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VYHLÁŠKA
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky č. 257/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození
verejného zdravia k povinnostiam v ústavoch na výkon väzby, ústavoch na výkon trestu odňatia slobody,
ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnici pre obvinených a odsúdených

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydáva podľa § 59b zákona túto
vyhlášku, ktorou nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. c), e) a z) zákona tieto opatrenia pri ohrození verejného
zdravia:
Čl. I
Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 257/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú
opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam v ústavoch na výkon väzby, ústavoch na výkon trestu
odňatia slobody, ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnici pre obvinených
a odsúdených sa mení takto:
V § 1 ods. 1 a 2 znejú:
„(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. c), e) a z) zákona je Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktoré
v súlade s § 2 ods. 3 zákona č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších
predpisov riadi a kontroluje ústavy na výkon väzby, ústavy na výkon trestu odňatia slobody, ústav na výkon
trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnicu pre obvinených a odsúdených (ďalej len „ústav“) povinné
zabezpečiť zákaz návštev a jeho dodržiavanie vo všetkých ústavoch podľa osobitných právnych predpisov (ďalej
len „zariadenie“).
(2) Obmedzenie podľa odseku 1 sa nevzťahuje na návštevy:
a) osôb, ktoré sú 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,
b) osôb, ktoré sú 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,
c) osôb, ktoré sú 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, alebo
d) osôb, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami,
e) osôb, ktoré sa pri vstupe do zariadenia preukážu negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na
ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu, alebo negatívnym výsledkom antigénového testu
na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín od odberu; povinnosť preukazovať sa negatívnym
výsledkom testu na ochorenie COVID-19 sa nevzťahuje na osobu do 12 rokov a dva mesiace veku,
f) kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim,
g) u osôb, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť, sú ťažko choré alebo umierajúce.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2022.
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