
 

 

COVID manuál pre M SR/ČR U23 Tlmače 8.8.2021 

 
Aktuálne opatrenia majú dve roviny: 

1. Cestovanie do SR 
2. Podmienky organizovania Hromadných akcií 

 
Všetky aktuálne informácie o situácii na Slovensku nájdete na stránke https://korona.gov.sk/ 

 

1. Cestovanie do SR 
 

Osoby vo veku od 18 rokov 

 musíte sa registrovať do eHranice 

 

Čo Vás čaká pri registrácii do eHranica? 

Po vyplnení základných údajov budeme od Vás chcieť zistiť, či ste už absolvovali očkovanie. Na 
výber budete mať z troch možností: 

 som plne zaočkovaná osoba a mám o tom doklad 

 dokončíte jednoduchú registráciu a nemusíte nastúpiť do domácej izolácie 

 registrácia platí 6 mesiacov 

 nie som zaočkovaná osoba: 
 

Výnimka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 

Výnimku si môžete uplatniť ak: 

 ste športovec, člen realizačného tímu, rozhodca alebo člen organizačného výboru a vstupujem 
na Slovensko za účelom účasti na medzinárodnom športovom podujatí, ktoré bolo ohlásené 
príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva na základe podporného stanoviska 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako jednorazové hromadné 
podujatie s dĺžkou trvania do 48 hodín a máte o tom potvrdenie, 

 Pri týchto výnimkách sa musíte pri vstupe na Slovensko vedieť preukázať potvrdením s 
negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 72 hodín. 

https://korona.gov.sk/
https://korona.gov.sk/ehranica/
https://korona.gov.sk/cestovanie-do-sr/#plne-zaockovana-osoba
https://korona.gov.sk/cestovanie-do-sr/#potvrdenia-vynimky


 

 

! Upozornenie 

 Registrácia do eHranice je potrebná pri každom vstupe na Slovensko. 

  

    Podporné stanovisko Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu nájdete na konci 
dokumentu. 

 

Aký je postup? 

 najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky sa registrovať na 
webe http://korona.gov.sk/ehranica 

 počas svojho pobytu na území Slovenskej republiky sa na požiadanie preukázať potvrdením o splnení 

povinnosti registrácie na webe http://korona.gov.sk/ehranica príslušníkom Policajného zboru Slovenskej 
republiky, 

 osoby vstupujúce na územie Slovenskej republiky leteckou dopravou sú zároveň povinné vyplniť 
elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia zverejnený 

na webovej stránke https://www.mindop.sk/covid/. 

 

Osoby vo veku 12 – 18 rokov 

 podliehate režimu rodičov, resp. osôb v spoločnej domácnosti 

 musíte sa registrovať do eHranica 

Čo Vás čaká pri registrácii do eHranice? 

Ako osoba vo veku od 12 – 18 rokov podliehate režimu Vašich rodičov, resp. osôb v spoločnej 
domácnosti. Vo formulári budete musieť teda definovať, či je niekto z osôb v spoločnej domácnosti v 
domácej izolácii: 

 ak áno, musíte vyplniť celý formulár a nastupujete do domácej izolácie, 

 ak nie, dokončite jednoduchú registráciu a nemusíte nastúpiť do domácej izolácie. 

Informácie o trvaní domácej izolácie a jej podmienkach nájdete tu. 

Doklady potrebné pri vstupe na územie Slovenskej republiky: cestovný doklad dieťaťa (cestovný 
pas alebo občiansky preukaz). 

 

 

http://korona.gov.sk/ehranica
http://korona.gov.sk/ehranica
https://www.mindop.sk/covid/
https://korona.gov.sk/ehranica/
https://korona.gov.sk/cestovanie-do-sr/#karantena-po-prichode


 

 

 

 

 

2. Podmienky organizovania Hromadných podujatí 

 

Hromadné podujatia sa riadia samostatnými nariadeniami 

Organizátor športovej súťaže je povinný umožniť vstup do priestorov hromadného športového podujatia 
iba osobe, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT -PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID –19 
nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID –19   nie 
starším ako 24 hodín. Negatívny výsledok testu je možné nahradiť potvrdeniami o nasledovných 
skutočnostiach:  

a) osoba, ktorá je najmenej 14 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky očkovacej látky 
proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, alebo 

b) osoba, ktorá je najmenej 21 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky 
proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, alebo 

c) osoba, ktorá je najmenej 14 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti 
ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 
180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, alebo 

d) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami, alebo 

e) ide o osobu do 12 rokov veku. 




