
 

POKYN DEKANA 

NA DODRŽIAVANIE OPATRENÍ PRI NÁVRATE ZAMESTNANCOV ZO ZAHRANIČIA 

V zmysle Vestníku vlády SR, vyhlášky č. 268/2021 Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa 

nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na 

územie SR, dekan MTF STU vydáva pokyn na dodržiavanie opatrení pri návrate zamestnancov zo 

zahraničia na územie SR. 

1. Obmedzenia na hraniciach 

Každá osoba je pred vycestovaním do zahraničia povinná oboznámiť sa s obmedzeniami na hraniciach 

a s podmienkami vstupu krajiny, do ktorej cestuje. Aktuálne informácie súvisiace s obmedzeniami na 

hraniciach a s podmienkami vstupu do krajiny sú zverejnené na stránke Ministerstva zahraničných vecí: 

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

2. Všeobecné pravidlá pri príchode zo zahraničia 

Každá osoba je povinná pri príchode zo zahraničia na územie SR vykonať nasledovné: 

a) Povinná registrácia na „eHranica“  

Každá prichádzajúca osoba (staršia ako 12 rokov) sa pri vstupe na územie SR musí povinne 

registrovať na stránke:  http://korona.gov.sk/ehranica. 

b) Vyplnenie formuláru pri vstupe na územie SR letecky 

Ak na územie SR osoba vstupuje letecky, musí pred vstupom vyplniť formulár na stránke: 

https://www.mindop.sk/covid/.  

c) Karanténna povinnosť  

Všetky nezaočkované osoby, ktoré vstúpia na územie SR, sú povinné ísť do karantény, ktorá sa 

pri bezpríznakovom priebehu bez otestovania skončí dovŕšením 10. dňa.  

d) Nahlasovacia povinnosť u lekára pri príznakoch Covid-19 

Ak sa pri návrate zo zahraničia u osoby objavia príznaky Covid -19, je povinná túto skutočnosť 

ohlásiť svojmu všeobecnému lekárovi. 

3. Konkrétne podmienky vstupu na územie SR pre nezaočkované osoby 

Každá nezaočkovaná osoba je povinná pri príchode zo zahraničia na územie SR vykonať povinnosti 

v zmysle odseku 2., bodov a) až d) a nasledovné podmienky: 

a) Karanténa platí aj pre všetkých členov spoločnej domácnosti, ktorí nie sú zaočkovaní, alebo 

nemajú inú výnimku z karantény. 

b) Nezaočkovaná osoba môže ukončiť karanténu negatívnym výsledkom RT-PCR testu, ktorý je 

možné vykonať najskôr na 5. deň od návratu na územie SR. Na PCR vyšetrenie bude osoba 

objednaná automaticky po registrácii na „eHranici“. 

c) Pri prílete z krajiny mimo krajín uvedených v zelenom zozname je potrebné preukázať sa 

negatívnym výsledkom RT-PC testu, nie starším než 72 hodín. Povinnosťou neočkovanej osoby 

pred príletom na územie SR je overiť potrebu RT-PCR testu. Zoznam „zelených“ krajín je 

uvedený na stránke Ministerstva zahraničných vecí:  
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https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach.  

d) V prípade vycestovania do zahraničia výhradne za účelom výkonu práce majú nezaočkované 

osoby výnimku z karantény.  

4. Konkrétne podmienky vstupu na územie SR pre zaočkované osoby 

Každá zaočkovaná osoba je povinná pri príchode zo zahraničia na územie SR vykonať povinnosti 

v zmysle odseku 2., bodov a) až d) a nasledovné podmienky: 

a) Zaočkované osoby po vstupe na SR nemajú nariadenú karanténu. 

b) Pri prílete z krajiny mimo krajín uvedených v zelenom zozname je potrebné preukázať sa 

negatívnym výsledkom RT-PC testu, nie starším než 72 hodín. Povinnosťou zaočkovanej osoby 

pred príletom na územie SR je overiť potrebu RT-PCR testu. Zoznam „zelených“ krajín je 

uvedený na stránke Ministerstva zahraničných vecí:  

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

Najaktuálnejšie informácie súvisiace s vycestovaním do zahraničia a návratu na územie SR nájdete 

na stránke: https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/registracia.  

5. Povinná práca z domácnosti po návrate na územie SR  

Na základe ochrany zdravia zamestnancov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci, v rámci tohto pokynu dekan MTF STU vydáva povinnosť práce z domácnosti po 

návrate zamestnanca na územie SR. Tento pokyn platí pre nezaočkované aj zaočkované osoby aj 

napriek výnimkám z karantény v zmysle Vestníku vlády SR, vyhlášky č. 268/2021 Úradu verejného 

zdravotníctva SR. 

Povinnosť práce z domácnosti po návrate zo zahraničia platí pri: 

a) návrate z pracovnej zahraničnej cesty, 

b) návrate zo zahraničnej cesty za účelom rekreácie. 

Každý zamestnanec pred vycestovaním do zahraničia je povinný dodržať nasledovné povinnosti: 

a) Ohlásiť túto skutočnosť svojmu nadriadenému. 

b) Dohodnúť sa s nadriadeným na práci z domácnosti a na pracovných úlohách, na ktoré sa pred 

cestou do zahraničia musí pripraviť, aby ich vedel realizovať z domácnosti po návrate na územie 

SR. 

c) Ak zamestnanec nemôže realizovať prácu z domácnosti vzhľadom na charakter práce, dohodne 

sa s nadriadeným na čerpaní dovolenky. Ak zamestnanec nemá dostatočný počet dní 

dovolenky, karanténna povinnosť bude riešená ako prekážka zo strany zamestnávateľa v zmysle 

ustanovení Zákonníka práce s náhradou mzdy v stanovenej výške. 

d) Karanténna povinnosť zamestnanca musí trvať 10 dní. 

e) Karanténnu povinnosť zamestnanca je možné skrátiť predčasne, podrobením sa RT-PCR testu 

najskôr na 5. deň od príjazdu na územie SR. V prípade negatívneho výsledku RT-PCR testu, 

zamestnanec môže ukončiť karanténu predčasne. 

 

V Trnave dňa 17.12.2021 

prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. 

             dekan MTF STU 
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