
POŽIADAVKY LETECKEJ SPOLOČNOSTI VUELING AIRLINES 

Letecká spoločnosť Vueling Airlines v rozpore s požiadavkami vlád Španielska, Rakúska 
a Slovenskej republiky požaduje preukázať sa pred check-in na letisku: 

 Buď potvrdením o zaočkovaní všetkými dávkami vakcíny najneskôr 14 dní pred odletom. 
Ideálne formou covid19 green passu. 

 Alebo negatívnym covid19 testom, nie starším ako 48 hodín pred odletom.  

Pre let Viedeň – Barcelona sa antigénový rýchly covid test dá zvyčajne spraviť aj v lekárni 
v termináli 1 na letisku Swechat Viedeň za cenu 20 EUR/osoba.  

Antigénový rýchly covid19 test sa dá spraviť aj 350 m. od hotela: 

CENTRE MEDIC CALAFELL 
C/ Vilamar, 46 
Telf. +34 977695899 
Pondelok – piatok 9,00 – 13,00 a 17,00 – 19,00 h.  
Cena testu je 30 EUR/osoba. Rezerváciu netreba, čaká sa na výsledky cca. 10 minút. 
 

 
 

Deti do 11,99 rokov nemajú povinnosť preukázať sa negatívnym covid19 testom alebo 
dokladom o plnom zaočkovaní všetkými dávkami vakcíny. 

Vzhľadom na skutočnosť, že letecká spoločnosť mení často podmienky, doporučujeme tiež 
sledovať aktuálne informácie na web stránke leteckej spoločnosti: 

https://www.vueling.com/en/help-to-travel/travel-restrictions 

 

 



https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach#spanielsko 

Španielsko  

Aktualizované: 25/07/2021 

Aké dokumenty sa vyžadujú pri vstupe od 26. júla do 1. augusta 2021 

Španielsko 21. júna vyradilo Slovensko zo zoznamu štátov s vysokým rizikom nákazy. 

Aktualizovaný zoznam rizikových krajín z pohľadu Španielska – zoznam možné prezentovať na 
letisku v prípade potreby. Slovensko na zozname nie je. 

Zoznam sa aktualizuje každých 7 dní, v zásade k pondelku nasledujúceho týždňa, preto je 
nevyhnutné v prípade cesty na začiatku týždňa sledovať aktualizáciu. 

Sanitárny formulár 

Pri vstupe do Španielska letecky alebo po mori predkladáte: 

Vyplnený sanitárny formulár – potrebný aj pri tranzite cez Španielsko osobitne pre každú 
vstupujúcu osobu (aj deti). Vypĺňa sa spravidla 48 hodín pred odletom (keďže sa uvádza aj 
číslo sedadla v lietadle a pod.). 

Formulár môžete vyplniť aj v bezplatnej aplikácii stiahnutej do mobilného telefónu - SpTH (SPAIN 
TRAVEL HEALTH). Formulár je v 4 jazykových mutáciách (po anglicky, nemecky, francúzsky a 
španielsky). Po zaslaní formulára získate tzv. zdravotný QR kód, ktorý budete prezentovať počas 
kontroly, aby ste mohli pokračovať v ceste. Informácie, ktoré uvediete, musia byť pravdivé. 
Španielske orgány si vyhradzujú právo na vyvodenie zodpovednosti v prípade uvedenia 
nepravdivých informácií. 

V prípade, že sa vám aplikácia zasekne alebo niečo neviete vyplniť, kontaktujte číslo +34 910 50 30 
50 - k dispozícii denne v angličtine alebo španielčine, v pondelok až nedeľu od 8:00 do polnoci aj v 
nemčine alebo francúzštine. Príp. je možné zaslať e-mail na spth@sanidad.gob.es – odporúča sa 
urobiť fotografiu obrazovky s chybovým hlásením. V predmete e-mailu uveďte, či sa registrujete 
priamo na webe alebo cez mobilnú aplikáciu. 

Cestujúcim na letoch prichádzajúcich zo zahraničia okrem kontroly dokumentácie merajú teplotu 
pomocou termovíznych kamier (nemá byť vyššia ako 37,5 °C) a vykonáva sa i vizuálna kontrola 
prichádzajúcich. 

Zároveň odporúčame zistiť si vopred u leteckej spoločnosti podmienky nástupu do 
lietadla. Niektoré letecké spoločnosti od cestujúcich na vstup na palubu vyžadujú testy, a to aj 
v prípade, že to na vstup do Španielska od občanov SR aktuálne krajina nevyžaduje. Taktiež 
je možné, že od cestujúcich budú vyžadovať test alebo potvrdenie o očkovaní či prekonaní 
ochorenia niektoré ubytovacie zariadenia (napr. licencované zariadenia na Kanárskych ostrovoch), 
preto sa treba vopred informovať priamo v zariadení alebo prostredníctvom cestovnej 
kancelárie. 

Na cestujúcich apelujeme, aby si pri ceste zo/do Španielska vopred zistili aj podmienky v 
krajine, cez ktorú tranzitujú (ide predovšetkým o vstup zo štátov ako je India, Brazília, Južná 
Afrika, Portugalsko alebo tranzit cez Francúzsko, Holandsko, Nemecko a pod.). V niektorých 
prípadoch môže byť vstup odopretý, príp. je podmienkou predložiť PCR test alebo exaktne 
preukázať tranzit - napr. lístkom na vlak, letenkou na nadväzujúci let a pod. Informácie žiadajte od 



leteckej spoločnosti, niektoré nájdete napr. na stránkach príslušných zastupiteľských úradov krajín, 
cez ktoré budete tranzitovať, akreditovaných v krajine vášho aktuálneho pobytu. 

Regionálne odlišnosti 

Jednotlivé autonómne oblasti môžu mať aj svoje vlastné regionálne opatrenia ako je zákaz 
nočného vychádzania, zákaz stretávania sa viac ako 10 ľudí, lokálny lockdown a pod., môžu 
ich náhle zavádzať alebo rušiť, je preto vhodné overiť si aktuálnu situáciu na oficiálnej webovej 
stránke, v hoteli či u miestnych priamo v konkrétnej lokalite, kam cestujete 

Oficiálny dokument (vestník) španielskej vlády s podrobnosťami vstupu do krajiny 

Je po príchode povinné rúško? 

V Španielska platí pre osoby nad 6 rokov povinnosť nosiť rúška v interiéri, v prostriedkoch leteckej, 
námornej, autobusovej alebo železničnej dopravy, vrátane nástupíšť a staníc pre cestujúcich. 
Nedodržiavanie môže byť sankcionované. Rovnako sa pri vstupoch do interiéru vyžaduje použitie 
dezinfekcie. 

Povinnosť nosiť rúška neplatí v exteriéri  v prípade, ak je zachovaná bezpečná vzdialenosť 1,5 
m.  

Je po príchode povinná karanténa? 

Pre občanov SR, ktorí spĺňajú vyššie uvedené podmienky nie je po príchode vyžadovaná karanténa. 

Aké sú podmienky pre deti? 

Pri vstupe do krajiny potrebujú mať vyplnený sanitárny formulár – potrebný aj pri tranzite cez 
Španielsko. Na území Španielska platí povinnosť pre deti nad 6 rokov nosiť rúška, okrem exteriéru, 
ak je zachovaná bezpečná vzdialenosť 1,5 m. 

Ako postupovať v prípade podozrenia na COVID-19 

Informácie pre osoby infikované COVID-19 v španielskom jazyku 

Informácie pre osoby, ktoré boli v kontakte s infikovanými osobami v španielskom jazyku 

Oficiálne (národné) webové stránky o COVID-19 v krajine 

Podmienky vstupu a prijaté opatrenia na webovej stránke španielskeho ministerstva zdravotníctva 

Informácie na webovej stránke španielskej vlády 

Podmienky tranzitu a cestovanie v rámci krajiny 

Na cestujúcich apelujeme, vzhľadom na epidemiologický vývoj v krajine, zaujímať sa o svoje 
poistenie do zahraničia, ak by bolo potrebné zotrvať v krajine v prípade náhlych zmien v 
karanténnych opatreniach dlhšie, ako bol predpoklad, a tiež v prípade náhlej hospitalizácie. 

