
KDE VŠADE POTREBUJETE OD 27.1.2021 NEGATÍVNY TEST 

 práca, pracovný pohovor a uzavretie pracovnej zmluvy 

 pošta, banka, poisťovňa 

 čerpacie stanice 

 čistiareň odevov, opravovňa obuvi, trafika, optika, knižnica 

 servis bicyklov, autoservis, STK 

 výdajné miesta obchodov, zásielkovní, e-shopov 

 orgán verejnej moci na úkon, ktorý sa nedá spraviť na diaľku 

 pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v okrese (výnimky majú deti do 15 rokov a seniori 

nad 65 rokov, osoby ZŤP) 

 vycestovanie do zahraničia a cesta späť 

 cesta žiaka 2. stupňa a poslucháča do školy 

 sprevádzanie dieťaťa do MŠ, žiaka a poslucháča do školy 

 povolené hromadné podujatie. 

  

KDE TEST NEPOTREBUJETE: 

 Nákup a zaobstaranie nevyhnutných životných potrieb v najbližšom obchode alebo obdobnom mieste 

(potraviny, lieky krmivo pre zvieratá atď) 

 lekár a lekáreň 

 testovanie na covid-19 

 pohreb, uzavretie manželstva, krst 

 starostlivosť o blízku osobu, ktorá je na to odkázaná 

 vychádzka s dieťaťom do 3 rokov do 1 km od bydliska 

 venčenie psa a mačky do 1 km od bydliska 

 veterinárna starostlivosť 

 cesta dieťaťa do MŠ a do I. stupňa ZŠ 

 cesta dieťaťa za rodičom a pri striedavej starostlivosti 

 cesta do zariadenia sociálnej starostlivosti 

 zdravotné vychádzky osôb nad 65 rokov alebo ZŤP osôb na vozíku do 1 km od bydliska 

 dostavenie sa pred OČTK 

 Súdne pojednávanie 

  

KTO MÁ VÝNIMKU: 

 osoba, ktorý prekonala ochorenie covid-19 a má o tom doklad nie starší ako 3 mesiace 

 osoba, ktorý sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie covid-19 v období od 2. novembra 

do 17. januára 

 osoba zaočkovaná proti covid-19 aj druhou dávkou a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní 

 seniori nad 65 rokov 



 dieťa do 10 rokov 

 osoba, ktorej zdravotný stav alebo kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu 

 osoba so stredne ťažkým alebo ťažkžm mentálnym postihnutím 

 osoba so závažnou poruchou autistického spektra 

 osoba s ťažkým, vrodeným alebo získaným imunodeficitom 

 onkologickí pacienti 

 osoba, ktorý bola počas dní 18. januára až 26. januára v karanténe a nemusela sa podrobiť testu 

na covid-19 

 príslušník záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov pri plnení ich úloh 

 vodiči nákladnej a autobusovej dopravy, piloti, členovia posádky lietadla, lodný personál, rušňovodiči, 

vozmajstri, vlakové čaty, železničiari vstupujúci na Slovensko, ako ho opustia do 48 hodín 

(Zdroj: MZSR) 

 


