
 

 

COVID manuál pre M SR/ČR Bánovce nad Bebravou 17. a 19.-20.6.2021 

 
Všetky aktuálne informácie o situácii na Slovensku nájdete na stránke https://korona.gov.sk/ 

 

Cestovanie do SR od 31.5.2021 

Ak vstupujete na územie Slovenska a za posledných 14 dní ste navštívili iba nasledujúce krajiny: Andorra, 
Austrália, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Čínska ľudová republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, 
Francúzsko, Grécko, Grónsko, Holandsko, Hong Kong, Chorvátsko, Island, Írsko, Izrael, Japonsko, Južná Kórea, 
Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macao, Maďarsko, Malta, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový 
Zéland, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, San Maríno, Singapur, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, 
Švédsko, Taliansko, Taiwan, musíte absolvovať domácu izoláciu alebo izoláciu v karanténnom ubytovacom 
zariadení. 

Izolácia sa končí: 

 obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR alebo antigénového testu, pričom testovanie je možné 
vykonať už v prvý deň izolácie 

 pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej 14. dňa 

 u detí do desiatich rokov pri bezpríznakovom priebehu izolácie, ukončením povinnosti domácej 
izolácie pre osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti, ak im takáto povinnosť vznikla 

!Upozornenie 

Všetky osoby žijúce s Vami spoločnej domácnosti počas domácej izolácie musia taktiež absolvovať izoláciu v 
domácom prostredí, ktorá sa skončí dňom ukončenia izolácie všetkých osôb. 

Kto nemusí absolvovať karanténu? 

 osoby zaočkované druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti 
uplynulo viac ako 14 dní, 

 osoby zaočkované prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti 
uplynulo viac ako 28 dní, 

 osoby 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, 

 osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami, 

 osoby mladšie ako 18 rokov veku. 

Aký je postup? 

https://korona.gov.sk/


 

 

 najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky sa registrovať na 
webe http://korona.gov.sk/ehranica 

 počas svojho pobytu na území Slovenskej republiky sa na požiadanie preukázať potvrdením o splnení 
povinnosti registrácie na webe http://korona.gov.sk/ehranica príslušníkom Policajného zboru 
Slovenskej republiky, 

 osoby vstupujúce na územie Slovenskej republiky leteckou dopravou sú zároveň povinné vyplniť 
elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia zverejnený 
na webovej stránke https://www.mindop.sk/covid/. 

 V prípade klinických príznakov ochorenia COVID-19 treba túto skutočnosť oznámiť: 

 poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v 
špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým majú uzatvorenú dohodu o 
poskytovaní zdravotnej starostlivosti, 

 v prípade detí poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú 
starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, 

 v prípade osôb, ktoré nemajú na území Slovenskej republiky uzatvorenú dohodu o 
poskytovaní zdravotnej starostlivosti, miestne príslušnému lekárovi samosprávneho kraja. 

Vy alebo osoby, ktoré majú s Vami nariadenú domácu izoláciu môžete požiadať všeobecného lekára alebo 
pediatra o vystavenie potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti na predpísanom tlačive z dôvodu 
karantény pre ochorenie COVID-19. 

 

 

 

Hromadné podujatia sa riadia samostatnými nariadeniami 

Povolené hromadné podujatia nad 6 osôb 
Zákaz usporadúvania hromadných podujatí nad 6 osôb sa nevzťahuje na nasledovné typy podujatí: 

 hromadné podujatia jednorazovej povahy, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného 
podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie 
COVID-19 nie starším ako 12 hodín a ktoré budú ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade 
verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný 
čas a miesto jeho konania; za jednorazové podujatie možno považovať podujatie bez konzumácie 
pokrmov a nápojov s maximálnou dĺžkou 48 hodín, 

 

Čo v praxi znamená, že na Časovku jednotlivcov je treba Ag test zo STREDY 16.6. a na Preteky jednotlivcov 
je treba Ag test z PIATKU 18.6., ale akceptujú sa aj testy zo SOBOTY 19.6. 
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Kto sa nemusí v prípade požadovania antigénového testu ním preukázať? 

 osoba bola zaočkovaná druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto 
udalosti uplynulo viac ako 14 dní, 

 osoba bola zaočkovaná prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto 
udalosti uplynulo viac ako 4 týždne, 

 osoba je 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, 

 osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami, 

 ide o osobu do 10 rokov veku. 

 

 

 

 

ZOZNAM ODBERNÝCH MIEST: 

MOM č. 1 na Zimnom štadióne Bánovce nad Bebravou, ul. K štadiónu 1786/10A: 
PONDELOK až NEDEĽA: 8:00 – 16:30 h. (prestávka 12:00 - 12:30 h., posledný odber pred prestávkou 11:45 h., 
posledný odber na záver 15:45 h) 
- k dispozícii aj online objednanie 
(prevádzkovateľ: Váš Lekár, s. r. o.) 
 
MOM č. 2 na Zimnom štadióne Bánovce nad Bebravou, ul. K štadiónu 1786/10A: 
PONDELOK až NEDEĽA: 11:30 – 20:00 h. (prestávka 15:30 – 16:00 h., posledný odber pred prestávkou 15:15 h., 
posledný odber na záver 19:15 h.) 
- k dispozícii aj online objednanie 
(prevádzkovateľ: STEFFI, s. r. o.) 
 
MOM v budove GSK geodetická spoločnosť, priestory Harmoni, ul. SNP 1599/1 (na autobusovej stanici): 
PONDELOK až NEDEĽA: 8:00 – 16:00 h. (posledný odber 15:30 h.) 
- k dispozícii aj online objednanie 
(prevádzkovateľ: RZP, a. s.) 
 
MOM v skladových priestoroch PEDRO SK, Trenčianska cesta 1512/67 
PONDELOK až NEDEĽA: 8:00 – 16:00 h. (prestávka 12:00 – 12:30 h., posledný odber 15:30 h.) 
- k dispozícii aj online objednanie 
(prevádzkovateľ: Pe-a-ma, s. r. o.) 

 

Ďalšie odberové miesta v okolitých mestách nájdete aj tu:  https://www.e-vuc.sk/tsk/zdravotnictvo/mobilne-
odberove-miesta.html?page_id=135370 
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Vzhľadom na aktuálnu situáciu, poprosíme všetkých športových riaditeľov, trénerov a účastníkov Majstrovstiev 
SR a CŘ v Bánovciach nad Bebravou o vyplnenie formulára, aby sme vás v prípade potreby vedeli 
kontaktovať. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJImDjEgEjlpVj68LLVrejhaRJJ6eL3c4DGftoBhg9aKO20Q/viewform
?vc=0&c=0&w=1&flr=0 
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