
 

 

COVID manuál pre M SR/ČR Bánovce nad Bebravou 17. a 19.-20.6.2021 
POZOR!!!  Aktualizácia  14.6.2021 

 
Aktuálne opatrenia majú dve roviny: 
1. Cestovanie do SR 
2. Podmienky organizovania Hromadných akcií 

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

1. Cestovanie do SR 
 

Hlavné zmeny od 14. 6. 2021: 

x Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č.218 upravuje režim na hraniciach v súlade s 
podmienkami aktualizovaného systému pre epidemiologickú kontrolu hraníc počas pandémie COVID-19 
(cestovný semafor), ktorý bol schválený vládou Slovenskej republiky na rokovaní 9.6.2021. Okrem iného 
pribudli výnimky z domácej karantény po príchode zo zelených krajín: po novom nie je potrebné sa 
testovať iba na území Slovenska, osoba môže prísť už s negatívnym testom (podrobnosti nižšie). 

Zelené krajiny – povinnosti pri vstupe od 14.6. 
Ak vstupujete na územie Slovenska a za posledných 14 dní ste navštívili iba nasledujúce krajiny: Andorra, 
Austrália, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česko, Čínska ľudová republika, Dánsko, Estónsko, Faerské 
ostrovy, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Grónsko, Holandsko, Hong Kong, Írsko, Island, Izrael, Japonsko, Južná 
Kórea, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macau, Maďarsko, Malta, Monako, Nemecko, Nórsko, 
Nový Zéland, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, San Maríno, Singapur, Slovinsko, Svätá stolica 
(Vatikán), Španielsko, Švajčiarska konfederácia, Švédsko, Taiwan, Taliansko, musíte absolvovať domácu 
izoláciu alebo izoláciu v karanténnom ubytovacom zariadení. 

Izolácia sa končí: 

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

x pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej 14. dňa 

x 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 

 

Kto nemusí absolvovať karanténu? 

x osoby, ktoré sú pri vstupe na územie Slovenskej republiky schopné preukázať sa negatívnym výsledkom 
RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín, 



 

 

x osoby, ktoré prichádzajú z územia susedných štátov zaradených do zoznamu zelených štátov a sú 
schopné preukázať sa negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším 
ako 24 hodín, pričom tento test musí byť vykonaný na území susedného štátu alebo Slovenskej 
republiky, 

x osoby, ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 90 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti 
ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ nebola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky 
proti ochoreniu COVID-19, 

x osoby, ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky 
proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ bola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky 
proti ochoreniu COVID-19, 

x osoby, ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii dávky očkovacej látky proti 
ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, 

x osoby, ktoré sú najmenej 21 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti 
ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 
180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, 

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

x osoby mladšie ako 18 rokov veku. 
Aký je postup? 

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

x 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, 

x 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/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Podmienky organizovania Hromadných podujatí 
 

Hromadné podujatia sa riadia samostatnými nariadeniami 
V okresoch zaradených do II. stupňa ostražitosti podľa COVID AUTOMAT-u sa nariaďujú nasledovné 
opatrenia: 

x na športovisku umiestnenom v exteriéri môže v jednom okamihu vykonávať činnosť najviac 300 
športovcov, 

x najvyšší prípustný počet divákov hromadného športového podujatia súťažného charakteru: kapacita 
25% interiérového priestoru na sedenie, avšak maximálne do počtu 250 osôb, alebo 50% exteriérového 
priestoru na sedenie, avšak maximálne do počtu 500 osôb v prípade státia, nad 50 osôb v interiéri alebo 
100 osôb v exteriéri, 

x exteriérového súťažného hromadného športového podujatia sa môže zúčastniť najviac 300 športovcov, 

x organizátor športovej súťaže je povinný umožniť vstup do priestorov hromadného športového podujatie 
iba osobe, ktorá preukáže negatívnym výsledkom RT – PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID – 
19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID – 19 
nie starším ako 24 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. 

 
 
 
Kto sa nemusí v prípade požadovania antigénového testu ním preukázať? 

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

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

x 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, 

x osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami, 
x ide o osobu do 10 rokov veku. 

 
Prevádzkovateľ zariadenia alebo organizátor hromadného podujatia je oprávnený požadovať od 
osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov hromadného podujatia predloženie 
príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností; do tohto dokladu je 
prevádzkovateľ zariadenia alebo organizátor hromadného podujatia oprávnený nahliadnuť. 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
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 
 
 
 
 
 

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 

 
 


