
Dôležitá informácia pre verejnosť 

 
Verejnosti odporúčame dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo vzťahu ku 

kvapôčkovým nákazám (patrí medzi ne aj COVID-19):  

 

• umývať si ruky často mydlom a teplou vodou, najmenej pod dobu 20 sekúnd, ak nie je k 

dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu 

• očí, nosa i úst sa nedotýkajte neumytými rukami 

• zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a 

následne ju zahoďte do koša 

• vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky 

• dodržiavať vzdialenosť najmenej 2 metre medzi vami a inou osobou 

• vyhýbajte sa miestam s vysokou koncentráciou ľudí, uzavretým priestorom 

• v domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov 

• ak ste chorý, zostaňte doma a telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí 

ďalší postup liečby 
 

 

Najčastejšie otázky  
• 1. Čo presne znamená domáca 14-dňová karanténa? 

• O: Dobrý večer, zasielam Vám opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR, v ktorom je 

uvedené za akých podmienok je nariadená povinná karanténa a čo robiť a nerobiť v domácej 

izolácii.  

• http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4092:o-robi-ano-

nerobi-vndomacej-izolacii&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153 

• http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4092:o-robi-ano-

nerobi-vndomacej-izolacii&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153 

•  

• 2. Syn sa vrátil zo zahraničia z práce na Slovensko, na tri dni. Potom sa vracia späť do 

zahraničia. Je to možné ? 

• O: Dobrý deň, zasielam Vám opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR, v ktorom je uvedené 

za akých podmienok je nariadená povinná karanténa.  

• http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZSR_pri_ohrozeni_verejneho_zdravia_

12.03.2020_karantena.pdf 

•   

• 3. Hladam pomoc ako sa dostat z Talianska domov na Slovensko.Som nedaleko Bolone a 

neviem si rady kedže autobusy ani vlaky na Slovensko nepremavaju.moje čislo na mobil je XX 

• O: Pán Adam, je mi ľúto, ale s Vašou prosbou Vám nemôžeme pomôcť. Každý občan, ktorý sa 

nachádza v zahraničí si na Slovensko má zabezpečiť dopravu individuálne. Dúfame, že sa Vám 

podarí úspešne vyriešiť Vašu životnú situáciu. 

•  

• 4. Dobrý deň, pekne prosím o informáciu. Vzhľadom na to, že my nepúšťame na územie SR 

ľudí bez trvalého, prechodného pobytu  a pracovného  pomeru, ako je to v prípade Rakúska. 

Môžu vycestovať opatrovateľky s prepravnou spoločnosťou alebo individuálne? 

• O : Podľa nám dostupných informácií, Rakúsko už zakázalo vstup na svoje územie a nie je 

možné vycestovať do Rakúska. 
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• 5. Dobrý deň, chcela by som sa informovať, akým spôsobom, sa dostanem do Bratislavy, keď 

priletím na Schwechat a medzinárodná autobusová preprava je zrušená. Bude sa organizovať 

odvoz ľudí, čo majú trvalé bydlisko v SR. Alebo taxíky budú môcť pod dohľadom zdravotníkov 

vykonávať tuto činnosť. Alebo sa.mam nechať dopraviť k hranici so SR a prejsť pešo. Ďakujem 

za odpoveď a porozumenie. 

• O: Dobrý deň, k hranici sa budete musieť dopraviť a následne ju prejsť pešo. 

•  

• 6. Dobrý deň, chcem sa opýtať ako postupovať v prípade keď manžel pracuje v Rakúsku na 

týždňovkách. Ak sa dnes vráti a má potvrdenie od  zamestnávateľa, že tam pracuje môže v 

nedeľu znova vycestovať. Ďakujem za odpoveď.  

• O: Dobrý deň, áno, ale je dôležité dodržiavať karanténu na území SR. Samozrejme, ak s ním 

bývate v jednej domácnosti karanténa sa týka aj Vás. Vycestovanie Vášho manžela za prácou 

do Rakúska je taktiež determinované aj pravidlami a obmedzeniami, ktoré prijíma Rakúsko. 

