DODATOK č. 2
k Usmerneniu č. 29 zo dňa 23. 06. 2021
k zahraničným pracovným cestám a návratu na pracovisko
po dovolenke v zahraničí
v období od 19. 07. 2021 do odvolania
Článok I. Úvodné ustanovenia
Vzhľadom na aktualizované opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR ku karanténnym
povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky (Vyhláška ÚVZ SR č. 231/2021),
Operatívna pracovná skupina Krízového štábu Technickej univerzity vo Zvolene (ďalej
len OPS KŠ TUZVO) na svojom rokovaní dňa 19. 07. 2021 aktualizovala aj opatrenia
vo vzťahu k zahraničným pracovným cestám, návratu na pracovisko po dovolenke v zahraničí,
uvedené v Usmernení KŠ TUZVO č. 29, ktoré bolo prijaté dňa 23. 06. 2021 a v Dodatku č. 1
zo dňa 12. 07. 2021.
Článok II. Zmeny a doplnky
1. V Usmernení č. 29, v článku I. s názvom „Zahraničné pracovné cesty a návrat na pracovisko
po dovolenke v zahraničí“, sa bod 2. mení nasledovne:
2a) Zaočkovaný zamestnanec TUZVO / študent III. stupňa vysokoškolského štúdia na TUZVO
študujúci v dennej forme (ďalej osoba), je po príchode zo zahraničia, t. j. pri návrate
zo zahraničnej pracovnej cesty / dovolenky v zahraničí, povinný:
•
•

•
•
•

Registrovať sa cez formulár eHranica, pričom prvá registrácia platí nasledujúcich
6 mesiacov.
Zaočkované osoby po vstupe na SR nemajú nariadenú karanténu. Okrem COVIDpreukazu EÚ alebo potvrdenia o absolvovaní očkovania na Slovensku je pri vstupe na SR
možné preukazovať sa aj potvrdeniami z iných krajín. Podmienkou je, aby toto potvrdenie
bolo v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku.
Ak na územie SR osoba vstupuje letecky, musí pred vstupom vyplniť formulár
na www.mindop.sk/covid
Pri prílete z krajiny, ktorá nie je uvedená v zozname v Prílohe č. 1, je potrebné preukázať
sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším než 72 hod.
Osoby vstupujúce na územie Slovenskej republiky uplatňujúce si status plne zaočkovanej
osoby sú povinné pri vstupe na územie Slovenskej republiky a počas svojho pobytu na území
Slovenskej republiky sa na požiadanie preukázať príslušníkovi Policajného zboru
alebo zamestnancovi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva dokladom
preukazujúcim tento status a to v slovenskom, anglickom alebo českom jazyku.

Pričom, za zaočkovanú osobu sa považuje osoba:
•
•
•

najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky dvojdávkovej vakcíny,
najmenej 21 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii jednodávkovej vakcíny,
najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky vakcíny, ak bola podaná
v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.
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2b) Nezaočkovaná osoba je po príchode zo zahraničia, t. j. pri návrate zo zahraničnej pracovnej
cesty / dovolenky v zahraničí, povinná:
•
•
•
•

•
•

Registrovať sa cez formulár eHranica pri každom návrate zo zahraničia.
Po príchode je povinný zostať v karanténe, ktorá sa pri bezpríznakovom priebehu končí
dovŕšením 14. dňa.
Karanténa platí aj pre všetkých členov spoločnej domácnosti, ktorí nie sú zaočkovaní
alebo nemajú inú výnimku z karantény.
Karanténu je možné ukončiť negatívnym výsledkom RT-PCR testu, ktorý je možné
vykonať najskôr na 5. deň. Test je v tomto prípade hradený štátom. Na PCR vyšetrenie
bude osoba objednaná automaticky po registrácii v eHranici.
Ak na územie SR osoba vstupuje letecky, musí mať v čase príletu platnú registráciu
na eHranica a zároveň vyplnený formulár na www.mindop.sk/covid.
Pri prílete z krajiny, ktorá nie je uvedená v zozname v Prílohe č. 1 tohoto Dodatku, je
potrebné preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším než 72 h.

Nezaočkované osoby majú výnimku z karantény ak:
•

•

•

•

•

•

nemôžu byť zaočkované zo zdravotných dôvodov, predložia o tom lekárske potvrdenie
od špecialistu (vzor je prílohou č. 4 vyhlášky ÚVZ SR č. 231/2021) a zároveň majú
negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 72 hod.
majú trvalý alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu
do 100 km od otvoreného hraničného priechodu na územie SR a sú občanmi SR - musia
predložiť negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 7 dní.
prekračujú hranicu SR výhradne za účelom výkonu práce z/do krajín EÚ, Islandu,
Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiarska alebo Ukrajiny, majú trvalý alebo prechodný
pobyt na Slovensku, resp. v uvedených krajinách, a majú potvrdenie od zamestnávateľa
alebo potvrdenie o výkone práce podľa prílohy č. 3 vyhlášky ÚVZ SR č. 231/2021 musia predložiť negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 7 dní.
poskytujú neodkladnú starostlivosť o blízkych rodinných príslušníkov na území
susedného štátu (resp. za týmto účelom vstupujú na Slovensko zo susedného štátu)
- musia mať potvrdenie o neodkladnej starostlivosti od ošetrujúceho lekára blízkeho
rodinného príslušníka, čestné prehlásenie o rodinnom vzťahu (oboje v slovenčine)
a negatívny RT-PCR test nie starší ako 7 dní.
preukázateľne prekračujú hranicu z/do okolitých štátov z dôvodu obhospodarovania
pozemkov, ktoré sa nachádzajú do 10 km od hranice SR a majú negatívny RT-PCR test
nie starší ako 7 dní.
patria medzi vybrané profesijné skupiny (napr. delegácie zastupujúce SR, poslanci
Európskeho parlamentu či zamestnanci medzinárodných organizácií, umelci
pri cezhraničnej produkcii, vyslaní redaktori, športová reprezentácia a iné; podrobne
v § 8 vyhlášky) - pri vstupe na Slovensko povinnosť preukázať sa dokladom o danej
skutočnosti a povinný negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 72 hodín.

