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VYHLÁŠKA 

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu verejného 

zdravotníctva Slovenskej republiky č. 10/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození 

verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky 

 

 

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. 

o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydáva podľa § 59b 

zákona túto vyhlášku, ktorou nariaďuje podľa § 12 ods. 2 písm. c) a § 48 ods. 4 písm.  a), d), e), r), t), u), w), 

x) a y) zákona tieto opatrenia pri ohrození verejného  zdravia: 

 

Čl. I 

 

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 10/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú 

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

Slovenskej republiky sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. V § 1 ods. 1 znie: 

„(1)  Každá osoba nad 12 rokov a dvoch mesiacov veku vstupujúca na územie Slovenskej republiky, 

okrem osôb podľa § 6 písm. a), c), d), h) až j), r) a s) je podľa § 48 ods. 4 písm. t) zákona povinná 

najneskôr bezprostredne pri vstupe na územie Slovenskej republiky sa registrovať na webe 

http://korona.gov.sk/ehranica a zároveň je povinná 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 preukazujú cim 

splnenie tejto podmienky.“. 

 

2. § 6 sa dopĺňa o písmená r) a s), ktoré znejú: 

„r) na osoby vstupujúce na územie Slovenskej republiky z územia susedného štátu, v ktorom boli 

bezprostredne pred príchodom vystavené ohrozeniu počas vnútroštátneho alebo medzin árodného 

ozbrojeného konfliktu, 

s) na osoby, ktoré vstúpili na územie Slovenskej republiky z územia susedného štátu z obavy pred 

vnútroštátnym alebo medzinárodným ozbrojeným konfliktom a  ďalej tranzitujú do krajiny v ktorej majú 

udelený pobyt alebo ktorej sú občanmi, pričom tieto osoby musia územie Slovenskej republiky opustiť 

najneskôr do sedemdesiatdva hodín od vstupu na územie Slovenskej republiky .“. 

 

Čl. II 

 

Táto vyhláška nadobúda účinnosť  16. februára 2022. 
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