VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. 88
z 13. februára 2021
k návrhu na zmenu a doplnenie uznesenia vlády SR č. 77
z 5. februára 2021 k návrhu na opakované predĺženie času trvania
núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.
o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu
a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením
vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020 a na prijatie opatrení podľa čl. 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
Číslo:

2899/2021

Predkladateľ:

minister zdravotníctva

Vláda
A.

mení
A.1.

v bode C.1 uznesenia vlády SR č. 77 z 5. februára 2021 bod 14 takto:
„14. s účinnosťou od 15. februára 2021 cestu na účel pobytu v prírode vrátane
individuálneho športu v rámci okresu a cestu späť, pričom v prípade
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mesta Košice v rámci
územia mesta,“;

B.

dopĺňa
B.1.

v bode C.1 uznesenia vlády SR č. 77 z 5. februára 2021 body 29 a 30, ktoré
znejú:
„29. s účinnosťou od 15. februára 2021 cestu na účel pobytu v prírode vrátane
individuálneho športu mimo okresu a cestu späť, pričom v prípade
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mesta Košice mimo
územia mesta, za predpokladu, že:
29.1. sa má takýto pobyt mimo okresu vykonať v okrese zaradenom
uznesením vlády SR podľa COVID AUTOMAT-u do stupňa
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Monitoring, do I. alebo II. stupňa ostražitosti, do I., II., alebo III.
stupňa varovania; to neplatí pre osoby z okresu zaradenom
uznesením vlády SR podľa COVID AUTOMAT-u do IV. stupňa
varovania, a že
29.2. ide o osobu, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR
testu nie starším ako 7 dní alebo antigénového testu
certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19
nie starším ako 7 dní, alebo osobu, ktorá prekonala ochorenie
COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace,
alebo ide o osobu mladšiu ako 15 rokov, alebo o osobu staršiu ako
65 rokov, alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu
COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania
uplynulo aspoň 14 dní, alebo ide o zdravotne ťažko postihnutú
osobu, ktorá sa pohybuje s pomocou vozíčka, alebo osobu, ktorej
zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje
vykonanie testu na ochorenie COVID-19, alebo osobu, ktorej bolo
diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie
alebo osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického
spektra,
30.

C.

s účinnosťou od 15. februára 2021 cestu študenta 4., 5. a 6. ročníka
doktorského študijného programu v študijnom odbore všeobecné
lekárstvo, študenta 2. a 3. ročníka bakalárskeho študijného programu
v študijnom odbore ošetrovateľstvo, študenta 2. a 3. ročníka bakalárskeho
študijného programu v študijnom odbore pôrodná asistencia, študenta
3. ročníka bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore
urgentná zdravotná starostlivosť do vysokej školy, špecializovaného
výučbového zariadenia a účelového zariadenia vysokej školy a cestu
späť, ak sa preukáže negatívnym výsledkom antigénového testu
certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie
starším ako 7 dní, alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na
ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, alebo ktorý prekonal
ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri
mesiace, alebo bol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 aj druhou
dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo
ktorého zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje
vykonanie testu na ochorenie COVID-19;“;

ukladá
predsedovi vlády
C.1.

zabezpečiť uverejnenie tohto uznesenia vlády v Zbierke zákonov Slovenskej
republiky
bezodkladne

ministerke kultúry
C.2.

zabezpečiť vyhlásenie prijatia tohto uznesenia vo vysielaní Rozhlasu
a televízie Slovenska a v TASR
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bezodkladne.
Vykonajú:

členovia vlády

Na vedomie: prezidentka SR
predseda Národnej rady SR
starostovia obcí
primátori miest
hlavný hygienik SR
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