
97 VYHLÁŠKA 

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození 

verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré 

prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19  

(vydaná 3. marca 2021, s účinnosťou od 8. marca 2021) 

(1) Osoba pozitívna na ochorenie je osoba, ktorej bol oznámený pozitívny výsledok testu, a to 

od momentu oznámenia pozitívneho výsledku testu do momentu ukončenia izolácie. 

(2) Úzky kontakt je kontakt osoby s osobou pozitívnou na ochorenie, ak pri tomto kontakte:  

 boli osoby v priamom fyzickom kontakte,  

 boli osoby od seba vo vzdialenosti menšej ako 2 metre dlhšie ako 15 minút, 

 osoby boli v interiérovom alebo inak uzatvorenom priestore dlhšie ako 15 minút,  

 osoby cestovali spoločne dopravným prostriedkom dlhšie ako 15 minút, alebo 5. osoby 

nemali prekryté horné dýchacie cesty a osoba pozitívna na ochorenie kašľala alebo inak 

šírila infekčné výlučky. 

A IZOLÁCIA OSÔB POZITÍVNYCH NA OCHORENIE 

1) Izolácia trvá po dobu 14 dní od dátumu odobratia vzorky biologického materiálu s 

pozitívnym výsledkom, pokiaľ sa počas posledných troch dní tejto doby u osoby 

nevyskytol ani jeden z klinických príznakov ochorenia. 

2) Pokiaľ sa počas posledných troch dní z doby 14 dní podľa odseku 1 vyskytol u osoby 

akýkoľvek z klinických príznakov ochorenia, izolácia sa ukončuje až momentom, kedy 

posúdi osobu pozitívnu na ochorenie jej všeobecný lekár, ako spôsobilú ukončiť izoláciu. 

3) Osoba v izolácii je povinná o pozitívnom výsledku testu bezodkladne informovať 

telefonicky, e-mailom alebo krátkou textovou správou (SMS) svojho všeobecného 

lekára. 

4) Bezodkladne potom, čo jej bol oznámený pozitívny výsledok testu, oznámiť túto 

skutočnosť všetkým osobám, s ktorými bola v úzkom kontakte v období od dvoch dní 

predchádzajúcich dňu odberu vzorky biologického materiálu na účely testu. 

B KARANTÉNA OSÔB PO ÚZKOM KONTAKTE S OSOBOU POZITÍVNOU NA OCHORENIE  

1) Všetkým osobám, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou, ktorá sa neskôr stala osobou 

pozitívnou na ochorenie, počas obdobia dvoch dní predo dňom odberu vzorky 

biologického materiálu tejto osobe do skončenia jej izolácie nariaďuje karanténa v 

domácom prostredí. 

2) Povinnosť karantény podľa odseku 1 sa nevzťahuje na osobu, ktorá v posledných troch 

mesiacoch prekonala ochorenie COVID-19, nevyskytujú sa u nej klinické príznaky 

ochorenia a má o prekonaní ochorenia COVID-19 doklad podľa prílohy. Osoba podľa 

prvej vety nie je povinná sa po kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie podrobiť 



izolácií, karanténe ani testovaniu, a to po dobu troch mesiacov od prekonania ochorenia 

COVID-19, pokiaľ sa u nej nevyskytnú nové klinické príznaky ochorenia.  

3) Karanténa podľa odseku 1 začína: 

 od momentu, kedy sa osoba dozvie, že osoba, s ktorou bola v úzkom kontakte, je 

osoba pozitívna na ochorenie,  

 pri osobe podľa odseku 2 od momentu, kedy sa u nej vyskytne čo i len jeden z 

klinických príznakov ochorenia potom, čo sa osoba dozvie, že osoba, s ktorou bola v 

úzkom kontakte, je osoba pozitívna na ochorenie. 

4) O svojej karanténe bezodkladne informovať telefonicky, e-mailom alebo krátkou 

textovou správou (SMS) svojho všeobecného lekára.  

5) Ak určí všeobecný lekár, podstúpiť diagnostiku ochorenia COVID-19 najskôr po ôsmich 

dňoch od úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie. 

C UKONČENIE KARANTÉNY PRE OSOBY PO ÚZKOM KONTAKTE S POZITÍVNOU OSOBOU 

Karanténa pre osoby, ktoré boli v kontakte s pozitívnou osobou sa končí: 

1) V prípade, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov 

ochorenia a výsledok testu vykonaného najskôr v 8. deň od posledného kontaktu s 

osobou pozitívnou na ochorenie je negatívny, uplynutím doby 14 dní od posledného 

kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie.  

2) Ak u osoby v karanténe nebol vykonaný test a počas doby 14 dní od posledného kontaktu 

s osobou pozitívnou na ochorenie sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z 

klinických príznakov ochorenia, uplynutím doby 14 dní od posledného kontaktu s osobou 

pozitívnou na ochorenie. 

3) V prípade, ak sa u osoby v karanténe vyskytne akýkoľvek z klinických príznakov ochorenia 

počas doby 14 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie, 

momentom, kedy posúdi osobu v karanténe jej všeobecný lekár, ako spôsobilú ukončiť 

karanténu. 

 


