
 

 

 

 

 

26. apríl 2021 

TLAČOVÁ SPRÁVA 

 

Tlačová správa – Cyperský cestovný protokol pre zaočkovaných cestujúcich 

 

Nedávno bolo oznámené, že Cyprus otvoril svoje hranice osobám cestujúcim z členských 

štátov EÚ, členských krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (vrátane Nórska a Islandu), 

Arménska, Bahrajnu, Bieloruska, Kanady, Egypta, Gruzínska, Izraela, Jordánska, Kuvajtu, 

Libanonu, Katara, Ruska, Saudskej Arábii, Srbska, Švajčiarska, Ukrajiny, Spojených 

arabských emirátov, Spojeného kráľovstva a USA. Cestovný protokol je založený na 

semaforovom systéme kategorizácie krajín, pričom vstupné požiadavky sa líšia podľa 

kategórie. Nižšie sú uvedené vstupné požiadavky, keď niekto cestuje na Cyprus. 

 

Vstupná požiadavka Zelená Oranžová Červená 

Dokončenie „Cyperského leteckého preukazu“ hodín pred 

odletom 

Áno Áno Áno 

PCR test 72 hodín pred odletom (hradené cestujúcim) Nie Áno Áno 

PCR test po prílete na Cyprus (hradené cestujúcim) Nie Nie Áno 

Povinná izolácia po príchode Nie Nie Nie 

 

Očkovanie nie je nevyhnutnou podmienkou pre cestovanie, avšak Cyprus je momentálne v 

pozícii, že môže aktualizovať svoj cestovný protokol a ponúknuť cestovné poradenstvo aj 

očkovaným cestujúcim. Pre osoby cestujúce z vyššie uvedených krajín bude osvedčenie o 

očkovaní akceptované ako prídavný uľahčujúci prostriedok cestovania od 10. mája '21. 

Cyprus považuje za povolené pre cestovanie vakcíny Sputnik V a všetky tie, ktoré schválila 

Európska agentúra pre lieky. 

 

Cestujúci, ktorí preukážu, že dostali všetky potrebné dávky schválenej vakcíny, nebudú 

musieť absolvovať žiadne testy kvôli návšteve Cypru bez ohľadu na farebnú kategorizáciu 

krajiny ich odchodu. Navyše nebudú umiestnení do karantény, a to ani v prípade, že ide o 



 

blízke kontakty pozitívneho prípadu COVID-19. Vyššie uvedené uľahčenie bude platné od 

dátumu úplného podania vakcíny. 

 

Pred cestou musí byť na platformu „Cyperského leteckého preukazu“ nahraná kópia 

očkovacieho listu (v angličtine) a musia byť poskytnuté aj určité podrobnosti očkovania. Za 

overenie pravosti osvedčenia je výlučne zodpovedná služba hraničnej kontroly v krajine ich 

odchodu. Cestujúci je zodpovedný a osobne viazaný za poskytnutie nepravdivých informácií, 

a v takom prípade bude po príchode na Cyprus pokutovaný. 

 

Je potrebné poznamenať, že Cyperská republika stále tvrdí, že má právo náhodne testovať 

akýkoľvek prílet, a to bude zahŕňať aj očkovaných cestujúcich. Okrem toho je potrebné, aby 

všetci, vrátane očkovaných cestujúcich, implementovali a dodržiavali všetky protokoly 

destinácie. 


