
eKaranténa  a štátna karanténa – ako sa ukončuje 

(osoby v spádovom území RUVZ Trenčín t.j. okres Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Myjava, 

Bánovce nad Bebravou) 

 

Dňa 10.6.2020 sa ukončuje štátna karantén v štátnych karanténnych objektoch a aplikácia eKaranténa.   

Je niekoľko variant  ukončenia.  Vychádza sa z toho, akú  krajinu  osoba posledných 14 dní pred  

príchodom na Slovensko navštívila. Krajiny sa rozdeľujú na krajiny s nízkym rizikom (17 krajín 

uvedených v prílohe) a na krajiny s vyšším rizikom  (neuvedené v prílohe). 

a) Osoba navštívila krajinu, ktorá nie je na zozname krajín  v prílohe a teraz je v štátnej 

karanténe.  

Táto osoba  môže štátne  karanténne zariadenie opustiť a dokončiť povinnosť izolácie v 

domácom prostredí a to do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie 

COVID-19. Laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 je osoba povinná sa podrobiť 

najskôr v piaty deň izolácie, pričom doba izolácie v domácom prostredí a izolácie v štátom 

určenom zariadení sa v tomto prípade sčítava.  

b) Osoba nenavštívila krajinu s vyšším rizikom, ktorá nie je na zozname krajín  v prílohe 

a teraz je v štátnej karanténe.  

Osobe sa  umožňuje toto zariadenie opustiť a ukončiť izoláciu. 

c) Osoba navštívila krajinu, ktorá nie je na zozname krajín  v prílohe a teraz je 

v eKaranténe. Osoba musí zotrvať v izolácii v domácom prostredí a to do doby obdržania 

negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. Laboratórnej diagnostike na 

ochorenie COVID-19 je osoba povinná sa podrobiť najskôr v piaty deň izolácie v domácom 

prostredí. Po negatívnom výsledku testu bude osobe deaktivovaná eKaranténa. 

d) Osoba nenavštívila krajinu s vyšším rizikom, ktorá nie je na zozname krajín  v prílohe 

a teraz je v eKaranténe.  

Osobe príslušný RÚVZ  deaktivuje eKaranténu. 

 

Kým osoba vykonáva izoláciu v domácom prostredí podľa tohto odseku, táto sa nariaďuje i 

osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti. 

 

Príloha: Zoznam krajín, po návšteve ktorých sa nevyžaduje od 10.6.2020 izolácia 

v štátnej karanténe, v domácej izolácii alebo v domácej izolácii s eKaranténou.  

Cyperská republika Fínska republika Litovská republika 

Česká republika Grécka republika Lotyšská republika 

Dánske kráľovstvo Chorvátska republika Maďarsko 

Bulharská republika Island Maltská republika 

Estónska republika Lichtenštajnské kniežatstvo Nemecká spolková republika 

Nórske kráľovstvo Rakúska republika Slovinská republika 

 Švajčiarska konfederácia  

 

 

 


