
TESTOVANIE 

Podľa covid automatu pre Bratislavu (https://automat.gov.sk/bratislava?detail) je potrebný test 
zákonného zástupcu nie starší ako 7 dní. 

Výnimky z preukazovania sa negatívnym výsledkom testu na COVID-19  

Podmienky vstupu do objektu školy a školského zariadenia upravuje vyhláška č. 187/2021 ÚVZ SR z 

dňa 16. 4. 2021. Výnimku z testovania majú podľa uvedenej vyhlášky  

 osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 s dokladom o prekonaní nie starším ako 180 dní,  

 osoby ktoré sa preukážu diagnostikovaním ochorenia COVID-19 v období nie dávnejšom ako 

180 dní, 

 osoby zaočkované druhou dávkou mRNA vakcíny (pfizer alebo moderna) proti ochoreniu 

COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,  

 osoby zaočkované prvou dávkou vektorovej vakcíny (AstraZeneca) proti ochoreniu COVID-19 

a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,  

 zaočkované prvou dávkou vakcíny (všetky typy vakcín) proti ochoreniu COVID-19 a od tejto 

udalosti uplynulo viac ako 14 dní, ak bola táto dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní 

od prekonania ochorenia COVID-19,  

 osoby staršej ako 65 rokov, osoby ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia 

neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,  

 osoby, ktorým bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,  

 osoby dispenzarizované so závažnou poruchou autistického spektra, dispenzarizované pre 

ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,  

 onkologickí pacienti po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukémiu alebo 

onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúci imunitný systém (napr. biologickou 

liečbou) z dôvodu rizika o omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej 

plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby, ako 

aj osoby za účelom vykonania RT-PCR a antigénovým testom na ochorenie COVID-19.  

Výnimku z testovania majú tiež deti materskej školy, žiaci prvého stupňa základnej školy, deti a žiaci 

špeciálnej školy a školského zariadenia, ktoré navštevujú deti a žiaci zo špeciálnych škôl. 

Plnoletí žiaci špeciálnych škôl sa preukazujú testom alebo výnimkou tak ako zákonní zástupcovia. 

https://www.minedu.sk/data/att/19408.pdf 

 

https://automat.gov.sk/bratislava?detail
https://www.minedu.sk/data/att/19408.pdf

