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 Prehľadná príručka 
2010/2011 

 

 
Predpisy na vstup a pobyt ľudí žijúcich 

s HIV a Aids 
 
 
 

Internetová verzia tejto databázy údajov je dostupná  
v rôznych jazykoch na stránke www.hivrestrictions.org    
 
Prosíme vás, aby ste všetky oznámenia a otázky  
o jednotlivých krajinách adresovali priamo Petrovi 
Wiessnerovi: 
 
E-mail: peter-wiessner@t-online.de 
 
 
 
 
 

        
 
Autorské práva: 
Deutsche AIDS-Hilfe e.V. 
Wilhelmstraße 138 
10963 Berlin, Germany 
Internet: http://www.aidshilfe.de 
Advice: http://www.aidshilfe-beratung.de  
E-mail: dah@aidshilfe.de 

 
Deviate vydanie . Berlín, máj 2010 
 

 

Sme veľmi radi, že môžeme túto brožúru distribuovať  na celom 
svete. Uvítame ďalšie kópie, dotlače a preklady do iných jazykov, 
pričom autorské práva naďalej patria nemeckej organizácii Deutsche 
AIDS-Hilfe e.V.  

Ak sa realizuje preklad či dotlač publikácie, prosíme, aby ste nám 
poslali kópiu pre náš archív na hore uvedenú adresu.  

Len mimovládne a nekomerčné organizácie smú vyhotoviť preklad či 
tlač tejto príručky, a to pod podmienkou, že dokumenty budú 
dostupné zadarmo a nesmú obsahovať  žiaden druh reklamy.    
 
Vydavateľ: Deutsche AIDS-Hilfe e.V.  
Autori: Peter Wiessner, Karl Lemmen 
Grafická úprava: Carmen Janiesch / U. Sporleder 
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Úvod 
Celosvetové využívanie našich údajov pri príprave predpisov 
upravujúcich vstup a pobyt kladie na nás povinnosť pravidelne 
aktualizovať tento prehľad, aby sme dokázali ľuďom žijúcim  
s HIV poskytovať neustály prístup k najaktuálnejším informáciám.  
Toto nové vydanie vychádza z výsledkov nového celosvetového 
prieskumu medzi zahraničnými zástupcami/kyňami z 200 krajín. 
Prieskum prebiehal v období od novembra 2007 do júna 2008 s 
podporou nemeckého ministerstva zahraničných vecí. Táto 
aktualizácia obsahuje aj všetky zmeny, ktoré sa udiali odvtedy. Nové 
vydanie Prehľadnej príručky obsahuje všetky zmeny až do začiatku 
roka 2010, o ktorých sme vedeli, a vydali sme ho v spolupráci s 
ďalšími európskymi mimovládnymi organizáciami v   
 

• nemčine • ruštine 
• angličtine • poľštine 
• španielčine • chorvátštine 
• francúzštine • slovenčine 
• taliančine • portugalčine 

 
Všetky údaje sú verejne dostupné na internetovej stránke 
www.hivrestrictions.org, ktorú vytvorili Deutsche AIDS-Hilfe e.V, 
Medzinárodná spoločnosť AIDS (International AIDS Society (IAS), 
Európska skupina pre liečbu AIDS (European AIDS Treatment Group 
(EATG) a Celosvetová sieť ľudí žijúcich s HIV/AIDS ( Global Network 
of People living with HIV/AIDS (GNP+). Na stránke www.hivtravel.org 
neustále uverejňujeme aktuálne informácie o cestovaní a migrácii a o 
akýchkoľvek zmenách v tejto oblasti. Skúsenosť ukázala, že 
informácie majú často “krátku životnosť” a tieto predpisy sa môžu 
rýchlo zmeniť – či už pozitívne alebo negatívne.  

 
Od októbra 2009 je naša stránka prepojená s databázou GNP+ o 
kriminalizácii prenosu HIV (http://criminalisation.gnpplus.net). Toto 
prepojenie sme privítali, obidve témy jasne poukazujú na globálny 
rozmer ignorancie a diskriminácie, ktorej ľudia žijúcich  s HIV aj v 
dnešnej dobe čelia, a to v celosvetovom meradle.  
Za aktuálnosť zozbieraných údajov vďačíme informáciám mnohých 
ľudí z celého sveta: našim čitateľom/kám, mimovládnym ako aj 
vládnym organizáciám, a v neposlednej rade cestujúcim s HIV. 
Úprimne im ďakujeme za podporu, ktorú nám poskytli v priebehu 
posledných rokov. Prosíme vás, aby ste nás kontaktovali aj v 
budúcnosti, ak budete mať informácie, ku ktorým zatiaľ nemáme 
prístup, prípadne, ak v našej databáze objavíte nejaké chyby.  
Ďakujeme kolegom/kolegyniam a spolupracovníkom/čkam z IAS, 
EATG, GNP+, IAS a z UNAIDS za ich spoluprácu a podporu, menovite 
sú to: David Haerry, Moono Nyambe, Ron McInnis, Susan Timberlake 
a Jason Sigurdson. 
Nemenej vďační sme spolupracovníkom/čkam, /kolegom/ kolegyniam 
z rôznych mimovládnych organizácií v Európe. Bez ich úsilia by nebolo 
možné preložiť príručky do rôznych jazykov.  
 
