
 

Od 20. marca 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 28.04.2021. 

Uvoľňovanie ako aj sprísňovanie opatrení sa riadi COVID automatom. 

Opatrenia platné od 29.marca 2021 
Od pondelka  29. marca zostáva celé Slovensko v IV. stupni varovania – v čiernej 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 každý utorok. 
 

COVID AUTOMAT K 23.03. 2021: 

 
 

ČIERNA IV.stupeň varovania  (14 okresov) 
Okresy:   Čadca, Gelnica, Ilava, Krupina, Kysucké Nové Mesto, Lučenec, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, 
Poltár, Poprad, Ružomberok, Trenčín, Turčianske Teplice, Žilina 
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 v okrese je povolený len s testom, mimo okresu je zakázaný,   
 na cestu do práce (ak osoba nemôže pracovať z domu/home office) je potrebný test, ktorý nie je starší 

ako 7 dní – platné od 29.3.2021, 
 školy zostávajú zatvorené, výučba prebieha len dištančnou formou, ak takto rozhodne príslušné RÚVZ. 

Otvorené sú MŠ a ZŠ  len pre pracovníkov v kritickej infraštruktúre. 
 
BORDOVÁ III.stupeň varovania (58 okresov) 
Okresy: Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Bratislava I-V, Brezno, Bytča, 
Detva, Dolný Kubín, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Humenné, Komárno, Košice I-IV, Košice –okolie, 
Levoča, Liptovský Mikuláš, Malacky, Martin, Michalovce, Námestovo, Partizánske, Pezinok, Piešťany, 
Považská Bystrica, Prešov, Prievidza, Púchov, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Sabinov, Šaľa, Senec, 
Senica, Skalica, Snina, Sobrance, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Trebišov, Trnava, 
Tvrdošín, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Zvolen 
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 v okrese je povolený bez testu, pobyt v prírode mimo okresu je zakázaný,   
 na cestu do práce (ak osoba nemôže pracovať z domu/home office) je potrebný test, ktorý nie je 

starší ako 7 dní – platné od 29.3.2021,   
 otvorené sú MŠ, ZŠ 1. stupeň vyučujú prezenčne (ak to umožní aj RÚVZ v danom okrese), deti v MŠ a 

žiaci test nepotrebujú, pre žiakov prvého stupňa platí, že jeden z rodičov musí predložiť negatívny 
COVID test, nie starší ako 7 dní. 
 

ČERVENÁ II. stupeň varovania (7 okresy) 
Okresy: Kežmarok, Levice, Medzilaborce, Nitra, Nové Zámky, Topoľčany, Zlaté Moravce 
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 v okrese je povolený bez testu, pobyt v prírode mimo okresu je zakázaný  
 na cestu do práce (ak osoba nemôže pracovať z domu/home office) je potrebný test, ktorý nie je 

starší ako 14 dní – platné od 29.3.2021,   
 otvorené sú MŠ, ZŠ vyučujú prezenčne (ak to umožní aj RÚVZ v danom okrese), deti v MŠ a žiaci 1. 

stupňa ZŠ test nepotrebujú, pre žiakov druhého stupňa a jedného z ich zákonných zástupcov platí, že 
musí predložiť negatívny COVID test, nie starší ako 7 dní. 

 
RUŽOVÁ I.stupeň varovania (0 okresov)  
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 v okrese je povolený bez testu, pobyt v prírode mimo okresu je zakázaný  
 na cestu do práce (ak osoba nemôže pracovať z domu/home office) je potrebný test, ktorý nie je 

starší ako 21 dní – platné od 29.3.2021,   
 otvorené sú MŠ, ZŠ, SŠ, OU bez obmedzení. 
 

 test do prírody nepotrebuje osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad 
nie starší ako tri mesiace, alebo osoba mladšia ako 15 rokov a staršia ako 65 rokov, alebo osoba, ktorá 
bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo 
aspoň 14 dní, alebo ide o zdravotne ťažko postihnutú osobu, ktorá sa pohybuje s pomocou vozíčka, 
alebo osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na 
ochorenie COVID-19, alebo osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne 
postihnutie alebo osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra, 

 zamestnanci škôl a školských zariadení sa musia preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR alebo 
antigénového testu nie starším ako 7 dní (pri vstupe do zamestnania), test nepotrebuje osoba, ktorá 
prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace alebo ak táto 
osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania 
uplynulo aspoň 14 dní, alebo osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje 
vykonanie testu na ochorenie COVID-19 . 

 

 

 

 

 


