
Karanténne opatrenia a cestovanie 

Platnosť nariadenia od: 6. júla 2020, 07:00 hod. 
Platnosť nariadenia do: do odvolania 

Aktualizované 17. júla 2020 

Prechod cez hranice bez obmedzení sa týka osôb, ktoré pricestujú zo zdravotne 
menej rizikových krajín. Od 6.júla (pondelok) sú menej rizikovými krajinami: 

•         Austrália 
•         Belgicko 
•         Cyprus 
•         Česko 
•         Čína 
•         Dánsko 
•         Estónsko 
•         Faerské ostrovy 
•         Fínsko 
•         Francúzsko 
•         Grécko 
•         Chorvátsko 
•         Holandsko 
•         Írska republika 
•         Island 
•         Japonsko 
•         Kórejská republika 
•         Lichtenštajnsko 
•         Litva 
•         Lotyšsko 
•         Maďarsko 
•         Malta 
•         Monako 
•         Nemecko 
•         Nórsko 
•         Nový Zéland 
•         Poľsko 
•         Rakúsko 
•         Slovinsko 
•         Španielsko 
•         Švajčiarsko 
•         Taliansko 
•         Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska 

Zo zoznamu boli vyradené Bulharsko a Čierna Hora, ktoré opäť nie sú považované 
za zdravotne bezpečné. 

  
  



ÚVZ SR: Zasadalo odborné 
konzílium, od prvého septembra 
nás čakajú zmeny 

  

Po zhodnotení epidemiologickej situácie na území Slovenskej republiky a v zahraničí sa Ministerstvo 
zdravotníctva SR, Úrad verejného zdravotníctva SR a odborné konzílium rozhodli pristúpiť k 
nasledovným zmenám: 
 
RIZIKOVÉ KRAJINY: 
Do 1. septembra 2020 sa nebude meniť zoznam tzv. menej rizikových krajín. Vyšpecifikujú sa v nich 
však regióny, v ktorých sa v ostatnom období zhoršila epidemiologická situácia vo výskyte ochorenia 
COVID-19. Bude platiť odporúčanie zvážiť nevyhnutnosť cestovania do týchto regiónov. Rizikové 
regióny v menej rizikových krajinách budú v dohľadnom čase vyšpecifikované na stránkach 
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstva zdravotníctva SR a Úradu 
verejného zdravotníctva SR. 
 
Epidemiológovia v čase pretrvávajúcej pandémie ochorenia COVID-19 naďalej odporúčajú zvážiť 
nevyhnutnosť cestovania do zahraničia. 
 
ŠKOLY/RÚŠKA: 
Na začiatku školského roka sa bude vyžadovať od zákonných zástupcov čestné vyhlásenie, ktorého 
súčasťou bude dotazník – rodič v ňom uvedie, či sa dieťa od 17. augusta 2020 nachádzalo mimo 
územia SR alebo či sa zúčastnilo na hromadnom podujatí. Zároveň zákonný zástupca podpíše čestné 
vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa. Ak bolo dieťa mimo SR alebo sa zúčastnilo hromadného podujatia, 
bude povinnosťou zákonného zástupcu sledovať zdravotný stav dieťaťa a jeho blízkych žijúcich v 
spoločnej domácnosti. Ak sa u niektorého z nich vyskytnú počas najbližších 14 dní príznaky 
respiračného ochorenia, bude potrebné telefonicky informovať ošetrujúceho lekára. 
 
Nosenie rúšok v triedach bude v prvých dvoch týždňoch školského roka povinné pre žiakov druhého 
stupňa základných škôl a študentov stredných škôl. Naďalej nebude povinné v triedach pre mladšie 
deti, teda tie, ktoré navštevujú predškolské zariadenia a prvý stupeň základných škôl (nosenie rúšok 
ťažšie znášajú, navyše ide o ucelený a nemeniaci sa kolektív). Stále bude povinné pre pobyt žiakov v 
interiérových priestoroch mimo tried vo všetkých školách s výnimkou konzumácie jedál a nápojov. 
 
Nosenie rúšok prvé dva týždne (14 dní je inkubačná doba ochorenia COVID-19) má u detí veľký 
význam, pretože sú v prípade nákazy zväčša bezpríznakové, čo znamená, že ochorenie môžu 
nevedomky prenášať aj na iné osoby, resp. rizikové skupiny ľudí. Prekryté horné dýchacie cesty sú 
významnou prevenciou, pretože tým zabraňujeme explozívnemu šíreniu vírusov v kolektíve a výrazne 
ho spomaľujeme. 
 
HROMADNÉ PODUJATIA 
Od 1. septembra 2020 do 1. októbra 2020 Ministerstvo zdravotníctva SR, Úrad verejného zdravotníctva 
SR a odborné konzílium neodporúčajú vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie organizovať 
hromadné podujatia. Zároveň na toto obdobie plánujú zakázať organizáciu hromadných podujatí nad 
1000 účastníkov v exteriéri, vrátane športových podujatí  (skúsenosti zo zahraničia poukazujú na 
prípady, kedy sa ľudia na početnejších hromadných podujatiach, vrátane športových infikovali novým 
koronavírusom). Taktiež sa zakážu hromadné podujatia v interiéri nad 500 účastníkov. Tiež je v pláne 
uplatniť zákaz organizovania všetkých interiérových podujatí po 23:00 s výnimkou svadieb (nočný život 
je spojený s uvoľnenou atmosférou, stratou zábran, ide o veľmi úzke kontakty). Obmedzí sa aj 
návštevnosť kúpalísk a akvaparkov, plán je na maximálne 50 % kapacity návštevníkov. 
 
FIRMY: 
Epidemiológovia aktuálne diskutujú o možnom zavedení nariadenia zamestnávateľom umožniť do 
svojich priestorov vstup pracovníkom z rizikových krajín len s potvrdením o registrácii na miestne 
príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva a s negatívnym výsledkom RT-PCR testu na 
ochorenie COVID-19. O tomto návrhu ešte budú diskutovať so zamestnávateľmi. 

 