 
Karl Lemmen       Peter Wiessner 
Deutsche AIDS-Hilfe e.V. 
Berlín, máj 2010  

http://www.hivrestrictions.org/
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Úvod k slovenskému vydaniu 
Vírus HIV bol izolovaný v roku 1983. Odvtedy sa udialo mnoho 
významných objavov – HIV sa vďaka kombinovanej vysoko aktívnej 
antiretrovírusovej liečbe stalo liečiteľným ochorením, zistili sa cesty 
prenosu a ako infikovaniu predchádzať, dospelo sa k možnostiam 
bezpečnejšieho materstva a zníženia rizika prenosu na dieťa na 
minimum, a najmä vzniklo mnoho organizácií a podporných skupín ľudí 
žijúcich s HIV, ktorí sa sami stali dôležitými pre riešenie problematiky. 
Napriek tomu všetkému nie je stále  situácia zďaleka ideálna -  najmä 
v oblasti ľudských práv a prístupu k prevencii, liečbe a starostlivosti .   
Jedným zo základných ľudských práv, ktoré je ukotvené aj vo 
Všeobecnej deklarácii ľudských práv, je v článku 13 - právo na pohyb a 
pobyt:  
„Každý má právo voľne sa pohybovať a slobodne si zvoliť bydlisko v 
tom - ktorom štáte. 
Každý má právo opustiť hociktorú krajinu, i svoju vlastnú, a vrátiť sa do 
svojej krajiny.“ 
Napriek tomu, že Všeobecná deklarácia ľudských práv bola prijatá 10. 
decembra 1948 (Valným zhromaždením Organizácie spojených 
národov v New Yorku),  tak ani v roku 2010 nie sú tieto práva 
dodržiavané. Ľudia, ktorí žijú s HIV, sa stále na mnohých miestach 
stretávajú s diskrimináciou a stigmatizáciou.  A to platí aj pre 
cestovanie. 
Ľudia, ktorí žijú s HIV na Slovensku, majú sťaženú situáciu tým, že 
väčšina informácií je v cudzom jazyku. A hlavne preto, i ked nielen 
preto, považujeme v Občianskom združení Odyseus za dôležité 
prekladať rôzne príručky, či prinášať informácie, aby sme aspoň nejakú 
(i keď stále iba malú a nepomernú) časť sprístupnili.  
Z tohto dôvodu vznikla v roku 2009 web stránka www.hivaids.sk, kde 
sú informácie nielen pre širokú verejnosť, ale aj pre ľudí, ktorých sa 
táto téma bezprostredne týka - sekcia pre ľudí s HIV vrátane zoznamky 
a on-line poradňa. Taktiež vďaka podpore EATG bol preložený Úvod 
do kombinovanej liečby. V takýchto a podobných  iniciatívach sa 

chystáme a chceme pokračovať. V júli sa niekoľko ľudí žijúcich s HIV 
zúčastní Global village v rámci konferencie AIDS 2010 vo Viedni. 
Preto sme radi, že sme sa mohli zapojiť do medzinárodnej iniciatívy, 
ktorú organizuje Deutsche AIDS- Hilfe a preložiť túto cestovnú príručku 
aj do slovenčiny. To by nebolo možné bez Gabiky Fišovej, ktorá 
podporila túto iniciatívu svojím dobrovoľníctvom a pomohla príručku 
preložiť.  
Dúfam, že do budúcnosti bude pribúdať stále viac krajín, ktoré 
odstránia bariéry pre pobyt a cestovanie ľudí s HIV. 
Dovtedy vám prajem príjemné a bezproblémové cestovanie, 
Katarína Jirešová 
OZ Odyseus 
www.odyseus.org, www.hivaids.sk 
OZ Odyseus vzniklo v roku 1997. Odvtedy poskytujeme nízkoprahové 
služby za pomoci profesionálneho a odborného tímu pracovníčok a 
pracovníkov. Jedná sa o prevažne servisné služby kľúčovým cieľovým 
skupinám – užívateľom drog, osobám ponúkajúcim sexuálne služby na 
ulici, mladým ľuďom a od roku 2009 ľuďom, ktorí žijú s HIV. Poslaním 
je podieľať sa na zachovávaní ľudských práv a skvalitňovaní života 
ohrozených komunít a tým prispievať k ich rovnocennému postaveniu 
v spoločnosti.   
SME TU, PRETOŽE ŽIVOT KAŽDÉHO ČLOVEKA MÁ VÝZNAM 

 
Mobilita: základné právo ľudí žijúcich s HIV a Aids! 

Zákaz [cestovať] ľuďom s HIV zrušili v januári 2010. Médiá venovali 
tejto legislatívnej zmene v USA a ohláseným zmenám     v Číne veľkú 
pozornosť. Pevne veríme, že tieto príklady vyvolajú domino efekt a 
vyústia do revízie právnych predpisov/zákonov      v iných krajinách. 
Ale tiež nesmieme zabúdať na to, že aj v Európe sú krajiny (vrátane 
niektorých Spolkových krajín Spolkovej republiky Nemecko), ktoré 
stále uplatňujú obmedzenia prispievajúce k diskriminácii ľudí žijúcich s 
HIV.  

