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Povinnosť absolvovať domácu izoláciu a test na COVID-19 pri vstupe na územie
SR
Pokiaľ od 1. septembra 2020 od 7.00 hod. vstúpite na územie Slovenskej republiky a:
1. navštívili ste krajinu Európskej únie neuvedenú v zozname zozname menej rizikových
krajín:
o ste povinný nastúpiť do domácej izolácie,
o pokiaľ máte príznaky ste povinní absolvovať test na COVID-19 najskôr v piaty deň
domácej izolácie,
o pokiaľ máte bezpríznakový priebeh, Vaša domáca izolácia končí dovŕšením jej 10. dňa,
o domáca izolácia je povinná aj pre osoby žijúce s Vami v spoločnej domácnosti.
2. navštívili ste krajinu, ktorá nie je členom Európskej únie a nie je uvedená v zozname
menej rizikových krajín:
o ste povinný nastúpiť do domácej izolácie,
o ste povinní absolvovať test na COVID-19 najskôr v piaty deň domácej izolácie,
o domáca izolácia je povinná aj pre osoby žijúce s Vami v spoločnej domácnosti.
Svoj návrat na Slovensko ste zároveň povinný bezprostredne nahlásiť telefonicky regionálnemu
úradu verejného zdravotníctva alebo elektronicky registráciou na
http://korona.gov.sk/ehranica a Vášmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti tzn.
všeobecnému lekárovi (pediater v prípade detí), s ktorým máte uzavretú zmluvu.

!

Upozornenie

Pokiaľ vstupujete na územie SR cez štátnu hranicu medzi Slovenskou republikou a
Ukrajinskou republikou ste povinní sa pri prekročení štátnej hranice preukázať príslušníkovi
Policajného zboru Slovenskej republiky registráciou na http://korona.gov.sk/ehranica.

Zoznam zdravotne menej rizikových krajín od 1.9.2020:
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Ak prichádzate z iných ako menej rizikových krajín a vyšetrenie na prítomnosť COVID-19 Vám je
indikované lekárom alebo Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, test na ochorenie
COVID-19 Vám je vykonaný zadarmo.
Testu na ochorenie COVID-19 nie je povinné podrobiť dieťa do 3 rokov (ak príslušný
regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý
poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria), neurčí inak. Povinnosť
domácej izolácie pre deti do 3 rokov, u ktorých nevzniklo akútne respiračné ochorenie, sa končí
ukončením povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s ním v jednej domácnosti.
Open all sections

Výnimky z domácej izolácie
Presné znenie výnimiek odporúčame pozrieť v Opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR
OLP/6850/2020.
Vyššie uvedené sa nevzťahujú na osoby nachádzujúce sa na nižšie uvedenom zozname. Tieto osoby
sú však povinné hlásiť sa bezodkladne svojmu všeobecnému lekárovi a ak ho na území SR nemáte
na čísle tiesňového volania 112 pokiaľ pociťujú príznaky respiračného ochorenia.
Presné znenie výnimiek v zmysle opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR OLP/6850/2020:
(bod 4 opatrenia):


vodičov nákladnej dopravy, pilotov, členov posádky lietadla alebo iných členov leteckého
personálu, posádku v lodnej nákladnej doprave, rušňovodičov, vozmajstrov, vlakové čaty a
obslužných pracovníkov v železničnej nákladnej doprave; tieto osoby, ktoré prekračujú
hranicu Slovenskej republiky aj inými spôsobmi dopravy za účelom presunu do miesta, kde
budú vykonávať svoju činnosť alebo pri návrate domov sa preukážu potvrdením od
zamestnávateľa v štátnom jazyku Slovenskej republiky alebo osvedčením pre pracovníkov v
medzinárodnej doprave, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3 oznámenia Európskej
komisie o uplatňovaní zelených jazdných pruhov (Green Lanes),


