•  

• 7. Syn pricestuje z Českej republiky takže on bude musieť byť v povinnej 14-dňovej 

karantény podľa vyhlásenia Ústredného krízového štábu. Ako je to z rodinnými príslušníkmi 

tohto pricestovaného ak nemá žiadne príznaky ochorenia? Musím aj ja ako rod. príslušník zo 

spoločnej domácnosti ostať v karanténe, alebo môžem chodiť do práce? 

•  

• O: Dobrý deň, všetky osoby v spoločnej domácnosti musia zostať v 14-dňovej karanténe s 

osobou, ktorá prišla zo zahraničia. Pre osobu, ktorá nechce ohroziť svojich rodinných 

príslušníkov je pripravené karanténne ubytovanie v Gabčíkove. 

•  

•  

• 8. Dobrý deň, som slovenský občan aktuálne sa nachádzajúci na území ČR. Dostáva sa mi 

nejasných inštrukcií z viacero overených zdrojov a nemôžem sa dovolať na telefónne čísla 

Ministerstva vnútra ani s použitím predvoľby. Týmto mailom by som Vás chcel poprosiť o 

informácie. V súčasnej situácii je pre mňa skoro nemysliteľné zostať v karanténe po príchode 

na Slovensko. Platí povinná 14-dňová karanténa aj pre občanov prichádzajúcich z územia ČR? 

Prípadne je tu možnosť ako sa jej vyhnúť? Veľmi pekne ďakujem vopred za pomoc. 

•  

• O: Karanténa v zmysle Opatrenia úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného 

zdravia je povinná a pri jej nerešpektovaní je možné uložiť finančnú pokutu. 

•  

•  

• 9. Dobry den, chtel bych se informovat, jak funguji a budou fungovat Vase opatreni skrz 

koronavirus. Byl jsem s partnerkou obcankou SK v Madarsku. Skrz pracovni povinosti musela 

partnerka odjet vcera do SK, a muj navrat k ni planuji priblizne v utery pristi tyden. 

• Dejte mi prosim vedet, zda pri ceste na SK je nutne neco dolozit. Doufam, ze opatreni, ktere 

COVID-19 vyvolal se nebudou podobat scenari Schindlerova seznamu. 

• O: Dobrý deň prajem, od 13.3.2020 7:00 hod je možný vstup na územie SR len pre občanov SR 

alebo občanov, ktorý majú na území SR trvalý, či prechodný pobyt, prípadne iné povolenie na 

pobyt. Po príchode sú povinní podstúpiť 14 dňovú karanténu.Na Vašu priateľku – občianku SR 

sa po návrate zo zahraničia vzťahuje povinnosť 14 dňovej karantény. Z Vášho mailu nie je jasné 

či ste občan SR. V prípade, že NIE STE občanom SR ale máte trvalý alebo prechodný pobyt 

na území SR, budete môcť vstúpiť na územie SR s povinnou domácou karanténou po dobu 14 

dní. V prípade, že nie ste občanom SR a ani tu nemáte trvalý alebo prechodný pobyt, nebude 

Vám umožnený vstup na územie SR. V prílohe Vám zasielam aj rozhodnutie úradu verejného 

zdravotníctva. 

 



• 10. Dobrý večer, prosím o usmernenie, či v rámci opatrení (zatvorenie barov) sa v tomto ráta 

aj zatvorenie pohostinstiev a krčiem v obciach aj mestách, nakoľko starostovia okresu nemajú 

na to jednoznačnú odpoveď. 

•  

• O: Dobrý deň, pripájam Vám odkaz na oficiálne znenie Opatrenia Úradu verejného 

zdravotníctva SR kde je legislatívne vymedzené akých druhov podnikov sa dotýkajú prijaté 

opatrenia: 

• http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZ_SR_o_zakaze_a_obmedzeni_prevadz

ok_15032020.pdf 

•  

• V prípade ďalších otázok odporúčame kontaktovať priamo Úrad verejného zdravotníctva SR 

na tel. číslo 0917 222 682. 