  



Je potrebné brať do úvahy fakt, že autonómne oblasti Španielska môžu mať aj svoje vlastné 
bezpečnostné obmedzenia v súvislosti so šírením COVID-19, preto je vhodné si vopred zistiť 
jednotlivé detaily opatrení a riadiť sa nariadeniami a odporúčaniami príslušných autorít. 

Zároveň na cestujúcich apelujeme venovať zvýšenú pozornosť svojim osobným veciam a 
vyhnúť sa tak napr. krádeži cestovných dokladov. 

V prípade, že ste už boli okradnutý alebo ste doklady stratili, je potrebné to ako prvé nahlásiť na 
miestnu políciu a následne počas dňa kontaktovať slovenské veľvyslanectvo v Madride (nie 
honorárny konzulát) so žiadosťou o vydanie náhradného dokladu na návrat. 

Ďalšie podrobné informácie: 

https://travelsafe.spain.info/en/  
https://www.spain.info/en/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



https://www.spth.gob.es/ 
 

Pred cestou 
Celý formulár musíte vyplniť z webu alebo z aplikácie a do 48 HODÍN pred letom môžete 
formulár poslať zdravotným úradom. Po odoslaní dostanete e-mail s QR kódom, ktorý vám 
umožní prístup na cieľové letisko. Musíte ho mať vytlačený alebo uchovaný vo svojom mobilnom 
telefóne. 
 
Na letisku 
Po prílete na letisku v Španielsku sa musíte preukázať QR kódom, ktorý sa naskenuje pri kontrole, 
aby ste sa dostali do terminálu a vyzdvihli si batožinu. 
 
Na letisku a počas cestovania udržiavajte fyzickú medziľudskú vzdialenosť najmenej 1,5 m, častú 
hygienu rúk a postupujte podľa etikety hygieny dýchania / kašľa (zakrývanie sa), nosenie rúšok je 
povinné. 
 
 

Ak necestujete sám,  
ale cestujete s rodinou alebo v skupine,  
kliknite na Family/Group FCS Form: 

 
 

 
 
 



 
 

To create your family/group FCS form you must be of legal 
age. 

Once the data has been filled in, you will receive an e-mail 
in your mail account, with a security code and a link to 
create the group/family form. On this form you will need to 
provide your travel details and the details of all the 
passengers who will be travelling with you. Once the data 
has been filled in, you will receive a QR code for each 
passenger in the group. 

Remember that it is mandatory for all passengers traveling 
to Spain, and that each form is associated with a single trip, 
it is Personal and non-transferable 

Your personal data will be treated in accordance with the 
Regulations for (EU) 2016/679 of the European Parliament 
and of the Council of 27 April of 2016, regarding the 
protection of natural persons in what Regarding the 
processing of your personal data and free circulation of this 
data and Organic Law 3/2018, of 5 of December, Protection 
of Personal Data and Guarantee of Digital Rights and other 
related regulations. 

The data controller will be the Ministry of Health (and other 
health authorities). For more information data handling. 

YOU SHOULD NOT TRAVEL if you have symptoms 
compatible with COVID-19 (fever, cough, breathing 
difficulties), of recent onset, if diagnosed with COVID-19 in 
the past 14 days or if you have had close contact with a 
confirmed case of COVID-19 in the last two weeks. 

Ak chcete vytvoriť svoj rodinný / skupinový formulár FCS, 
musíte byť plnoletí. 
 
Po vyplnení údajov dostanete na svoj poštový účet e-
mail s bezpečnostným kódom a odkazom na vytvorenie 
skupinového / rodinného formulára. V tomto formulári 
budete musieť uviesť svoje cestovné údaje a údaje o 
všetkých cestujúcich, ktorí s vami budú cestovať. Po 
vyplnení údajov dostanete QR kód pre každého 
cestujúceho v skupine. 
 
Pamätajte, že je to povinné pre všetkých cestujúcich do 
Španielska a že každý formulár je spojený s jednou 
cestou, je osobný a neprenosný. 
 
S vašimi osobnými údajmi sa bude nakladať v súlade s 
nariadeniami Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2016/679 z 27. apríla 2016, ktoré sa týkajú ochrany 
fyzických osôb v súvislosti so spracovaním vašich osobných 
údajov a voľným obehom týchto údajov a organický zákon 
3/2018, z 5. decembra, ochrana osobných údajov a záruka 
digitálnych práv a ďalšie súvisiace nariadenia. 
 
Prevádzkovateľom bude ministerstvo zdravotníctva (a 
ďalšie zdravotnícke orgány). Ďalšie informácie nájdete v 
časti Manipulácia s údajmi. 
 
NEMALI BY STE CESTOVAŤ, ak máte príznaky 
kompatibilné s COVID-19 (horúčka, kašeľ, dýchacie 
ťažkosti), nedávny výskyt, ak vám bol diagnostikovaný 
COVID-19 za posledných 14 dní alebo ak ste boli v blízkom 
kontakte s potvrdeným prípadom COVIDU -19 za posledné 
dva týždne.



Name     = Meno 
Surname    = Priezvisko 
Passport number, ID card or personal identifier = Číslo pasu, číslo občianskeho preukazu alebo 
iného dokumentu totožnosti 
Flight number   = Číslo letu 
Arrival date    = Dátum príchodu 
Email     = mailová adresa 
Confirm email address  = Potvrď (znovu napíš) tvoju mailovú adresu 
 

 

Each passenger must fill in a form associated with each trip 
that is personal and non-transferable. Make sure you fill out 
this form and sign it before flying to Spain. Remember that, 
after signing the FCS form, you will receive a QR Code 
associated with your trip, which you must carry with you on 
your mobile phone or printed on paper to pass the airport 
sanitary control. 

Likewise, when passing through the airport control, it can be 
subjected to temperature control by means of non-contact 
thermometers or thermographic cameras. These tests will 
be carried out guaranteeing the privacy of the passenger 
and the data obtained will not be stored. 

We inform you that the data you provide will be used in 
order to ensure control of the COVID-19 epidemic and the 
healthcare of the general public. 

The person responsible for the treatment of your data is the 
Ministry of Health of Spain, whose contact information 
is saniext_protecciondatos@sanidad.gob.es. The 
possible recipients of your data are the competent health 
authorities. 

 
 
Každý cestujúci musí vyplniť formulár spojený s 
každou cestou, ktorý je osobný a neprenosný. Pred 
odletom do Španielska nezabudnite vyplniť tento 
formulár a podpísať ho. Pamätajte, že po podpísaní 
formulára FCS dostanete QR kód spojený s vašou 
cestou, ktorý musíte mať pri sebe na svojom mobilnom 
telefóne alebo vytlačený na papieri, aby ste mohli 
absolvovať hygienickú kontrolu na letisku. 
 
Rovnako môže byť pri prechode letiskovou kontrolou 
podrobený regulácii teploty pomocou bezkontaktných 
teplomerov alebo termografických kamier. Tieto testy sa 
uskutočnia, aby sa zaručilo súkromie cestujúceho, a 
získané údaje sa nebudú ukladať. 
 
Informujeme vás, že údaje, ktoré poskytnete, budú použité 
na zabezpečenie kontroly nad epidémiou COVID-19 a 
zdravotnej starostlivosti pre širokú verejnosť. 

Osoba zodpovedná za spracovanie vašich údajov je 
Ministerstvo zdravotníctva Španielska, ktorého kontaktné 
informácie sú saniext_protecciondatos@sanidad.gob.es. 
Možným príjemcom vašich údajov sú príslušné zdravotnícke 
orgány. 



You can exercise the rights of access, rectification, deletion, 
opposition, limitation of treatment and portability, by 
contacting the General Sub-Directorate of Health of Foreign 
Health. 

The contact details of the Data Protection Officer 
are delegadoprotecciondatos@mscbs.es. If you want 
more information about the use of personal data, click 
here. 

If you wish to obtain more information about the diagnostic 
tests of active infection for COVID-19 (AIDT), to enter 
Spain, according to your country of origin, click here. 

