
 

Od 29. apríla 2021 v čase od 05:00 hod. do 01:00 hod. nasledujúceho dňa platí zákaz vychádzania 
a to do odvolania, najneskôr však do konca núdzového stavu, teda uplynutím 29.05.2021. 

Uvoľňovanie ako aj sprísňovanie opatrení sa riadi COVID Automatom.  

Všetky platné opatrenia si môžete dohľadať na stránke:  https://automat.gov.sk/ , kde stačí zadať 
konkrétny okres a zobrazia sa vám všetky opatrenia, ktoré v ňom platia + odvolávky na legislatívu. 

Opatrenia platné od 17.mája 2021 
Celé Slovensko sa nachádza  v  I. stupni varovania – v ružovej farbe  (národný 
indikátor). Zároveň sa uplatňujú regionálne indikátory, ktoré rozdeľujú okresy a opatrenia v nich 
aktuálne do 4. stupňov varovania.  Ich aktualizácia rezortom zdravotníctva prebieha po novom každú 
stredu. 

 
COVID AUTOMAT K 12.05.2021: 

 
Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (gov.sk) 
 
ČIERNA IV.stupeň varovania  (0 okresov) 
 
- žiadny okres 
BORDOVÁ III.stupeň varovania (2 okresy) 
Okresy: Myjava, Sobrance 
Zamestnávatelia majú povinnosť kontrolovať zamestnancom potvrdenie o negatívnom výsledku RT-PCR 
testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 pri vstupe do zamestnania. 
 pobyt v prírode : bez testu 
 na cestu do práce  je potrebný test, ktorý nie je starší ako 7 dní alebo výnimky – platné od 10.05.2021,   
 školy: otvorené sú MŠ,  1. stupeň ZŠ , 8. a 9. ročník ZŠ, špeciálne školy, SZŠ, končiace ročníky SŚ, 

poradne a ZUŠ pre individuálnu prácu so žiakom.  
 Platí denný zákaz vychádzania ( od 05.hod do 01 hod.) 
ČERVENÁ II. stupeň varovania (23 okresov) 
Okresy:  Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Banská Štiavnica,  Bardejov, Brezno, Bytča, Dolný Kubín, 
Humenné, Ilava, Kežmarok, Krupina, Kysucké Nové Mesto, Levoča, Považská Bystrica, Prešov, Revúca, 
Ružomberok, Sabinov, Stará Ľubovňa, Trenčín, Turčianske Teplice, Tvrdošín a Vranov nad Topľou. 



 

Zamestnávatelia majú povinnosť kontrolovať zamestnancom potvrdenie o negatívnom výsledku RT-PCR 
testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 pri vstupe do zamestnania len v čase od 21.00 
hod do 01.00 hod 
 pobyt v prírode: bez testu 
 na cestu do práce  je potrebný test, ktorý nie je starší ako 14 dní  v prípade práce po 21.hod.– platné 

od 10.05.2021,   
 školy: otvorené sú MŠ, 1. stupeň ZŠ, 2.stupeň ZŠ, prvé 4 ročníky na osemročných gymnáziách, 

špeciálne školy, SZŠ, končiace ročníky SŠ, poradne a ZUŠ pre individuálnu prácu so žiakom.   
 Zákaz vychádzania platí od 21.00 hod.  do 01.00 hod. 

 
RUŽOVÁ I.stupeň varovania (50 okresov)  
Okresy: Bratislava I - V, Čadca, Detva, Dunajská Streda, Galanta, Gelnica, Komárno, Košice I - IV, Košice-
okolie, Levice, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Malacky, Martin, Medzilaborce, Michalovce, Námestovo, 
Nové Mesto nad Váhom, Nové Zámky, Partizánske, Pezinok, Piešťany, Poltár, Poprad, Prievidza, Púchov, 
Rimavská Sobota,  Rožňava, Šaľa, Senica, Skalica, Snina, Spišská Nová Ves, Stropkov, Svidník, Trebišov, 
Trnava, Veľký Krtíš, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Žilina, Zlaté Moravce a okres Zvolen 
Zamestnávatelia majú povinnosť kontrolovať zamestnancom potvrdenie o negatívnom výsledku RT-PCR 
testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 pri vstupe do zamestnania len v čase od 21.00 
hod do 01.00 hod. 
 pobyt v prírode: bez testu 
 na cestu do práce je potrebný test, ktorý nie je starší ako 21 dní – v prípade práce od 21.hod – platné 

od 10.05.2021 
 školy: otvorené sú MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ a jazykové školy pre skupinovú výučbu.  
 Zákaz vychádzania platí od 21.00 hod.  do 01.00 hod. 
 