Najčastejšie otázky a odpovede týkajúce sa obmedzení v 

doprave 

Občan SR v cudzine 

Q: Ako je možné vrátiť sa na územie SR, keď je verejná medzinárodná doprava na SR 

zastavená? 

Sme v situácií keď je nutné, aby naši občania v zahraničí nevyhnutne hľadali všetky dostupné 

(aj alternatívne) možnosti návratu do vlasti. Viaceré európske krajiny začali uplatňovať 

sprísnený režim na hraniciach, ktorý sa dynamicky mení.  Všetky naše odporúčania zverejňuje 

MZV a EZ na jeho webovskom sídle https://www.mzv.sk/aktuality/koronavirus-2019 a 

odporúčame sledovať aj webstránky našich veľvyslanectiev, ktoré priebežne informujú aj o 

týchto opatreniach. S prihliadnutím na tieto opatrenia, líši sa aj charakter nášho odporúčania. 

Našich občanom zároveň upozorňujeme, že po prechode slovenských hraníc po návrate zo 

zahraničia je na základe verejnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR nariadená 

domáca 14-dňová karanténa, pričom táto povinnosť sa vzťahuje aj na osoby žijúce v ich 

spoločnej domácnosti na Slovensku 

(http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/rozhodnutie_HH_SR_karantena_12_03_2020.pdf) 

  

Odchod  zo/do SR 

Q: Je možné opustiť SR? Ak áno, akým spôsobom? 

Áno, územie SR je možné kedykoľvek opustiť, dostupná je iba individuálna doprava. Ak by 

sa osoba, ktorá vycestuje ,chcela vrátiť, ak je to občan SR, bude musieť podstúpiť 14-dennú 

karanténu. Osoba ktorá nie je občanom SR, alebo tu nemá trvalý pobyt bude mať návrat do 

SR znemožnený. 

Občania vzdialených štátov- Medzinárodné letisko vo Viedni je stále v prevádzke. 

Q: Vyzdvihnutie občana SR z letiska Schwechat. Je potrebné podstúpiť karanténu? 

Každý, kto sa vráti zo zahraničia, musí podstúpiť karanténu, t.j. aj osoba, ktorá pôjde na 

letisko v susedných štátoch pre blízkeho. Ak sa občan, ktorý docestuje napr. na Schwechat 

dopraví k hraniciam so SR a prejde ju pešo, vodič, ktorý ho čaká na území SR musí zvážiť, či 
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podstúpi karanténu spolu s občanom, ktorý pricestoval. Informácie o karanténe poskytuje 

Ministerstvo zdravotníctva SR. Viac info o karanténe na MV SR alebo MZ SR. 

Q: Môžu na územie Slovenka prechádzať zahraničné taxíky (AUT, ČR...) ak sa vodič 

hneď vráti do svojej krajiny? 

A: Nie, zahraniční vodiči cez hranicu neprejdú. 

Q: Pracujem v prihraničnej obci so SR, mám výnimku z karantény. Môžem prevážať 

ľudí z medzinárodného letiska ? 

A: Nie. 

Q: Robím „týždňovky“, ale nie ako vodič. Môžem pendlovať medzi dvoma krajinami 

a vždy keď som týždeň v SR, budem v karanténe? 

A: Áno, dôležité je dodržiavať karanténu na území SR. 

Kamióny/zásobovanie 

Q: Je povolená iba kamiónová doprava, alebo aj zásobovanie menšími autami zo 

zahraničia (ČR), ak sa jedná o právnickú osobu? 

A: Povolená je akákoľvek forma zásobovania- kamiónmi aj inými vozidlami, ak má na to 

právnická osoba oprávnenie. 

Q: Sú od karantény oslobodení vodiči kamiónovej dopravy a vodiči, ktorí vykonávajú 

zásobovanie akéhokoľvek tovaru? 

