
Na Slovensku boli len pred niekoľkými hodinami schválené viaceré nové obmedzujúce 
opatrenia, ktorých účelom je zamedzenie šíreniu choroby Covid-19. Tieto opatrenia sa 
dotknú prakticky každého obyvateľa Slovenskej republiky a z veľkej časti nepriamo aj 
podnikateľov, a to aj napriek tomu, že sa priemyslu priamo netýkajú.

Od 24. októbra 2020 do 1. novembra 2020 platí na celom Slovensku zákaz 
vychádzania. 

Výnimky zo zákazu vychádzania pre osoby, ktoré nedisponujú negatívnym testom (PCR alebo 
antigénový test) sú nasledovné:

 v čase od 01:00 hod. do 05:00 hod.

 cesta na testovanie;

 cesta do zamestnania, sprievod dieťaťa do školy;

 najbližšie potraviny, lekáreň, lekár, starostlivosť o blízku osobu, starostlivosť o vlastné 
hospodárske zvieratá, venčenie spoločenských zvierat do 100 metrov od bydliska, pohreby, 
cesta na poštu, do banky, do poisťovne, čistiarne, autoservisu, na čerpaciu stanicu 
pohonných hmôt;

 pobyt v prírode (v okrese bydliska);

 dojazd do bydliska do 25. októbra 2020. 
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Režim pre zákaz vychádzania je v okresoch Námestovo, Trvrdošín, Dolný Kubín  a Bardejov 
ešte prísnejší. V týchto okresoch zároveň od dnešného dňa (23. október 2020) prebieha plošné 
testovanie obyvateľstva. V ostatných okresoch Slovenskej republiky prebehne plošné 
testovanie obyvateľov v prvej vlne v dňoch od 30. októbra 2020 do 01. novembra 2020 a 
v druhej vlne v dňoch od 06. novembra 2020 do 08. novembra 2020.

Režim na hraniciach

Naďalej platí opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, 
sp. zn. OLP/7693/2020 zo dňa 29. septembra 2020, podľa ktorého sú Všetky osoby, ktoré 
vstúpia na územie Slovenskej republiky, povinné ísť do izolácie v domácom prostredí do doby 
obdržania negatívneho výsledku PCR testu na ochorenie COVID-19. Pre osoby, ktoré navštívili 
akúkoľvek z krajín, ktorá nie je uvedená v tomto zozname: http://korona.gov.sk/ehranica je 
povinná aj registrácia na uvedenej webovej stránke. Výnimky pre tzv. „pendlerov“ platia aj 
naďalej. Na hraniciach s Českou republikou prebiehajú náhodné kontroly. Podľa zverejnených 
informácií je možné, že sa v priebehu budúceho týždňa zavedie na hraniciach so Slovenskou 
republikou plošné testovanie osôb, ktoré budú mať záujem o vstup do krajiny.

http://korona.gov.sk/ehranica


Tel.: (+421) 233 888 880
Fax: (+421) 220 910 844
www.bpv-bp.com
bratislava@bpv-bp.com

Aj napriek dôkladnému zostaveniu tohto materiálu 
nemôže spoločnosť bpv Braun Partners s.r.o., o.z., jej 
partneri, spolupracovníci či spolupracujúci advokáti a 
daňoví poradcovia zaručiť presnosť a úplnosť informácií 
tu obsiahnutých a nepreberá akúkoľvek zodpovednosť za 
jednanie alebo zdržanie sa konania na základe informácií 
obsiahnutých v tomto materiálu.

bpv Braun Partners s.r.o.
Europeum Business Center
Suché mýto 1
SK-811 03 Bratislava

Tento materiál slúži len ako všeobecná informácia 
o aktuálnych témach, nejedná sa o poradenstvo.
Nezohľadňujú sa v ňom žiadne zvláštne okolnosti,
finančná situácia alebo zvláštne požiadavky adresátov.
Jeho adresáti by si preto mali vždy vyžiadať príslušné
profesionálne služby k uvedeným informáciám.
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V prípade záujmu je naša spoločnosť pripravená pomôcť podnikateľom aj v zorientovaní sa 
v kompenzačných programoch vlády Slovenskej republiky, ktoré aktuálne prebiehajú, nakoľko 
naša kancelária funguje naďalej v nezmenenom režime, a to aj napriek tomu, že viacero členov 
nášho tímu funguje v režime home office. 
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