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VYHLÁŠKA 

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška  

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 7/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú  

opatrenia pri ohrození verejného zdravia k  izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 

a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s  osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 

v znení vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 17/2022 V. v . SR 

 

 

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. 

o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydáva podľa § 59b 

zákona túto vyhlášku, ktorou nariaďuje podľa § 12 ods. 2 písm.  c) a f) zákona tieto opatrenia pri ohrození 

verejného zdravia: 

 

Čl. I 

 

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 7/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú 

opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe 

osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s  osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 v znení vyhlášky 

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 17/2022 V. v. SR sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. V § 1 ods. 2 písm. e) sa za slová „medzinárodného letiska“ vkladá  čiarka a slová „osoby pôsobiace 

v sektore poľnohospodárstva, potravinárstva a obchodu s potravinami“. 

 

2. § 2 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie: 

„(9) Osoby, ktoré vstúpili na územie Slovenskej republiky z územia susedného štátu, v ktorom boli 

bezprostredne pred príchodom vystavené ohrozeniu počas vnútroštátneho alebo medzinárodného 

ozbrojeného konfliktu, sú oprávnené opustiť miesto izolácie na čas nevyhnutný s opustením územia 

Slovenskej republiky.“. 

 

3. § 3 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie: 

„(11) Osoby, ktoré vstúpili na územie Slovenskej republiky z územia susedného štátu, v ktorom boli 

bezprostredne pred príchodom vystavené ohrozeniu počas vnútroštátneho alebo medzinárodného 

ozbrojeného konfliktu, sú oprávnené opustiť miesto karantény na čas nevyhnutný s opustením územia 

Slovenskej republiky.“. 

 

Čl. II 

 

Táto vyhláška nadobúda účinnosť  16. februára 2022. 
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