
Od 4.2.2022 je účinná nová Vyhláška ÚVZ SR č. 10/2022, ktorou sa nariaďujú 
opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po 
vstupe na územie Slovenskej republiky. 

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2022/vy
hlaska_10.pdf 

Najdôležitejšie zmeny : 

- Každá osoba, ktorá vstupuje na územie Slovenska zo zahraničia, je  povinná: 

-        sa registrovať na webe http://korona.gov.sk/ehranica a byť schopná sa 
preukázať potvrdením o registrácii aj počas pobytu na území SR, 

-        vyplniť formulár na webovej stránke https://www.mindop.sk/covid/, ak 
vstupuje na územie Slovenskej republiky leteckou dopravou. 

- Osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky leteckou dopravou  musia 
byť schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky negatívnym 
výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín. 
Zoznam krajín, z ktorých pri prílete na územie SR nie je potrebný PCR test,  nájdete 
v prílohe č. 1 vyhlášky. 

 
- Všetky osoby, ktoré nie sú v zmysle vyhlášky ÚVZ SR považované za kompetne 
očkované osoby a osoby, ktoré neprekonali ochorenie COVID-19 pred nie viac 
ako 180 dňami, sú po vstupe na územie Slovenska povinné absolvovať  karanténu 
v domácom prostredí.  

- Pre kompletne očkované osoby a aj pre "prekonavších"  nie je povinná domáca 
karanténa po príchode na Slovensko. 

- Osoby vstupujúce na územie Slovenskej republiky, ktoré sú kompletne zaočkované 
osoby alebo osoby, ktorá prekonala ochorenie COVID-19, sú povinné pri vstupe na 
územie Slovenskej republiky a počas svojho pobytu na území Slovenskej republiky sa 
na požiadanie preukázať príslušníkovi Policajného zboru alebo zamestnancovi 
regionálneho úradu verejného zdravotníctva COVID preukazom EÚ alebo iným 
hodnoverným úradným dokladom o zaočkovaní alebo prekonaní ochorenia COVID-
19, pokiaľ ide o doklady vydané v členských štátov EÚ, pričom tento doklad musí byť 
vyhotovený v anglickom jazyku. V prípade dokladov vydaných v tretích krajinách musí 
národný certifikát obsahovať údaje o mene a priezvisku, dátume narodenia, v prípade 
osoby kompletne zaočkovanej aj o názve vakcíny a jej výrobcov, poradí očkovania a 
celkovom počte očkovaní danou látkou a dátum posledného očkovania. Národný 
certifikát musí byť opatrený pečiatkou k tomu poverenému orgánu danej krajiny alebo 
elektronicky overiteľný a musí byť vyhotovený aj v anglickom jazyku. Osoba, ktorá nie 
je schopná takto sa preukázať, sa nepovažuje za kompletne zaočkovanú osobu 
alebo osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19. 

- Karanténa pre neočkované osoby sa po príchode na Slovensko skracuje z 10 dní 
na 5 dní pri bezpríznakovom priebehu karantény, alebo sa karanténa končí po 
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obdržaní negatívneho výsledku PCR testu, ktorý je možné vykonať hneď po príchode 
na územie SR. 

Uplynutie lehoty karantény počítame napr.:  Dátum príchodu na Slovensko: 4. február 
+ 5 = 9. februára je osoba ešte v karanténe, a 10. februára už v karanténe nie je. 

 


