Podmienky krátkodobého vycestovania osôb
na a mimo územia Slovenskej republiky

Short-term traveling from and to the Slovak
Republic

Slovenská republika s účinnosťou od 27. mája 2020
umožňuje krátkodobo vycestovať osobám s trvalým
alebo prechodným pobytom na jej území do ôsmich
krajín v zahraničí (Maďarsko, Poľská republika, Česká
republika, Rakúska republika, Slovinská republika,
Chorvátska republika, Spolková republika Nemecko a
Švajčiarska konfederácia) bez povinnej karantény po
návrate a bez povinnosti preukazovania sa negatívnym
výsledkom RT-PCR testu na SARS-CoV-2 (ďalej len
„Test“), pokiaľ pobyt v danej krajine neprekročí 48 hodín
(ďalej len “Krátkodobý pobyt”). Celé znenie opatrenia
nájdete na tomto odkaze.

The Slovak Republic has adopted measures enabling
short-term travel to and from the country effective 27
May 2020. Slovak residents (permanent or temporary)
may now travel to eight countries (Hungary, Poland, the
Czech Republic, Austria, Slovenia, Croatia, Germany, and
Switzerland). No mandatory 14-day quarantine or
obligation to provide a negative RT-PCR SARS-CoV-2
test (the “Test”) will apply upon arrival back to the Slovak
Republic within 48 hours of departure (“Short-term
travel“).

V súčasnosti prebiehajú rokovania s predstaviteľmi
týchto krajín, aby sa osoby vstupujúce na ich územie za
účelom Krátkodobého pobytu nemuseli preukazovať
potvrdením o negatívnom Teste, a zároveň aby rovnaké
podmienky platili recipročne pre osoby z týchto krajín pri
vstupe na územie Slovenskej republiky.
K 27. máju 2020 platí recipročný Krátkodobý pobyt len
pre Českú republiku a Maďarsko. Podmienkou je
vyplnený formulár, ktorý je potrebné predložiť na
potvrdenie na hraničnom priechode pri výstupe a
opätovnom vstupe.
Podmienky na vstup do ostatných krajín:

Negotiations of the Slovak officials with representatives
of the respective countries are on-going. The aim is to
unify conditions—mainly to agree on reciprocity and that
the negative Test will not be required.
As of 27 May 2020, the Slovak Republic has agreed on
reciprocal Short-term travel only with the Czech
Republic and Hungary. When departing from the Slovak
Republic, individuals will be asked to provide the police
with a filled-in form. The approved form will be returned
to the individual and must be presented again when
returning to the country.

Conditions for traveling to other countries:

Účel/
Purpose

Preukázanie negatívneho
Testu / Negative Test
required

AUT

bez ohľadu na účel / regardless of purpose

YES

GER

len za účelom tranzitu, práce alebo plnenia zmluvných povinností /
only for the purpose of transit, work or fulfilling contractual obligations

NO

POL

len za účelom tranzitu a práce/ only for the purpose of transit or work

NO

CRO

len z dôvodu vlastníctva nehnuteľnosti (alebo plavidla), ekonomických
alebo hospodárskych záujmov, turizmu alebo tranzitu / only due to
ownership of immovable property (or vessel), tourism, work or transit

NO

SLO

len z dôvodu vlastníctva nehnuteľnosti, lietadla alebo plavidla,
turizmu, práce alebo tranzitu / only due to ownership of immovable
property, vessel or aircraft, economic reasons, tourism or transit

NO

SUI

len za účelom tranzitu alebo práce / only for the purpose of transit
or work

NO

Na územie Slovenskej republiky je vstup osôb z krajín
uvedených v tabuľke vyššie, ktoré nemajú v Slovenskej
republike trvalý alebo prechodný pobyt, možný len vo
výnimočných prípadoch (napríklad za účelom tranzitu
alebo práce).
Pre ďalšie informácie týkajúce sa COVID-19 navštívte
https://www.kinstellar.com/covid-19.

Individuals from countries listed in the table above who
are not permanent or temporary residents of the Slovak
Republic may only travel to the Slovak Republic in
exceptional purposes, e.g. transit or work.
For further information please visit Kinstellar’s online
COVID-19 Resource Hub at
https://www.kinstellar.com/covid-19.