2c) Osobám, ktoré sa zaočkovali pred 09. 07. 2021 a po novom nespĺňajú definíciu plne
zaočkovanej osoby, sa izolácia skončí obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu
na ochorenie COVID-19 (test bude hradený štátom), pričom laboratórnu diagnostiku
na ochorenie COVID-19 je možné vykonať už v prvý deň karantény. Toto prechodné
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ustanovenie bude platiť 14 dní od účinnosti vyhlášky ÚVZ SR č. 231/2021, teda sa bude
vzťahovať na osoby, ktoré na územie SR prídu do 02. 08. 2021 do 6:00 h.
2d) Na osoby, ktoré sa zaočkovali po 09. 07. 2021, čiže po začiatku účinnosti doterajšej
vyhlášky, sa toto prechodné ustanovenie nevzťahuje. Pre uvedené osoby platí povinnosť
domácej karantény, pričom test proti COVID-19 je možné podstúpiť najskôr na piaty deň.
Ak je výsledok testu negatívny, karanténa sa končí.
2e) Výnimku z karantény majú pracovníci dopravy zabezpečujúci prepravu iných osôb
z a na medzinárodné letiská na území Českej republiky, Poľskej republiky, Maďarska
alebo Rakúskej republiky. Osoby zabezpečujúce prepravu sú povinné sa najneskôr
pred prechodom štátnej hranice zo Slovenskej republiky zaregistrovať na webe
naletisko.mzv.sk a preukázať sa na požiadanie príslušníkom Policajného zboru vytlačeným
alebo elektronickým potvrdením o splnení tejto povinnosti a letenkou prepravovanej osoby
alebo jej elektronickou kópiou.
2. V Usmernení č. 29, v článku I. s názvom „Zahraničné pracovné cesty a návrat na pracovisko
po dovolenke v zahraničí“, sa mení znenie bodu 3. nasledovne:
3a) Všetky osoby, ktoré od 19. 07. 2021 od 06:00 h vstúpia na územie Slovenskej republiky,
sú podľa § 51 ods. 1 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. povinné v prípade vzniku klinických
príznakov ochorenia COVID-19 do 14 dní od vstupu na územie Slovenskej republiky oznámiť
túto skutočnosť bezodkladne telefonicky alebo elektronicky svojmu všeobecnému lekárovi.
3b) Osoby, ktorým je po návrate zo zahraničnej pracovnej cesty alebo dovolenky v zahraničí
nariadená karanténa, môžu požiadať svojho všeobecného lekára o potvrdenie o dočasnej
pracovnej neschopnosti (ďalej PN) na predpísanom tlačive z dôvodu karantény pre ochorenie
COVID-19, t. j. môžu požiadať o čerpanie tzv. „pandemickej PN“.
3c) Využitie inštitútu práce z domu (home office) zamestnancom / študentom nebude
umožnené. V prípade, že nepožiadajú o čerpanie „pandemickej PN“, odporúča sa im čerpanie
dovolenky. Ak zamestnanci / študenti nedisponujú dostatočným počtom dní dovolenky,
odporúča sa im využitie inštitútu pracovného voľna bez náhrady mzdy (neplatené voľno).
3d) Vzhľadom na postupne sa zhoršujúcu epidemiologickú situáciu v Európe, zamestnancom
odporúčame, aby zvážili nutnosť vycestovania na zahraničnú pracovnú cestu.
Článok III. Záverečné ustanovenia
1. Bod č. 1 článku I. Usmernenia č. 29 zo dňa 23. 06. 2021 zostáva naďalej v platnosti.
2. Zrušuje sa Dodatok č. 1 k Usmerneniu č. 29 zo dňa 12. 07. 2021.
3. Tento Dodatok č. 2 bol prijatý Operatívnou pracovnou skupinou Krízového štábu TUZVO
dňa 19. 07. 2021 a týmto dňom nadobúda účinnosť.
Spracovali: doc. Ing. Andrea Majlingová, PhD., MSc.
Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.
doc. Ing. Josef Drábek, CSc.
Schválil: Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.
predseda KŠ TUZVO
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Príloha č. 1
Zoznam krajín, z ktorých pri návrate nie je potrebný RT-PCR test
Albánsko, Andorra, Arménsko, Austrália, Azerbajdžan, Bielorusko, Belgicko, Bosna a
Hercegovina, Bulharsko, Čierna Hora, Čína, Česká republika, Chorvátsko, Cyprus, Dánsko,
Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Gruzínsko, Holandsko, Hongkong, Írsko, Island, Izrael,
Japonsko, Jordánsko, Kanada, Južná Kórea, Kosovo, Kuba, Libanon, Lichtenštajnsko, Litva,
Lotyšsko, Luxembursko, Macau, Maďarsko, Malta, Moldavsko, Monako, Nemecko, Nórsko,
Nový Zéland, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, San Marino, Severné Macedónsko,
Singapur, Slovinsko, Španielsko, USA, Mexiko, Srbsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taiwan,
Taliansko, Turecko, Ukrajina, Vatikán.
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