For more information on health measures related to the 
COVID-19 epidemic, click here. 

To access information on health measures related to the 
COVID-19 epidemic, in other languages, click here. 

The signing of this form carries the responsibility on the 
veracity of the information, the acceptance of the legal 
conditions, of data processing and compliance with health 
regulations indicated at any time by the authorities. 

If you are a minor, or a dependent, the form must be signed 
by your legal guardian. 

Práva na prístup, opravu, vymazanie, odpor, obmedzenie 
liečby a prenosnosť môžete uplatniť kontaktovaním 
Generálneho sub-riaditeľstva pre zdravie cudzincov. 
 
 
Kontaktné údaje úradníka pre ochranu údajov sú 
delegadoprotecciondatos@mscbs.es. Ak potrebujete ďalšie 
informácie o použití osobných údajov, kliknite sem. 
 
Ak chcete získať viac informácií o diagnostických testoch 
aktívnej infekcie na COVID-19 (AIDT), kliknite sem podľa 
svojej krajiny pôvodu do Španielska. 
 
Viac informácií o zdravotných opatreniach súvisiacich s 
epidémiou COVID-19 nájdete tu. 
 
Ak chcete získať prístup k informáciám o zdravotných 
opatreniach súvisiacich s epidémiou COVID-19 v iných 
jazykoch, kliknite sem. 
 
Podpísanie tohto formulára nesie zodpovednosť za 
pravdivosť informácií, prijatie zákonných podmienok, 
spracovanie údajov a súlad so zdravotnými predpismi, ktoré 
kedykoľvek uvedú príslušné orgány. 
 
Ak ste maloletý alebo závislý človek, musí formulár 
podpísať váš zákonný zástupca.

 
Kliknete na  

Nie som robot 
 

Kliknete na/zaškrtnite, že ste porozumeli a súhlasíte s podmienkami: 
Yes, I have read and understand the information and accept these terms.  

 
Otvorí sa Vám ďalšie okno: 



 
 
Once you press the “Continue” button, YOU 

WILL NOT BE ABLE TO MODIFY ANY OF THE 

MAIN FIELDS YOU HAVE INTRODUCED DURING 

THE CREATION OF THE ELECTRONIC FORM OF 

YOUR TRIP. 

Please check now, to assure if necessary, all 

your personal data, the flight number and the 

date of arrival in Spain, as well as the email 

address that we will use to communicate with 

you. 

 
Len čo stlačíte tlačidlo „Pokračovať“, 
NEBUDETE MÔCŤ VYKONAŤ ÚPRAVU UŽ 
ŽIADNEHO Z POLÍČOK, KTORÉ STE 
VYPLNILI POČAS VYTVORENIA 
ELEKTRONICKÉHO FORMULÁRA VÁŠHO 
VÝLETU. 
 
Teraz, prosím, ešte raz skontrolujte všetky svoje 
osobné údaje, číslo letu a dátum príletu do 
Španielska, ako aj e-mailovú adresu, ktorú 
použijeme na komunikáciu s vami.

 
Continue  = Pokračuj 
Review  = Oprav 



 
 
Passport number, ID card or personal identifier  = Číslo pasu, číslo občianskeho preukazu alebo 
       iného dokumentu totožnosti 
Security code       = Bezpečnostný kód (prišiel Vám mailom) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Surname    = Priezvisko 
Name     = Meno 
Sex     = Pohlavie (Male Muž, Female Žena) 
Personal mobile phone number  = Súkromný mobilný telefón  
Date of birth    = Dátum narodenia 
Permanen address   = Trvalé bydlisko 
Number and street   = Číslo a ulica 
Country    = Krajina/štát 
State/Province    = Štát/Provincia 
City     = Mesto 
ZIP Code    = Poštové smerovacie číslo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
seat number  = číslo sedadla v lietadle (máte na palubnom lístku – boarding 

passe) 
Name of the hotel   = názov hotela (hotel Miramar) 
Number and street    = číslo a ulica adresy hotela (Costa Daurada 1) 
Region     = región (Cataluňa) 
Province    = provincia (Tarragona) 
City     = mesto (Calafell) 
ZIP Code    = PSČ hotela 
 
 

 
 



IMPORTANT NOTE: By default, all passengers in the group will be assigned their e-mail address, 
telephone number, residence hall address and address of stay. To edit the trip details for each passenger 
in the group, you can uncheck the box in the corresponding field. Please note that by checking the same 
email for all passengers, the QR codes, with individual health advice, will be sent to you and not to each 
passenger in the group.  
 
DÔLEŽITÁ POZNÁMKA: Štandardne bude všetkým cestujúcim v skupine pridelená ich e-
mailová adresa, telefónne číslo, adresa bydliska a adresa pobytu. Ak chcete upraviť podrobnosti 
cesty pre každého cestujúceho v skupine, zrušte začiarknutie políčka v príslušnom poli. 
Upozorňujeme, že ponechaním rovnakého e-mailu pre všetkých cestujúcich sa budú QR kódy s 
individuálnymi zdravotnými informáciami zasielať Vám, a nie každému cestujúcemu v skupine. 
 
Telephone number matches with that of the person in charge 
E-mail address matches that of the person in charge 
Permanent address matches that of the person in charge 
Stay address matches that of the person in charge 
 
Telefónne číslo sa zhoduje s telefónnym číslom zodpovednej osoby 
E-mailová adresa sa zhoduje s adresou zodpovednej osoby 
Trvalá adresa sa zhoduje s adresou zodpovednej osoby 
Pobytová adresa sa zhoduje s adresou zodpovednej osoby 
 

Stlačíte na  
Save and continue 

 
Please indicate the country of origin of your trip  
Prosím, napíšte krajinu, kde začínate Vašu cestu  
Please indicate the starting area of your trip  
Prosím vyznačte oblasť, kde sa začína Vaša cesta  
 

Stlačíte na Save and continue 
 

 
 
 



 
 
Have you been in contact with a person that has been a confirmed case for COVID-19 during 

the last 14 days?  
Boli ste v priebehu posledných 14 dní v kontakte s osobou, ktorá mala potvrdené ochorenie 
Covid19? 
 
Select the type of Certificate you have   Vyberte, aký certifikát máte 
EU COVID Digital Certificate    EU COVID pass 
Other Certificate      Iný certifikát 
 
Reason for the certificate   
Vaccination       Očkovanie 
Vaccine administered      Typ podanej vakcíny 
Country of vaccination     Krajina, kde ste sa očkovali 
Date on which you received full vaccination Schedule Dátum, kedy Vám podali druhú dávku 
 
Diagnostic Test      Test 
Test carried out      Skúška vykonaná 
Date of sampling      Dátum odberu vzorky 
Test result       Výsledok testu 
Country where the test takes place    Krajina, kde sa test vykonal 
 
Recovery       Prekonanie ochorenia 
Test carried out      Test vykonal 
Date of first positive test     Dátum prvého pozitívneho testu 
Country issuing the certificate    Krajina, ktorá Vám vydala potvrdenie 

 

(**)If you do not have an EU COVID Digital Certificate, your certificate can be validated upon arrival, if necessary. 
Once you receive the QR code, all data on your EU COVID Digital Certificate will be deleted. 
 
(**) Ak nemáte digitálny certifikát EU COVID pass, je možné ho v prípade potreby pri príchode overiť. Po prijatí QR 
kódu budú všetky údaje z vášho digitálneho certifikátu EU COVID pass vymazané. 
 
 



 

 
 
Are you sure this data is correct? 
You will not be able to change them later. 
The section related to the requirement of a certificate for those indicated can be filled in later, if you 
do not yet have the result, but it is REQUIRED for the generation of the QR. 
 
Ste si istí, že tieto údaje sú správne? 
Neskôr ich už nebudete môcť zmeniť. 
Sekciu týkajúcu sa požiadavky na certifikát pre tých, ktorí sú uvedení, je možné vyplniť neskôr, ak 
ešte nemáte výsledok, ale VYŽADUJE sa to na vygenerovanie QR. 
 
