Režim na hraniciach Slovenska
Vyhlášku k režimu na hraniciach Slovenska s účinnosťou od 31. mája 2021 nájdete tu.
Upozornenie: Dokument neslúži ako záväzná interpretácia platnej legislatívy. V prípade
rozporu platí výlučne znenie príslušnej vyhlášky zverejnenej vo vestníku Vlády SR.

Systém cestovného semaforu
Vyhláška upravuje karanténne opatrenia pre osoby vstupujúce z krajiny
v zelenom, červenom a čiernom systéme.

Zelené krajiny: krajiny EÚ alebo mimo EÚ s vysokou mierou
zaočkovanosti a priaznivou epidemiologickou situáciou.

Červené krajiny: krajiny mimo EÚ s nepriaznivou či rýchlo sa
zhoršujúcou epidemiologickou situáciou, bez prítomnosti nebezpečných
variantov pandemického vírusu.

Čierne
krajiny:
krajiny
s výskytom
a komunitným
šírením
nebezpečných variantov a krajiny s nedostupnými, nedôveryhodnými
a nekvalitnými dátami.

Zoznam krajín podľa cestovného semaforu bude odborníkmi prehodnocovaný
minimálne každé dva týždne, v prípade potreby aj skôr.

Pravidlá pre príchod zo všetkých systémov (zelený, červený, čierny)
Najneskôr bezprostredne pri vstupe na územie SR sú osoby povinné
registrovať na http://korona.gov.sk/ehranica a byť schopné preukázať sa
na požiadanie potvrdením o registrácii aj počas pobytu na území SR.
Ak na územie SR osoba vstupuje letecky, musí pred vstupom zároveň
vyplniť formulár na https://www.mindop.sk/covid/.
ak sa po návrate zo zahraničia u niekoho objavia príznaky COVID-19, je
povinný to ohlásiť svojmu všeobecnému lekárovi či pediatrovi; ak na území
SR lekára nemá, nahlási to lekárovi príslušného samosprávneho kraja.

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

Pravidlá pre príchod zo zelených štátov:

•

Platia pre ľudí, ktorí v ostatných 14 dňoch navštívili výlučne krajiny
zaradené do zoznamu zelených štátov. Ak okrem nich v tomto období
zároveň navštívili aj krajiny zaradené do červeného alebo čierneho
zoznamu, postupujú podľa pravidiel pre „horšiu“ krajinu.

•

Nariaďuje sa domáca karanténa, ktorá sa končí obdržaním negatívneho
výsledku RT-PCR alebo antigénového testu, pričom test možno podstúpiť
ihneď po návrate (už v prvý deň izolácie).
Ak osoba test nepodstúpi, karanténa v prípade bezpríznakového priebehu
končí dovŕšením 14. dňa.

•

•

Domáca karanténa sa týka aj všetkých osôb v spoločnej domácnosti, končí
sa súčasne s izoláciou osoby, ktorá prišla zo zahraničia.

•

Povinnosť domácej karantény pre osobu zo zahraničia aj osoby zo spoločnej
domácnosti sa nevzťahuje na:
o zaočkované osoby (po 14 dňoch od druhej dávky mRNA vakcíny, po
28 dňoch od prvej dávky vektorovej vakcíny, alebo po 14 dňoch od
prvej dávky ľubovoľnej vakcíny, ak bola podaná do 180 dní od
prekonania COVID-19)
o osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami
o osoby do 18 rokov

Pravidlá platné pre príchod z červených štátov:

•

Platia pre ľudí, ktorí v ostatných 14 dňoch navštívili niektorú z krajín
zaradenú do zoznamu červených štátov a zároveň nenavštívili žiadnu
z krajín zaradenú do zoznamu čiernych štátov.

•

Nariaďuje sa domáca karanténa, ktorá sa končí obdržaním negatívneho
výsledku RT-PCR testu, pričom test možno podstúpiť najskôr na ôsmy deň
po návrate.
Ak osoba test nepodstúpi, karanténa v prípade bezpríznakového priebehu
končí dovŕšením 14. dňa.

•
•

•

Osoby, ktoré prišli z „červenej“ krajiny a boli zaočkované alebo prekonali
COVID-19, musia absolvovať domácu karanténu - to neplatí iba v tom
prípade, ak ide o zaočkovaných ľudí, ktorí bývajú na Slovensku a pracujú v
„červenej“ krajine alebo naopak
karanténa sa týka aj všetkých osôb v spoločnej domácnosti, končí sa
súčasne s izoláciou osoby, ktorá prišla zo zahraničia, osoby zo spoločnej
domácnosti však nemusia ísť do domácej karantény, ak ide o:
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o

o
•

zaočkované osoby (po 14 dňoch od druhej dávky mRNA vakcíny, po
28 dňoch od prvej dávky vektorovej vakcíny, alebo po 14 dňoch od
prvej dávky ľubovoľnej vakcíny, ak bola podaná do 180 dní od
prekonania COVID-19)
osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami.

