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VYHLÁŠKA 

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia  

pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 

 

 

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 

355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydáva podľa § 59b zákona 

túto vyhlášku, ktorou nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. c) a e) zákona tieto opatrenia pri ohrození verejného 

zdravia: 

 

§ 1 

 

(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. c) a e) zákona sú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú 

zdravotnú starostlivosť v územných obvodoch okresov v I., II., III. alebo IV. stupni varovania podľa Alert 

systému pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie opatrení proti SARS-CoV-2, povinní zabezpečiť zákaz 

návštev a jeho dodržiavanie na všetkých lôžkových oddeleniach zariadenia. 

 

(2) Obmedzenie podľa odseku 1 sa nevzťahuje na návštevy: 

a) kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým  a umierajúcim, 

b) u osôb, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť, sú ťažko choré alebo umierajúce, 

c) osôb, ktoré boli zaočkované druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti 

uplynulo viac ako 14 dní, 

d) osôb, ktoré boli  zaočkovaná prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti 

uplynulo viac ako 4 týždne, 

e) osôb, ktoré sú viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 (mRNA alebo vektorovou 

vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, 

f)  osôb, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami, 

g) osôb, ktoré sa pri vstupe do zariadenia preukážu negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na 

ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín, alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na 

ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín. 

 

 Osoby podľa odseku 2 sú povinné pri návšteve dodržiavať protiepidemické opatrenia zariadenia. 

 

§ 2 

 

Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu podľa § 48 ods. 7 zákona v rámci svojho územného obvodu 

z dôvodu epidemiologickej situácie nariadiť miernejšie alebo prísnejšie opatrenia. 

 

§ 3 

Zrušovacie ustanovenie 

 

Zrušuje sa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 43/2020 V. v. SR, ktorou sa 

nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a 

poskytovateľov sociálnych služieb.  

 

§ 4 

Účinnosť 

 

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 14. mája 2021. 
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PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH 

hlavný hygienik Slovenskej republiky 
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Príloha  

  k vyhláške Úradu verejného zdravotníctva 

Slovenskej republiky č. 205/2021 V. v. SR 

 

 

Vzor 

Potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID 19 

 

 

Meno: 

Priezvisko: 

Dátum narodenia: 

 

     Menovaná/ý preukázateľne prekonal ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami 

potvrdené(1): 

 pozitívnym RT-PCR  

 antigénovým testom 

 protilátkami  proti Covid-19 

a vzťahuje sa na neho výnimka z povinnosti preukazovať sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID – 

19 a to v čase od ..................................... do......................................, pokiaľ sa u  neho nevyskytnú nové príznaky 

ochorenia COVID-19. 

 

(1) označte spôsob potvrdenia ochorenia 

 

V ............................................... 

Dňa: ..........................................                                               ........................... ................................ 

                                                                                                  pečiatka a podpis lekára VLD/VLDD 

 


