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POTREBNÉ CERTIFIKÁTY A DOKUMENTY NA NÁVŠTEVU
KRAJÍN V KONTEXTE COVID 19 r. 2021 (k 4. 6. 2021)
Krajiny: Česká republika, Rakúsko, Poľsko, Maďarsko, Chorvátsko,
Slovinsko
Zájazdy do Budapešti 14.08.2021, Krakov 07.08.2021 a Praha 2021 – je moţné sa na ne
prihlásiť, avšak sledujeme priebeţne nariadenia daných krajín.
1) K 04.06.2021 *Maďarsko ešte neprijíma turistov!!!!,
2) Poľsko – vstup: *vyţaduje 10 dennú karanténu po príchode do krajiny a negatívny PCR
test (do 48 hodín) alebo antigenovy test (do 48 hodín) v anglickom alebo poľskom
jazyku. Výnimku z vyššie uvedeného majú len zaočkovaní registrovanými vakcínami
EMA a osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID 19 najneskôr pred 6 mesiacmi od
prekročenia hranice
E registrácia pred vstupom na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych
záleţitostí SR (môţe urobiť aj CK za všetkých, avšak vyţadujú sa aj osobné údaje, čísla OP,
alebo pasov a pod...) - poţiadavka Slovenskej republiky.
Pri ceste späť Zelené krajiny EÚ – podmienky Slovenskej republiky podľa
cestovateľského semaforu z 31.5.2021
14 dňová domáca karanténa, ktorá môţe byť ihneď ukončená negatívnym RT PCR (alebo
antigenovym testom po príchode. Výnimky majú!: zaočkované osoby, osoby, ktoré prekonali
COVID 19 za posledných 180 dní (pri oboch treba potvrdenia), deti do 18 rokov.
Zaočkovaní: musia mať certifikát o očkovaní na COVID 19 s QR kódom v anglickom jazyku
(kontrola na hranici).
Dá sa vyţiadať on-line https://vakcinacia.nczisk.sk/ - pri vypĺňaní formulára obdrţíte
postupne 2 verifikačné kódy, ktoré prídu smskou a e-mailom a treba ich zadať postupne pri
vyplňovaní poţiadavky, tieţ rodné číslo... Platný zrejme cca do 26.6. kedy by mala EU vydať
jednotné očkovacie certifikáty COVID pasy s QR kódom v cudzom jazyku.
3) Rakúsko - vstup:
poţiadavka Rakúska - zaočkovanie proti COVID 19 chválenými vakcínami EMA a to
od 22. dňa po zaočkovaní l. dávkou (na max.3 mesiace s tým, ţe zaočkovanie 2. dávkou
predlţuje lehotu na max. 9 mesiacov od prvej davky). V prípade jednorázových vakcín
Johnson od 22. dňa po zaočkovaní a na max. 9. mesiacov. Uznávané sú zatiaľ slovenské
certifikáty v anglickom jazyku, kým nevyjdú jednotné COVID passy.
- prekonanie COVID 19 a to do 6. mesiacov od potvrdenej injekcie alebo na základe
pozitívnych protilátok testu nie staršie ho ako 3 mesiace.
- alebo PCR test nie starší ako 72 hod. alebo AG test nie starší ako 48 hod. pred cestou.
Potvrdenia by mali byť v anglickom alebo nemeckom jazyku a potvrdené lekárom , resp.
atestovaným zdravotníckym zariadením (vzory sú na stránke MZV a EZ SR).
