Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Režim na hraniciach Slovenska
Vyhlášku, ktorá upravuje režim na hraniciach Slovenska s účinnosťou od 8.
februára 2021, nájdete tu.
Upozornenie: Uvedené informácie neslúžia ako záväzná interpretácia
platnej legislatívy. V prípade rozporu platí výlučne znenie príslušnej
vyhlášky, ktorá bola zverejnená vo vestníku Vlády SR.

V zozname menej rizikových krajín sa nachádzajú: Austrália, Čína,
Fínsko, Island, Južná Kórea, Nórsko, Nový Zéland, Singapur a Taiwan.
•

Na osoby ktoré za ostatných 14 dní navštívili iba niektorú z týchto
krajín sa nevzťahuje povinnosť domácej izolácie a následného
testovania na COVID-19.

Osoby, ktoré v ostatných 14 dňoch navštívili výlučne krajiny EÚ, Island,
Nórsko, Lichtenštajnsko a Švajčiarsko sú povinné
•

preukázať sa pri vstupe na Slovensko negatívnym RT-PCR testom
vykonaným mimo územia SR nie starším ako 72 hodín (v prípade
Českej republiky a Rakúska môže ísť aj o negatívny antigénový test
nie starší ako 72 hodín)

alebo
•

ísť do domácej izolácie. Testovanie na COVID-19 možno podstúpiť
najskôr 8. deň a v prípade obdržania negatívneho výsledku testu sa
izolácia končí. V prípade, že sa osoba testovania nezúčastnila a má
bezpríznakový priebeh izolácie, tá sa jej končí po 14 dňoch. Deti do
10 rokov nemusia byť otestované - ak nemajú príznaky ochorenia,
izolácia im skončí zároveň s ostatnými členmi spoločnej domácnosti.

Osoby, ktoré v ostatných 14 dňoch navštívili iné krajiny,
•

musia ísť do domácej izolácie a najskôr na 8. deň podstúpiť
testovanie RT-PCR metódou. Osoby ukončujú izoláciu iba
obdržaním negatívneho výsledku testu. Nie je možné ju ukončiť
bez testovania a ani jej predísť predložením negatívneho výsledku
testu na COVID-19.
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

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

! Osoby ktoré sa pri prekročení hraníc nemôžu preukázať
negatívnym testom, sa musia najneskôr bezprostredne pri vstupe
na Slovensko zaregistrovať na http://korona.gov.sk/ehranica.

! Umiestnenie do izolácie v domácom prostredí alebo karanténnom
ubytovacom zariadení je nutné oznámiť telefonicky alebo
elektronicky svojmu všeobecnému lekárovi, resp. ošetrujúcemu
pediatrovi dieťaťa. Kto nemá uzatvorenú dohodu o poskytovaní
zdravotnej starostlivosti, oznamuje svoju karanténu miestne
príslušnému lekárovi samosprávneho kraja.

! Výnimku z karantény a testovania po vstupe na územie Slovenska majú
osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku a sú občanmi
EÚ, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska či Švajčiarska, ktoré v ostatných
troch mesiacoch prekonali ochorenie COVID-19. Musia mať však
potvrdenie od lekára, formulár nájdete tu (príloha č. 3).

! Osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku, ktoré vstupujú
alebo opúšťajú Slovensko pre diagnostiku a liečbu, ako aj ich blízke
osoby, už nebudú musieť žiadať o výnimku ministerstvo zdravotníctva, ak
ich pobyt nepresiahne 12 hodín. Musia však predložiť lekárske pozvanie
alebo následne potvrdenie o ošetrení. Ak ich pobyt presiahne 12 hodín,
musia požiadať o posúdenie žiadosti na webstránke ministerstva
zdravotníctva https://cestujem.standardnepostupy.sk

! Osoby, ktoré prepravujú svojich blízkych z/na medzinárodné letiská
na území Česka, Poľska, Maďarska a Rakúska, sa najneskôr pri odchode zo
Slovenska musia zaregistrovať na https://naletisko.mzv.sk/. Pri kontrole sa
musia preukázať vytlačeným potvrdením tejto registrácie a letenkou
prepravovanej osoby alebo jej elektronickou kópiou. Cestu sú povinné
vykonať výhradne cez územie členských štátov EÚ, bez zastavenia (s
výnimkou zastavenia na nevyhnutné tankovanie pohonných látok a nástup
či výstup prepravovanej osoby). Pri dodržaní týchto pravidiel je možné
vstúpiť na územie Slovenska aj bez platného negatívneho testu.
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Informácie pre cezhraničných pracovníkov
Podmienka povinnej izolácie neplatí pre:
•

•

•

•

osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí pracujú
v susedných štátoch; musia mať pri sebe potvrdenie o zamestnaní
alebo výkone práce,
osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v prihraničných
oblastiach susedných štátov (do 30 kilometrov od otvoreného
hraničného priechodu), ktorí pracujú na Slovensku (miesto výkonu
práce musí byť tiež do 30 kilometrov od otvoreného hraničného
priechodu; musia mať pri sebe potvrdenie o zamestnaní alebo výkone
práce
občania SR s trvalým alebo prechodným pobytom v prihraničných
oblastiach susedných štátov (do 30 kilometrov od otvoreného
hraničného priechodu) môžu prísť na Slovensko aj bez potvrdenia o
zamestnaní
Tieto podmienky sa vzťahujú aj na ďalších ľudí, ktoré s týmito
osobami žijú v spoločnej domácnosti, ak hranice prekračujú v ich
sprievode.

! Pre všetky tieto osoby staršie ako 10 rokov zároveň platí, že
musia byť pri príchode schopné sa preukázať negatívnym
výsledkom RT-PCR alebo antigénového testu na COVID-19 nie
starším ako 14 dní. Test môže byť vykonaný aj mimo územia
Slovenskej republiky.