http://www.hivaids.sk/
http://www.odyseus.org/
http://www.hivaids.sk/
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Veľa ľudí považuje cestovanie za dôležitý aspekt  kvality svojho života. 
Iní/é ostávajú v zahraničí zo súkromných alebo 
pracovných/profesionálnych dôvodov. Aktuálne informácie pomáhajú 
týmto ľuďom zaistiť, že sa budú chovať primeraným spôsobom. Tieto 
údaje neposkytujú ľuďom  žijúcim s HIV len bezpečný návod, ale tiež 
objasňujú mieru diskriminácie voči ľuďom s HIV.  
Prvým prieskumom medzi zahraničnými zástupcami/kyňami v 
Nemecku a nemeckými predstaviteľ(ka)mi v zahraničí v roku 1999 sme 
chceli zdokumentovať právne predpisy na vstup a pobyt ľudí žijúcich s 
HIV, ale tiež získať informácie o implementácii predpisov v praxi.  
Údaje zozbierané prostredníctvom vlastného výskumu doplňovali iné 
dostupné informácie. V nasledujúcich rokoch spätná väzba a 
informácie z celého sveta tvorili súčasť kontinuálneho procesu 
aktualizácie údajov. 
Nový prieskum medzi všetkými diplomatickými 
zástupkyňami/zástupcami v rokoch 2007/2008 mal zabezpečiť 
aktuálnosť údajov a priniesť najnovšie spoľahlivé informácie o 192 
krajinách.1 
Prieskum neposkytuje žiadne informácie len o 8 krajinách z 200. 66 
krajín zo 192, o ktorých máme informácie, má zvláštne predpisy na 
vstup pre ľudí žijúcich s HIV.        
Väčšina krajín s obmedzeniami vstupu vyžaduje povinné HIV testy. Je 
veľmi smutné, že tak veľa krajín naďalej pokračuje vo vylučovaní ľudí 

žijúcich s HIV. A fakt, že 31 (!) krajín deportuje/vyhosťuje ľudí žijúcich 
s HIV alebo ich žiada, aby opustili krajinu, ak im bol diagnostikovaný 
HIV, je desivý. 

1 Odkaz na “krajiny” v tomto dokumente sa tiež vzťahuje na 
administratívne celky/teritóriá a územia. Použité pomenovania a 
prezentácia materiálov v tejto štúdii nijakým spôsobom nevyjadruje 
stanovisko zo strany autorov a autoriek, pokiaľ ide o právny stav 
ktorejkoľvek krajiny, územia, mesta alebo oblasti či ich úradov/zákonných 
predstaviteľov/liek; alebo pokiaľ ide o vymedzenie ich hraníc či 
pohraničných území.  

Medzi predpismi na vstup pre turistov/turistky (turistické víza na 1- až 
3-mesačný pobyt) a predpismi na dlhší pobyt sú rozdiely. Dobrou 
správou je, že turistický pobyt sa len zriedkavo stáva problémom pre 
ľudí žijúcich s HIV.  
Pre dlhšie pobyty, napríklad zo študijných alebo pracovných dôvodov, 
sa často vyžadujú osobitné povolenia, z ktorých sú ľudia žijúci s HIV 
vylúčení. Niekoľko krajín má tiež predpisy pre svojich vlastných 
občanov, ktorí sa vracajú z cudziny.  
 
Medzi krajiny, ktoré nútia HIV pozitívnych cudzincov 
a cudzinky opustiť krajinu, patria:  

1. Arménsko 
2. Bahrajn 
3. Bangladéš 
4. Brunej 
5. Egypt 
6. India  
7. Irak 
8. Jemen 
9. Jordánsko 
10. Katar 
11. Kazachstan 
12. Kórea (Severná) 
13. Kórea (Južná) 
14. Kuvajt 
15. Maďarsko 
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16. Malajzia 
17. Moldavsko 
18. Mongolsko 
19. Omán 
20. Panama 
21. Rovníková Guinea 
22. Rusko 
23. Saudská Arábia 
24. Singapur 
25. Šalamúnove ostrovy 
26. Srí Lanka 
27. Sýria 
28. Taiwan 
29. Turkménsko 
30. Spojené arabské emiráty 
31. Uzbekistan 

 
Špička ľadovca 

Zákaz vstupu vo všeobecnosti postihuje osoby, ktoré chcú ostať v 
krajine dlhšie obdobie. To, či HIV test musí byť predložený alebo nie 
na schválenie pobytu, závisí od trvania/dĺžky pobytu. Pozitívne HIV 
testy zvyčajne majú za následok  odmietnutie vstupu alebo, ak sa daná 
osoba už nachádza v krajine, musí odísť. Tieto predpisy obmedzujú 
ľudí žijúcich s HIV pri výbere príležitostí získať vzdelanie a pracovné 
miesto. Takáto diskriminácia je neprijateľná v čase, keď  HIV už patrí 
medzi liečiteľné chronické choroby a ľudia žijúci s HIV práve tak ako 
iní/é občania/občianky v súčasnosti, potrebujú plánovať svoje 
vzdelanie a venovať sa povolaniu.  

Ľudia žijúci s HIV sú neustále vystavení riziku, že stratia všetko, čo si 
vybudovali: prácu, finančnú istotu, prístup k zdravotnej starostlivosti, 
svoje domovy, priateľov/ky a rodiny, a neposlednej rade svoj život! V 
tejto súvislosti niektoré krajiny v Ázii a Blízkom Východe sú obzvlášť 
zlým príkladom. Máme neoficiálne informácie o ľuďoch, ktorí zomreli, 
kým vo väzení čakali na vyhostenie do svojej vlasti bez prístupu k 
liečbe. Zvyčajne to postihuje migrantov/ky, ktorí/é boli zadržaní/é a 
čakali na vyhostenie, potom  im diagnostikovali HIV. Tento postup sa 
zvykne ospravedlňovať právnymi problémami medzi zainteresovanými 
úradmi. Úrady dokonca sťažujú vstup aj svojím vlastným občanoma 
občianskám, ak sa dozvedia, že sú infikovaní HIV alebo majú AIDS. 
V súčasnosti má 16 krajín legislatívu, ktorá im umožňuje jednoznačne 
zamietnuť vstup človeku žijúcemu s HIV. Odhalenie stavu imunity v 
žiadosti o vízum alebo pri vstupe môže viesť k zamietnutiu vstupu 
alebo okamžitému vyhosteniu.  
 
