Bratislava 25. januára 2021

Usmernenie ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky k prevádzkovaniu dopravných
služieb a výkonu profesií v doprave v období od 27. januára 2021 do 7. februára 2021
(alebo do vydania nového usmernenia)
Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 30 zo 17. januára 2021 v znení uznesenia vlády Slovenskej
republiky č. 44 z 20. januára 2021 bol obmedzený voľný pohyb osôb na území Slovenskej republiky
do 7. februára 2021 a stanovené výnimky za splnenia určitých definovaných podmienok.
Vzhľadom na niektoré špecifiká dopravných služieb a profesií v doprave vydávam toto usmernenie
nasledovne:

1) Všeobecne platné pravidlá na území SR v dotknutom období

Pri aplikovaní všeobecne platných pravidiel sa postupuje podľa nasledovnej schémy na časovej osi:

Lepších 36 okresov

Screening 2. kolo (iba horšie okresy)

Horšie okresy

Súčasne platné opatrenia podľa uznesení
vlády platných pred 27.1.2021

Screening 1. kolo

27.1.2021

Zákaz vychádzania so všeobecnými
výnimkami, iba s testom z prvého kola
screeningu (bod B.1 uznesenia, body
1,3,4,6,8....)

Zákaz výchádzania s všeobecnými
výnimkami, bez potreby preukazovať
sa testom (bod B.2 uznesenia)
Očakávme priebežnú aktualizáciu
pravidiel pred 7.2.2021 podľa COVID
automatu
Zákaz vychádzania s všeobecnými
výnimkami, iba s testom z druhého
kola screeningu (tiež B.1, body
2,3,5,7,9...)

3.2.2021

7.2.2021

do odvolania (pokles pod
2500 hospitalizovaných)

2) Prevádzkovanie vnútroštátnych autobusových a vlakových liniek medzi okresmi s horšou
a lepšou mierou pozitivity v období od 3. februára 2021 do 7. februára 2021
Pre vodičov a členov posádky nákladnej dopravy (napr. zásobovanie), autobusovej a tiež vlakovej
dopravy sa budú vyžadovať pri vstupe na územie okresov s vyššou pozitivitou certifikáty z druhého kola

screeningu, a to aj v prípade, že daná preprava alebo linka začína alebo končí v okrese s lepšou
pozitivitou, alebo okresom s horšou pozitivitou len prechádza.

3) Prevádzkovanie školení, vzdelávania a vykonanie záverečných skúšok, ktoré sa uskutočňujú
na základe zákona (tzv. hromadné podujatia)
Povinnosť preukázania sa NEGATÍVNYM výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu

Podmienky pre účasť a cestu na hromadné
podujatie a cestu späť, ktorého prevádzku a
organizovanie povolil ÚVZ SR:

Územie (okres) konania hromadného podujatia
Miesto konania (okres) s NÍZKOU mierou pozitivity
Miesto konania (okres) s VYSOKOU mierou pozitivity
(zdravotne lepší okres)
(zdravotne horší okres)
v období od 27.1. - 2.2.2021 v období od 3.2. - 7.2.2021 v období od 27.1. - 2.2.2021 v období od 3.2. - 7.2.2021

Okres s NÍZKOU
Miesto trvalého pobytu,
mierou pozitivity
prechodného pobytu,
zvyčajného pobytu osoby,
ktorá sa plánuje zúčastniť Okres s VYSOKOU
na hromadnom podujatí mierou pozitivity

ÁNO *

NIE

ÁNO *

ÁNO **

ÁNO *

ÁNO **

ÁNO *

ÁNO **

Pozn:
* test (RT-PCR alebo antigén) vykonaný od 18. januára 2021
** test (RT-PCR alebo antigén) vykonaný od 27. januára 2021
Osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 sa musia preukázať dokladom o jeho prekonaní, ktorý nebude starší ako tri mesiace.
Výnimku z preukazovania sa negatívnym testom na COVID - 19 má aj osoba, ktorá sa vie preukázať, že :
a) jej bolo diagnostikované ochorenie COVID - 19 v období od 2. novembra 2020 do 17. januára 2021 alebo
b) je zaočkovaná proti ochoreniu COVID - 19 a j druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní.

Hromadnými podujatiami sa pre oblasť dopravy rozumejú:
a) školenia a skúšky vodičov a bezpečnostných poradcov „ADR“ (uskutočňované v poverených
zariadeniach ADR),
b) školenia „KKV – pravidelný výcvik“ vodičov profesionálov (uskutočňované v školiacich
strediskách),
c) skúšky z odbornej spôsobilosti prevádzkovateľa cestnej dopravy alebo vedúceho dopravy
(na príslušných OÚ v sídle kraja),
d) školenia a skúšky technikov technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality
a montáže plynových zariadení (uskutočňované v priestoroch poverených technických služieb
pre TK, EK, KO a MPZ).

4) Podporné služby v doprave
Z dôvodu zabezpečenia aj iných nevyhnutných podporných služieb v doprave sa pod pojmom „servis“
a „autoservis“ použitým vo vyhláškach Úradu verejného zdravotníctva SR a rovnako v uzneseniach
vlády SR rozumejú aj nasledovné služby:
a) inštalácia, opravy a periodické prehliadky záznamových zariadení (overovanie tachografov
a obmedzovačov rýchlosti), ktoré vykonávajú autorizované a registrované dielne,
b) čistenie a dekontaminácia cisternových vozidiel ADR,
c) colno-deklaračné a špedičné činnosti (predaj alebo vydávanie karnetov, colných dokladov,
prepravných povolení, atď.).
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