
ÚVZ SR vydalo nové Vyhlášky pre hromadné podujatia a prevádzky s účinnosťou 

od 14.6.2021:  

 

VYHLÁŠKA č. 216  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou 

sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam 

hromadných podujatí 

 

VYHLÁŠKA č.217  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou 

sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam 

prevádzok 

 

Hlavné zmeny:  

 

*       Okrem RT- PCR testov a Ag testov bude možné sa preukazovať aj LAMP 

testom  

*       Kapacitné obmedzenia 1 osoba na 15 metrov štvorcových sa nebudú 

vzťahovať na prevádzky v stupni Monitoring a v 1. stupni ostražitosti 

(zelená, žltá). Pre niektoré druhy prevádzok sú stále v platnosti iné druhy 

kapacitných obmedzení (napr. maximálny počet osôb pri stole v prevádzkach 

verejného stravovania).  

*       V zariadeniach verejného stravovania sa podmienka dvojmetrového 

rozostupu medzi stolmi vzťahuje len na interiér.  

*       V ružových a červených okresoch môžu prevádzky hudobných, 

divadelných, filmových a podobných predstavení organizovať predstavenia pre 

deti.  

*       Zosúlaďuje sa text vyhlášky s COVID automatom v prípade obmedzenia 

prevádzok verejného stravovania a fitness centier v III. stupni varovania 

(bordová) 

*       Pre podujatia a prevádzky , kde možno preukazovanie sa negatívnym 

výsledkom testu nahradiť potvrdením o očkovaní, sa upravujú lehoty 

zaočkovanosti:  

 

* V prípade dvojdávkovej vakcíny po podaní prvej dávky a pred podaním druhej 

dávky: najskôr po zavŕšení 21 dní po očkovaní a najneskôr po zavŕšení 90 dní 

po očkovaní  

 

* V prípade dvojdávkovej vakcíny po podaní druhej dávky: najskôr po zavŕšení 

21 dní po podaní prvej dávky a najneskôr 12 mesiacov po podaní prvej dávky  

 

* V prípade jednodávkovej vakcíny najskôr po zavŕšení 21 dní a najneskôr 12 

mesiacov po očkovaní  

 

* V prípade očkovaných, ktorí prekonali COVID-19 a boli zaočkovaní do 180 

dní po prekonaní ochorenia najskôr po zavŕšení 21 dní a najneskôr 12 mesiacov po očkovaní 

https://cloud7n.edupage.org/cloud/vyhlaska_216.pdf?z%3AhLwR1baqdKqHHX0NAT8wptRAzjoyzLO9ZsQE5z%2FGwRpYrWUX%2FUlMpFhFzJvEvqk8
https://cloud1n.edupage.org/cloud/vyhlaska_217.pdf?z%3A4gWA3bEwFHwTs5LtpnMmMb1Hjqjj%2BTIM8v1pF5LQT3ChNyebNNgmOAQ%2BTt6Jbo%2FP


UVZ SR vydalo aktualizovanú Vyhlášku, ktorá upravuje podmienky vstupu na 

územie SR s účinnosťou od 14.6.2021:  

 

 

VYHLÁŠKA č. 218 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou 

sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym 

povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky 

 

Hlavná zmena:  

 

*       upravujú sa lehoty zaočkovanosti:  

 

* V prípade dvojdávkovej vakcíny po podaní prvej dávky a pred podaním druhej 

dávky: najskôr po zavŕšení 21 dní po očkovaní a najneskôr po zavŕšení 90 dní 

po očkovaní  

 

* V prípade dvojdávkovej vakcíny po podaní druhej dávky: najskôr po zavŕšení 

21 dní po podaní prvej dávky a najneskôr 12 mesiacov po podaní prvej dávky  

 

* V prípade jednodávkovej vakcíny najskôr po zavŕšení 21 dní a najneskôr 12 

mesiacov po očkovaní  

 

* V prípade očkovaných, ktorí prekonali COVID-19 a boli zaočkovaní do 180 

dní po prekonaní ochorenia najskôr po zavŕšení 21 dní a najneskôr 12 

mesiacov po očkovaní 

 

*       pri príchode zo zelených krajín je možné sa preukázať negat. RT-PCR 

testom nie starším ako 72 hodín 

*       pri príchode zo susedných krajín zaradených do zeleného zoznamu 

preukázanie negat. Ag testom nie starším ako 24 hodín, pričom test musí byť 

vykonaní na území susedného štátu alebo SR 

*       tranzit  

 

https://cloud5n.edupage.org/cloud/vyhlaska_218.pdf?z%3AlQQcj9dlnS00yxFKgbsQMluaZU3FFmYFpbIrT2sVqrsdbsoJrgrPiDvCuwzE8ZJ5