Krajiny jednoznačne zamietajúce vstup sú:  

1. Bahamy 
2. Brunej 
3. Irak 
4. Jemen 
5. Jordánsko 
6. Katar 
7. Kórea (Južná) 
8. Namíbia 
9. Papua-Nová Guinea 
10. Rovníková Guinea 
11. Rusko 
12. Singapur 
13. Spojené arabské emiráty 
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14. Sudán 
15. Surinam 
16. Šalamúnove ostrovy 

 
Odhalenie HIV statusu sa požaduje v 20 krajinách dokonca aj pri 
krátkodobých pobytoch (menej ako 3 mesiace). Opatrnosť je namieste, 
pretože takéto odhalenie môže mať negatívne a tvrdé následky.  
 

Krajiny s obmedzeniami pri krátkodobých pobytoch sú:  
1. Bahamy 
2. Bhután 
3. Egypt 
4. Irán 
5. Irak 
6. Jordánsko 
7. Katar 
8. Kirgistan 
9. Líbya 
10. Namíbia 
11. Ostrovy Turks a Caicos 
12. Papua-Nová Guinea 
13. Rovníková Guinea 
14. Rusko 
15. Singapur 
16. Šalamúnove ostrovy 
17. Sudán 
18. Surinam 
19. Taiwan 
20. Uzbekistan 

 
Skutočný rozsah tohto problému je neznámy 
Údaje zhrnuté v tomto dokumente poskytujú opis situácie iba pokiaľ ide 
o zákony. Skutočný rozsah každodennej diskriminácie ľudí žijúcich s 
HIV sa nedá opísať. Neexistuje žiadny systém a žiadna organizácia, 
ktorá by centrálne zbierala údaje o príslušných prípadoch a 
informovala o nich. Máme len neoficiálne jednotlivé správy. Ďalšia 
neistota, čo sa týka skutočného dopadu týchto predpisov vyplýva aj zo 
skutočnosti, že existujúce zákony sa niekedy neaplikujú alebo ich 
aplikujú len niektorí/é úradníci/čky. Nasledujúce informácie poskytujú 
prehľad rozsahu problému: 
V súčasnosti žije na celom svete približne 40 miliónov ľudí s HIV a 
Aids. Väčšina osôb žije v tzv. rozvojových krajinách. Veľa z nich 
naliehavo potrebuje nejakú formu liečby, aby prežili.  
Podľa údajov Svetovej organizácie cestovného ruchu (UNWTO) sa v 
roku 2007 uskutočnilo na celom svete približne 900 miliónov 
medzinárodných ciest.    
Podľa odhadov IOM približne 191 miliónov migrujúcich 
pracovníkov/čok žije mimo svojej krajiny. Komisia pre utečencov pri 
OSN (UNHCR) odhaduje počet utečencov/kýň a osôb hľadajúcich azyl 
na 20,8 milióna na celom svete. 
Do budúcnosti je potrebné spoľahlivejšie monitorovanie skutočných 
podmienok v krajinách s diskriminačnými predpismi na vstup. Je to 
jediný spôsob, ktorým môžeme ukázať, ako sú ľudia žijúci s HIV 
znevýhodňovaní a diskriminovaní na celosvetovej úrovni.  
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To, že UNAIDS vytvoril medzinárodný pracovný tím (Task Team) je 
ďalší pozitívny signál naznačujúci, že problematika “Predpisov na 
vstup ľudí žijúcich s HIV” je v pohybe. V neposlednom rade, 
požiadavka generálneho tajomníka OSN, Pan Ki-muna, v júni, ukončiť 
túto formu stigmatizácie, sa stretla s pozitívnom ohlasom na celom 

Neľahké bremeno ľudí žijúcich s HIV 
Žiadosti o vstupné víza často obsahujú všeobecné otázky o zdraví, 
ako napríklad: “Trpíte nejakou prenosnou chorobou?” Tí, ktorí 
odpovedajú pravdivo, musia očakávať, že im vstup zamietnu. Ak sa 
HIV pozitívni/e cestujúci/e rozhodnú odpovedať na túto otázku 
nepravdivo, musia skrývať lieky, ktoré si nesú a na kontrolných 
úradníkov/čky zapôsobiť dojmom, čo najlepšieho zdravia. Pri 
kontrolách na hraniciach majú úradníci/čky za úlohu prehľadať a/alebo 
skontrolovať batožinu a overiť vyplnené tlačivá. Kontrola môže tiež 
zahŕňať previerku fyzického vzhľadu.  
Informácie o tom, ako si počínať v takejto situácii, sú dostupné na  
www.hivrestrictions.org  
Ak sa vyžaduje osvedčenie o zdraví (health certification) pri podaní 
žiadosti o vízum alebo na hranici, požadované testy  a vyšetrenia 
často musia vykonať zmluvní/é lekári/ky alebo iné oficiálne miesta. Len 
osoby, ktorí sa podrobia týmto predpisom, majú šancu vstúpiť do 
zvolenej krajiny. Okrem možnosti dať úplatok, ako naznačujú 
neoficiálne informácie. 
Niektoré krajiny vyžadujú, aby cudzinci/ky pravidelne absolvovali 
vyšetrenia, ktoré môžu zahŕňať HIV test. Náklady na takéto testy, 
prirodzene, hradia dotknuté osoby, čo znevýhodňuje finančne slabšie 
skupiny. 
Iné previerky vykonávajú agentúry, ktorých úlohou je najímať 
pracovníkov/čky v zahraničných krajinách. Pri žiadostiach o prácu v  
zdravotníctve (lekári/ky, zdravotné/í sestry/bratia atď.) je negatívny HIV 
test nevyhnutným predpokladom, aby bola osoba vôbec pozvaná na 
pohovor. Napríklad takto sa robí nábor lekárov/iek a zdravotného 
personálu z Južnej Afriky na prácu na bohatom severe. Iné oficiálne 
inštitúcie, ako napríklad zamestnávatelia a univerzity, tiež otvorene 
požadujú HIV testy ako nevyhnutný predpoklad na zamestnanie, 
udelenie študijných pozícií a štipendií. 
V podstate, ktorýkoľvek človek vstupujúci do nejakej krajiny sa môže 
ocitnúť v situácii, kedy bude musieť poskytnúť informáciu o 

