
HRANICE – Podmienky vstupu na územie SR 

Dňa 07.6. 2021 aktualizovalo MZ SR Cestovný semafor, ktorý informuje o epidemiologickej situácií 

COVID-19 v jednotlivých krajinách sveta a farebne rozdeľuje tieto krajiny podľa miery rizika na:    

 zelené – nízke riziko,  

 červené – vysoké riziko,  

 čierne – „no go“ zóna, kde sa neodporúča za žiadnych okolností cestovať. 

Zoznam krajín na zelenom, červenom a čiernom zozname sa aktualizuje raz za dva týždne. V prípade, 
že v nejakej krajine sveta dôjde k náhlej eskalácií epidemiologickej situácie, individuálne sa môžu 
krajiny prehodnocovať aj mimo tohto dvojtýždňového režimu. 
 

CESTOVNÁ MAPA 

Stav k 07. 06. 2021 

 

ZOZNAM KRAJÍN 

Zelené krajiny:  
Andorra, Austrália, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česko, Čínska ľudová republika, Dánsko, 
Estónsko, Faerské ostrovy, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Grónsko, Holandsko, Hong Kong, Írsko, Island, 
Izrael, Japonsko, Južná Kórea, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macau, Maďarsko, 
Malta, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, San 
Maríno, Singapur, Slovinsko, Svätá stolica (Vatikán), Španielsko, Švajčiarska konfederácia, Švédsko, 
Taiwan, Taliansko 

Červené krajiny: 
Albánsko, Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Čierna hora, Gruzínsko, 
Jordánsko, Kanada, Kosovo, Kuba, Libanon, Moldavsko, Portoriko, Ruská federácia, Severné 
Macedónsko, Srbsko, Spojené štáty americké, Tunisko, Turecko, Ukrajina 
Čierne krajiny:  
Všetky ostaté krajiny, ktoré nie sú na zelenom a červenom zozname 



Systém cestovného semaforu 

 
 

Podmienky vstupu na územie SR upravuje Vyhláška UVZ SR  č. 218 , ktorá 
nadobúda účinnosť  14.júna od 6.00 hod. 

 

Pravidlá pre príchod osôb zo všetkých krajín ( zelená, červená, čierna) 

                 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. 
 
 

Pravidlá pre príchod zo zelených krajín 
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). 

https://www.mindop.sk/covid/


 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 neplatí pre osobu, ktorá prišla zo zahraničia, ak:  
- sa pri príchode na naše územie vie preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 
72 hodín  
- prichádza zo susedných krajín zaradených do zeleného zoznamu a má pri sebe negatívny výsledok 
antigénového testu nie starší ako 24 hodín s tým, že test musí byť vykonaný na území susedného 
štátu alebo Slovenskej republiky.  
- má menej ako 18 rokov  
- prekonala COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami  
 
Povinnosť domácej karantény pre osoby v spoločnej domácnosti neplatí pre:  
- osoby, ktoré majú menej ako 18 rokov o prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami  
 
Karanténa neplatí pre zaočkovaných, ktorí prišli zo zahraničia alebo sú členovia spoločnej 
domácnosti (bez ohľadu na druh vakcíny) : 

- V prípade dvojdávkovej vakcíny po podaní prvej dávky a pred podaním druhej dávky: najskôr 
po zavŕšení 21 dní po očkovaní a najneskôr po zavŕšení 90 dní po očkovaní  

- V prípade dvojdávkovej vakcíny po podaní druhej dávky: najskôr po zavŕšení 21 dní po podaní 
prvej dávky a najneskôr 12 mesiacov po podaní prvej dávky  

- V prípade jednodávkovej vakcíny najskôr po zavŕšení 21 dní a najneskôr 12 mesiacov po 
očkovaní  

- V prípade očkovaných, ktorí prekonali COVID-19 a boli zaočkovaní do 180 dní po prekonaní 
ochorenia najskôr po zavŕšení 21 dní a najneskôr 12 mesiacov po očkovaní 

 
 