 
 
 
 



 
 

Affidavit 

I, as the person responsible for this 
family/group and all the passengers in it, 
declare that each passenger undertakes that if 
during the 14 days following entry into Spain he 
or she presents symptoms of acute respiratory 
infection (fever, cough or respiratory difficulty), 
he or she will isolate himself or herself at home 
or in the place of residence, carrying out a self-
monitoring of the symptoms of COVID-19 and 
we will contact the competent health 
authorities by telephone. 

Each of us undertakes to carry out those 
indications and measures indicated to us by the 
health authorities. 

And I hereby confirm the veracity of the 
information provided. 

Čestné vyhlásenie 

Ja ako osoba zodpovedná za túto rodinu / skupinu 
a za všetkých cestujúcich v nej vyhlasujem, že 
každý cestujúci sa zaväzuje, že ak počas 14 dní 
po vstupe do Španielska prejaví príznaky akútnej 
respiračnej infekcie (horúčka, kašeľ alebo 
ťažkosti s dýchaním), izoluje sa doma alebo v 
mieste bydliska, vykoná sebakontrolu príznakov 
COVID-19 a telefonicky kontaktujeme príslušné 
zdravotnícke orgány. 
 
 
 
 
Každý z nás sa zaväzuje vykonať tie indikácie a 
opatrenia, ktoré nám naznačia zdravotné úrady. 
 
 
A týmto potvrdzujem pravdivosť poskytnutých 
informácií.

 



 

 

Your form has been saved successfully.  

We appreciate the time spent completing this 
form. In a few moments you will receive an email 
with the QR Code, necessary to pass the control 
at the destination airport.  

Remember to download the QR Code on your 
mobile or print it on paper and to have it on 
hand upon arrival in Spain.  

You can also download all the codes of the group 
by clicking on this text. 
To download the codes individually, click on the 
passenger's name below. 

 

We wish you a safe journey and a happy stay in 
Spain.  

 
PLEASE REMEMBER THAT IN ORDER TO 
TRAVEL TO SPAIN, EACH MEMBER OF THE 
FAMILY/GROUP MUST BRING THE 
CERTIFICATE OR SUPPORTING 
DOCUMENT INDICATED OR PROVIDED 
WHEN FILLING IN THE FORM. CHILDREN 
UNDER 12 YEARS OF AGE ARE NOT 
REQUIRED TO PRESENT THIS 
CERTIFICATE. 
 

Váš formulár bol úspešne uložený. 
 
Oceňujeme čas strávený vyplnením tohto 
formulára. O chvíľu dostanete e-mail s QR 
kódom, ktorý je nevyhnutný na absolvovanie 
kontroly na cieľovom letisku. 
 
Nezabudnite si stiahnuť QR kód do mobilu alebo 
ho vytlačiť na papier a mať ho po ruke po 
príchode do Španielska. 
Kliknutím na tento text si môžete tiež stiahnuť 
všetky kódy skupiny. 
Ak si chcete kódy stiahnuť jednotlivo, kliknite na 
meno cestujúceho nižšie. 
 
 
Prajeme vám bezpečnú cestu a šťastný pobyt v 
Španielsku. 
 
 
PRIPOMÍNAJTE, ŽE V PRÍPADE 
CESTOVANIA DO ŠPANIELSKA KAŽDÝ 
ČLEN RODINY / SKUPINY MUSÍ 
PREDLOŽIŤ OSVEDČENIE ALEBO 
PODPOROVANÝ DOKUMENT UVEDENÝ 
ALEBO POSKYTNUTÝ PRI VYPLŇOVANÍ 
FORMULÁRA. DETI DO 12 ROKOV VEKU 
NIE JE POTREBNÉ PREDKLADAŤ TOTO 
OSVEDČENIE. 
 



 
Obdržíte samostatný mail s QR kódom pre každého cestujúceho: 
 

 
---------- Preposlaná správa --------- 
Od: <spaintravelhealth-no-reply@spth.gob.es> 
Dátum: št 17. 6. 2021 o 14:10 
Predmet: Spain Travel Health: QR OLIVER KLUCH 
Komu: < > 
 
SpTH 
Hello, 
You have completed your Health Control Form (FCS) correctly. 
REMEMBER that in order to travel to Spain you must bring the supporting document/certificate indicated 
or provided when filling in the form. Children under 12 years of age are not required to present this 
certificate. It is possible that a diagnostic test may be carried out upon entry into Spain. 
In this email you will find the QR code associated with your trip. 
If you wish to change the QR data, you can do so from http://spth.gob.es/modifyqr 
You must present this document at the sanitary control of the destination airport. You can print it or show it 
from your mobile. This document is personal and non-transferable. You are responsible for the information 
provided, that is included in this document or QR. You are also responsible for its custody. We recommend 
its destruction / deletion after having shown it at the airport health control. 
You must follow the instructions of the personnel who are in the airport control. 
REMEMBER: If you travel to Spain, you hereby agree to carry out all measures and instructions indicated 
by the health authorities. You also undertake to comply with the hygienic-sanitary measures established by 
said authorities, which can be found on the website of the Spanish Ministry of Health. Moreover, you 
specifically undertake that if during the 14 days after entering Spain you show symptoms of acute 
respiratory infection (fever, cough or shortness of breath), you will self-isolate in the home / place of 
residence, carrying out self-monitoring of the symptoms of the coronavirus and you will contact the 
health authorities of the autonomous community in which you are located by phone and in case of 
emergency call 112. 
 
Ahoj, 
Správne ste vyplnili formulár kontroly zdravotného stavu (FCS). 
Pamätajte, že ak chcete vycestovať do Španielska, musíte si po vyplnení formulára priniesť podporný 
dokument / uvedené osvedčenie alebo certifikát. Od detí do 12 rokov sa nevyžaduje predloženie tohto 
osvedčenia. Je možné, že pri vstupe do Španielska je možné vykonať diagnostický test. 
V tomto e-maile nájdete QR kód spojený s vašou cestou. 
Ak chcete zmeniť údaje QR, môžete to urobiť na stránke http://spth.gob.es/modifyqr 
Tento dokument musíte predložiť na hygienickej kontrole cieľového letiska. Môžete si ho vytlačiť alebo 
zobraziť z mobilu. Tento dokument je osobný a neprenosný. Zodpovedáte za poskytnuté informácie, ktoré sú 
obsiahnuté v tomto dokumente alebo QR. Zodpovedáte tiež za jej úschovu. Odporúčame jeho zničenie / 
vymazanie po preukázaní na zdravotnej kontrole letiska. 
Musíte postupovať podľa pokynov personálu, ktorý je na letiskovej kontrole. 
Pamätajte: Ak cestujete do Španielska, zaväzujete sa, že vykonáte všetky opatrenia a pokyny uvedené 
zdravotnými orgánmi. Zaväzujete sa tiež dodržiavať hygienicko-hygienické opatrenia ustanovené uvedenými 
orgánmi, ktoré sú uvedené na webovej stránke španielskeho ministerstva zdravotníctva. Ďalej sa osobitne 
zaväzujete, že ak počas 14 dní po vstupe do Španielska prejavíte príznaky akútnej respiračnej infekcie 
(horúčka, kašeľ alebo dýchavičnosť), budete sa izolovať v domácnosti / mieste bydliska a budete sami 
sledovať príznaky korona vírusu a budete kontaktovať lekárske úrady autonómnej oblasti, v ktorej sa 
nachádzate, telefonicky a v prípade tiesňového volania 112. 
 
Contact phone numbers of the autonomous communities: 

 Andalucía: 900 400 061 / 955 545 060 
 Aragón: 976 696 382 
 Asturias: 984 100 400 
 Cantabria: 900 612 112 



 Castilla La Mancha: 900 122 112 
 Castilla y León: 900 222 000 
 Cataluña: 061 
 Ceuta: 900 720 692 
 C. Madrid: 900 102 112 
 C. Valenciana: 900 300 555 
 Extremadura: 112 
 Galicia: 900 400 116 
 Islas Baleares: 900 100 971 
 Canarias: 900 112 061 
 La Rioja: 941 298 333 
 Melilla: 112 
 Murcia: 900 121 212 
 Navarra: 948 290 290 
 País Vasco: 900 203 050 

 
For more information, consult the SpTH portal (spth.gob.es), or download the SpTH mobile application 
available for Android or iPhone. 
You have received this email because you have completed a mandatory health form to travel to Spain with 
the SpTH application. If you are not the recipient, please ignore it. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach#rakusko 

Rakúsko 

Aktualizované: 23/07/2021 

Podmienky vstupu do Rakúska 

Aktuálny text vyhlášky o vstupe do Rakúska počas COVID-19 - právny predpis v nemeckom 
jazyku  

  

Hraničné priechody 

Prekračovať hranicu je naďalej možné výlučne na oficiálnych hraničných priechodoch. Zdravotné 
hliadky zostávajú zatiaľ zachované a sú vykonávané podľa potreby. 