“podozrivom” spolucestujúcom, ako sa stalo jednému HIV pozitívnemu 
cestujúcemu z Japonska na jeho ceste do Číny. Poslali ho späť ďalším 
lietadlom na základe toho, že jeden spolucestujúci v lietadle si tajne 
vypočul rozhovor o HIV.  
Obzvlášť silné napätie vzniká, ak fyzický výzor znemožňuje cestujúcej 
osobe skryť alebo poprieť chorobu. Potom je na rozhodnutí 
úradníkov/čok pasovej kontroly (the border official), či nariadi 
vyšetrenie. Osoby, ktoré sa nepodrobia takejto kontrole, nebudú mať 
možnosť vstúpiť do krajiny, ako dokazujú príklady z Malajzie a iných 
krajín. 
 
Pozitívne príklady sú vzácnosťou 
Pozitívne príklady sú zriedkavé, ale mali by nás povzbudiť v tom, že 
spoločné úsilie môže priniesť zmeny. Sú krajiny, ktoré v posledných 
rokoch zmiernili či zrušili svoje obmedzenia. Príklady Spojených štátov 
amerických a Číny sú dôležitým víťazstvom v boji proti globálnej 
diskriminácii ľudí žijúcich s HIV.   
Kanadskí/é aktivisti/ky za HIV a ľudské práva vykonali veľmi dobrú 
prácu pred Svetovou konferenciou Aids v Toronte v roku 2006 a 
dosiahli zmeny v predpisoch na vstup na krátkodobé víza, čo umožnilo 
ľuďom žijúcim s HIV, a nie len im, zúčastniť sa konferencie.   
V následnosti po tejto konferencii, Medzinárodná spoločnosť pre AIDS 
(AIDS Society -IAS) v roku 2007 prehlásila, že neuskutoční žiadnu 
medzinárodnú konferenciu o Aids v krajinách, ktoré zamietajú vstup 
ľuďom žijúcim s HIV.  
Tlak Globálneho fondu (Global Fund) neuskutočniť pracovné stretnutie 
v Číne, ak Čína neodstráni otázky o HIV a AIDS zo svojich žiadostí o 
vstup, ukazuje, že táto téma sa dotýka HIV komunity na celom svete.  

http://www.hivrestrictions.org/
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svete. Dúfajme, že autorita Pan Ki-muna pripraví pôdu na odstránenie 
tvrdých reštrikcií v Južnej Kórei, jeho domovskej krajine.  
Nevyhnutným predpokladom takéhoto pozitívneho vývoja bolo a je to, 
že rozsah problematiky musí byť objasňovaný znovu a znovu. Sme 
radi, že naše údaje sa ukázali ako výnimočne silný politický nástroj v 
tomto vývoji. 
Uvedené príklady nás povzbudzujú v boji proti negatívnemu vnímaniu 
ľudí žijúcich s HIV (náklady, nositelia vírusu, zdroj nebezpečenstva), 
ktoré stoja v pozadí takýchto diskriminačných predpisov. 
Objasňovanie, ako sa HIV zmenil v posledných rokoch a prispenie ľudí 
žijúcich s HIV pre spoločnosť, sú dôležitým krokom proti politike 
vylúčenia. 
Aj po legislatívnych zmenách v USA svet v tejto dobe nie je miestom 
veľmi otvoreným pre ľudí žijúcich s HIV. Aby sa situácia zmenila, 
musíme bojovať za základné ľudské práva, ktoré sú úzko spojené s 
schopnosťou záchrany života, čoho predpokladom je zabezpečenie 
finančnej istoty a prístupu k liečbe a starostlivosti. Aby sme dosiahli 
tieto ciele, potrebujeme vašu podporu. 
Literatúra: 
UNAIDS/IOM Statement on HIV/AIDS related travel restrictions, June 
2004 (Vyhlásenie UNAIDS/IOM o obmedzeniach týkajúcich sa 
cestovania s HIV/AIDS): 
http://www.iom.int/en/PDF_Files/HIVAIDS/UNAIDS_IOM_statement_tr
avel_restrictions.pdf 
Compulsory HIV testing from a public health and human rights 
perspective. A summary of key arguments to support a wider 
discussion, June 2004, By Haerry, Wasserfallen and Wiessner. 
(Povinné testovanie HIV z pohľadu verejného zdravia a ľudských práv. 
Zhrnutie základných argumentov na podporu širšej diskusie, jún 2004).  
http://archives.healthdev.net/pwha-net/msg00589.html 
International Guidelines on HIV/AIDS and Human Rights, Office of the 
United Nations, 1998 (Medzinárodné smernice o HIV/AIDS a ľudských 
právach, Kancelária OSN, 1998). 

