
 

             

Súhrn všetkých opatrení, ktoré boli prijaté v súvislosti so šíriacou sa nákazou 

COVID-19 

• Informácia MZ SR o spustení registrácie na očkovanie proti COVID-19 vakcínami adaptovanými 
na variant Omikron 
 

• Informácia MZ SR k potvrdeniu o prekonaní ochorenia COVID-19 už aj po pozitívnom AG teste 
 

• Predpis liekov Paxlovid a Lagevrio 
 

• Informácia MZ SR o bezplatnom PCR testovaní osôb nad 60 rokov 
 

• Informácia MZ SR k očkovaniu 2. posilňujúcou dávkou vakcíny proti ochoreniu Covid-19 pre 
všetkých záujemcov, ktorí sú starší ako 50 rokov zo dňa 20.7.2022 
 

• Vyhláška ÚVZ SR č. 35/2022 k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest s účinnosťou od 
13.6.2022 
 

• Usmernenie MZ SR k indikáciám testovania metódou RT-PCR, LAMP, PoCT a testovaniu 
pacientov, zamestnancov a osôb zúčastňujúcich sa praktickej odbornej prípravy v ústavných 
zdravotníckych zariadeniach (nemocniciach), poliklinikách, zdravotných strediskách združujúcich 
zdravotnícke zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti a ambulanciách s účinnosťou od 4. 
5. 2022) 
 

• Usmernenie lekárov všeobecnej zdravotnej starostlivosti s vykazovaním ošetrovného a 
nemocenského v súvislosti s ochorením, kontaktom (izoláciou/karanténou) alebo špecifickou 
okolnosťou (zatvorenia definovaných zariadení) súvisiacou pri ochorení COVID-19 v 
SR aktualizované 2. 5. 2022 
 

• Usmernenie MZ SR k antigénovému testovaniu pacientov pred prevozom prostredníctvom 
Záchrannej zdravotnej služby a vykazovaniu testov 
 

• Usmernenie MZ SR k indikáciám testovania metódou RT-PCR, LAMP, PoCT a testovaniu 
pacientov, zamestnancov a osôb zúčastňujúcich sa praktickej odbornej prípravy v ústavných 
zdravotníckych zariadeniach (nemocniciach), poliklinikách, zdravotných strediskách združujúcich 
zdravotnícke zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti a ambulanciách  
 

• Vyhláška ÚVZ SR č. 33/2022 k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe 
osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 s účinnosťou od 
21.4.2022 
 

• Vyhláška ÚVZ SR č. 32/2022 k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest s účinnosťou od 
21.4.2022 
 

• Vyhláška ÚVZ SR č. 31/2022 k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest s účinnosť od 
6.4.2022 
 

• Vyhláška ÚVZ SR č. 29/2022 k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest s účinnosťou od 
14.3.2022 
 

• Vyhláška ÚVZ SR č. 28/2022 ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR s 
účinnosťou od 14.3.2022 
 

• Usmernenie lekárov všeobecnej zdravotnej starostlivosti s vykazovaním ošetrovného a 
nemocenského v súvislosti s ochorením, kontaktom (izoláciou/karanténou) alebo špecifickou 
okolnosťou (zatvorenia definovaných zariadení) súvisiacou pri ochorení COVID-19 v 
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SR, aktualizované 7.3.2022 
 

• Vyhláška ÚVZ SR č. 25/2022 V. v. SR k obmedzeniam prevádzok s účinnosťou od 26.2.2022 
 

• Vyhláška ÚVZ SR č. 24/2022 V. v. SR k obmedzeniam hromadných podujatí s účinnosťou od 
26.2.2022 
 

• Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR č. Z012564-2022 z 15.2.2022 k preskripcii 
humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín 
 

• Vyhláška ÚVZ SR č. 22/2022 V. v. SR k obmedzeniam prevádzok s účinnosťou od 16.2.2022 
 

• Vyhláška ÚVZ SR č. 21/2022 ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie 
Slovenskej republiky s účinnosťou od 16.2.2022 
 

• Vyhláška ÚVZ SR č. 20/2022 k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe 
osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 s účinnosťou 
od 16.2.2022 
 

• Vyhláška ÚVZ SR č. 19/2022 k obmedzeniam prevádzok s účinnosťou od 15.2.2022 
 

• Vyhláška ÚVZ SR č. 18/2022 k obmedzeniam hromadných podujatí s účinnosťou od 15.2.2022 
 

• Usmernenie MZ SR k testovaniu pacientov, zamestnancov a osôb zúčastňujúcich sa praktickej 
odbornej prípravy v ústavných zdravotníckych zariadeniach (nemocniciach), poliklinikách, 
zdravotníckych strediskách združujúcich zdravotnícke zariadenia ambulantnej zdravotnej 
starostlivosti a ambulanciách s účinnosťou od 8.2.2022 
 

• Usmernenie MZ SR k aplikácii dodatočnej tretej dávky mRNA vakcíny pre imunokompromitované 
osoby a posilňovacej dávky vakcíny pre ostatné osoby proti ochoreniu COVID-19 s účinnosťou 
od 14.2.2022 
 

• Vyhláška ÚVZ SR č. 17/2022 k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe 
osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 s účinnosťou 
od 5.2.2022 
 

• Vyhlášku ÚVZ SR č. 16/2022 k dočasným opatreniam pre vstup zamestnancov na pracovisko 
zamestnávateľa s účinnosťou od 5.2.2022 
 

• PRÍRUČKA PRE PACIENTA A JEHO BLÍZKYCH 
 

• Informácia MZ SR o ukončovaní izolácie po pozitívnom výsledku testu na COVID-19 zo dňa 
3.2.2022 
 

• Vyhláška ÚVZ SR č. 15/2022 k dočasným opatreniam pre vstup zamestnancov na pracovisko 
zamestnávateľa s účinnosťou od 1.2.2022 
 

• Vyhláška ÚVZ SR č. 14/2022 k povinnostiam v ústavoch na výkon väzby, ústavoch na výkon 
trestu odňatia slobody, ústavoch na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnici 
pre obvinených a odsúdených s účinnosťou od 1.2.2022 
 

• Vyhláška ÚVZ SR č. 13/2022 k obmedzeniam prevádzok s účinnosťou od 1.2.2022 
 

• Vyhláška ÚVZ SR č. 12/2022 k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s 
účinnosťou od 1.2.2022 
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• Vyhláška ÚVZ SR č. 11/2022 k obmedzeniam hromadných podujatí s účinnosťou od 1.2.2022 
 

• Vyhláška ÚVZ SR č. 10/2022 ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR s 
účinnosťou od 4.2.2022 
 

• Informácia Sociálnej poisťovne zo dňa 27.1.2022, ktorá sa týka nároku na dávku nemocenské 
 

• Informácia MZ SR o preplácaní nákladov za prevoz zomrelých pacientov na COVID-19 späť do 
miesta bydliska zo dňa 26.1.2022 
 

• Informácia MZ SR o platnosti Covid preukazu EÚ 
 

• Informácia MZ SR o bezplatnom základnom ošetrení chrupu aj bez preventívnej prehliadky 
 

• Vyhláška ÚVZ SR č. 7/2022 k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie Covid-19 a karanténe osôb, 
ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie Covid-19 s účinnosťou od 
25.1.2022 
 

• Vyhláška ÚVZ SR č. 6/2022 k obmedzeniam prevádzok s účinnosť od 19.1.2022 
 

• Vyhláška ÚVZ SR č. 5/2022 k obmedzeniam hromadných podujatí s účinnosťou od 19.1.2022 
 

• Vyhláška ÚVZ SR č. 4/2022, ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia nariaďuje dočasné 
opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa s účinnosťou od 19.1.2022 
 

