
Najčastejšie otázky verejnosti a odpovede k 

nim – 30.3.2020 

posielajte prosím na miloslav.ofukany@minv.sk 

1) Ako sa má dostať (individuálny presun zo štátnej hranice) človek do 

karanténneho strediska, ktoré mu určia na 112? Čo s takýmito ľuďmi? 

 Taxi služby nefungujú, MHD nejazdí priamo z hraníc, sanitky sa 

nevyužívajú na túto prepravu, osoba nemá nikoho na odvoz. 

 Stáva sa, že autobusár nezoberie z hraníc ľudí s kufrom do zariadenia 

určeného na karanténu a ostanú trčať na hranici a sú zúfalí. 

 Odpoveď: Na hraničnom prechode Jarovce Kittsee bolo zriadené 

záchytné pracovisko pre občanov, ktorí prekročia hranicu a chcú byť 

umiestnení v karanténnych zariadeniach. Je preto potrebné inštruovať 

občanov, aby využívali tento hraničný priechod. Ide o 3 miestnosti, ktoré 

budú prístupné 24 hodín denne. Prítomní budú vždy príslušníci PZ alebo 

HaZZ, u ktorých je možné sa nahlásiť. Následne budú občania prevážaní 

do karanténnych zariadení podľa dostupných kapacít. Preprava je 

zabezpečená výhradne pre občanov, ktorí chcú ísť do karanténneho 

zariadenia a bude sa realizovať každý deň vždy k 08:00 hod., 14:00 hod. 

a 22:00 hod. Priestor a prevoz ľudí je k dispozícii od 27.3.2020 (info Kamil 

Senderák 27.3.2020 o 14:31) 

2) Otázky týkajúce sa vstupu cudzincov na územie SR 

 Odpoveď: Na uvedenom odkaze sú bližšie popísané výnimky 

pre: cudzincov (blízke osoby občana SR, s platným pobytom na území 

SR, s prechodným alebo trvalým pobytom v prihraničnom území 

susedného štátu), pracovníci diplomatických misií a im blízke 

spolucestujúce osoby, osoby s udeleným povolením na malý pohraničný 

styk, vodičom nákladnej cestnej dopravy a nákladným vozidlám, ktoré 

majú CMR potvrdenie. 

 https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/vstup-cudzincov-na-uzemie-sr-

pocas-mimoriadnej-situacie 

 Žiadosti o doplňujúce informácie nad rámec vyššie uvedených 

(+ udelenie výnimiek pre zamestnancov zahraničných firiem, ktorí 

musia v SR vykonať technické opravy apod.) je potrebné adresovať 
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priamo Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru 

SR – suhcp@minv.sk 

3) Otázky týkajúce sa kamionistov a ich karantény 

 Odpoveď: Na uvedenom odkaze je bližšie popísaných 9 modelových 

situácií 

 https://www.cesmad.sk/kategoria/25-aktuality-2/2976-stanoviska-

sekcie-ochrany-a-podpory-zdravia-a-specializovanych-cinnosti-uvz-sr 

4) Môže zdravotník pendlovať aj do Viedne (je to viac ako 30km)? 

 Odpoveď: ??? 

5) Otázky týkajúce sa poskytnutia pomoci SZČO (samostatne zárobkovo 

činná osoba) 

 Odpoveď: Nech ľudia kontaktujú Ministerstvo práce, sociálnych vecí a 

rodiny SR na covid19@praca.gov.sk alebo 02/2046 1100 (pracovné dni 

08:00 – 16:00) 

 https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/z-

dovodu-situacie-suvisiacej-koronavirusom-spusta-rezort-prace-novu-

infolinku-verejnost.html 

6) Otázky týkajúce sa udelenia výnimky na karanténu 

 Odpoveď: Povinnosť 14-dňovej karantény po návrate zo zahraničia 

vyplýva z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR. Ministerstvo vnútra 

SR nemôže udeliť výnimku z rozhodnutia (nariadenia), ktoré samo 

nevydalo. Odporúčame konzultovať vás dotaz s príslušným Regionálnym 

úradom verejného zdravotníctva (sídlia v krajských mestách –

 http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=section&id

=6&Itemid=58) 

7) Otázky týkajúce sa PNiek, odvodov do Sociálnej poisťovne a ďalších 

podnetov v gesčnej pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

 Odpoveď: Prepošlite správu k 

vybaveniu na covid19@employment.gov.sk. 

8) Pendleri do Rakúska 

 Odpoveď: Momentálne platí Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva 

SR č. OLP/2640/2020 zo dňa 18.3.2020 
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(http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZ_SR_karantenne_

ucinne_od_19.03.2020.pdf), podľa ktorého pendlovať do Rakúska môžu 

len zdravotnícki zamestnanci pracujúci v prihraničných oblastiach do 30 

km alebo občania SR s trvalým pobytom v prihraničných oblastiach 

pracujúcich na Slovensku. 
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