A: Áno, ale vodiči musia byť vybavení ochrannými pomôckami a dodržiavať všetky 

hygienické opatrenia. 

Q: Čakáme tovar zo zahraničia (nie potraviny či lieky), bude zahraničný šofér vpustený 

a po vyložení tovaru v ten istý deň sa aj môže vrátiť späť? 

A: Áno, aj na zahraničných vodičov v prípade zásobovania akýmkoľvek tovarom platí 

výnimka. 

Q: Dnes sa vracajú vodiči MKD z Belgicka domov na Slovensko, cestujú dodávkou. Za 

týždeň sa majú vracať naspäť do práce ku svojim kamiónom. Sú takíto vodiči MKD 

vyňatí spod karanténneho nariadenia a môžu sa po vrátiť naspäť do prace, alebo musia 

14dní ostať doma? 

A: Nie. Výnimka platí iba pre vodičov kamiónov a zásobovania. Ostatní musia byť 

v karanténe. 

Verejná doprava 

Q: Naši vodiči autobusov pracovali na medzinárodnej linke. Vzťahuje sa na nich 14-

dňová karanténa? 



A: Áno, karanténa platí na všetky osoby, ktoré sa vrátili za zahraničia s výnimkou vodičov 

kamiónov a zásobovania. 

STK 

Q: Neviem sa dostaviť na STK, som v zahraničí, ak prídem do SR, budem umiestnený 

do karantény. 

Q: Som V SR v dostatočnom predstihu som sa objednal na TK a EK, ale STK zatvárajú 

prevádzky  a rušia termíny. 

A: Okresné úrady budú prihliadať na súčasnú situáciu a nebudú sa dávať pokuty. Ak Vám 

však bude doručený rozkaz o pokute, odporúčame Vám podať odpor a Vami uvádzane 

skutočnosti uviesť, že ste z objektívnych dôvodov nemohli absolvovať technickú kontrolu. 

Správny orgán situáciu vyhodnotí a keď sa to potvrdí, konanie o uložení pokuty bude 

zastavené. 

Q: Ako je to so zahraničnými autobusovými zájazdami, ktoré prichádzajú na 

Slovensko?  

A: Sú zastavené, na územie Slovenska sa nedostanú. 

Q: A čo slovenské zájazdy, vracajúce sa na Slovensko zo zahraničia? 

A: Všetci účastníci zájazdu musia po návrate zostať v 14-dňovej karanténe. 

Q: Mám zrušený let. Ako mám postupovať, aby som sa dostal domov, t.j. do zahraničia? 

Budú lety odklonené napr. do Viedne alebo do Budapešti? 

A: Na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie sú dnes od rána 7. hod. civilné lety s miestom 

vzletu na území iného štátu a s miestom pristátia na území Slovenskej republiky sú zakázané. 

Neplatí to pri dodržaní príslušných opatrení nariadených orgánmi verejného zdravotníctva 

pre lety lietadiel na leteckú prepravu nákladu, lety lietadiel vykonávajúcich činnosti pátrania 

po lietadlách a záchrany ľudského života, lety lietadiel vykonávajúcich hasenie požiarov, lety 

na zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti, lety na humanitárne účely, lety zdravotníckej 

záchrannej služby povolené príslušným orgánom, technické a premiestňovacie lety lietadiel 

zapísaných v registri lietadiel Slovenskej republiky. 

Čo sa týka presmerovávania/ kompenzácií letov, informácie svojim cestujúcim musia 

poskytnúť jednotliví leteckí dopravcovia, teda, či napr. odklonia let do Viedne prípadne 

Budapešti alebo ponúknu inú náhradu leteckého spojenia.  

Všetky informácie priebežne aktualizujeme. Odporúčame sledovať médiá, s každou 

aktuálnou informáciou vystúpia kompetentné orgány. Ak nemáte možnosť sledovať 

médiá, informácie nájdete aj na sociálnych sieťach. 

 