• Vyhláška ÚVZ SR č. 3/2022 k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest s účinnosťou od 
19.1.2022 
 

• Štandardný postup MZ SR „Pediatrické odporúčania pre manažment detského a dospievajúceho 
pacienta v súvislosti s ochorením COVID-19“ - 1. revízia s účinnosťou od 14.1.2022 
 

• Informácia MZ SR o postupoch pri vystavovaní ošetrovného pre poskytovanie zdravotnej 
starostlivosti vo všeobecnej ambulancii pre deti a dorast počas pandémie COVID-19 s 
účinnosťou od 12.1.2022 
 

• Usmernenie MZ SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast o postupoch pre poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti vo všeobecnej ambulancii pre deti a dorast počas pandémie COVID-19 s 
účinnosťou od 14.1.2022 
 

• Odborné usmernenie MZ SR vo veci kontraindikácie očkovania proti ochoreniu COVID-19 s 
účinnosťou od 12.1.2022 
 

• Vyhláška ÚVZ SR č. 2/2022 k obmedzeniam hromadných podujatí s účinnosťou od 12.1.2022. 
Prílohou k vyhláške je vzor Certifikátu o výnimke z očkovania. 
 

• Vyhláška ÚVZ SR č. 1/2022 k obmedzeniam prevádzok s účinnosťou od 7.1.2022 
 

• Informácia Sociálnej poisťovne zo dňa 27.12.2021, ktorá sa týka nároku na vyšší covidový 
úrazový príplatok 
 

• Vyhláška ÚVZ SR č. 312/2021, ktorou sa mení vyhláška ÚVZ SR č. 306/2021, ktorou sa 
nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok v znení vyhlášky 
ÚVZ SR č. 311/2021 s účinnosťou od 3.1.2022 

• Vyhláška ÚVZ SR č. 311/2021, ktorou sa mení vyhláška ÚVZ SR č. 306/2021, ktorou sa 
nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok s účinnosťou od 
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23.12.2021 
 

• Vyhláška ÚVZ SR č. 310/2021, ktorou sa mení vyhláška ÚVZ SR č. 307/2021, ktorou sa 
nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí s 
účinnosťou od 23.12.2021 
 

• Vyhláška ÚVZ SR č. 309/2021, ktorou sa mení vyhláška ÚVZ SR č. 268/2021, ktorou sa 
nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe 
na územie Slovenskej republiky s účinnosťou od 23.12.2021 
 

• Vyhláška MZ SR č. 509/2021 Z. z., ktorou sa mení vyhláška MZ SR č. 96/2021 Z. z., ktorou sa 
určujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19 s účinnosťou od 
21.12.2021 
 

• Informácia MZ SR pre osoby, ktoré sa nemôžu zo zdravotných dôvodov zaočkovať proti 
ochoreniu COVID-19 zo dňa 22.12.2021 
 

• Vyhláška ÚVZ SR č. 307/2021 k obmedzeniam hromadných podujatí s účinnosťou od 
17.12.2021 
 

• Vyhláška ÚVZ SR č. 306/2021 k obmedzeniam prevádzok s účinnosťou od 17.12.2021, § 2 ods. 
2 písm. af) a ag) od 25.12.2021 
 

• Usmernenie MZ SR k aplikácii dodatočnej tretej dávky mRNA vakcíny pre imunokompromitované 
osoby a posilňovacej dávky mRNA vakcíny pre ostatné osoby proti ochoreniu COVID-19 s 
účinnosťou od 14.12.2021 
 

• Usmernenie MZ SR k spôsobu testovania pacientov v podmienkach ambulancie urgentného 
príjmu a prijímacích oddelení/ambulancií nemocníc s účinnosťou od 13.12.2021 
 

• Vyhláška ÚVZ SR č. 301/2021 k obmedzeniam hromadných podujatí s účinnosťou od 
10.12.2021 
 

• Uznesenie vlády SR č. 772 k návrhu na aktualizáciu opatrení s účinnosťou od 14.12.2021 
 

• Vyhláška ÚVZ SR č. 290/2021 k obmedzeniam prevádzok s účinnosťou od 10.12.2021, § 2 ods. 
2 písm. af) a ag) od 25.12.2021 
 

• Vyhláška ÚVZ SR č. 289/2021 k obmedzeniam hromadných podujatí s účinnosťou od 
10.12.2021 
 

• Usmernenie MZ SR k aplikácii dodatočnej tretej dávky mRNA vakcíny pre imunokompromitované 
osoby a posilňovacej dávky mRNA vakcíny pre ostatné osoby proti ochoreniu COVID-19 
aktualizované 8.12.2021 s účinnosťou od 9.12.2021 
 

• Informácia Sociálnej poisťovne zo dňa 6.12.2021 týkajúca sa nároku na pandemické ošetrovné 
pri uzavretých školách a karanténe 
 

• Uznesenie vlády SR č. 735 k návrhu na aktualizáciu opatrení podľa článku 5 ods. 4 ústavného 
zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu 
a núdzového stavu s účinnosťou od 8.12.2021 
 

• Nariadenie vlády SR č. 459/2021 Z. z. na vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie v 
súvislosti s vyhláseným núdzovým stavom na zabezpečenie riešenia ochorenia COVID-19 s 
účinnosťou od 3.12.2021 
 

https://www.aopp.sk/storage/app/media/Covid-19/vyhlaska_310.pdf
https://www.aopp.sk/storage/app/media/Covid-19/vyhlaska_310.pdf
https://www.aopp.sk/storage/app/media/Covid-19/vyhlaska_309.pdf
https://www.aopp.sk/storage/app/media/Covid-19/vyhlaska_309.pdf
https://www.aopp.sk/storage/app/media/Covid-19/vyhlaska_309.pdf
https://www.aopp.sk/storage/app/media/Covid-19/ZZ_2021_509_20211221.pdf
https://www.aopp.sk/storage/app/media/Covid-19/ZZ_2021_509_20211221.pdf
https://www.aopp.sk/storage/app/media/Covid-19/Kontraindik%C3%A1cia%20o%C4%8Dkovania%2022.12.2021.docx
https://www.aopp.sk/storage/app/media/Covid-19/Kontraindik%C3%A1cia%20o%C4%8Dkovania%2022.12.2021.docx
https://www.aopp.sk/storage/app/media/Covid-19/vyhlaska_307.pdf
https://www.aopp.sk/storage/app/media/Covid-19/vyhlaska_306.pdf
https://www.aopp.sk/storage/app/media/Covid-19/mu-tretia-davka-11.pdf
https://www.aopp.sk/storage/app/media/Covid-19/mu-tretia-davka-11.pdf
https://www.aopp.sk/storage/app/media/Covid-19/usmernenietestovaniepoctagpub-9.pdf
https://www.aopp.sk/storage/app/media/Covid-19/usmernenietestovaniepoctagpub-9.pdf
https://www.aopp.sk/storage/app/media/Covid-19/vyhlaska_301.pdf
https://www.aopp.sk/storage/app/media/Covid-19/ZZ_2021_476_20211214.pdf
https://www.aopp.sk/storage/app/media/Covid-19/vyhlaska_290.pdf
https://www.aopp.sk/storage/app/media/Covid-19/vyhlaska_289.pdf
https://www.aopp.sk/storage/app/media/Covid-19/mu-tretia-davka-8.pdf
https://www.aopp.sk/storage/app/media/Covid-19/mu-tretia-davka-8.pdf
https://www.aopp.sk/storage/app/media/Covid-19/mu-tretia-davka-8.pdf
https://www.aopp.sk/storage/app/media/Covid-19/N%C3%A1rok%20na%20pandemick%C3%A9%20o%C5%A1etrovn%C3%A9%208.12.2021.docx
https://www.aopp.sk/storage/app/media/Covid-19/N%C3%A1rok%20na%20pandemick%C3%A9%20o%C5%A1etrovn%C3%A9%208.12.2021.docx
https://www.aopp.sk/storage/app/media/Covid-19/ZZ_2021_465_20211208.pdf
https://www.aopp.sk/storage/app/media/Covid-19/ZZ_2021_465_20211208.pdf
https://www.aopp.sk/storage/app/media/Covid-19/ZZ_2021_465_20211208.pdf
https://www.aopp.sk/storage/app/media/Covid-19/ZZ_2021_459_20211203.pdf
https://www.aopp.sk/storage/app/media/Covid-19/ZZ_2021_459_20211203.pdf