  

Pri plánovaní cesty je stále potrebné počítať aj s prípadným časovým zdržaním. 
  

 Jarovce - Kittsee (hraničný priechod cestný medzi obcami ) - opätovné obnovenie 
prevádzky 24/7. 

 Moravský Svätý Ján - Hohenau - opätovne otvorený 

 Záhorská Ves - Angern an der March je otvorený v pondelok až piatok, od 08.00 - 11.00 
hod a od  15.00. - 18.00 hod., a to iba pre výkon poľnohospodárskych a lesníckych prác   

 Záhorská Ves - Angern (kompa pre cestnú dopravu) – opätovne v prevádzke 

 Devínska Nová Ves - Schloss Hof – cyklomost 

 Devín - Hainburg (riečna doprava) 

  
Odporúčame vždy pred cestou si preveriť situáciu na konkrétnom hraničnom 
priechode. Ministerstvo vnútra môže v prípade náhleho zhoršenia epidemickej situácie zaviesť 
dočasné uzatvorenie alebo obmedzenie prevádzky na vybraných hraničných priechodoch (hlavne 
menšieho významu). 

  

Podmienky pre cestujúcich zo Slovenska 

Od 19. mája 2021 je Slovensko zaradené z pohľadu Rakúska do menej rizikových krajín skupiny A. 
To znamená pre vstup do Rakúska upustenie od povinnej karantény, aj povinnej registrácie, 
avšak len pokiaľ osoba spĺňa jednu z podmienok 3G. 

  

Podmienkou je aj to, že daná osoba sa za posledných minimálne 10 dní nezdržiavala v žiadnej 
inej krajine, ako v SR alebo inej menej rizikovej krajine. 

  



Zoznam najmenej rizikových krajín (kategórie A) a podmienky 3G nájdete v aktuálne platnej 
spolkovej vyhlášky o podmienkach vstupu 

  

Aké dokumenty sa vyžadujú pri vstupe?  

Podmienka preukázania sa aspoň jedným z „3G“ ( z nemeckého jazyka -
uzdravený/zaočkovaný/otestovaný) 

  

Každá osoba, ktorá vstupuje do Rakúska s cieľom v krajine zotrvať (nie len tranzitovať) je povinná 
sa preukázať na hraničnom vstupe aspoň jedným z nasledovných písomných potvrdení: 
  

 zaočkovanie proti COVID-19 (Geimpft) oficiálne EMA uznanou vakcínou, alebo vakcínou 
uznanou Svetovou zdravotníckou organizáciou na núdzové použitie, a to od 22. dňa po 
zaočkovaní prvou dávkou (na max. 3 mesiace s tým, že zaočkovanie aj druhou dávkou 
predlžuje lehotu na max. 9 mesiacov od prvej dávky). V prípade jednodávkových vakcín 
(napr. Johnson & Johnson ) od 22. dňa po zaočkovaní a na max. 9 mesiacov. Pre osoby, 
ktoré minimálne 21 dní pred prvou dávkou očkovania mali pozitívny SARS-CoV-2 test 
alebo mali preukázané protilátky na ochorenie COVID-19 platí potvrdenie po dobu max. 9 
mesiacov od zaočkovania; 

 alebo prekonanie ochorenia COVID-19 (Genesen), a to do 6 mesiacov od potvrdenej 
infekcie alebo na základe pozitívneho protilátkového testu nie staršieho ako max. 3 mesiace; 

 alebo otestovanie na COVID-19 (Getestet), a to PCR testom nie starším ako 72 hodín, AG 
testom nie starším ako 48 hodín; 

  

Potvrdenia musia byť vyhotovené v nemeckom alebo anglickom jazyku a potvrdené lekárom, 
resp. atestovaným zdravotníckym zariadením. 

 Vzor potvrdenia v nemeckom jazyku  (pdf; 821.45 KB) 

 Vzor potvrdenia v anglickom jazyku  (pdf; 816.88 KB) 

  

Aké sú vstupu podmienky pre deti?  

Pre deti do 12 rokov platia rovnaké podmienky ako pre dospelú sprevádzajúcu osobu, okrem 
povinnosti testovania. Karanténa sa pre deti do 12 rokov končí ukončením karantény dospelej 
sprevádzajúcej osoby. (V praxi – ak sprevádzajúca osoba spĺňa pri vstupe do Rakúska niektorú z 
podmienok 3G, nie je povinná karanténa ani pre deti do 12 rokov. Do 12 rokov znamená od 0 do 11 
rokov vrátane.)  

  



Rozšírenie uznávaných potvrdení o zaočkovaní proti COVID-19 

Rakúsko uznáva nad rámec platnej spolkovej vyhlášky o podmienkach vstupu, aj nasledovné druhy 
potvrdení:  

 slovenský národný očkovací certifikát  

 alebo medzinárodný očkovací preukaz WHO, 

 alebo lekárske potvrdenia o očkovaní v nemeckom alebo anglickom jazyku 

 alebo v zásade každý druh úradne potvrdeného certifikátu (v tomto prípade uznanie je 
však na posúdení kontrolného orgánu) v nemeckom alebo anglickom jazyku, pokiaľ 
obsahuje minimálne nasledovné údaje: druh vakcíny a dátum zaočkovania, 

  

Registrácia 

Od 10. júna 2021 je pre osoby, ktoré vstupujú a zostávajú na území Rakúska z najmenej 
rizikových krajín, vrátane Slovenska, zrušená povinná (online) registrácia, avšak len pokiaľ 
osoba spĺňa jednu z podmienok 3G, ktorými sú: 

 zaočkovanie 

 alebo prekonanie COVID-19 

 alebo negatívne otestovanie. 

  

Ak sa osoba na hraniciach nepreukáže žiadnym z uvedených potvrdení 3G, je povinná sa po 
vstupe do Rakúska najneskôr do 24 hodín nechať na vlastné náklady otestovať PCR alebo 
antigénovým testom a aj naďalej sa registrovať.   

  

V akom prípade je povinná registrácia 

Ak sa osoba vstupujúca do rakúska na hraniciach nepreukáže žiadnym z vyššie uvedených 
potvrdení 3G, je povinná sa po vstupe do Rakúska najneskôr do 24 hodín nechať na vlastné 
náklady otestovať PCR alebo antigénovým testom a naďalej sa aj registrovať.  

  

Registráciu je potrebné vykonať najskôr 72 hodín pred plánovaným vstupom do Rakúska. 

Online registračný formulár v nemčine 

Online registračný formulár v angličtine 
  

Vygenerované potvrdenie o odoslaní elektronickej registrácie musí predložiť občan pri kontrole. Po 
28 dňoch sú potvrdenia a formuláre orgánmi nenávratne vymazané. 

  



V prípade, že nie je možná online registrácia, je stále možné vytlačiť si a vyplniť nasledovný 
formulár, ktorý predložíte počas kontroly na hraniciach. 

Registračný formulár na stiahnutie v nemčine 
  
Registračný formulár na stiahnutie v angličtine 

  

Výnimky 

Všeobecnou výnimkou je tranzit (nepodlieha ani on-line registrácii). Viac informácií o 
podmienkach tranzitu si prečítajte v texte nižšie. 

Pre osoby vstupujúce do Rakúska z dôvodu neodkladných medicínskych výkonov a ošetrenia + 1 
sprevádzajúca osoba prikladáme  (  Vzor tlačiva - medical certificate)  (pdf; 719.81 KB) V týchto 
prípadoch je potrebné postupovať v zmysle inštrukcií daného medicínskeho zariadenia/lekára. 