Úspechy a tendencie v posledných rokoch - 
prehľad 2 

 

2001 – Celosvetovo  
Finalizácia Deklarácie UNGASS: “Do roku 2003 sa zaväzujeme 
zaviesť, schváliť a presadiť primerané zákony a iné opatrenia vhodné 
na odstránenie akejkoľvek formy diskriminácie, ktorej sú ľudia žijúci s 
HIV a príslušníci/čky iných zraniteľných skupín vystavení, a zabezpečiť 
im maximálny prístup ku všetkým základným ľudským právam a 
slobodám.”   
 

2002 - Kanada 
Zvedenie povinných HIV testov pre všetkých cudzincov, ktorí chcú 
ostať v Kanade viac ako 6 mesiacov. Pobyty neschválené pre väčšinu 
HIV pozitívnych cudzincov. 
 

2002 - Austrália 
Zavedenie drasticky obmedzujúcich opatrení. Zavedenie odhadu 
individuálnych nákladov založeného na očakávanej dĺžke života, 
nákladov na liečbu a celkových nákladov na lekárske ošetrenie. Nárast 
zamietnutia imigrácie ľuďom žijúcim s HIV.  
 

2003 – Veľká Británia 
Vláda navrhuje, aby osoby, ktoré hľadajú azyl postúpili povinné HIV 
testy. Charitatívna organizácia Terence Higgins Trust  úspešne 
spustila komplexnú kampaň proti plánovaným opatreniam.   
 

2004 – Nový Zéland 
Imigračný úrad potvrdil, že od začiatku roku 2005, budú imigranti 
testovaní na HIV. Implementácia predpisu o kvóte: maximálne 20 HIV 
pozitívnych osôb ročne bude prijatých.  

2 spracoval Peter Wiessner a David H. U. Haerry 

http://archives.healthdev.net/pwha-net/msg00589.html
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2004 - El Salvador 
Krajina sa rozhodla odstrániť svoje existujúce predpisy na vstup a 
pobyt.  
 

2004 - Švajčiarsko 
Podľa správ tlače, úrady zodpovedné za verejnú zdravotnú 
starostlivosť plánujú zavedenie povinných HIV testov u osôb 
hľadajúcich azyl. Po protestoch tlače a odborníkov ostáva testovanie 
dobrovoľné. 
 

2004 - Celosvetovo 
IOM/UNAIDS uverejňujú spoločné vyhlásenie o predpisoch na vstup. 
Dokument  rázne odmieta povinné HIV testovanie a diskrimináciu 
spojenú s HIV.  
 

2004 – Veľká Británia 
Vláda sa rozhodne proti povinnému testovaniu na HIV u osôb 
hľadajúcich azyl.  
 

2004 - USA 
Dňa 10. júla 2004 senátor Kerry sľubuje, že obmedzenia týkajúce sa 
vstupu s HIV budú zrušené, ak bude zvolený za prezidenta.  
Znovuzvolenie Georgea W.Busha dočasne odsúva túto problematiku 
do úzadia. 
 

2006 - Kanada 
Úsilie a dobrý lobing kanadských aktivistov pred Svetovou 
konferenciou Aids v Toronte viedlo k zmene obmedzení pre 
krátkodobé pobyty. V budúcnosti Kanada nebude vyžadovať odhalenie 
HIV infekcií pri krátkodobých pobytoch. 
 

2006 - Francúzsko 
Aktivisti okolo predstaviteľa neskrývajúceho svoj HIV status Jeana-
Luca Romera začali mediálny útok, aby pritiahli pozornosť ku 
diskriminačným predpisom na vstup do USA.  
 

2006 - USA 
Dňa 1. decembra americký prezident George W. Bush oznámil plány 
zmeniť predpisy na vstup pri krátkodobých turistických vízach a 
obchodných cestách.   
 

2007 - Austrália 
Austrálsky premiér John Howard vyhlási pred medzinárodnou 
konferenciou o HIV, ktorá sa má konať v Sydney, ako lepšie 
monitorovať ľudí žijúcich s HIV, keďže predstavujú riziko pre verejné 
zdravie, čo vedie k obrovským protestom HIV komunity na celom 
svete.  
 

2007 – Nórsko 
Nórske ministerstvo zahraničných vecí spolu s aktivist(k)ami z HIV 
komunity oznamuje dvojdňovú konferenciu v Oslo v októbri, na ktorej 
sa bude diskutovať o rozličných stránkach diskriminačných predpisov 
na vstup, obzvlášť s ohľadom na migrantov/ky.   
 

2007 – Čína 
Globálny fond (Global Fund) rokuje s čínskou vládou o zmene v 
predpisoch, aby sa mohli medzinárodné stretnutia v budúcnosti konať 
aj v tejto krajine.    
 

2007 – Celosvetovo 
Medzinárodná spoločnosť AIDS (The International AIDS Society) 
vydáva oficiálne vyhlásenie, v ktorom opäť potvrdzuje, že hlavné 
konferencie o HIV sa budú v budúcnosti uskutočňovať iba v krajinách, 
ktoré nevyžadujú odhalenie HIV pri vstupe. 
 

