
Informácie o pripravovaných zmenách v súvislosti s opatreniami COVID 
 

Upozorňujeme, že informácie sú predbežné, oficiálne informácie vydá vláda SR v najbližších dňoch, na 

vyhláške sa stále pracuje a momentálne nie je dostupná. Akonáhle budeme mať oficiálne informácie 

z Ministerstva, budeme Vám ich sprostredkovať.  

 

 

Testovanie od 1. júla 2021 

 zaočkované osoby sa testovať vôbec nepotrebujú (kto je považovaný za zaočkovanú osobu 

uvádzame v bode č. 4), 

 nezaočkované osoby sa potrebujú preukázať negatívnym PCR testom: na športové, hromadné 

podujatia, vo wellnesse, v kúpeľoch,  na svadbách, karoch aj večierkoch; nezaočkovaní si hradia 

vykonanie testu sami (cena je momentálne 70 eur) 

 

Cestovanie do SR – bude platné od piatku 9. júla 2021 – EŠTE NIE JE SCHVÁLENÉ VYHLÁŠKOU 

 

 prechádzame z teritoriálneho rozdelenia krajín (zelená, červená, čierna) na individuálny systém 

(očkovaný vs. neočkovaný) – nerozlišuje sa, z akej krajiny človek prichádza; 

 zaočkovaná osoba sa testovať nemusí, musí len preukázať, že je zaočkovaná (potvrdenie 

o začkovaní – GreenPass, prípadne národný očkovací certifikát s QR kódom; nerozlišuje sa, z akej 

krajiny ste prišli; nenastupuje do karantény; 

 nezaočkované osoby – sú povinné nastúpiť do 14 dňovej karantény, ktorú si môžu skrátiť po 

negatívnom PCR testom najskôr 5. deň od príchodu (hradia si sami); sú povinné sa pred 

príchodom registrovať v systéme eHranica: https://korona.gov.sk/ehranica/; 5 dňová karanténa 

je povinná aj vtedy, ak sa osoba na hranici preukáže negatívnym PCR testom; 

 cezhraniční pracovníci, deti od 12-18 rokov, a osoby zaočkované 1 dávkou vakcíny budú mať 

prechodné obdobie (9.7.-9.8.2021), aby sa stihli zaočkovať; ak ste dostali 1. dávku očkovania 

do 9.7.2021, vďaka prechodnému obdobiu máte do 9.8.2021 status plne zaočkovanej osoby 

a môžete cestovať bez problémov – druhú dávku musíte stihnúť do 9.8.2021. 

 

Za zaočkovanú osobu sa považuje osoba, ktorá je: 

o  14 dní po podaní 2. dávky vakcíny s dvojdávkovou schémou (Pfizer, Moderna, 

AstraZeneca), platí 1 rok 

o  21 dní po podaní vakcíny s jednodávkovou schémou (Johnson&Johnson), platí 1 rok 

o  po prekonaní ochorenia covid a 14 dní po podaní 1. dávky vakcíny do 180 dní po 

prekonaní ochorenia, platí 1 rok 

 

Pozrite si vyjadrenie štátneho tajomníka rezortu diplomacie Martina Klusa 

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14040/277882#387 (od 01:15) 

 

Vieme, že táto situácia je pre Vás obťažujúca, rýchlo sa mení a veríme, že čoskoro budeme vedieť jasné 

pravidlá, aby sme si mohli užiť letnú dovolenku. 
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