Pravidlá platné pre príchod osôb z červených krajín 
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:   
-  zaočkované osoby (v prípade dvojdávkovej vakcíny po podaní prvej dávky  a pred podaním 
druhej dávky: najskôr po zavŕšení 21 dní po očkovaní a najneskôr po zavŕšení 90 dní po 
očkovaní; v prípade dvojdávkovej vakcíny po podaní druhej dávky: najskôr po zavŕšení 21 dní 
po podaní prvej dávky a najneskôr 12 mesiacov po podaní prvej dávky; v prípade 
jednodávkovej vakcíny najskôr po zavŕšení 21 dní a najneskôr 12 mesiacov po očkovaní; v 



prípade očkovaných, ktorí prekonali COVID-19 a boli zaočkovaní do 180 dní po prekonaní 
ochorenia najskôr po zavŕšení 21 dní a najneskôr 12 mesiacov po očkovaní)  

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

!výnimka z karantény sa vzťahuje len na osoby v spoločnej domácnosti, nie na osoby, ktoré sa vrátili 

zo zahraničia. 
 Osoby, ktoré prišli z “červenej krajiny” a boli zaočkované alebo prekonali COVID-19, musia 

absolvovať domácu karanténu. Karanténa sa nevzťahuje iba na zaočkované osoby, ktoré 
prišli zo zahraničia, majú trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku a miesto výkonu práce 
v červenej krajine a naopak.  

 Za návštevu červenej krajiny sa nepovažuje tranzit cez územie červenej krajiny bez 
zastavenia kratší ako 8 hodín (s výnimkou prestávok na natankovanie) alebo cestu z letiska v 
červenej krajine, pokiaľ osoba neopustila priestory letiska; v týchto prípadoch sa postupuje, 
ako keby táto osoba navštívila zelenú krajinu 

 

Pravidlá platné pre príchod z čiernych krajín 
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 RT-PCR test 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 zaočkované osoby alebo osoby, ktoré prekonali COVID-19 
pred nie viac ako 180 dňami. 

 
Za návštevu čiernej krajiny sa nepovažuje tranzit cez územie čiernej krajiny bez zastavenia kratší 
ako 8 hodín,(okrem zastavenia na doplnenie pohonných látok) alebo cestu z letiska v čiernej krajine, 
pokiaľ osoba neopustila priestory letiska; v týchto prípadoch sa postupuje , ako keby táto osoba 
navštívila zelenú krajinu.   
 

 

ĎAĽŠIE ZMENY V REŽIME NA HRANICIACH 
 

 PENDLERI 
- 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, 
ktorá pracuje na území SR a má o tom doklad podľa prílohy č.1 vyhlášky 
 
Potvrdenia potrebné pri prechode:  
- potvrdenie o výkone práce podľa prílohy č. 1 Vyhlášky č. 212 
- negatívny Ag test alebo RT- PCR – nie starší ako 7 dní 

- test je možné nahradiť dokladom o očkovaní alebo potvrdením  o prekonaní COVID-19:  
 



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.  
 
 

 OSTATNÉ PLATNÉ VÝNIMKY: 
- 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.  

 
- 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.  
 
- 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 
 

             
             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. 
 
 
 
 
Zdroje:  
-  Signalizacny system pre manazment Covid epidemie na Slovensku (uvzsr.sk) 

https://cestujem.standardnepostupy.sk/
https://www.uvzsr.sk/docs/uvod/Cestovny_semafor_14-6-2021.pdf


- rozcestnik_vyhlaska_hranice_14-6-2021.pdf (uvzsr.sk) 
- Vyhláška č. 218 
 
 

 
 
 
Vysvetlenie: U nás sa zatiaľ očkuje dvojdávkovými vakcínami. Za očkovaného je považovaný ten , 
komu uplynie 21 dní od podania prvej dávky a to po dobu 90 dní.  
Ak sa zaočkujete aj druhou dávkou, status očkovaného potrvá 12 mesiacov ( aj tých 12 mesiacov sa 
vyrátava od dátumu podania prvej dávky).  
 

https://www.uvzsr.sk/docs/uvod/rozcestnik_vyhlaska_hranice_14-6-2021.pdf