2007 – Nórsko, Švédsko, Dánsko 
Ministri zahraničných vecí, Nórska, Švédska a Dánska adresujú svojej 
americkej kolegyni Condoleezze Rice otvorený list, v ktorom žiadajú 
prehodnotenie predpisov nasmerovaných proti ľuďom žijúcim s HIV. 
Po prvý krát sa diskusia odohrávala na úrovni štátov. Ministri 
zahraničných veci ešte nedostali žiadnu odpoveď. 
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Už mnoho rokov patrí táto krajina medzi jednu z najreštriktívnejších. 
Vláda môže kedykoľvek podľa vlastného uváženia zakázať vstup 
cudzincom/kám, ktorí/é sú podozriví/é z HIV pozitivity. Vzťahuje sa to 
predovšetkým na dlhodobé pobyty, za predpokladu, že HIV infekcia sa 
nezistí. Navyše, legislatíva dovoľuje vyhostenie HIV pozitívnych 
cudzincov/niek. Po protestoch odborníkov/čok na ľudské práva a 
súdnom procese v decembri 2009, ktorý skončil prerušením procesu 
vyhostenia HIV pozitívneho migrujúceho pracovníka, očakáva 

2008 – Celosvetovo 
Vo februári zvoláva UNAIDS stretnutie medzinárodného pracovného 
tímu (Task Team) v súvislosti s predpismi na vstup  s HIV. Prítomní sú 
zástupcovia/kyne komunity, mimovládnych organizácii, vlád a 
medzinárodných inštitúcií ako napríklad IOM, ILO, WHO, UNAIDS, 
UNHCR. Cieľom je spraviť z tejto problematiky predmet politických 
rokovaní a vypracovať návrhy riešení.  
 

2008 - Európa 
Európsky parlament požiadal Európsku komisiu, aby vyňala HIV 
pozitívnych Európanov z programu bezvízového styku (Visa Waiver 
Programme) pri rokovaniach o vízach medzi Európou a USA. 
Namiesto toho sa má so všetkými Európanmi zaobchádzať rovnako. 
Za túto žiadosť hlasovalo 309 poslancov, 218 hlasovalo proti a 4 sa 
zdržali. 
 

2008 – Surinam  
Republika Surinam zosilňuje svoje predpisy ohľadne vstupu ľudí 
žijúcich s HIV z určitých regiónov. Prichádzajúce osoby, ktoré žiadajú 
víza a prichádzajú z Afriky, Ázie a Východnej Európy, na dôvažok k 
zdravotnému poisteniu, musia predložiť zdravotný osvedčenie, ktoré 
potvrdí, že nemajú ani malomocenstvo (lepru) ani sexuálne prenosné 
choroby, či hepatitídu B, TBC a HIV. 
 

2008 – Celosvetovo 
V kontexte stretnutia UNGASS v New Yorku hrá problematika 
predpisov na vstup dôležitú úlohu. Predstavitelia komunity vo svojich 
otvorených listoch poukazujú na pokrytectvo toho, že vrcholové 
stretnutie HIV sa odohráva v krajine, ktorá hrubo diskriminuje práva 
ľudí žijúcich s HIV. Zdôrazňuje sa, že “univerzálny prístup” neexistuje, 
pokiaľ sú v platnosti obmedzenia vylučujúce ľudí žijúcich s HIV. List s 
podpismi 345 organizácií obsahujúci výsledky našej práce je 
odovzdaný veľvyslancom krajín s predpismi obmedzujúcimi vstup. 
 

 

2008 – Organizácia Spojených národov – New York 
11. júna generálny tajomník OSN, Pan Ki-mun žiada, aby krajiny zrušili 
podmienky vzťahujúce sa na vstup s HIV. Charakterizuje tieto 
obmedzenia ako urážku ľudskosti. Takáto diskriminácia by zmietla 
vírus do ilegality, kde by sa šíril v temnote. 
 

2008 – Európa 
Fórum občianskej spoločnosti pre HIV pri EÚ (EU Civil Society Forum 
on HIV) prijalo návrh politiky, ktorá bude požadovať zmenu legislatívy v 
tých krajinách Európy, ktoré stále uplatňujú diskriminačné obmedzenia. 
Zmena by sa mala udiať do Medzinárodnej konferencie Aids vo Viedni 
v roku 2010. Dokument žiada, aby mimovládne organizácie a 
medzivládne orgány ako UNAIDS, WHO Europe a IOM sústredili svoje 
úsilie na zmenu situácie v Európe.   
 

2009 – Česká republika 
Česká republika oznámila v máji 2009, že žiadatelia/ľky o víza    z 10 
krajín potrebujú predložiť HIV testy, aby mohli vstúpiť do krajiny. Nová 
legislatíva sa vzťahovala na obyvateľov/ky  z Konga, Kene, Moldavska, 
Mongolska, Nigérie, Pakistanu, Tadžikistanu, Turkménska, Ukrajiny a 
Vietnamu. Diskriminačný návrh bol zrušený po masových protestoch 
HIV komunity v celej Európe, vrátane otvoreného listu mimovládnej 
organizácie EATG (http://www.eatg.org/eatg/Position-
statements/Open-letters/Letter-on-Czech-Republic-Visa-Restrictions-
for-People-Living-with-HIV). Vláda od tohto kroku v tichosti upustila .  
 

2009 – Južná Kórea 

http://www.eatg.org/eatg/Position-statements/Open-letters/Letter-on-Czech-Republic-Visa-Restrictions-for-People-Living-with-HIV
http://www.eatg.org/eatg/Position-statements/Open-letters/Letter-on-Czech-Republic-Visa-Restrictions-for-People-Living-with-HIV
http://www.eatg.org/eatg/Position-statements/Open-letters/Letter-on-Czech-Republic-Visa-Restrictions-for-People-Living-with-HIV
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legislatívu v Južnej Kórei revízia. V súčasnosti sa vyžaduje, aby 
cudzinci/ky žijúci/e v krajine raz do roka podstúpili HIV test.  

