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Možnosť absolvovania zahraničných mobilít Erasmus+ v súvislosti 

s postupným uvoľňovaním opatrení počas pandémie koronavírusu 
 

SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu by 

rada informovala všetkých aktuálnych aj budúcich realizátorov projektov v programe 

Erasmus+ o súčasnom stave opatrení na Slovensku, ktoré majú priamy dopad na možnosť 

cestovania v rámci realizácie zahraničných mobilít Erasmus+.  

Na základe zasadania Ústredného krízového štábu zo začiatku marca 2020 a následne prijatom 

usmernení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  zo dňa 9. 3. 

2020 doposiaľ platilo, že „všetky zájazdy, exkurzie a študijné pobyty žiakov a študentov do 

zahraničia” sa s okamžitou platnosťou zrušili.  Dňom 10. 6. 2020 však vstúpilo do platnosti 

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného 

zdravia (OLP/4739/2020), v rámci ktorého bolo zatiaľ určených 19 krajín, do ktorých je 

možné vycestovať bez obmedzenia. 

Zoznam krajín, ktorých sa týka Opatrenia úradu verejného zdravotníctva:  

Bulharská republika Cyperská republika Česká republika Dánske kráľovstvo Estónska 

republika Fínska republika Grécka republika Chorvátska republika Island Lichtenštajnské 

kniežatstvo Litovská republika Lotyšská republika Maďarsko Maltská republika Nemecká 

spolková republika Nórske kráľovstvo Rakúska republika Slovinská republika Švajčiarska 

konfederácia 

Národná agentúra si však dovoľuje informovať realizátorov projektov Erasmus+, že je naďalej 

nevyhnutné sledovať vývoj situácie a prijatých opatrení v súvislosti s pandémiou 

koronavírusu. Pri plánovaní akejkoľvek zahraničnej aktivity je rovnako nevyhnutné 

informovať sa o podmienkach vstupu do konkrétnej krajiny a národná agentúra odporúča 

realizátorom úzko spolupracovať a komunikovať so zahraničnými projektovými 

partnermi. 

https://www.minedu.sk/ministerstvo-skolstva-vydalo-druhe-usmernenie-v-suvislosti-so-sirenim-koronavirusu/
http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZSR_domaca_izolacia_zrusenie_statnej_karateny_09062020.pdf


Vývoj situácie ohľadom pandémie koronavírusu a aktuálne informácie môžete nájsť: 

- na stránkach Úradu verejného zdravotníctva SR, kde nájdete vývoj epidemiologickej 

situácie vrátane aktualizácie zoznamu „bezpečných krajín“; 

- na stránkach Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, kde nájdete 

obmedzenia na hraniciach a podmienky vstupu do krajín; 

- na stránkach MZVaEZ SR, Európskej Únie, WHO- Svetovej zdravotníckej organizácie, 

ECDC- Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu osôb. 

Viac informácií o programe Erasmus+ nájdete na www.erasmusplus.sk. 

 

 

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZSR_domaca_izolacia_zrusenie_statnej_karateny_09062020.pdf
https://www.mzv.sk/cestovanie-a-konzularne-info);
https://www.mzv.sk/cestovanie_a_konzularne_info/oznamy_a_upozornenia_pred_cestovanim
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_307
https://www.who.int/westernpacific/emergencies/novel-coronavirus
https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
http://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=22