vodičov a posádky osobnej, leteckej alebo autobusovej dopravy, ktorí vykonávajú prepravu
repatriovaných osôb na územie Slovenskej republiky,
vodičov a posádky zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta a vodičov a
posádky vykonávajúcich prevoz orgánov určených na transplantáciu, krvi a krvných náhrad,
zamestnancov pohrebných služieb, ktorí vykonávajú medzinárodnú prepravu ľudských
pozostatkov alebo ľudských ostatkov na účely pochovania alebo spopolnenia,
po odsúhlasení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky na osoby, ktoré vstupujú
alebo opúšťajú územie Slovenskej republiky za účelom zabezpečenia akútnej a neodkladnej
diagnostiky a liečby, protokolárnej prevencie a liečby, a pokračujúcej liečby zdravotných
stavov svojich, alebo osôb im blízkym,
po odsúhlasení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky alebo Ministerstvom obrany
Slovenskej republiky na vstup alebo tranzit príslušníkov policajných zborov
prechádzajúcich územím Slovenskej republiky na plnenie úloh vyplývajúcich z členstva v
EÚ a príslušníkov ozbrojených síl a NATO,
na vykonanie tranzitu občanov členských štátov EÚ a ich rodinných príslušníkov územím
Slovenskej republiky do členského štátu EÚ. Tieto osoby musia prejsť územím Slovenskej
republiky bez zastavenia, najneskôr do 8 hodín od vstupu, vrátane nevyhnutného tankovania
pohonných hmôt,
vykonanie tranzitu osôb s prechodným alebo trvalým pobytom v niektorom z členských
štátov EÚ pri návrate do štátu, ktorého sú občanmi. Tieto osoby musia 4 prejsť územím
Slovenskej republiky bez zastavenia, najneskôr do 8 hodín od vstupu vrátane nevyhnutného
tankovania pohonných hmôt,
vykonanie tranzitu štátnych príslušníkov tretích krajín do niektorého z členských štátov EÚ,
v ktorom majú trvalý alebo prechodný pobyt. Tieto osoby musia prejsť územím Slovenskej
republiky bez zastavenia, najneskôr do 8 hodín od vstupu vrátane nevyhnutného tankovania
pohonných hmôt,
po odsúhlasení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na osoby, ktoré vstupujú na
územie Slovenskej republiky na základe žiadosti súdu alebo orgánov činných v trestnom
konaní,
štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme vyslaných na
plnenie úloh vyplývajúcich zo zastupovania Slovenskej republiky v medzinárodnej
organizácii alebo medzinárodného vojenského zastupiteľstva mimo územia Slovenskej
republiky, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky počas a po skončení vyslania v
cudzine, spolu s ich rodinnými príslušníkmi,
osoby požívajúce na území Slovenskej republiky diplomatické výsady a imunity,
po odsúhlasení Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej
republiky na zamestnancov medzinárodných organizácií, medzinárodných finančných
inštitúcií a inštitúcií Európskej únie, ktorí majú na území Slovenskej republiky miesto
výkonu práce a ich rodinných príslušníkov,
poslancov Európskeho parlamentu zvolených v Slovenskej republike a ich rodinných
príslušníkov,
osoby vyslané na zastupiteľský úrad Slovenskej republiky, ktoré vstupujú na územie
Slovenskej republiky počas a po skončení vyslania v cudzine, spolu s ich rodinnými
príslušníkmi,
osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky z dôvodu realizácie právoplatného
súdneho rozhodnutia vo veci vykonávania striedavej starostlivosti rodičov o maloleté dieťa,
prípadne práva styku s maloletým dieťaťom. Osoba, ktorá takto vstupuje na územie
Slovenskej republiky je povinná pri vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať sa
právoplatným rozhodnutím súdu alebo rodičovskou dohodou a zároveň informovať
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Centrum pre



medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže) o zámere vstupu na územie Slovenskej
republiky z dôvodu uvedeného v tomto bode,
po odsúhlasení Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
osoby zabezpečujúce servis a údržbu poľnohospodárskej a lesnej techniky, posádky
poľnohospodárskej a lesnej techniky a ich sprievod.