 

             

• Vyhláška ÚVZ SR č. 268/2021 ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie 
Slovenskej republiky s účinnosťou od 1.12.2021 
 

• Informácia Sociálnej poisťovne zo dňa 30.11.2021 týkajúca sa zmien v nároku na pandemickú 
dávku nemocenské od 1.12.2021 
 

• Základné zásady pri potvrdzovaní PN z dôvodu nariadeného karanténneho opatrenia/izolácie zo 
dňa 25.11.2021 
 

• Štandardný postup pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti vo všeobecnej ambulancii pre 
dospelých počas pandémie COVID-19 (verzia 4 platná od 25.11.2021) 
 

• Vyhláška ÚVZ SR č. 264/2021 k dočasným opatreniam pre vstup zamestnancov na pracovisko 
zamestnávateľa s účinnosťou od 29.11.2021 
 

• Vyhláška ÚVZ SR č. 263/2021 k obmedzeniam prevádzok s účinnosťou od 25.11.2021 
 

• Vyhláška ÚVZ SR č. 262/2021 k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest s účinnosťou od 
25.11.2021 
 

• Vyhláška ÚVZ SR č. 261/2021 k obmedzeniam hromadných podujatí s účinnosťou od 
25.11.2021 
 

• Uznesenie vlády SR č. 695 k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu s účinnosťou od 
25.11.2021 
 

• Vyhláška ÚVZ SR č. 259/2021 k obmedzeniam prevádzok s účinnosťou od 22.11.2021  
 

• Vyhláška ÚVZ SR č. 258/2021 k obmedzeniam hromadných podujatí s účinnosťou od 
22.11.2021  
 

• Uznesenie vlády SR č. 662 k návrhu na aktualizáciu mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s 
ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 s účinnosť od 22.11.2021 
 

• Zákon č. 412/2021 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou 
pandémie ochorenia COVID-19 s účinnosťou od 15.11.2021 
 

• Uznesenie vlády SR č. 650 k návrhu na aktualizáciu mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s 
ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 s účinnosťou od 15.11.2021 
 

• Uznesenie vlády SR č. 638 k návrhu na aktualizáciu mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s 
ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 s účinnosťou od 8.11.2021 
 

• Odpoveď Ministerstva zdravotníctva SR na žiadosť AOPP k potrebe bezplatného testovania 
pacientov a výnimiek pre COVID pasy zo dňa 4.11.2021 
 

• Usmernenie MZ SR k aplikácii dodatočnej tretej dávky mRNA vakcíny pre imunokompromitované 
osoby a tretej posilňovacej dávky mRNA vakcíny pre ostatné osoby proti ochoreniu COVID-19 s 
účinnosťou od 29.10.2021 
 

• Informácia Sociálnej poisťovne zo dňa 15.10.2021 týkajúca sa zmien v posudzovaní invalidity u 
poistencov s poruchami autistického spektra 
 

• Informácia MZ SR k očkovaniu tretími dávkami vakcíny osôb kategórie 55+ zo dňa 26.10.2021 
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• Uznesenie vlády SR č. 624 k návrhu na aktualizáciu mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s 
ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 s účinnosťou od 1.11.2021 
 

• Usmernenie MZ SR k aplikácii dodatočnej tretej dávky mRNA vakcíny pre imunokompromitované 
osoby a tretej posilňovacej dávky mRNA vakcíny pre ostatné osoby proti ochoreniu COVID-19 zo 
dňa 25.10.2021 
 

• Uznesenie vlády SR č. 611 k návrhu na aktualizáciu mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s 
ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 s účinnosťou od 25.10.2021 
 

• Vyhláška ÚVZ SR č. 257/2021 k povinnostiam v ústavoch na výkon väzby, ústavoch na výkon 
trestu odňatia slobody, ústavoch na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnici 
pre obvinených a odsúdených s účinnosťou od 25.10.2021 
 

• Uznesenie vlády SR č. 601 k návrhu na aktualizáciu mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s 
ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 s účinnosťou od 18.10.2021 
 

• Informácia Ministerstva zdravotníctva SR k očkovaniu tretími dávkami vakcíny a k očkovaniu 
detí zo dňa 14.10.2021 
 

• Usmernenie MZ SR k aplikácii dodatočnej tretej dávky mRNA vakcíny pre imunokompromitované 
osoby a tretej posilňovacej dávky mRNA vakcíny pre ostatné osoby proti ochoreniu COVID-19 s 
účinnosťou od 13.10.2021 
 

• Redakčné oznámenie o oprave chýb vo vyhláške ÚVZ SR č. 254/2021 k obmedzeniam 
hromadných podujatí zo dňa 10.10.2021 
 

• Vyhláška MZ SR č. 362/2021 Z. z. ku kritériám určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu 
COVID-19 s účinnosťou od 12.10.2021 
 

• Uznesenie vlády SR č. 574 k návrhu na aktualizáciu mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s 
ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 s účinnosť od 11.10.2021 
 

• Vyhláška ÚVZ SR č. 255/2021 ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie 
Slovenskej republiky s účinnosťou od 15.10.2021 
 

• Vyhláška ÚVZ SR č. 254/2021 k obmedzeniam hromadných podujatí s účinnosťou od 
11.10.2021 
 

• Vyhláška ÚVZ SR č. 253/2021 k obmedzeniam prevádzok s účinnosťou od 11.10.2021 
 

• Vyhláška ÚVZ SR č. 252/2021 k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe 
osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 s účinnosťou 
od 11.10.2021 
 

• Vyhláška ÚVZ SR č. 250/2021 k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest s účinnosť od 
4.10.2021  
 

• Uznesenie vlády SR č. 557 k návrhu na aktualizáciu mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s 
ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 s účinnosťou od 4.10.2021 
 

• Odporúčanie Ministerstva zdravotníctva SR k možnosti bezplatného testovania PCR testami zo 
dňa 27.9.2021 
 

• Usmernenie Ministerstva zdravotníctva SR k antigénovému testovaniu pacientov pred prevozom 
prostredníctvom Záchrannej zdravotnej služby s účinnosťou od 28.9.2021 
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• Uznesenie vlády SR č. 535 k návrhu na aktualizáciu mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s 
ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 s účinnosťou od 27.9.2021 
 

• Informácia Sociálnej poisťovne k nároku na poberanie dávky pandemické ošetrovné zo dňa 
17.9.2021 
 

• Informácia Ministerstva zdravotníctva SR o manuáloch k posúdeniu zdravotného stavu dieťaťa 
 

• Uznesenie vlády SR č. 528 k návrhu na aktualizáciu mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s 
ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 s účinnosťou od 17.9.2021 
 

• Uznesenie vlády SR č. 527 k návrhu na určenie príslušného stupňa Alert systému pre prijímanie 
protiepidemických opatrení na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky s účinnosť od 
20.9.2021 
 

• Informácia Ministerstva zdravotníctva SR k očkovaniu proti ochoreniu COVID-19 treťou dávkou 
vakcíny 
 

