
prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní d oklad 
nie starší ako tri mesiace, alebo ide o osobu mladš iu ako 15 
rokov, alebo o osobu staršiu ako 65 rokov, alebo ak  táto 
osoba bola zao čkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou 
dávkou vakcíny a od tohto o čkovania uplynulo aspo ň 14 dní , 
alebo zdravotne ťažko postihnutá osoba, ktorá sa pohybuje s 
pomocou vozíčka, 

• na cestu dieťaťa do a z materskej školy  a školského 
zariadenia , 

• na cestu žiaka prvého stup ňa základnej školy  do a 
zo školy  a školského zariadenia , 

• na cestu dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodi čom  alebo 
osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom a cestu späť, 

• na cestu rodi ča, 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, osobu pri 
zabezpečovaní a presúvaní sa do zariadení sociálnych služieb a 
sociálnej pomoci, 

• 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, 

• na cestu na dostavenie sa pred  orgán činný v trestnom 
konaní  v súvislosti s úkonom v trestnom konaní a cestu späť, 

• 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. 

 