Režim na hraniciach s Českou
Maďarskom, Poľskom a Rakúskom:

republikou,

Pre susedné štáty okrem Ukrajiny platí režim červených krajín EÚ, existuje
však viacero výnimiek z povinnej izolácie. ! Pre všetky tieto osoby
staršie ako 10 rokov zároveň platí, že musia byť pri príchode
schopné sa preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR alebo
antigénového testu na COVID-19 nie starším ako 14 dní. Test môže
byť vykonaný aj mimo územia Slovenskej republiky.

Výnimku z izolácie s podmienkou negatívneho výsledku RT-PCR alebo
antigénového testu majú:
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•

•

•

•

•

•
•

osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí v týchto
krajinách navštevujú alebo sa uchádzajú o navštevovanie alebo
štúdium na materskej, základnej, strednej alebo vysokej škole, pri
vstupe na územie SR sa musia preukázať príslušným potvrdením
(napr. potvrdenie o štúdiu, pozvánka na prijímacie/záverečné skúšky,
zápis do školy) s tým, že ide o prezenčnú formu štúdia; výnimka sa
vzťahuje aj na jednu sprevádzajúcu osobu, ktorá musí predložiť
potvrdenie o tomto statuse
osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v týchto štátoch, ktorí
na Slovensku navštevujú alebo sa uchádzajú o navštevovanie alebo
štúdium na materskej, základnej, strednej alebo vysokej škole v SR,
pri vstupe na územie SR sa musia preukázať príslušným potvrdením
(napr. potvrdenie o štúdiu, pozvánka na prijímacie/záverečné skúšky,
zápis do školy); výnimka sa vzťahuje aj na jednu sprevádzajúcu
osobu, ktorá musí predložiť potvrdenie o tomto statuse
to isté platí aj pre žiakov a študentov základnej, strednej alebo
vysokej školy (denné štúdium) mladších ako 26 rokov s trvalým alebo
prechodným pobytom v SR, ktorí sa zúčastňujú tréningov ako riadni
členovia športového klubu v okolitých štátoch; pri vstupe na územie
SR sa musia preukázať napríklad potvrdením o členstve v klube;
výnimka sa vzťahuje aj na jednu sprevádzajúcu osobu, ktorá musí
predložiť potvrdenie o tomto statuse,
osoby s trvalým alebo prechodným pobyt na Slovensku, ktorí
poskytujú neodkladnú starostlivosť príbuznému na území susedného
štátu, resp. osôb s trvalým alebo prechodným pobytom na území
susedného štátu, ktoré sa starajú o príbuzného na Slovensku; musia
sa preukázať potvrdením o neodkladnej starostlivosti od lekára
blízkeho rodinného príslušníka a čestným prehlásením o rodinnom
vzťahu - tieto dokumenty musia byť preložené do slovenského
jazyka; výnimka sa vzťahuje aj na jednu sprevádzajúcu osobu, ktorá
musí predložiť potvrdenie o tomto statuse
osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktoré
obhospodarujú pozemky na území ČR, Maďarska, Poľska alebo
Rakúska do vzdialenosti 10 km od štátnej hranice SR a naopak. Tieto
osoby musia byť schopné sa preukázať hodnoverným dokladom
(napr. list vlastníctva, zmluva o nájme poľnohospodárskej pôdy).
(všetky tieto osoby môže za rovnakých podmienok sprevádzať jedna
osoba; toto neplatí pre nasledujúce prípady:)
osoby, ktoré, vstupujú na územie SR z okolitých štátov alebo sa z nich
na územie SR vracajú a podieľajú sa ako účinkujúci alebo členovia
štábu na cezhraničnej produkcii audiovizuálneho diela alebo
televízneho programu, ako vyslaní redaktori alebo členovia štábu na
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•

spravodajskej mediálnej produkcii, podieľajú sa ako účinkujúci alebo
členovia štábu na cezhraničnej produkcii vrátane skúšania alebo online vysielania divadelného diela, hudobno-dramatického diela alebo
hudobného diela, podieľajú sa na reštaurovaní, výskume na
archeologickom nálezisku, v múzeu, archíve alebo v inej pamäťovej,
akademickej alebo vedeckej inštitúcii, podieľajú sa na inštalácii alebo
odinštalovaní výstavy v múzeu, galérii alebo výstavnej sieni, alebo
majú angažmán v divadle alebo hudobnej inštitúcii. Tieto osoby musia
byť schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky
potvrdením od producenta audiovizuálneho diela, vysielateľa alebo
výrobcu programu, mediálnej inštitúcie a podobne – podrobnosti
stanovuje príslušná vyhláška.
osoby, ktoré sú hráčmi športových tímov alebo členmi realizačných
tímov a zúčastňujú sa na súťažiach TIPOS extraliga, Ice Hockey
League, MOL Liga) a prekračujú hranice Slovenskej republiky z
dôvodu účasti v súťažiach.

Ďalšie podrobnosti, výnimky a informácie pre cezhraničných pracovníkov
nájdete priamo vo vyhláške.
! Ak sa u osôb po návrate zo zahraničia, bez ohľadu na to, z ktorej
krajiny prišli, prejavia príznaky respiračného ochorenia, je potrebné
telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a oboznámiť ho
s cestovateľskou anamnézou.
Lekár následne určí ďalší postup diagnostiky a liečby. To isté platí
aj pre osoby, u ktorých sa objavia príznaky respiračného ochorenia
a vedia, že boli v kontakte s osobou, ktorá prišla zo zahraničia.

Aktualizácia dokumentu: 5. február 2021
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