• Odborný materiál Ministerstva zdravotníctva SR „Antigénové testovanie pacientov pred 
prevozom prostredníctvom Záchrannej zdravotnej služby“ 
 

• Usmernenie Ministerstva zdravotníctva SR k aplikácii tretej dávky mRNA vakcíny proti ochoreniu 
COVID-19 s účinnosťou od 13.9.2021 
 

• Usmernenie Ministerstva zdravotníctva SR k očkovaniu detí vo veku 5 - 11 rokov proti ochoreniu 
COVID-19 s účinnosťou od 9.9.2021 
 

• Usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky k testovaniu pacientov, 
zamestnancov zo dňa 7.9.2021 
 

• Usmernenie lekárov všeobecnej zdravotnej starostlivosti s vykazovaním ošetrovného a 
nemocenského v súvislosti s ochorením COVID-19 aktualizované dňa 8.9.2021  
 

• Uznesenie vlády SR č. 501 k návrhu na aktualizáciu mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s 
ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 s účinnosťou od 9.9.2021 
 

• Vyhláška ÚVZ SR č. 247/2021 k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe 
osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 s účinnosťou 
od 13.9.2021 
 

• Vyhláška ÚVZ SR č. 244/2021 ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie 
Slovenskej republiky s účinnosť od 30.8.2021 
 

• Usmernenie Ministerstva zdravotníctva SR k testovaniu pacientov v ústavných zdravotníckych 
zariadeniach (nemocniciach), poliklinikách, zdravotných strediskách združujúcich zdravotnícke 
zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti a ambulanciách s účinnosťou od 25.8.2021 
 

• Uznesenie vlády SR č. 464 k návrhu na aktualizáciu mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s 
ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 s účinnosťou od 30.8.2021 
 

• Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške ÚVZ SR č. 239/2021 V. v. SR k izolácii osôb 
pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou 
pozitívnou na ochorenie COVID-19 
 

• Uznesenie vlády SR č. 446 k návrhu na aktualizáciu mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s 
ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 s účinnosťou od 23.8.2021 
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• Vyhláška ÚVZ SR č. 241/2021 k obmedzeniam hromadných podujatí s účinnosťou od 16.8.2021 
 

• Vyhláška ÚVZ SR č. 240/2021 k obmedzeniam prevádzok s účinnosťou od 16.8.2021 
 

• Vyhláška ÚVZ SR č. 239/2021 k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe 
osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 s účinnosťou 
od 16.8.2021 
 

• Vyhláška ÚVZ SR č. 238/2021 k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s 
účinnosťou od 16.8.2021 
 

• Vyhláška ÚVZ SR č. 237/2021 k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest s účinnosť od 
16.8.2021 
 

• Uznesenie vlády SR č. 441 k návrhu na aktualizáciu mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s 
ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 s účinnosťou od 16.8.2021 
 

• Oznam Ministerstva zdravotníctva SR k očkovaniu bez registrácie 
 

• Vyhláška ÚVZ SR č. 236/2021 k obmedzeniam hromadných podujatí s účinnosťou od 31.7.2021  
 

• Vyhláška ÚVZ SR č. 234/2021 k obmedzeniam prevádzok s účinnosťou od 26.7.2021 
 

• Vyhláška ÚVZ SR č. 233/2021 k obmedzeniam hromadných podujatí s účinnosťou od 23. a 
26.7.2021  
 

• Vyhláška ÚVZ SR č. 231/2021 ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie 
Slovenskej republiky s účinnosťou od 16.7.2021 
 

• Sociálna poisťovňa k pandemickej PN po návrate z dovolenky zo zahraničia 
 

• Uznesenie vlády SR č. 406 k návrhu na určenie príslušného stupňa Alert systému pre prijímanie 
protiepidemických opatrení na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky s účinnosť od 
12.7.2021 
 

• Uznesenie vlády SR č. 405 k návrhu na aktualizáciu mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s 
ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 s účinnosťou od 12.7.2021 
 

• Vyhláška ÚVZ SR č. 227/2021 ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie 
Slovenskej republiky s účinnosťou od 9.7.2021  
 

• Vyhláška ÚVZ SR č. 226/2021 ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie 
Slovenskej republiky s účinnosťou od 9.7.2021  
 

• Uznesenie vlády SR č. 392 k návrhu na aktualizáciu mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s 
ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 s účinnosťou od 5.7.2021 
 

• Nariadenie vlády SR č. 255/2021 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzby za jednu hodinu 
osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie s účinnosťou od 1.7.2021 
 

• Odborný materiál Ministerstva zdravotníctva SR „Klinický protokol indikácií testovania metódou 
RT-PCR na dôkaz SARS-CoV-2 (verzia 11)“ 
 

• Vyhláška ÚVZ SR č. 223/2021 k obmedzeniam hromadných podujatí s účinnosťou od 28.6.2021 
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• Uznesenie vlády SR č. 362 k návrhu aktualizácie zoznamu krajín sveta podľa aktuálnej 
rizikovosti s ohľadom na ich národnú epidemiologickú situáciu s účinnosťou od 28.6.2021 
 

• Uznesenie vlády SR č. 361 k návrhu na aktualizáciu mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s 
ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 s účinnosťou od 28.6.2021 
 

• Sociálna poisťovňa k poberaniu dávky pandemické ošetrovné počas letných školských prázdnin 
 

• Uznesenie vlády SR č. 346 k návrhu aktualizácie zoznamu krajín sveta podľa aktuálnej 
rizikovosti s ohľadom na ich národnú epidemiologickú situáciu s účinnosťou od 21.6.2021 
 

• Uznesenie vlády SR č. 347 k návrhu na aktualizáciu mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s 
ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 s účinnosťou od 17.6.2021 
 

• Vyhláška ÚVZ SR č. 219/2021 k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest s účinnosťou od 
17.6.2021 
 

• Vyhláška ÚVZ SR č. 218/2021 ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie 
Slovenskej republiky s účinnosťou od 14.6.2021 
 

• Vyhláška ÚVZ SR č. 217/2021 k obmedzeniam prevádzok s účinnosťou od 14.6.2021 
 

• Vyhláška ÚVZ SR č. 216/2021 k obmedzeniam hromadných podujatí s účinnosťou od 14.6.2021 
 

• Vyhláška MZ SR č. 232/2021 Z. z., ktorou sa mení vyhláška MZ SR č. 96/2021 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19 v znení vyhlášky 
č. 161/2021 Z. z. s účinnosťou od 5.6.2021 
 

• Usmernenie MZ SR k návštevám pacientov hospitalizovaných v ústavných zdravotníckych 
zariadeniach počas pandémie ochorenia COVID-19 vydané 25.5.2021 
 

• Vyhláška ÚVZ SR SR č. 212/2021 ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie 
Slovenskej republiky s účinnosťou od 31.5.2021 
 

• Vyhlášky ÚVZ SR č. 209/2021 a č. 210/2021 - redakčné oznámenia o oprave chýb v nižšie 
uvedených vyhláškach 
 

• Vyhlášku ÚVZ SR č. 208/2021 k obmedzeniam hromadných podujatí s účinnosťou od 17.5.2021 
 

• Vyhlášku ÚVZ SR č. 207/2021 k obmedzeniam prevádzok s účinnosťou od 17.5.2021 
 

• Vyhláška ÚVZ SR č. 206/2021 k prekrytiu horných dýchacích ciest s účinnosťou od 17.5.2021  
 

• Vyhláška ÚVZ SR č. 205/2021 k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s 
účinnosťou od 14.5.2021 
 