  

Z povinnosti registrácie a preukázania sa potvrdením o splnení aspoň jednej z podmienok 3G 
sú úplne vyňaté nasledovné kategórie osôb: 

  

 osobný tranzit cez Rakúsko (vrátane tranzitu na/z letiska Schwechat) pod podmienkou, že 
bude cesta uskutočnená bez zbytočných zastavení, t.j. musí byť v maximálnej možnej miere 
minimalizované riziko infekcie, 

 organizovaný tranzit osôb aj tovarov s cieľovou krajinou inou ako je Rakúsko, 

 vycestovanie z Rakúska definitívne pod podmienkou, že pri vycestovaní bude v čo možno 
najväčšej miere minimalizované riziko infekcie, 

 potvrdený osobitný záujem Rakúskej republiky, 

 nariadená úradná repatriácia osôb, vrátane úradného sprievodu, 

 posádky vozidiel záchranných zložiek. 

 príslušníci jednotiek humanitárnej pomoci, 

  

Podľa novej právnej úpravy, sú od 19. mája 2021 povinní preukázať sa potvrdením splnenia 
jednej z podmienok „3G“ (ako je vysvetlené vyššie) aj nasledovné kategórie osôb: 

  

 vstupujúci do krajiny za účelom splnenia súdne alebo úradne nariadenej povinnosti. V 
takýchto prípadoch informuje o podmienkach vstupu do Rakúska úrad, ktorý predvolanie 
vystavil (napr. predvolania pred súd a pod.); 

 (§7) vstupujúci do krajiny z náhlych neočakávaných obzvlášť závažných a vopred 
nenaplánovateľných rodinných dôvodov (úmrtie, ochorenie, opatera v núdzovej situácii). 

  



Ak daná osoba nebude mať pri vstupe do Rakúska negatívny test, bude do Rakúska vpustená, avšak 
test si musí na jeho území dať vyhotoviť najneskôr do 24 hodín. 

  

Podmienky vstupu pre pendlerov 

Ako pendler je v platnej spolkovej vyhláške definovaná osoba pravidelne cestujúca do Rakúska z 
dôvodov zamestnania, vzdelávania alebo z rodinných dôvodov či z titulu návštevy životného 
partnera. 
  
Osobitné zvýhodnenia pre pendlerov zostali zachované aj v novelizovanom znení danej spolkovej 
vyhlášky. V platnosti zostala povinnosť preukázať sa potvrdením o splnení aspoň jednej z 
podmienok 3G len raz za 7 dní, ako aj interval povinnej online registrácie (Pre-Travel-Clearance) 
najmenej raz za 28 dní alebo (ako doteraz) pri každej zmene údajov zadávaných pri registrácii 
(vrátane nového potvrdenia o splnení 3G). 

   

Užitočné odkazy k cestovaniu 

Aktuálne cestovné odporúčania na webovej stránke Spolkového ministerstva zahraničných Rakúska 

Aktuálne informácie vrátane často kladených otázok pre osoby cestujúce do a cez Rakúsko, ako aj 
pre turistov v nemeckom jazyku 

Aktuálne podmienky vstupu – všetky krajiny sveta (anglický jazyk) 

Aktuálny zoznam štátov na webovej stránke Re-open EU 

  

Pripomíname, že pri cestovaní do Rakúska je potrebné naďalej mať na zreteli aj aktuálne 
podmienky vstupu/návratu do SR 

  

Doprava a tranzit cez územie Rakúska 

Vnútroštátna vlaková a autobusová doprava premáva v rámci Rakúska podľa platných 
grafikonov. Medzinárodná hromadná doprava medzi Slovenskom a Rakúskom naďalej premáva. 

  

Vyhľadávanie cestovného spojenia medzi Slovenskom a Rakúskom 

Vyhľadávanie vlakového alebo autobusového spojenia na webovej stránke OBB 

  

Pre všetky osoby platí povolenie voľného tranzitu cez Rakúsko bez povinosti registrácie, 
karantény alebo predloženia negatívneho testu, s tým, že je nariadené prejsť cez Rakúsko bez 
zbytočného zastavovania (o čom rakúska polícia/úrady môžu vyžadovať prehlásenie ústne alebo 
písomné). 

Na stiahnutie: Prehlásenie o tranzite 



   

Letisko Schwechat a letecký tranzit 

Vzhľadom k pretrvávajúcej pandémii COVID-19 a súvisiacim obmedzeniam dôrazne odporúčame 
priebežne sledovať informácie a komunikovať vždy s príslušnou leteckou spoločnosťou alebo 
cestovnou kanceláriou (poznámka: pri väčšine letov sa predpokladá povinnosť mať nasadené 
rúško na palube počas celého letu) a pred odletom sa riadiť aktuálnymi informáciami letiska 
Schwechat. Poskytnúť podrobné informácie o podmienkach CHECK-IN a BOARDINGu je 
predovšetkým povinná daná letecká spoločnosť alebo prípadne cestovná kancelária, ktorá 
obstarala letenku alebo danú cestu. Na vstupe do budovy letiska Viedeň – Schwechat prebieha 
plošné kontrolné meranie teploty. 

  

Naďalej je možná obojstranná preprava zo SR na letisko, príp. odvoz pasažierov z letiska 
Flughafen Wien Schwechat, resp. aj na/z viedenskej Hlavnej stanice (Hauptbahnhof Wien), ale 
len vtedy, ak cestujúci, resp. ich sprievod hneď po dovoze/odvoze opustí územie Rakúska bez 
zbytočných nevyhnutných zastávok (v zásade iba potreba WC, a to aj na samotnom letisku). 
Rakúske úrady definitívne potvrdili, že táto možnosť spadá pod kategóriu výnimky: TRANZIT. 
Odporúča sa však na rodinného príslušníka čakať v aute, čo najrýchlejšie opustiť letisko/stanicu a 
mať určite pri sebe (kópie) letenky alebo iného cestovného dokladu. Pre návrat na Slovensko je 
potrebné riadiť sa platnou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR. Konkrétne informácie pre 
návrat na Slovensko sú uvedené aj v texte nižšie v časti Podmienky návratu do SR. 

  

V zmysle platného usmernenia spolkového ministerstva pre klímu, životné prostredie, energetiku, 
mobilitu, inovácie a technológie platí: „všeobecná výnimka bez ohľadu na krajinu pôvodu, (bez 
testu na COVID-19 a bez povinnosti karantény v Rakúsku) pre všetkých tranzitných 
pasažierov, ktorí pristáli na letiskách v Rakúsku a dôveryhodne preukážu okamžité 
vycestovanie/pokračovanie cesty z Rakúska (bod 6, písmeno e citovaného usmernenia). 

  

Za dôveryhodné preukázanie sa považuje platný cestovný lístok do SR, potvrdenie o objednanom 
taxi vozidle a v prípade odvozu súkromným vozidlom z letiska do SR podľa rakúskej cudzineckej 
polície bude stačiť v prípade kontroly čestné prehlásenie o bezodkladnom pokračovaní do SR (aj 
ústnou formou). 

  

Pre prípad, že letecká spoločnosť bude mať odlišný postoj k platnej vyššie uvedenej rakúskej 
legislatíve (poznámka: stretávame sa s tým, že v pravidlách IATA sú nepresne uvedené údaje a 
letecké spoločnosti podľa nich neoprávnene postupujú) a pri check-in a boardingu bude od 
cestujúcich na Schwechat požadovať negatívny test na COVID-19, odporúčame predložiť vyššie 
spomenuté usmernenie Spolkového ministerstva pre klímu, životné prostredie, energetiku, mobilitu, 
inovácie a technológie Rakúska v anglickom jazyku, ktoré potvrdzuje, že tranzit cez letisko 
Schwechat priamo ďalej do cieľovej krajiny je povolený pre všetkých. Najnovšie je však povinnosť 
predložiť,  pri vstupe do Rakúska prehlásenie o tranzite (je možné, že niektoré letecké spoločnosti 
ho budú vyžadovať u liniek do Rakúska už pri check-in v mieste odletu) 

  

Na stiahnutie:  Prehlásenie o tranzite  (pdf; 348.03 KB) 



 
Platený test na COVID-19 je možné absolvovať aj po prílete priamo na letisku Schwechat 

  

Informácie o testovaní na COVID-19 na letisku Schwechat 

Informácie na webovej stránke spoločnosti Austrian Airlines 

  

Opatrenia v Rakúsku 

Aktuálne informácie k platným opatreniam proti šíreniu COVID-19 na území Rakúska 

  

Vláda Rakúska vyzýva všetkých občanov chovať sa naďalej maximálne zodpovedne a zvážiť 
potrebu cestovať (t.j. necestovať, resp. nepresúvať sa zbytočne). 

