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Zelené krajiny 
Zoznam zelených krajín 
Andorra, Austrália, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Čínska ľudová 
republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Grónsko, Holandsko, Hongkong, Chorvátsko, Island, Í
rsko, Izrael, Japonsko, Južná Kórea, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, 
Luxembursko, Macao, Maďarsko, Malta, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový 
Zéland, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, San Maríno, 
Singapur, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Taiwan 
 

Grécko 
Aktualizované: 16/06/2021 

Podmienky vstupu do Grécka 

Registrácia pred vstupom do Grécka 
Od všetkých cestujúcich prichádzajúcich do Grécka sa naďalej vyžaduje vyplnenie online formulára (The 
Passenger Locator Form – PLF, odporúčame použiť prehliadač Chrome), ktorý je potrebné odoslať najneskôr 
24 hodín pred vstupom do krajiny (v anglickom jazyku). Vo formulári je potrebné uviesť údaje ako napr. odkiaľ 
osoba cestuje, dĺžku predchádzajúcich pobytov v iných krajinách či adresu svojho pobytu v Grécku. 
  
Po odoslaní formulára dostane každý cestujúci žiadateľ potvrdzujúci mail o registrácii v online systéme a 
následne osobný QR kód (v deň príchodu do Grécka, zvyčajne tesne po polnoci), ktorý musí byť predložený pri 
príchode do Grécka v tlačenej alebo elektronickej podobe (napr. v mobile). 
  
Veľvyslanectvo SR v Aténach upozorňuje cestujúcich, že online formulár musí byť vyplnený dôsledne, s 
aktuálnymi a správnymi údajmi. V prípade nekorektných informácií vo formulári (údaje nezhodujúce sa pri check-
in ako napr. číslo letu, číslo cestovného dokladu..) môžu letecké spoločnosti odoprieť cestujúcemu nástup 
do lietadla. 
  
Letecké spoločnosti ani slovenské veľvyslanectvo nemôžu do online formuláru vstupovať a upravovať 
zadané údaje a nezodpovedajú za chybne vyplnené PLF formuláre pasažiermi. 
  
Elektronický formulár pre vstup do Grécka 
(odporúčame použiť prehliadač Chrome). 

  

Negatívny výsledok PCR testu 
Bez ohľadu na spôsob dopravy, pri vstupe do Grécka musí každá osoba staršia ako 6 rokov (6+1 deň) predložiť 
negatívny výsledok PCR testu na COVID-19 (výter z nosohltana a hrdla), vykonaný maximálne 72 hodín pred 
vstupom do krajiny. 
  
Osvedčenie musia byť vystavené v anglickom jazyku a musia obsahovať celé meno, tak ako je uvedené v  
cestovnom doklade, s ktorým občan SR vstúpi do Grécka. 
 
 
 
 
 
 
 



  

Kto nemusí predložiť negatívny test na COVID-19 
Negatívny výsledok PCR testu nemusí pri vstupe preukazovať: 

 dieťa do 6 rokov  

 osoba, ktorá absolvovala plné zaočkovanie proti COVID-19 a má o tom potvrdenie v anglickom jazyku 

z ktorého je zrejmé, že od zaočkovania druhou dávkou vakcíny (ak ide o dvojdávkovú vakcínu) uplynulo 

viac ako 14 dní. Grécko uznáva národný certifikát o vykonanom očkovaní v SR vydaný Ministerstvom 

zdravotníctva SR. Pre tento účel sú akceptované potvrdenia o očkovaní vakcínami: Pfizer BioNtech, 

Moderna, Astra Zeneca / Oxford, Novavax, Johnson + Johnson / Janssen, Sinovac Biotech, Gamaleya 

(Sputnik), Cansino Biologics, Sinopharm. 

 osoba, ktorá za posledných 9 mesiacov prekonala ochorenie COVID-19 a predloží o tom potvrdenie od 

zdravotníckeho zariadenia alebo certifikovaného laboratória v anglickom jazyku (grécke orgány neuznávajú 

potvrdenia o prekonaní, ktoré sú iba potvrdené všeobecným lekárom a nie sú vystavené priamo daným 

zdravotníckym zariadením na úradnom tlačive). Ďalšou možnosťou je potvrdenie o pozitívnom PCR alebo 

antigénovom výsledku testu v anglickom jazyku, ktorý potvrdzuje, že osoba prekonala COVID-19 a od 

ochorenia uplynuli minimálne 2 mesiace a nie viac ako 9 mesiacov pre vstupom do Grécka. 

  

Zdravotné kontroly pri vstupe 
Každý cestujúci môže byť pri vstupe do Grécka podrobený náhodnej zdravotnej kontrole (bez ohľadu na to, aký 
doklad či potvrdenie preukazuje). Odmietnutie takejto kontroly (meranie teploty, antigénový tzv. rapid test) 
môže viesť k odopreniu vstupu do krajiny. 
Ak je cestujúci pri náhodnej zdravotnej kontrole pozitívne testovaný na SARS-Cov-2, je nariadená povinná 
izolácia dotyčnej osoby aj jej sprievodu. Pozitívny cestujúci a jeho sprievod je následne prepravený do 
karanténneho hotela, kde podstúpia PCR testy na potvrdenie diagnózy. Najskôr po 10 dňoch od potvrdenia 
diagnózy môžu hostia podstúpiť nové testy. Výdavky na ubytovanie v karanténnych hoteloch hradí grécky štát. 
  

Karanténa v Grécku 
Cestujúci z krajín EÚ a Schengenského priestoru (teda aj zo Slovenska), USA, Spojeného kráľovstva, 
Spojených arabských emirátov, Srbska, Izraela, Austrálie, Nového Zélandu, Rwandy, Singapuru, Južnej Kórei, 
Thajska a Ruska nemusia absolvovať 7-dňovú karanténu po vstupe do krajiny. 
  

Letecká doprava 
Grécke letiská sú otvorené pre vnútroštátne aj medzinárodné lety. 
 
Letecké spoločnosti môžu pred odletom kontrolovať, či majú cestujúci negatívny test na COVID-19 resp. 
potvrdenie o úplnom zaočkovaní / prekonaní ochorenia. V prípade, že cestujúci nepreukáže, požadované 
dokumenty, môže mu byť odopreté nalodenie do lietadla. 
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