• Informácia MZ SR k očkovaniu vakcínami Pfizer a Moderna zo dňa 8.5.2021 
 

• Vyhláška ÚVZ SR č. 204/2021 k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie Covid-19 a karanténe 
osôb s účinnosťou od 10.5.2021 
 

• Vyhláška ÚVZ SR č. 203/2021 k obmedzeniam hromadných podujatí s účinnosťou od 10.5.2021 
 

• Vyhláška ÚVZ SR č. 202/2021 k obmedzeniam prevádzok s účinnosťou od 10.5.2021 
 

• Sociálna poisťovňa k predĺženiu poberania nemocenských dávok 
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• Vyhláška ÚVZ SR č. 200/2021 k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov 
zamestnávateľa s účinnosťou od 3.5.2021 
 

• Vyhláška ÚVZ SR č. 199/2021 k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí s účinnosťou 
od 3.5.2021 
 

• Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 229 z 28.4.2021 k návrhu na aktualizáciu opatrení 
podľa článku 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, 
vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu s účinnosťou od 3.5.2021 
 

• Vyhláška MZ SR č. 161/2021 Z. z. ku kritériám určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu 
COVID-19 s účinnosťou od 1.5.2021 
 

• Vyhláška ÚVZ SR č. 197/2021 k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov 
zamestnávateľa s účinnosťou od 29.4.2021 
 

• Vyhláška ÚVZ SR č. 196/2021 k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí s účinnosťou 
od 27.4.2021 
 

• Predĺženie núdzového stavu s účinnosťou od 29.4.2021 
 

• Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 214 zo 21.4.2021 k návrhu na aktualizáciu opatrení 
podľa článku 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, 
vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu s účinnosť od 22.4.2021 
 

• Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 203 zo 16.4.2021 k návrhu na aktualizáciu opatrení 
podľa článku 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, 
vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu s účinnosťou od 19.4.2021 
 

• Vyhláška ÚVZ SR č. 186/2021 k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí s účinnosťou 
od 19.4.2021 
 

• Vyhláška ÚVZ SR č. 187/2021 k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov 
zamestnávateľa s účinnosťou od 19.4.2021  
 

• Vyhláška ÚVZ SR č. 176/2021 ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie 
Slovenskej republiky s účinnosťou od 19.4.2021 
 

• Vyhláška ÚVZ SR č. 175/2021 k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest s účinnosťou od 
19.4.2021 
 

• Predĺženie núdzového stavu s účinnosťou od 25.3.2021 
 

• Čiastka 51 Vestníka vlády Slovenskej republikyvydaná 19. marca 2021, ktorá o. i. obsahuje: 
o Vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 130/2021 Vestníka 

vlády SR ku karanténnym povinnostiam po vstupe na územie Slovenskej republiky s 
účinnosťou od 22.3.2021 

o Vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 131/2021 Vestníka 
vlády SR k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí s účinnosťou od 22.3.2021 

o Vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 132/2021 Vestníka 
vlády SR k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa s 
účinnosťou od 22.3.2021 

o Vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 133/2021 Vestníka 
vlády SR k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest s účinnosťou od 20.3.2021 
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• Antigénové testovanie pacientov pred prevozom prostredníctvom Záchrannej zdravotnej služby z 
22.3.2021 
 

• „Cesta pacienta“ – Starostlivosť o pacienta s ochorením COVID-19 v ambulancii všeobecného 
lekára zo 17.3.2021 
 

• Štandardný postup pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti vo všeobecnej ambulancii pre 
dospelých počas pandémie COVID-19 zo dňa17.3.2021 
 

• Predĺženie núdzového stavu s účinnosťou od 20.3.2021 
 

• Sociálna poisťovňa k ukončovaniu pandemickej pracovnej neschopnosti a poberania dávky 
pandemické ošetrovné zo dňa 12.3.2021 
 

• Čiastku 46 Vestníka vlády Slovenskej republikyvydaná 11. marca 2021, ktorá o. i. obsahuje: 
o Vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 111/2021 Vestníka 

vlády SR k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest s účinnosťou od 15.3.2021 
 

• Vyhláška MZ SR č. 96/2021 Z. z. ku kritériám určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu 
COVID-19 s účinnosťou od 8.3.2021 
 

• Čiastka 40 Vestníka vlády Slovenskej republikyvydaná 3. marca 2021, ktorá obsahuje: 
o Vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 97/2021 Vestníka vlády 

SR k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do 
úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 s účinnosťou od 8.3.2021 

o Vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 98/2021 Vestníka vlády 
SR k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí s účinnosť od 8.3.2021 

o Vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 99/2021 Vestníka vlády 
SR k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest s účinnosťou od 8.3.2021 
 

• Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 123 k návrhu na prijatie opatrení podľa článku 5 ods. 4 
ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, 
výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 3.3.2021 
 

• Vyhláška MZ SR č. 93/2021 Z. z. ku kritériám určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu 
COVID-19 s účinnosť od 27.2.2021 
 

• Vyhláška ÚVZ SR č. 64 ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej 
republiky s účinnosťou od 17.2.2021 
 

• Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 88 k návrhu na zmenu a doplnenie uznesenia vlády SR 
č. 77 z 5.februára 2021, k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu a na 
prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. s účinnosťou od 
15.2.2021 
 

• Vyhláška MZ SR č. 58/2021 Z. z. k určeniu poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19 s 
účinnosťou od 12.2.2021 
 

• Predĺženie núdzového stavu s účinnosťou od 6.2.2021 
 

• Čiastka 21 Vestníka vlády SR, ktorá obsahuje vyhlášku č. 49, ktorou sa mení vyhláška č. 
45/2021 Vestníka vlády SR 
 

• Čiastka 19 Vestníka vlády SR, ktorá obsahuje viacero vyhlášok ku karanténnym povinnostiam 
osôb po vstupe na územie SR, k izolácii osôb pozitívnych na COVID-19 alebo ktorí prišli do 
kontaktu s takýmito osobami, vyhlášky Regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Nitre a 
Banskej Bystrici, k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí a k režimu vstupu osôb do 
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priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa 
 

• Aktuálna informácia Sociálnej poisťovne zo dňa 4.2.2021 k nároku na pandemické ošetrovné od 
8.2.2021 
 

• Čiastka 16 Vestníka vlády SR - Vyhláška ÚVZ SR č. 36 k režimu vstupu osôb do priestorov 
prevádzok a priestorov zamestnávateľa s účinnosťou od 3.2.2021 
 

• Klinický protokol zjednotených postupov poskytovania ambulantnej a ústavnej zdravotnej 
starostlivosti dieťaťu počas pandémie COVID-19 z 29.1.2021 
 

• Odborné stanovisko MZ SR k prepúšťaniu pacientov zo zdravotníckeho zariadenia (ZZ) do 
zariadenia sociálnych služieb (ZSS) v súvislosti s ochorením COVID-19 (3. aktualizácia) z 
28.1.2021 
 

• Vyhlášky ÚVZ k obmedzeniu prevádzok a hromadných podujatí a k režimu vstupu osôb do 
priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa, obe s účinnosťou od 27.1.2021 
 

• V Zbierke zákonov Slovenskej republiky bolo dňa 22.1.2021 pod č.14/2021 Z. z. vyhlásené 
uznesenie vlády SR č. 44  z 20.1.2021 k návrhu na predĺženie trvania opatrení prijatých 
uznesením vlády SR č. 1 zo 6. januára 2021 podľa článku 5 ods. 4 ústavného zákona č. 
227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a 
núdzového stavu v znení neskorších predpisov a na zmenu a doplnenie uznesenia vlády SR č. 
30 zo 17. januára 2021 s účinnosťou od 22.1.2021 
 

• Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 44 z 20. januára 2021 k návrhu na predĺženie trvania 
opatrení prijatých uznesením vlády SR č. 1 zo 6. januára 2021 a na zmenu a doplnenie 
uznesenia vlády SR č. 30 zo 17. januára 2021 
 

• Zákon č. 9/2021 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou 
pandémie ochorenia COVID-19 s účinnosťou od 19.1.2021 
 

• Vyhláška MZ SR, ktorou sa ustanovujú kritéria určenia poradia očkovania osôb proti ochoreniu 
COVID-19 s účinnosťou od 20.1.2021 
 

• Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 30 zo 17.1.2021 k návrhu na prijatie opatrení na pokles 
ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky a na zmenu prijatých opatrení 
 

• Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 1 zo 6.1.2021 k návrhu na zmenu prijatých opatrení 
 

• Sociálna poisťovňa k nároku na pandemické ošetrovné zo dňa 7.1.2021 
 

• Metodický postup pre očkovanie proti ochoreniu COVID-19 vakcínou Pfizer Biontech 
 

• Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31.12.2020 k návrhu na zmenu opatrení 
 

• Vyhláška ÚVZ k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí s účinnosťou od 1.1.2021 
 

• Predĺženie núdzového stavu s účinnosťou od 29.12.2020 
 

• Vyhláška ÚVZ k izolácii osôb pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, 
ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 s účinnosťou od 
22.12.2020 
 

• Vyhláška ÚVZ ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky s 
účinnosťou od 21.12.2020 
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• Čiastka 26 Vestníka vlády Slovenskej republiky zo dňa 17.12.2020, ktorá obsahuje vyhlášku 
ÚVZ SR k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a poskytovateľov sociálnych 
služieb (účinnosť od 21.12.2020), vyhlášku ÚVZ k obmedzeniam prevádzok a hromadných 
podujatí (účinnosť od 19.12.2020) a ďalšie 
 

• Metodika k testovaniu na prítomnosť koronavírusu SARS-CoV-2 spôsobujúceho ochorenie 
COVID-19 pre ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti rýchlym antigénovým 
testom 
 

• Odborné stanovisko MZ SR k prepúšťaniu pacientov zo zdravotníckeho zariadenia (ZZ) do 
zariadenia sociálnych služieb (ZSS) v súvislosti s ochorením COVID-19 
 

• Vyhláška ÚVZ k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 pred 
vstupom do priestorov škôl s účinnosťou od 11.12.2020 
 

• Prehľad najdôležitejších zmien vo vyhláške k činnosti prevádzok a organizácii hromadných 
podujatí 
 

• Vyhláška ÚVZ SR k obmedzeniu prevádzok a hromadných podujatí s účinnosťou od 14.12.2020 
 

• Vyhláška ÚVZ SR ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej 
republiky s účinnosťou od 8.12.2020 
 

• Vyhláška ÚVZ SR k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 
pred vstupom do priestorov škôl s účinnosťou od 7.12.2020 
 

• Vyhlášky ÚVZ SR ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej 
republiky s účinnosťou od 7.12.2020 
 

• Usmernenie lekárov všeobecnej zdravotnej starostlivosti s vybavovaním ošetrovného 
a nemocenského 
 

• Metodika k testovaniu na prítomnosť koronavírusu SARS-CoV-2 spôsobujúceho ochorenie 
COVID-19 v ambulanciách VLD rýchlym antigénovým testom 
 

• Sociálna poisťovňa k urýchleniu vybavenia pandemickej PN zo dňa 25.11.2020 
 

• Vyhlášky ÚVZ SR k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí a ku karanténnym 
povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky s účinnosťou od 26. a 27.11.2020 
 

• Štandardný preventívny, diagnostický a terapeutický postup pri starostlivosti o kriticky chorých 
s COVID-19 
 

• Štandardný operačný postup pre zabezpečenie prevádzkových opatrení v zdravotníckych 
zariadeniach (ZZ) ústavnej zdravotnej starostlivosti (ZS) počas pandémie COVID-19 
 

• Odborné stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR k prepúšťaniu pacientov zo zdravotníckeho 
zariadenia (ZZ) do zariadenia sociálnych služieb (ZSS) v súvislosti s ochorením COVID-19 zo 
dňa 18.11.2020 
 

• Vyhlášky ÚVZ SR k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí a ku karanténnym 
povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky s účinnosťou od 16.11.2020 
 

• ZOZNAM MOBILNÝCH ODBEROVÝCH MIEST NA TESTOVANIE ANTIGÉNOVÝMI TESTAMI 
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• Predĺženie núdzové stavu s účinnosťou od 11.11.2020 
 

• Uznesenie vlády SR na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu s 
účinnosťou od 5.11.2020 
 

• Štandardný postup pre všeobecných lekárov pre dospelých 
 
 

• Sociálna poisťovňa o postupe na uplatnenie si pandemickej PN v súvislosti s celoplošným 
testovaním zo dňa 4.11.2020 
 

• Ošetrenie v zubnej ambulancii počas Covid-19 
 
 

• Vyhláška ÚVZ SR k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa zo 
dňa 30.10.2020 
 

• Aktuálne vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 29.10.2020 

• Uznesenie vlády SR k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu s 

účinnosťou od 24.10.2020 do 1.11.2020 

• Opatrenie ÚVZ SR o zmenách v povinnosti nosiť rúška v čase od 2.9.2020 od 6:00 hod. do 

14.9.2020 do 18.00 hod.  

• Sociálna poisťovňa rozširuje svoje elektronické služby pre verejnosť od 31.7.2020 

• Oznámenie Sociálnej poisťovne k nároku na OČR od 1.7.2020 

• Opatrenie ÚVZ SR, ktorým sa povoľujú návštevy na všetkých lôžkových  oddeleniach 

v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti a v pobytových zariadeniach sociálnych služieb 

za dodržania stanovených podmienok zo dňa 3.6.2020 

• Zrušenie núdzového stavu od 13.6.2020 - mimoriadna situácia vyhlásená uznesením vlády SR 

č. 111 z 11. marca 2020 trvá naďalej aj po ukončení núdzového stavu. Na základe mimoriadnej 

situácie môže vláda prijímať opatrenia, ktoré by zabránili ohrozeniu zdravia, majetku až do jeho 

ukončenia. 

• KÚPEĽNÁ STAROSTLIVOSŤ PO KORONAKRÍZE 

• Opatrenie ÚVZ SR týkajúce sa podmienok štátnej karantény zo dňa 20.5.2020, s účinnosťou od 