Osobám uvedeným v tomto bode sa nariaďuje, aby v prípade akýchkoľvek príznakov 5
respiračného ochorenia bezodkladne oznámili túto skutočnosť a to telefonicky svojmu
poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom
odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej
starostlivosti. Pokiaľ uvedené osoby nemajú na území Slovenskej republiky poskytovateľa
zdravotnej starostlivosti, oznámia túto informáciu bezodkladne na číslo tiesňového volania 112.
Vodičom nákladnej dopravy, členom posádky lietadla alebo iným členom leteckého personálu,
posádke v lodnej nákladnej doprave, rušňovodičom, vozmajstrom, vlakovým čatám a obslužným
pracovníkom v železničnej nákladnej doprave, ktorí vstupujú alebo vystupujú na/z územia
Slovenskej republiky za účelom prepravy, nakladania a vykladania tovaru sa nariaďuje, aby pri
nakladaní a vykladaní tovaru používali osobné ochranné pracovné prostriedky, maximálne
obmedzili priamy kontakt s personálom v zahraničí a mali vozidlo vybavené gumenými rukavicami
k použitiu podľa potreby a dezinfekčné prostriedky k pravidelnému čisteniu rúk. Pre zamestnancov
v železničnej doprave vyhotoví zamestnávateľ potvrdenie, ktoré jasne preukáže, že nútený prechod
štátnej hranice im vyplýva z povahy ich práce, ktorou zabezpečujú nákladnú dopravu. Pre tieto
osoby sa pre ich potrebný pobyt na území Slovenskej republiky mimo plnenia pracovných
povinností nariaďuje izolácia v domácom prostredí, pokiaľ je to možné mimo osôb, ktoré s nimi
žijú v spoločnej domácnosti. Príslušným osobám činným v civilnom letectve sa nariaďuje
dodržiavať protiepidemické opatrenia stanovené Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej
republiky.
Zamestnancom pohrebných služieb, ktorí vykonávajú medzinárodnú prepravu ľudských
pozostatkov alebo ľudských ostatkov na účely pochovania alebo spopolnenia, sa nariaďuje, aby pri
preberaní, odovzdávaní a nakladaní ľudských pozostatkov používali respirátory FFP2 / FFP3,
maximálne obmedzili priamy kontakt s personálom v zahraničí a mali vozidlo vybavené gumenými
rukavicami k použitiu podľa potreby a dezinfekčné prostriedky k pravidelnému čisteniu rúk.
Vodičom a posádkam zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta, sa nariaďuje, aby
transport pacienta vykonávali len vozidlami, v ktorých je oddelený priestor pre pacienta, aby pri
transporte používali osobné ochranné pracovné pomôcky (respirátory FFP2 / FFP3, ochranné
okuliare, rukavice) a používali dezinfekčné prostriedky k pravidelnému čisteniu rúk.
(bod 5 opatrenia)
Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa nevzťahuje na osoby, nepatriace pod bod 4, ktoré majú trvalý pobyt
alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný
pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce (napr. u SZČO), v prihraničných oblastiach na území
susedného štátu vo vzdialenosti pozemnou cestnou komunikáciou do 30 km od otvoreného
hraničného priechodu na územie 6 Slovenskej republiky a sú držiteľmi potvrdenia od
zamestnávateľa o takomto výkone práce alebo potvrdenia o takomto výkone práce.
Zároveň sa toto Opatrenie podľa bodu 1 až 3 nevzťahuje na osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo
prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 30 km od otvoreného hraničného
priechodu na územie Slovenskej republiky, a majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný
pracovný vzťah, alebo miesto výkonu práce (napr. u SZČO), na území Slovenskej republiky vo