  

Od 22. júla sa v Rakúsku čiastočne upravila a uvoľnila povinnosť nosiť priliehavú ochranu úst a 
nosa (rúško alebo respirátor FFP2) nasledovne: 

 zrušila sa povinnosť nosiť ochranu úst a nosa vo všetkých denných prevádzkach so 
zákazníkmi okrem: supermarketov, lekární a prostriedkov hromadnej prepravy osôb.; 

 pre gastronomické prevádzky, turizmus, šport, kultúru a ostatné voľnočasové aktivity platí v 
zásade predovšetkým pravidlo 3G (popísané nižšie); 

  

Základné pravidlo „3G“ pre uvoľnenie opatrení od 19. mája 2021 

Základné pravidlo spočíva v princípe „3G“ (v nemeckom jazyku), t.j. najvoľnejší režim majú osoby 
s nízkym epidemickým rizikom spĺňajúce aspoň jedno z nasledovných kritérií: 

 po zaočkovaní („Geimpft“) oficiálne EMA uznanou vakcínou, alebo vakcínou uznanou 
Svetovou zdravotníckou organizáciou na núdzové použitie, a to od 22. dňa po zaočkovaní 
prvou dávkou (na max. 3 mesiace s tým, že zaočkovanie aj druhou dávkou predlžuje lehotu 
na max. 9 mesiacov od prvej dávky). V prípade jednodávkových vakcín (napr. Johnson & 
Johnson ). Pre zaočkované osoby, ktoré ochorenie COVID-19 už prekonali platí pravidlo 
max. uvoľnenia pravidiel od 22. dňa po zaočkovaní na dobu max. 9 mesiacov, 
Zmena - od 15. augusta 2021 bude doklad o zaočkovaní vydaný výlučne osobám 
zaočkovaným aj druhou dávkou vakcíny (pričom dátum nesmie byť viac ako 270 dní 
dozadu). Nebude to teda už 22. deň po prvej dávke dvojzložkovej vakcíny. 

 po prekonaní COVID-19 („Genesen“), a to do 180 dní po ochorení preukázanom aj testom 
a na základe lekárskeho potvrdenia alebo na základe predloženia protilátkového testu nie 
staršieho ako max. 3 mesiace,  Pre tieto osoby navyše platí výnimka s povinnosti testovania 
na max. 6 mesiacov, 

 po testovaní („Getestet“), a to PCR testom nie starším ako 72 hodín, AG testom od 
atestovaného miesta nie starším ako 48 hodín alebo AG-samotest s výsledkom 
zaregistrovaným v úradnej databáze nie starší ako 24h. 



  

  

Základné pravidlo „3G“ sa pre vstup do nočných podnikov zmenilo 22. júla 2021 na „2G“ 

Prevádzkovatelia nočných podnikov sú pri vstupe do podnikov povinní vyžadovať: 

 negatívny COVID-19 PCR test nie starší ako 72h alebo, 

 doklad o zaočkovaní 

  

  

Prehľad opatrení po uvoľnení od 1. júla 2021 (možné regionálne odlišnosti): 

 vstup do gastro prevádzok iba osoby spĺňajúce „3G“ pravidlo a povinnú registráciu priamo v 
prevádzke. Vstup do nočných podnikov iba osoby spĺňajúce „3G“ pravidlo a registráciu 
(vyťaženosť do 75 %), je potrebné riadiť sa pokynmi pri vchode do priestoru/prevádzok, 

 povinnosť nosenia priliehavej ochrany úst a nosa (FFP2 alebo iná rúška) sa redukuje iba na 
uzatvorené priestory. a pre personál gastro prevádzok. Je potrebné riadiť sa pokynmi pri 
vchode do priestoru/prevádzok, 

 pri návšteve gastro, hotelov, podujatí, rekreačných zariadení (napr. zoologické záhrady, 
tanečné školy), kultúrnych zariadení (s výnimkou múzeí, knižníc a archívov), športových 
zariadení: je povinnosť spĺňať „3G“ pravidlo, registráciu a nosenie rúška v interiéri, 

 obchody: vstup bez povinnosti preukázať sa splnením jedného z „3G“, ale povinnosť 
nosenia rúška ale pri zachovaní 10 m2 priestoru na zákazníka, 

 podujatia – od 100 účastníkov musia byť ohlásené, povinnosť splniť „3G“ pravidlo a 
registráciu, 

 verejná doprava – povinnosť nosiť rúško, 

 FFP2 respirátory sa nahrádzajú rúškami (respirátory ostávajú v povinnosti len v 
nemocniciach a sociálnych zariadeniach), 

 povinnosť testovať sa platí pre všetky osoby nad 12 rokov (toto usmernenie by malo platiť 
počas leta). 
  

  

Informácie o opatreniach proti šíreniu COVID-19 v Rakúsku 

  

Regionálne odlišnosti 

Vzhľadom na nepredvídateľnosť vývoja pandemickej situácie, ako aj s ohľadom na výskyt nových 
mutácií vírusu, je potrebné počítať v Rakúsku nielen s opatrenia na spolkovej úrovni, ale aj s 
odlišnosťami na úrovni spolkových krajín alebo určitých regiónov. Aktuálne platí toto upozornenie 
napr. pre hlavné mesto Viedeň. Dôrazne preto odporúčame vždy zahrnúť do plánovania cesty aj 
dôsledné informovanie sa o aktuálnych opatreniach v ciele cesty. 



  

Informácie nájdete na webovej stránke rakúskej vlády, kde je podrobný prehľad aktuálnych opatrení 
podľa spolkových krajín. Odporúčame tiež byť v priamom kontakte s poskytovateľom ubytovania v 
cieli. 

  

Semaforový systém a lokálne opatrenia 

UPOZORŇUJEME, že aktuálne sa aj v Rakúsku rozširujú rôzne nebezpečnejšie a často 
infekčnejšie mutácie koronavírusu, čo môže spôsobiť nepredvídateľné situácie (napr. aj typu 
dočasných špeciálnych obmedzení v určitých regiónoch Rakúska či ich úplných dočasných 
karanténnych uzáver). 

  

Pre celú krajinu platí tzv. semaforový monitorovací a informačný systém pre občanov. Tento 
systém zobrazuje na interaktívnej mape Rakúska jednotlivé okresy vo farbách semaforu, kde 
zelenou sú zobrazené oblasti s najmenším a červenou s najvyšším výskytom nových prípadov 
COVID-19. 

  

Upozorňujeme, že v červene vyznačených okresoch môžu lokálne byť prísnejšie nastavené 
povinnosti nosiť ochranu úst a nosa (rúško) i prípadne ďalšie opatrenia, ako vo zvyšku Rakúska. 
Odporúčame preto všetkým pri plánovaní akejkoľvek cesty do Rakúska pozrieť sa, akou farbou je 
aktuálne vyznačený cieľ alebo ciele cesty v krajine a zohľadniť to pri svojom správaní v mieste 
pobytu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/karantena-podmienky-navratu-do-sr 

Podmienky návratu do SR 

Podmienky vstupu do SR od 19. júla 

  

Podmienky vstupu od 19. júla upravuje  vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 
231  (pdf; 889.57 KB) 

  

Otázky ohľadom karanténnych opatrení a testovania odporúčame komunikovať priamo s 
príslušným úradom verejného zdravotníctva telefonicky alebo emailom na adrese 
koronapodnety@uvzsr.sk 

  

Kontakty na regionálne úrady verejného zdravotníctva 

  

Informácie Úradu verejného zdravotníctva: 

Vyhláškou č. 231 sa nastaví približne rovnaký režim na hraniciach so zapracovanými výhradami 
Ústavného súdu SR, ktoré sa týkali osôb krátko po prvej dávke vakcíny. V praxi nenastane návrat k 
vyhláške č. 218 (k trojfarebnému cestovateľskému semaforu), ktorej platnosť Ústavný súd SR 
obnovil, aby predišiel prípadnému právnemu vákuu v pandemickej legislatíve. Cieľom novej 
vyhlášky je predísť významným zmenám na hraniciach pre šírenie infekčnejšieho delta variantu, 
ktorý je už v mnohých krajinách dominantný, a je potrebné na to v záujme ochrany zdravia ľudí 
predvídavo reagovať. 