21.5.2020 

https://www.aopp.sk/storage/app/media/Covid-19/zz-2020-315-20201111-aktualne-uznesenie-vlady-z-11112020.pdf
https://www.aopp.sk/storage/app/media/Covid-19/uzn-vlady-sr-c-704-zo-4112020.pdf
https://www.aopp.sk/storage/app/media/Covid-19/vseobecny-lekar-pre-dospelych-standardny-postup.pdf
https://www.aopp.sk/storage/app/media/Covid-19/aktualna-informacia-sp-k-pandemickemu-nemocenskemu-4112020.docx
https://www.aopp.sk/storage/app/media/Covid-19/aktualna-informacia-sp-k-pandemickemu-nemocenskemu-4112020.docx
https://www.skzl.sk/storage/clanky/Aktuality/COVID-19/ODPORUCANIA%20SKZL/ZUBNE_OSETRENIE_POSTUP_II_faza.pdf
https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vestnik_ciastka_12_2020.pdf
https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vestnik_ciastka_12_2020.pdf
https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vestnik_ciastka_12_2020.pdf
https://www.aopp.sk/storage/app/media/Covid-19/vyhlasky-uvz-sr-uverejnene-v-ciastke-11-vestnika-vlady-sr.pdf
https://www.aopp.sk/storage/app/media/Covid-19/zz-2020-290-20201023-rozsirenie-opatreni-od-23102020.pdf
https://www.aopp.sk/storage/app/media/Covid-19/zmena_opatrenia_ruska_01_09.pdf
https://www.aopp.sk/storage/app/media/Covid-19/zmena_opatrenia_ruska_01_09.pdf
https://aopp.sk/poradna/socialna-poistovna-rozsiruje-svoje-elektronicke-sluzby-pre-verejnost
https://www.aopp.sk/storage/app/media/Covid-19/pandemicka-ocr-2662020.docx
https://www.aopp.sk/storage/app/media/Covid-19/opatrenie_zrusenie_zakazu_navstev_03_06_2020.pdf
https://www.aopp.sk/storage/app/media/Covid-19/opatrenie_zrusenie_zakazu_navstev_03_06_2020.pdf
https://www.aopp.sk/storage/app/media/Covid-19/opatrenie_zrusenie_zakazu_navstev_03_06_2020.pdf
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24954/1
https://aopp.sk/poradna/neposkytnuta-kupena-liecba-pocas-koronakrizy
https://aopp.sk/poradna/neposkytnuta-kupena-liecba-pocas-koronakrizy
https://www.aopp.sk/storage/app/media/Covid-19/Opatrenie_UVZ_SR_statna_karantena_20_05_2020.pdf


 

             

• Opatrenie MZ SR, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva (primerané 

krytie ekonomicky oprávnených nákladov u poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby) zo dňa 

4.5.2020 

• Odporúčanie ÚVZ SR pre sprievod, návštevu pacientov a návštevu kňaza pre vykonávanie 

duchovných služieb pacientom počas epidemického výskytu ochorenia COVID-19 v 

zdravotníckych zariadeniach zo dňa 11.5.2020 

• Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia (štátna karanténa) zo dňa 29.4.2020 

• Odporúčané postupy ÚVZ SR v prípade osôb s opakovaným pozitívnym laboratórnym 

výsledkom na COVID-19 v karanténnych zariadeniach zo dňa 25.4.2020 

• Prvá fáza uvoľňovania opatrení od 22.4.2020 

• Opatrenie ÚVZ SR, ktorým sa nariaďujú a upravujú podmienky činnosti jednotlivých 

prevádzok zo dňa 21.4.2020 

• Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s operačnými a intervenčnými výkonmi vo 

vzťahu k možnému, pravdepodobnému alebo potvrdenému ochoreniu COVID-19 zo dňa 

20.4.2020 

• Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 zo dňa 20.4.2020 

(siedma aktualizácia) 

• Uznesenie vlády SR na rozšírenie núdzového stavu na ďalších držiteľov povolenia na 

prevádzkovanie zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti zo dňa 16.4.2020 

• Aktuálne informácie Sociálnej poisťovne zo dňa 7. až 8.4.2020 (postup lekára po uplynutí 

obdobia tzv. karanténnej PN, priznanie ošetrovného rodičom po rodičovskej dovolenke) 

• Metodické usmernenia hlavných odborníkov pre všeobecných lekárov pre 

dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast 

• Usmernenie lekárov všeobecnej zdravotnej starostlivosti s vykazovaním ošetrovného a 

nemocenského v súvislosti s ochorením, kontaktom alebo špecifickou okolnosťou súvisiacou pri 

ochorení Covid-19 

https://www.aopp.sk/storage/app/media/Covid-19/op-2020-6-20200506-zachr-zdrav-sluzba.pdf
https://www.aopp.sk/storage/app/media/Covid-19/op-2020-6-20200506-zachr-zdrav-sluzba.pdf
https://www.aopp.sk/storage/app/media/Covid-19/Odporucania_hlavneho_hygienika_SR_navsteva_sprievod_pacienta_v_ZZ.pdf
https://www.aopp.sk/storage/app/media/Covid-19/Odporucania_hlavneho_hygienika_SR_navsteva_sprievod_pacienta_v_ZZ.pdf
https://www.aopp.sk/storage/app/media/Covid-19/Odporucania_hlavneho_hygienika_SR_navsteva_sprievod_pacienta_v_ZZ.pdf
https://www.aopp.sk/storage/app/media/Covid-19/statna_karantena_30_04.pdf
https://www.aopp.sk/storage/app/media/Covid-19/odporucane-postupy-v-pripade-osob-s-opakovanym-pozitivnym-laboratornym-vysledkom-na-covid19-v-karantennych-zariadeniach-1.pdf
https://www.aopp.sk/storage/app/media/Covid-19/odporucane-postupy-v-pripade-osob-s-opakovanym-pozitivnym-laboratornym-vysledkom-na-covid19-v-karantennych-zariadeniach-1.pdf
https://www.aopp.sk/storage/app/media/Covid-19/otvaranie-prevadzok-1.jpg
http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/22_04_2020_otvorenie_prevadzok_rezimove_opatrenia_HH_SR.pdf?fbclid=IwAR1c2CXQCCa0KmoGtcvneDCdPPEhhKU9WtsmLHGyddwf-55mi3PucmdbOgY
http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/22_04_2020_otvorenie_prevadzok_rezimove_opatrenia_HH_SR.pdf?fbclid=IwAR1c2CXQCCa0KmoGtcvneDCdPPEhhKU9WtsmLHGyddwf-55mi3PucmdbOgY
https://www.aopp.sk/storage/app/media/Covid-19/Usmernenie_hlavneho_hygienika_SR_v_suvislosti_s_operacnymi_vykonmi_COVID_19.pdf
https://www.aopp.sk/storage/app/media/Covid-19/Usmernenie_hlavneho_hygienika_SR_v_suvislosti_s_operacnymi_vykonmi_COVID_19.pdf
https://www.aopp.sk/storage/app/media/Covid-19/Usmernenie_hlavneho_hygienika_SR_v_suvislosti_s_ochorenim_COVID_19_sposobenym_koronavirusom_SARS_CoV_2_siedma%20aktualizacia.pdf
https://www.aopp.sk/storage/app/media/Covid-19/ZZ_2020_84_20200418.pdf
https://www.aopp.sk/storage/app/media/Covid-19/ZZ_2020_84_20200418.pdf
https://aopp.sk/poradna/koronavirus-socialna-poistovna-k-postupom-po-ukonceni-karantennej-pn-priznani-ocr-rodicom-po-rodicovskej-dovolenke
https://aopp.sk/poradna/koronavirus-socialna-poistovna-k-postupom-po-ukonceni-karantennej-pn-priznani-ocr-rodicom-po-rodicovskej-dovolenke
https://www.aopp.sk/storage/app/media/Covid-19/mu-vld-19-03-5.pdf
https://www.aopp.sk/storage/app/media/Covid-19/mu-vld-19-03-5.pdf
https://www.aopp.sk/storage/app/media/Covid-19/usmernenie-ho-vldd-24-3-2020-5.pdf
https://www.aopp.sk/storage/app/media/Covid-19/Usmernenie-osetrovne-PN%208.4.20.pdf
https://www.aopp.sk/storage/app/media/Covid-19/Usmernenie-osetrovne-PN%208.4.20.pdf
https://www.aopp.sk/storage/app/media/Covid-19/Usmernenie-osetrovne-PN%208.4.20.pdf


 

             

• Informácia ÚVZ SR o obmedzení voľného pohybu osôb na verejnosti počas veľkonočných 

sviatkov 

• Aktuálne informácie zdravotných poisťovní k predpisovaniu liekov počas pandémie koronavíru 