ORANŽOVÁ  II.stupeň ostražitosti  (4 okresy) 
Okresy: Hlohovec, Nitra, Senec, Topoľčany 
– upresnenie opatrení až po vydaní Vyhlášok UVZ SR 
 
 Test nepotrebuje osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako 180 dní, 

alebo osoba očkovaná mRNA vakcínou a od očkovania uplynulo 14 dní po 2.dávke, alebo osoba  očkovaná vektorovou 
vakcínou a uplynuli 4.týždne po 1.dávke, alebo osoba očkovaná mRNA alebo vektorovou vakcínou a uplynulo 14 dní po 
1.dávke očkovania a zároveň bola táto vakcína podaná do 180 dní od prekonania Covid -19, alebo osoba, ktorej zdravotný 
stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie Covid-19  

 OKRESY III. stupeň varovania 
Výnimky alebo test nie starší ako 7 dní je potrebný pri: ceste do maloobchodnej predajne (okrem obstarávania nevyhnutných 
životných potrieb), hromadnom podujatí, ktoré povolil UVZ SR, cesta na orgán verejnej moci, pracovného pohovoru, výberového 
konania, prijímacieho konania alebo uzavretia pracovnej zmluvy, cesta na zberný dvor, plaváreň, alebo inú vodnú plochu, do 
múzea, galérie, knižnice, zoologickej záhrady, na účel individuálnej rekreácie alebo rekreácie členov spoločnej domácnosti, na 
absolvovanie kurzu alebo skúšok v autoškole, pracovná cesta do zahraničia, návšteva obvineného alebo odsúdeného v ÚVTOS 
a UVV – viac v Uznesení vlády SR č. 229 (účinnosť uznesenia od 3.mája 2021)  
Školy-výnimky alebo  test nie starší ako 7 dní je potrebný pri:  
- cesta študenta 4., 5. a 6. ročníka v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, študenta 2. a 3. ročníka v študijnom odbore 
ošetrovateľstvo, študenta 2. a 3. ročníka v študijnom odbore pôrodná asistencia, študenta 4., 5. a 6. ročníka študijného odboru 
zubné lekárstvo, študenta 4. a 5. ročníka študijného odboru farmácia, študenta 2. a 3. ročníka v študijnom odbore verejné 
zdravotníctvo, študenta 2. a 3. ročníka v študijnom odbore zdravotnícke vedy do vysokej školy, špecializovaného výučbového 
zariadenia a účelového zariadenia vysokej školy a cestu späť;  
- cesta študenta na účel vykonania štátnej skúšky do vysokej školy, miesta výkonu praxe, špecializovaného výučbového 
zariadenia a účelového zariadenia vysokej školy a cestu späť 

 OKRESY II. a I. stupeň varovania 
Výnimky alebo test nie starší ako 7 dní je potrebný pri pracovnej ceste do zahraničia  
Školy-výnimky alebo  test nie starší ako 7 dní je potrebný pri  ceste študenta 4., 5. a 6. ročníka v študijnom odbore všeobecné 
lekárstvo, študenta 2. a 3. ročníka v študijnom odbore ošetrovateľstvo, študenta 2. a 3. ročníka v študijnom odbore pôrodná 
asistencia, študenta 4., 5. a 6. ročníka študijného odboru zubné lekárstvo, študenta 4. a  5. ročníka študijného odboru farmácia, 
študenta 2. a 3. ročníka v študijnom odbore verejné zdravotníctvo, študenta 2. a 3. ročníka v študijnom odbore zdravotnícke 
vedy do vysokej školy, špecializovaného výučbového zariadenia a účelového zariadenia vysokej školy a ceste späť,   


