Podmínky pro slovenské studenty pro vstup do ČR:
Slovenský student vstupující na území ČR za účelem delšího trvání pobytu:




Od 3. prosinci mohou rezidenti z červených zemí EU+, kam patří i Slovensko, přicestovat do
České republiky na delší pobyt jen s negativním testem RT-PCR ze Slovenska nebo jiné země
EU+ (ne starším než 72 hodin, nestačí antigenní test) a po předcházejícím vyplnění
příjezdového formuláře.
Nebo je možné předložit krajské hygienické stanici výsledek PCR testu, a to testu provedeného
do 5 dnů po příjezdu na území ČR, nebo testu provedeného na Slovensku, který není starší než
72 hodin.

Slovenský student navštěvující ČR jen na 24 hodin:


Pokud cesta trvá maximálně 24 hodin, je možné přicestovat i bez negativního PT-PCR testu a
vyplnění příjezdového formuláře. Platí omezení volného pohybu na nezbytné cesty na území
ČR a platí povinnost nosit na území ČR ochranné prostředky dýchacích cest (roušky). Omezení
volného pohybu lze ukončit dříve předložením PCR testu.

Student ze Slovenska – ze sousední země studující v ČR prokázáním pravidelného (alespoň 1x týdně)
překračování státní hranice za účelem výkonu vzdělávání.




V případě, že student navštěvuje českou vysokou školu min. 1x týdne – jde o pravidelný
přeshraniční styk - pak se také nemusí prokazovat PT-PCR testem, není třeba vyplnit před
vstupem ani příjezdový formulář.
při překračování hranice se musí prokázat potvrzením pro studenty (vzor je na webu MVČR),
které potvrdí vysoká škola.

.
Podmínky pro studenty pro vstup na Slovensko:











Na Slovensku platí nouzový stav s účinností od 1. 10. 2020 do 29.12.2020.
Podmínky pro vstup do Slovenské republiky upravuje platná vyhláška Úřadu veřejného
zdravotnictví a vstup bez povinnosti karantény/testu se týká například slovenských studentů
z 24 11. 2020. 1
Studenti podle vyhlášky paragraf 7
- https://www.mzv.sk/documents/10182/4098495/201125_vyhlaska_hranice.pdf/d44422e7ca2d-4565-9b1e-ebf9f7d3d30a nemusí předložit test PT-PCR ani jít do karantény/izolace při
vstupu na Slovensko, pokud:
mají trvalý nebo přechodný pobyt na Slovensku a současně splňují tyto podmínky: navštěvují,
studují nebo se ucházejí o studium na mateřské, základní, střední či vysoké škole v ČR.
V případě studentů na VŠ se musí prokázat doklady o těchto skutečnostech a že probíhají
uvedené skutečnosti prezenční formou (potvrzení o prezenční formě studia vydané vysokou
školou).
mají přechodný nebo trvalý pobyt v ČR a doloží, že studují na Slovensku vysokou školu – dodají
potvrzení o studiu.
Domácí izolaci/karanténu či PT-PCR test nemusí absolvovat ani doprovod studenta, pokud
prokáže svůj statut.
Student musí sledovat ale svůj zdravotní stav. V případě obtíží kontaktovat hygienickou stanici.

1

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození
verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie .Slovenskej republiky
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