
 
Bezpečné cestovanie s COVID preukazom EÚ
 
Prečítajte si, ako môžete bezpečne cestovať po Európe vďaka novému digitálnemu
COVID preukazu.
 

Ako preukaz funguje 
COVID preukaz alebo osvedčenie ako dôkaz toho, že jeho držiteľ bol očkovaný, testovaný s
negatívnym výsledkom, alebo sa zotavil z Covid-19 počas uplynulých 6 mesiacov.
 
Vydávajú ho národné úrady. Viac informácií nájdete na webe korona.gov.sk.
 
Informácie sú v ňom uložené vo forme QR kódu, ktorým sa môže držiteľ preukázať buď v
elektronickej podobe - na mobile alebo tablete - alebo si ho môže priniesť vytlačený na papieri
 
Osvedčenia sú zavedené od 1. júla 2021 a sú zadarmo.
 
Systém by mal fungovať počas 12 mesiacov. Osvedčenie platí v 27 členských krajín EÚ ako aj
v niektorých tretích krajinách.
 
Pozrite si najnovšie informácie o tom, ktoré krajiny sú už zapojené a ktoré sú pripravené.
 
Stačí mi na cestovanie Covid preukaz? 
COVID osvedčenie nie je cestovným dokladom, na cestovanie stále potrebujete pas alebo
občiansky preukaz.
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Digitálny preukaz alebo osvedčenie EÚ pre COVID
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-digital-covid-certificate-freedom-of-movement-safely_N01-AFPS-210603-VACC_ev
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-digital-covid-certificate-freedom-of-movement-safely_N01-AFPS-210603-VACC_ev
https://korona.gov.sk/informacie-o-digitalnom-covid-preukaze-eu/
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_sk


•
•

Cestovať môžete aj bez COVID preukazu, ale s ním to je jednoduchšie, jeho držitelia napríklad
nie sú povinní ísť do karantény a navzťahujú sa na nich národné obmedzenia ako na ľudí bez
osvedčenia.
 
V prípade výnimočných okolností, napríklad ak sa náhle vyskytne a začne šíriť nový variant, tak
pravdepodobne bude potrebné zaviesť nové obmedzenia.
 
Po akom teste vám vydajú COVID preukaz? 
Preukazy sú vydávané na základe testov typu NAAT, napríklad RT-PCR testov alebo rýchlych
antigénových testov.
 
Na základe testovanie je možné uviesť v osvedčení nasledovné informácie:
 

potvrdenie o výsledku, type a dátume testu NAAT alebo rýchleho antigénového testu. 
potvrdenie, že držiteľ sa zotavil z infekcie SARS-CoV-2 po pozitívnom teste NAAT
 

Testovanie na protilátky zatiaľ nie je uznávané, no toto sa môže neskôr zmeniť.
 
Európska komisia zmobilizuje minimálne 100 miliónov eur z Nástroja núdzovej pomoci na nákup
testov potrebných pre toto osvedčenie.
 
Parlament prijal návrh na zavedenie COVID preukazov 9. júna počas plenárneho zasadnutia.
 
Prečítajte si viac o tom, čo robí EÚ v boji proti
pandémii. 
Koronavírus: Čo robí EÚ v roku 2021
 
Bezpečné cestovanie v dobe koronavírusu
 
10 vecí, ktoré robí EÚ na oživenie hospodárstva po koronakríze
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https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20210604IPR05512/parlament-s-konecnou-platnostou-schvalil-digitalne-covid-osvedcenie-eu
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/eu-a-koronavirus/20210211STO97615/koronavirus-co-robi-eu-v-roku-2021
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/eu-a-koronavirus/20200520STO79501/bezpecne-cestovanie-v-dobe-koronavirusu
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/eu-a-koronavirus/20200625STO82007/10-veci-ktore-robi-eu-na-ozivenie-hospodarstva-po-koronakrize
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Ďalšie informácie
Prijaté texty
Výbor pre občianske slobody - LIBE
Otázky a odpovede o osvedčení pre Covid-19

Cestovanie počas pandémie koronavírusu

Článok

SK Generálne riaditeľstvo komunikácie
Európsky parlament - Tlačový hovorca: Jaume Duch Guillot
Kontakt: webmaster@europarl.eu

3 I 3

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-06-09-TOC_SK.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/sk/libe/home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20210505IPR03515/q-a-on-the-eu-digital-covid-certificate
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/travel-during-coronavirus-pandemic_sk
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/travel-during-coronavirus-pandemic_sk