vzdialenosti pozemnou cestnou komunikáciou do 30 km od otvoreného hraničného priechodu na
územie Slovenskej republiky a sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce
alebo o potvrdení o takomto výkone práce. Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa taktiež nevzťahuje na
osoby žijúce s takouto osobou v jednej domácnosti, za predpokladu, že prekračujú hranicu v jej
sprievode. Zároveň sa toto Opatrenie podľa bodu 1 až 3 nevzťahuje na občanov Slovenskej
republiky, ktorí majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného
štátu do 30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie Slovenskej republiky a osoby žijúce
s nimi v jednej domácnosti, za predpokladu, že prekračujú hranicu v ich sprievode.
(bod 6 opatrenia)
V odôvodnených prípadoch môže výnimku z bodov 1 až 3 udeliť Úrad verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky na základe odôvodnenej písomnej žiadosti člena vlády Slovenskej republiky v
jeho pôsobnosti. Osoba, ktorej je udelená výnimka, musí disponovať pri vstupe na územie
Slovenskej republiky negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším
ako 96 hodín. V odôvodnených prípadoch môže výnimku z tejto povinnosti udeliť Úrad verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky na základe odôvodnenej písomnej žiadosti člena vlády
Slovenskej republiky v jeho pôsobnosti.
(bod 7 opatrenia)
Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa nevzťahuje na osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenskej
republiky za účelom vykonania prijímacích skúšok, záverečných skúšok, iných skúšok alebo zápisu
do škôl na území Slovenskej republiky alebo vypratania osobných vecí z internátov alebo iných
ubytovacích zariadení, vrátane jednej sprevádzajúcej osoby, a sú držiteľmi potvrdenia o takejto
skutočnosti (napr. pozvánka na prijímacie skúšky, zápis do školy). Tieto osoby sú povinné
odovzdať výsledok negatívneho testu (potvrdenie o negativite testu) RT-PCR na ochorenie COVID19 nie starší ako 96 hodín príslušníkovi Policajného zboru Slovenskej republiky. Alternatívne, po
vstupe na územie Slovenskej republiky hraničnými priechodmi na ktorých sa nevykonáva kontrola,
je potrebné bezodkladne odovzdať uvedený negatívny výsledok na príslušnom regionálnom úrade
verejného zdravotníctva.
(bod 8 opatrenia)
Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa nevzťahuje na osoby, nepatriace pod bod 4, ktoré majú trvalý pobyt
alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a poskytujú neodkladnú starostlivosti o blízkych
rodinných príslušníkov na území susedného štátu, ktorí nie sú schopní sa sami o seba postarať, a to
vrátane jednej sprevádzajúcej osoby. Osoba, ktorá takto prekračuje hranicu Slovenskej republiky je
povinná preukázať sa potvrdením o neodkladnej starostlivosti od lekára blízkeho rodinného
príslušníka a čestným prehlásením o rodinnom vzťahu. Tieto dokumenty musia byť preložené do
slovenského jazyka.
V prípade, že pobyt uvedených osôb v týchto krajinách presiahne dobu 24 hodín, sú tieto osoby
povinné pri vstupe na územie Slovenskej republiky odovzdať výsledok negatívneho testu
(potvrdenie o negativite testu) RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starší ako 96 hodín.
Zároveň sa toto Opatrenie podľa bodu 1 až 3 nevzťahuje na osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo
prechodný pobyt v niektorom zo susedných štátov Slovenskej republiky a prekračujú hranicu
Slovenskej republiky z dôvodu realizácie neodkladnej starostlivosti o blízkych rodinných
príslušníkov na území Slovenskej republiky, ktorí nie sú schopní sa sami o seba postarať, a to
vrátane jednej sprevádzajúcej osoby. Osoba, ktorá takto prekračuje hranicu Slovenskej republiky je
povinná byť schopná 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. Táto osoba je povinná pri vstupe na územie Slovenskej republiky
odovzdať výsledok negatívneho testu (potvrdenie o negativite testu) RT-PCR na ochorenie COVID19 nie starší ako 96 hodín.
Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky č. OLP/5455/2020 zo dňa 03.07.2020.