Za návštevu červenej krajiny sa nepovažuje tranzit kratší ako 8 hodín,
pričom musí byť bez zastavenia (okrem zastavenia na doplnenie pohonných
látok) alebo tranzit cez letisko, bez opustenia priestorov letiska.

Pravidlá platné pre príchod z čiernych štátov:

•

Platia pre ľudí, ktorí v ostatných 14 dňoch navštívili niektorú z krajín
zaradenú do zoznamu čiernych štátov.

•

Nariaďuje sa domáca karanténa, osoba musí podstúpiť testovanie najskôr
na ôsmy deň po návrate. Aj v prípade, že test bude negatívny, karanténa
sa končí dovŕšením 14. dňa.

•

Osoby, ktoré prišli z „čiernej“ krajiny a boli zaočkované alebo prekonali
COVID-19, musia ísť do domácej izolácie – to neplatí iba v tom prípade, ak
ide o zaočkovaných ľudí, ktorí bývajú na Slovensku a zároveň pracujú v
„čiernej“ krajine alebo naopak.

•

Domáca karanténa sa týka aj všetkých osôb v spoločnej domácnosti, končí
sa súčasne s izoláciou osoby, ktorá prišla zo zahraničia, osoby zo spoločnej
domácnosti však nemusia ísť do domácej karantény, ak ide o:
o zaočkované osoby (po 14 dňoch od druhej dávky mRNA vakcíny, po
28 dňoch od prvej dávky vektorovej vakcíny, alebo po 14 dňoch od
prvej dávky ľubovoľnej vakcíny, ak bola podaná do 180 dní od
prekonania COVID-19)
o osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami.

•

Za návštevu čiernej krajiny sa nepovažuje tranzit kratší ako 8 hodín, pričom
musí byť bez zastavenia (okrem zastavenia na doplnenie pohonných látok)
alebo tranzit cez letisko, bez opustenia priestorov letiska.
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Ďalšie dôležité zmeny v režime na hraniciach (pendleri a pod.)
1. Zmierňujú sa podmienky pre pendlerov, povinný negatívny test (RT-PCR,
antigénový test) nie starší ako 7 dní pri prechode cez hranice (neplatí pre
deti do 10 rokov) možno po novom nahradiť dokladom o očkovaní alebo
dokladom o prekonaní COVID-19.

Konkrétne, že osoba:
o
o
o

o

bola zaočkovaná druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu
COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,
bola zaočkovaná prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu
COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 28 dní,
je viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19
(mRNA alebo vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania
podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,

Čo rozumieme pod pojmom „pendler“:
o
o

osoba s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorá pracuje na území
susedného štátu a má o tom doklad podľa prílohy č.1 vyhlášky
osoba s trvalým alebo prechodným pobytom v prihraničných oblastiach
susedného štátu do 100 km, ktorý pracuje na území SR a má o tom doklad
podľa prílohy č.1 vyhlášky

Negatívny test môžu dokladom o zaočkovaní a prekonaní COVID-19 nahradiť aj
občania SR, ktorí vstupujú na naše územie a majú prechodný alebo trvalý pobyt
v susedných štátoch do 100 km.

2. Naďalej platia výnimky z domácej karantény a povinnosti mať negatívny test
(bez ohľadu na zelený, červený a čierny systém) napríklad pre posádky
nákladnej dopravy, vlakov, lietadiel, zdravotnej služby vykonávajúcej
transport či pohrebných služieb. Ďalšie výnimky sú uvedené v paragrafe 7
vyhlášky.
3. Naďalej platia výnimky z domácej karantény pre študentov, ľudí starajúcich
sa o blízke osoby a ďalšie iné osoby bližšie špecifikované v paragrafe 9
vyhlášky. Niektoré situácie si predloženie negatívneho testu nevyžadujú, iné
áno. Tam, kde je potrebné mať pri sebe výsledok negatívneho testu, je
možné ho nahradiť dokladom o očkovaní alebo prekonaní COVID-19.
4. Po novom s podmienkou antigénového testu môžu na územie SR bez
karantény vstúpiť aj študenti slovenských škôl z Ukrajiny (7 dňový Ag test)
a blízke osoby snúbencov (2dňový Ag test). Súčasne sa doprecizovalo, že
vstup na územie SR s antigénovým testom platí len pre umelcov, ktorí majú
trvalý alebo prechodný pobyt v susedných krajinách s výnimkou Ukrajiny.
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Osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku, ktoré
vstupujú alebo opúšťajú Slovensko pre diagnostiku a liečbu, ako
aj ich blízke osoby, nemusia žiadať o výnimku ministerstvo
zdravotníctva, ak ich pobyt nepresiahne 12 hodín.
Musia však predložiť lekárske pozvanie alebo následne potvrdenie o ošetrení. Ak
pobyt presiahne 12 hodín, musia požiadať o posúdenie žiadosti na webstránke
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.
Ak sa u vás po návrate zo zahraničia, bez ohľadu na to, z ktorej
krajiny ste prišli, prejavia príznaky respiračného ochorenia,
telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára a
oboznámte 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.
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