• Opatrenie ÚVZ SR, ktorým sa do odvolania uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky 

prevádzky poskytujúce služby okrem prevádzok uvedených v opatrení a nariaďujú sa ďalšie 

podmienky činnosti týchto prevádzok zo dňa 29.3.2020 

• Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením Covid-19 zo dňa 30.3.2020 (šiesta 

aktualizácia) 

• Aktuálne informácie Sociálnej poisťovne zo dňa 30.3. až 1.4.2020 (ukončenie OČR; postup 

pediatrov pri potvrdzovaní ošetrovného; žiadosť o dávku v nezamestnanosti; chyby poistencov 

pri podávaní formulárov/žiadostí o ošetrovné; vychádzky počas PN a karantény) 

• Aktuálne informácie Sociálnej poisťovne zo dňa 23. až 26.3.2020 (postupy lekárov pri PN a 

OČR; ošetrovné pre osoby starajúce sa o zdravotne postihnutých; úhrada nedoplatkov na 

poistnom živnostníkov k dávkam PN a OČR, oznamovanie o čerpaní a pokračovaní OČR) 

• Opatrenie ÚVZ SR vo veci povinnosti zakrytia horných dýchacích ciest osoby na verejnosti zo 

dňa 24.3.2020 

• Opatrenie ÚVZ SR vo veci zatvorenia prevádzok v nedeľu zo dňa 24.3.2020 

• Opatrenie ÚVZ SR o dočasnom pozastavení poskytovania sociálnych služieb zo dňa 24.3.2020 

• Opatrenie ÚVZ SR vo veci zákazu hromadných podujatí zo dňa 23.3.2020 

• Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením Covid-19 zo dňa 18.3.2020 (piata 

aktualizácia) 

• Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 18.3.2020 

• Opatrenie MZ SR, ktorým sa nariaďuje všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, aby 

vykonali všetky potrebné kroky a opatrenia smerujúce k obmedzeniu plánovaných operačných 

výkonov, ktorých nevykonanie, prípadne odloženie neohrozí život a zdravie osôb zo dňa 

17.3.2020 

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4178:covid-19-vony-pohyb-osob-na-verejnosti-bude-poas-vekononych-sviatkov-obmedzeny&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4178:covid-19-vony-pohyb-osob-na-verejnosti-bude-poas-vekononych-sviatkov-obmedzeny&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153
https://aopp.sk/poradna/predpisovanie-liekov-pocas-pandemie-koronavirusu
https://www.aopp.sk/storage/app/media/Covid-19/Opatrenie_UVZ_SR_%20final_uzatvorenie_prevadzok_rezimove_opatrenia_HH_SR_29032020.pdf
https://www.aopp.sk/storage/app/media/Covid-19/Opatrenie_UVZ_SR_%20final_uzatvorenie_prevadzok_rezimove_opatrenia_HH_SR_29032020.pdf
https://www.aopp.sk/storage/app/media/Covid-19/Opatrenie_UVZ_SR_%20final_uzatvorenie_prevadzok_rezimove_opatrenia_HH_SR_29032020.pdf
https://www.aopp.sk/storage/app/media/Covid-19/usmernenie-hlavneho-hygienika-sr-v-suvislosti-s-ochorenim-covid-19-siesta-aktualizacia.pdf
https://aopp.sk/poradna/koronavirus-socialna-poistovna-o-postupoch-pri-vybavovanipokracovaniukoncovani-ziadosti-o-davky
https://aopp.sk/poradna/koronavirus-socialna-poistovna-vs-zdravotne-postihnuti-zivnostnici-rodicia?fbclid=IwAR17RHZpOcSeH49S4NdQmeGyXMS0b-UPE8sFBf4fLc6RVqFC_MhXcJPduik
https://www.aopp.sk/storage/app/media/Covid-19/Opatrenie_UVZSR_povinnost_nosit_ruska_24032020.pdf
https://www.aopp.sk/storage/app/media/Covid-19/Opatrenie_UVZSR_zakaz_prevadzok_v_nedelu_sanitarny_den_24032020.pdf
https://www.aopp.sk/storage/app/media/Covid-19/Opatrenie_UVZSR_poskytovanie_socialnych_sluzieb24032020.pdf
https://www.aopp.sk/storage/app/media/Covid-19/Opatrenie_UVZSR_zakaz_hromadnych_podujati_od_24032020.pdf
https://www.aopp.sk/storage/app/media/Covid-19/usmernenie-hlavneho-hygienika-sr-covid-19-piata-aktualizacia-1.pdf
https://www.aopp.sk/storage/app/media/Covid-19/Opatrenie_UVZ_SR_karantenne_ucinne_od_19.03.2020.pdf
https://www.aopp.sk/storage/app/media/opatrenie-mzsr-17-3-2020.pdf
https://www.aopp.sk/storage/app/media/opatrenie-mzsr-17-3-2020.pdf
https://www.aopp.sk/storage/app/media/opatrenie-mzsr-17-3-2020.pdf


 

             

• Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 16.3.2020 (zmena a doplnenie opatrenia zo dňa 15.3.2020) 

• Opatrenie ÚVZ SR o uzatvorení všetkých maloobchodných prevádzok a prevádzok 

poskytujúcich služby zo dňa 15.3.2020 

• Vyhláška hlavného hygienika SR k opatreniam na predchádzanie vzniku a šírenia prenosného 

ochorenia zo dňa 12.3.2020 

• Aktuálne informácie Sociálnej poisťovne (postup pri podávaní žiadostí o ošetrovné) zo dňa 11. a 

12.3.2020 

V Zbierke zákonov Slovenskej republiky boli vyhlásené: 

• Zákon č. 69/2020 Z. z. o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej 

nákazlivej ľudskej choroby COVID – 19 v oblasti zdravotníctva, ktorým sa menia a dopĺňajú 

niektoré zákony (účinnosť od 6.4.2020). 

• pod č. 72/2020 Z. z. uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 207 zo 6. apríla 2020 k návrhu na 

rozšírenie opatrení núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o 

bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení 

neskorších predpisov publikované (účinnosť od 8.4.2020) 

• pod č. 49/2020 Z. z. uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 115 z 18. marca 2020 k návrhu na 

rozšírenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v 

čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších 

predpisov a na rozšírenie uloženia pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej 

starostlivosti a rozšírenie zákazu uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom 

vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020 (účinnosť od 

19.3.2020) 

• pod č. 45/2020 Z. z. uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020 k návrhu na 

vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu 

v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších 

predpisov, na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a 

zakázanie uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom (účinnosť od 16.3.2020) 

https://www.aopp.sk/storage/app/media/zmena_a_doplnenie_opatrenia_HH_SR_16_03.pdf
https://www.aopp.sk/storage/app/media/Opatrenie_UVZ_SR_o_zakaze_a_obmedzeni_prevadzok_15032020.pdf
https://www.aopp.sk/storage/app/media/Opatrenie_UVZ_SR_o_zakaze_a_obmedzeni_prevadzok_15032020.pdf
https://www.aopp.sk/storage/app/media/rozhodnutie_HH_SR_karantena_12_03_2020.pdf
https://www.aopp.sk/storage/app/media/rozhodnutie_HH_SR_karantena_12_03_2020.pdf
https://www.aopp.sk/storage/app/media/aktualne-informacie-socialnej-poistovne.docx
https://www.aopp.sk/storage/app/media/Covid-19/zakon-c-69-ucinny-od-642020.pdf
https://www.aopp.sk/storage/app/media/Covid-19/uznesenie-vlady-sr-c-207.pdf
https://www.aopp.sk/storage/app/media/Covid-19/uznesenie-vlady-sr-zz-2020-49-20200319.pdf
https://www.aopp.sk/storage/app/media/Covid-19/uznesenie-vlady-sr-zz-2020-45-20200316.pdf