 
Bližšie informácie v súvislosti s uznesením Ústavného súdu nájdete v dôvodovej správe. 

  

Dôležité informácie pre osoby, ktoré sa zaočkovali pred 9. júlom 2021 

Pre osoby, ktoré sa zaočkovali pred 9. júlom 2021 a po novom nebudú spĺňať 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 ustanovenie bude platiť 14 dní od 
účinnosti vyhlášky, teda sa bude vzťahovať na osoby, ktoré na územie SR prídu do 2. augusta 
2021 do 6:00. 

 
Na osoby, ktoré sa zaočkovali po 9. júli 2021, čiže po začiatku účinnosti doterajšej vyhlášky, sa 
toto prechodné ustanovenie vzťahovať nebude. V ich prípade totiž uplynul príliš krátky čas na to, 
aby sa im vytvorila aspoň minimálna hladina ochranných protilátok. 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. 

  



Osoby, ktoré nie sú schopné preukázať sa dokladom o statuse plne zaočkovanej osoby (v 
slovenskom, českom alebo anglickom jazyku), sa nepovažujú za plne zaočkované a platia pre ne 
podmienky ako pre nezaočkované osoby. 

  

Ostatné prechodné ustanovenia (týkajúce sa pendlerov, osôb od 12 do 18 rokov) ostávajú v platnosti 
s pôvodnými termínmi, čiže do 1. septembra, resp. 9. augusta. 

  

Sumár režimu na hraniciach 

Za plne zaočkovanú sa považuje osoba: 

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

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

 osoba 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. 

  

Registrácia pri príchode zo zahraničia 

Každá osoba, ktorá vstúpi na územie SR, sa musí registrovať na webovej stránke 
korona.gov.sk/ehranica. 

  

Postup plne zaočkovaných pri príchode zo zahraničia 

Plne zaočkované osoby po vstupe na územie SR nemajú nariadenú karanténu. 

  

Okrem COVID-preukazu EÚ alebo potvrdenia o absolvovaní očkovania na Slovensku je pri vstupe 
na územie SR možné preukazovať sa aj potvrdeniami z iných krajín. Podmienkou je, aby potvrdenie 
bolo v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku. 

   

Postup nezaočkovaných pri príchode zo zahraničia 

Nezaočkované osoby sú po príchode zo zahraničia povinné 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. 

  

   

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) 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 iných 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 - 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. 

 sa na nich v rámci výkonu povolania vzťahuje výnimka z karantény - ide napríklad o 
posádky lietadiel, vlakov, vodičov nákladných vozidiel, pracovníkov pohrebnej služby pri 
prevoze ostatkov (podrobnosti v § 6 vyhlášky). Tieto osoby sa nemusia preukazovať 
negatívnym výsledkom testu na COVID-19, ani sa registrovať na eHranici. 

 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. 

 ide o krátkodobý vstup za účelom účasti na pohrebe blízkej osoby pričom nezaočkovaná 
osoba sa preukáže negatívnym RT-PCR testom nie starším ako 72 hodín. 

  

Pendleri 

Osoby, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku a miesto výkonu práce v iných 
krajinách EÚ alebo na Islande, v Nórsku, Lichtenštajnsku, Švajčiarsku alebo na Ukrajine, pričom za 
posledných 14 dní navštívili iba tieto krajiny a cestujú iba za prácou. 



Osoby, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt v iných krajinách Európskej únie, na Islande, v 
Nórsku, Lichtenštajnsku alebo vo Švajčiarsku a v prípade Ukrajiny do 100 km cesty od otvoreného 
hraničného priechodu, miesto výkonu práce na území SR a cestujú iba za prácou. 

Režim na hraniciach pre pendlerov: 

Do 1. septembra 2021 stačí jedna registrácia cez formulár eHranica 

Do 1. septembra 2021 majú výnimku z karantény ak: 

 majú potvrdenie od zamestnávateľa o mieste výkonu práce 

 majú negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 7 dní. 

Zaočkovaným pendlerom platí registrácia na eHranici 6 mesiacov, po vstupe na územie SR nemajú 
nariadenú karanténu, ani sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom PCR testu. 

  

Deti 

eHranica  
Deti do 12 rokov sa nemusia registrovať. 
Deťom vo veku 12 až 18 rokov platí prvá registrácia do 9. augusta 2021. 

Karanténa  
Dieťa do 12 rokov sa nemusí testovať, karanténa mu končí, keď ostatným nezaočkovaným členom 
domácnosti (napr. po 5 dňoch po negatívnom PCR teste). 
Osoby od 12 do 18 rokov veku nemusia ísť do karantény, ak nikto iný v spoločnej domácnosti nemá 
povinnú karanténu (napr. ak sú obaja rodičia zaočkovaní) - prechodne do 9. augusta 2021, po tomto 
termíne bude rozhodovať, či je osoba nad 12 rokov zaočkovaná. 

Vstup na územie SR letecky  
Ak deti do 12 rokov prichádzajú na územie SR letecky z krajín, ktoré nie sú uvedené vo vyhláške, 
na rozdiel od starších spolucestujúcich sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom PCR testu. 

  

Študenti 

Deti, žiaci a študenti ktorí aktívne navštevujú materskú, základnú, strednú alebo vysokú školu v 
susedných štátoch (alebo naopak, majú pobyt v týchto krajinách a navštevujú školu na Slovensku) 
nemusia podstúpiť karanténu, ak majú potvrdenie o prezenčnom štúdiu. 

  

Ak majú do 26 rokov, trvalý pobyt v SR, štatút žiaka základnej/strednej školy či študenta dennej 
formy vysokoškolského štúdia a zúčastňujú sa tréningového procesu ako riadni členovia športového 
klubu v Českej republike, Poľskej republike, Maďarsku alebo Rakúskej republike a majú o tom 
potvrdenie od príslušnej inštitúcie, nemusia po prekročení hraníc podstúpiť karanténu. 

  

Žiaci a študenti od 12 rokov musia mať zároveň negatívny výsledok RT-PCR alebo antigénového 
testu nie starší ako 7 dní. 



  

Tieto podmienky sa vzťahujú aj na jednu sprevádzajúcu osobu, tá sa okrem negatívneho testu (PCR 
nie starší ako 7 dní) musí vedieť preukázať potvrdením o statuse sprevádzajúcej osoby. 

  

POZOR: Študenti musia prekračovať hranice z dôvodu aktívneho štúdia (to znamená, že musí 
prebiehať prezenčná výučba, režim si študenti nemôžu uplatniť v období, kedy je výučba prerušená, 
ako napr. počas letných prázdnin). 

  

Vstup na územie SR leteckou dopravou 

Vzťahuje sa na prílet na letisko na území Slovenska. 

 
Každá osoba musí vyplniť formulár na stránke Ministerstva dopravy a výstavby SR. 

 
Pri prílete z krajín, ktoré nie sú uvedené v zozname, sú osoby nad 12 rokov povinné sa  pri prílete 
preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 72 hodín - platí aj pre zaočkované 
osoby. 

  

Zoznam krajín, z ktorých netreba negatívny 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, Taliansko, Taiwan, Turecko, 
Ukrajina. 

  

Informácie o všetkých výnimkách sú uvedené vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva 
SR alebo na webovej stránke korona.gov.sk. 

 