- povinný registračný formulár - vyţaduje Rakúsko: je na stránke MZV a EZ SR. Meno,
priezvisko, dátum narodenia, adresa, dátum vstupu, odchodu, krajina, z ktorej občan

vstupuje, kontaktné údaje, lekárske potvrdenie. Registráciu treba urobiť 72 hodín pred
vstupom. Formulár moţno aj vytlačiť a dať na hranici...(výnimkou je len tranzit)
*E registrácia pred vstupom - vyţaduje Slovenská republika (viď info Poľsko)
Pri ceste späť: 14 dňová domáca karanténa, ktorá môţe byť ukončená negatívnym PCR
testom...(viď Zelené krajiny EÚ))
Zaočkovaní: viď info zelené krajiny
4) Česká republika
*Momentálna novinka od 01.06.2021: pobyt na 1 deň.
Občania SR môţu do ČR cestovať z akýchkoľvek dôvodov do 24 hodín - bez povinnosti
vyplniť online registračný príjazdový formulár do ČR pre českú a pre slovenskú stranu
zatiaľ asi potrebný, avšak je potrebný certifikát o očkovaní alebo negatívny PCR test nie
starší ako 72 hodín, antigenovy test nie starší ako 24 hod. zo Slovenska či doklad
o prekonaní COVID 19
Toto opatrenie je momentálne najoptimálnejšie pre organizované zájazdy !!!!!
Nad 24 hodín je potrebné na vstup do ČR, vyţaduje česká strana:
zaočkované osoby - národný SK certifikát v anglickom jazyku po 22. dňoch od prvej
dávky alebo po dvoch dávkach a registračný príjazdový český formulár, je na stránke
MZV SR, vzdialeným prístupom ho poslať príslušnej krajskej hygienickej stanici
a predloţiť doklad o jeho vyplnení na vyţiadanie pri hraničnej kontrole alebo pobytovej
kontrole
- alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID 19 nie viac ako pred 180 dňami
(netreba uţ príjazdový registračný formulár českej strany)
- alebo potvrdenie o negatívnom AG teste nie starší ako 24 hod. alebo PCR test nie starší
ako 72 hod. a príjazdový český formulár ----*E registrácia pred vstupom - vyţaduje Slovenská republika
Pri ceste späť: viď info Zelené krajiny
14 denná karanténa ukončená PCR alebo antigenovym testom, výnimka zaočkovaní a deti do
18 rokov
5) Chorvátsko
Pri vstupe do Chorvátska momentálne do 15.06.2021 je potrebné okrem platného
cestovného dokladu (OP, alebo cestovný pas) predloţiť:
- negatívny PCR test nie starší ako 72 hod. alebo rýchly antigenovy test nie starší ako 48
hod.. Ak by nie, vyţaduje sa 10 dňová karanténa, prerušená negatívnym testom
v Chorvátsku na vlastné náklady
- alebo lekárske potvrdenie o prekonaní COVID 19 (do 180 dní)
- alebo lekárske potvrdenie o 2 dávkach očkovania na COVID 19 registrovanými
vakcínami, a aj Sputnik/Gam
6) Slovinsko
- platný cestovný doklad
- doklad o zaočkovaní v anglickom jazyku alebo doklad o prekonaní ochorenia Covid 19
- alebo negatívny PCR test nie starší ako 48 hod. (bliţšie info MZV a EZ SR).

Poznámka:
KONTROLA CESTVNÝCH DOKLADOV (OP alebo pas) a VŠETKÝCH POTREBNÝCH
CERTIFIKÁTOV V KONTEXTE s COVID 19 PODĽA DOSTUPNÝCH INFORMÁCIÍ
PREBIEHA PRIAMO NA HRANIČNÝCH PRECHODOCH KDE ICH KONTROLUJE
COLNÁ A PASOVÁ KONTROLA.
CESTOVNÁ KANCELÁRIA NEMÁ PRÁVO MOC KONTROLOVAŤ DOKUMENTY
O ZAOČKOVANÍ, ČI OSTATNÉ POTREBNÉ CERTIFIKÁTY. KAŢDÝ SI ICH
VYBAVUJE SAMOSTATNE.
V AUTOBUSOCH PRI DOPRAVE ZATIAĽ PLATIA RÚŠKA - RESPIRATORY

