
Opatrenia úradu  verejného zdravotníctva SR pre občanov prichádzajúcich 

zo zahraničia na zamedzenie šírenia ochorení  

COVID-19 v SR! 

 

     Pri príchode z krajín, ktoré nie sú uvedené v tzv.“ bezpečnom zozname“, 

musia osoby predložiť negatívny výsledok RT-PCR testu (potvrdenie 

o negativite testu) na ochorenie COVID-19 nie starší ako 96 hodín, a to 

v prípade Ukrajiny príslušníkovi Policajného zboru Slovenskej republiky, 

v prípade ostatných krajín príslušnému regionálnemu úradu verejného 

zdravotníctva v SR. 

     Výsledok testu musí byť vyhotovený v anglickom, nemeckom, českom alebo 

slovenskom jazyku alebo do niektorého z týchto jazykov preložený. Tieto osoby 

ostanú v domácej izolácií spolu s osobami, ktoré s nimi žijú v spoločnej 

domácnosti. Najskôr na piaty deň osoba, ktorá prišla zo zahraničia, absolvuje 

test na ochorenie COVID-19. Ak bude výsledok negatívny, domáca izolácia sa 

skončí.   

     Zároveň všetky osoby, ktoré počas posledných 14 dní navštívili tzv. rizikovú 

krajinu a prídu na územie SR od 10. júna od 7:00, sa musia hlásiť príslušnému 

regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a svojmu ošetrujúcemu lekárovi, 

ktorý im vystaví PN z dôvodu karantény pre COVID-19. Od 20.júna medzi 

rizikové krajiny NEPATRIA: Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Čierna hora, 

Dánsko, Estónsko, Faerské ostrovy, Fínsko, Grécko, Chorvátsko, Island, 

Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Monako, Nemecko, 

Nórsko, Poľsko, Rakúsko, Slovinsko a Švajčiarsko. 

     Osoby, ktoré sa vrátili alebo sa v nasledujúcich dňoch vrátia do obce z krajín, 

ktoré nepatria medzi krajiny uvedené v prílohe opatrení úradu verejného 

zdravotníctva SR, to znamená, že patria medzi RIZIKOVÉ  krajiny, sa musia 

ihneď nahlásiť Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v Bardejove 

a dodržiavať nariadené opatrenia.  Kontakt na RÚVZ – Bardejov: email: 

bj.epida@uvzsr.sk, telefón: 0544880702, 0544723905, 0917121946.  

     Ak Úrad verejného zdravotníctva SR alebo príslušný regionálny úrad 

verejného zdravotníctva nariadi fyzickej osobe karanténu, táto fyzická osoba je 

karanténu povinná dodržiavať, v opačnom prípade sa podľa zákona č. 355/2007 

Z. z. dopúšťa priestupku na úseku verejného zdravotníctva a hrozí jej pokuta až 

do výšky 1659 eur. Zároveň v kontexte uvedeného je potrebné poukázať aj 

skutkovú podstatu  trestného činu šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej 

choroby.   
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