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Návštevy v ústavoch na výkon väzby,  

výkon trestu odňatia slobody, výkon  
trestu odňatia slobody pre mladistvých  
a v nemocnici pre obvinených a odsúdených 
 

Vyhlášku, ktorá je účinná od 25. októbra 2021 nájdete tu. Jej novelu s účinnosťou od 1. 

februára 2022 nájdete tu. 

Upozornenie:  Nižšie uvedené informácie neslúžia ako záväzná interpretácia platnej 

legislatívy. V prípade rozporu platí výlučne znenie príslušnej vyhlášky, ktorá bola 

zverejnená vo vestníku Vlády SR. 

Na celom území Slovenska platí zákaz návštev v ústavoch na výkon väzby, 

ústavoch na výkon trestu odňatia slobody, ústavoch na výkon trestu odňatia 

slobody pre mladistvých a v nemocnici pre obvinených a odsúdených. 

Návštevy sú umožnené pre: 

• osoby pri výkone zverenej právomoci orgánu verejnej moci alebo kontrolnej 

činnosti orgánu verejnej moci v zmysle príslušných osobitných právnych 

predpisov, 

• osoby, ktoré v súlade s osobitným právnym predpisom poskytujú osobám v 

zariadeniach právnu pomoc alebo právne služby - najmä advokátov a notárov. 

• Kňazov, ktorí podávajú sviatosť pomazania ťažko chorým a umierajúcim. 

• Návštevy osôb v paliatívnej starostlivosti, ktoré sú ťažko choré alebo 

umierajúce. 

Navštevovať tieto ústavy môžu aj ľudia, ktorí: 

1. sú plne zaočkovaní: 

 

✓ najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu 

COVID-19 s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako 9 mesiacov po aplikácii 

poslednej dávky, 

 

✓ najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu 

COVID-19 s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako 9 mesiacov po 

aplikácii poslednej dávky, 

 
✓ najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu 

COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v 

intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, avšak nie viac ako 9 

mesiacov po aplikácii poslednej dávky. 

 

2. prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami, 

https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_238.pdf
https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_14.pdf
https://www.minv.sk/?vestnik-vlady-sr


Dôveryhodné informácie o COVID-19, správne postupy a odporúčania  
nájdete na stránkach www.uvzsr.sk a korona.gov.sk 

 
Naším poslaním je chrániť vaše zdravie – pomôžte nám v tom. 

#CHRANIMEVAS #ROR 

3. sa preukážu negatívnym výsledkom testu na COVID-19 

▪ RT-PCR alebo LAMP test nie starší ako 72 hodín, 

▪ Ag test nie starší ako 24 hodín od odberu. 

 

4. majú do 12 rokov a dvoch mesiacov veku (neplatí povinnosť preukázať 

sa negatívnym výsledkom testu) 

 

Poverená osoba v zdravotníckom zariadení je oprávnená vyžadovať od návštev 

doklad o vyššie uvedených skutočnostiach a aj doň nahliadnuť. 

Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu vo svojej územnej pôsobnosti 

nariadiť miernejšie alebo prísnejšie opatrenia. 
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