 

2009 – Európska komisia  
Nové Oznámenie EK - Akčný plán na boj s HIV v Európe v rokoch 
2009 až 2013 (The new Communication of the European 
Commissions’ Action plan to combat HIV in Europe 2009 – 2013) jasne 
odsudzuje obmedzenia vstupu s HIV: “Problematika HIV/AIDS, ako 
zdroja obáv migrantov/tiek, sa v Európe rieši rôznym spôsobom. 
Niekoľko európskych krajín stále uplatňuje obmedzenia vstupu, 
krátkodobého a trvalého pobytu vyplývajúce z HIV statusu. Tieto 
opatrenia sú diskriminačné a nechránia verejné zdravie.” 
 

2010 – USA 
Počas svoje inaugurácie v Bielom dome 30. októbra 2009, americký 
prezident Barack Obama, oznámil, že všetky obmedzenia brániace 
ľuďom s HIV vstúpiť či sťahovať sa do Spojených štátov budú zrušené. 
Zákony zakazovali vstup ľuďom žijúcim s HIV a boli v platnosti od roku 
1987. Nová legislatíva je  v platnosti od 4. januára 2010. Tieto zmeny 
sú úspechom neutíchajúceho úsilia mnohých mimovládnych 
organizácií na celom svete. Medzinárodná spolupráca organizácií 
DAH, IAS, EATG, ILGA, GNP+, UNAIDS a  Globálneho fondu vyvinula 
vskutku veľký tlak na USA.    
 

2010 - Čína 
Zamietnutie vstupu HIV pozitívnemu austrálskemu spisovateľovi 
Robertovi Dessaixovi, aby sa zúčastnil literárneho festivalu v Čengdu a 
Pekingu v marci 2010, vyvolalo širokú reakciu v médiách. Viac ako 90 
austrálskych spisovateľov sa spojilo a podpísalo protestný list 
odsudzujúci čínsku diskriminačnú politiku.    
Čínska vláda oznámila v apríli 2010 zrušenie dvadsaťročného zákazu 
vstupu postihujúceho ľudí žijúcich s HIV. Je to veľký krok vpred, ale 
množstvo kritických otázok ostáva nezodpovedaných: v čase písania 
sme ešte stále nevideli preklad nových predpisov na vstup a pobyt, ani 
nové žiadosti o víza. Preto nie je jasné, ako budú nové zákony 

implementované do praxe a ako rýchlo sa tento proces odohráva. 
Ďalej nie je jasné, či eventuálny návštevník bude požiadaný, aby 
deklaroval svoj HIV status na žiadosti o vízum pri vstupe. 
2010 – Bulharsko 
Bulharsko revidovalo svoju legislatívu na vstup a pobyt ľudí s HIV. Od 
marca 2010 sú v platnosti nové pravidlá o testovaní HIV. Podľa starých 
pravidiel bola možnosť povinných HIV testov pri vstupe u cudzincov 
podozrivých z toho, že predstavujú riziko pre verejné zdravie. Povinné 
HIV testy sú teraz možné len u určitých skupín, ako ľudia, ktorí 
potrebujú dialýzu krvi.  

 
Rady ako používať Prehľadnú príručku  

Táto príručka poskytuje súčasné informácie o 200 krajinách. Pokiaľ nie 
je dostupná žiadna informácia o predpisoch na vstup, znamená to, že 
sme nenašli nič alebo, že predtým existujúce informácie sú už 
zastarané.  
Krajiny sú uvedené podľa abecedného zoznamu anglických názvov 
jednotlivých krajín. Napr.: Italy/Taliansko. 
Časť “Predpisy na vstup (Entry regulations)” poskytuje informácie o 
turistických pobytoch v trvaní približne jeden mesiac. Našťastie, je len 
niekoľko málo krajín s významným turizmom, ktoré absolútne 
zamietajú vstup ľuďom žijúcim s HIV.   
Časť “predpisy na pobyt (residence regulations)” sa týka dlhších 
pobytov (zvyčajne dlhšie ako 3 mesiace). Často  v súvislosti s 
povolením začať štúdium alebo zamestnanie.  
Časť „Poznámky (Comments)“ obsahuje aj informácie  z rôznych 
zdrojov , ako aj odkazy na protirečenia v dostupných údajoch. 
Informácieo predpisoch týkajúcich sa žltej zimnice sú tiež zahrnuté. 
Veľké množstvo ďalších informácií (pôvodné texty z veľvyslanectiev) 
sa nachádza v zozname prameňov (revidovaná verzia 2010 a na našej 
internetovej stránke na www.hivrestrictions.org).  
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Nasledujúce vyhlásenie v princípe platí aj pre krajiny s obmedzujúcimi 
predpismi: vo všeobecnosti turisti/ky nemajú problémy, pokiaľ ich HIV 
status ostane neznámy. Avšak, ak niekoho podozrievajú z toho, že je 
HIV pozitívny/a, úrady môže zamietnuť vstup bez uvedenia iných 
dôvodov. Toto sa vzťahuje obzvlášť na krajiny, ktoré kategoricky 
zamietajú vstup ľudí žijúcich s HIV alebo, ktoré požadujú odhalenie 
HIV statusu dokonca aj pri krátkodobých pobytoch. Červené stužky 
alebo iné jasné indikátory HIV by sa nemali nosiť počas vstupu.  
Osoby, ktoré potrebujú lieky proti HIV, môžu mať problémy, ak si ich 
musia zobrať so sebou. Odporúčame, aby si lieky prebalili do nejakých 
neutrálnych obalov.   
V závislosti od predchádzajúceho bodu, môže byť vhodné zobrať si list 
od lekára (v angličtine alebo štátnom jazyku krajiny, do ktorej chce 
človek cestovať), ktorá uvádza dôvody, z ktorých sa tabletky užívajú. 
List by mal špecifikovať, že lieky predpísal lekár (potrebné pre vstup do 
USA od januára 2010), pomenovanie zdravotného stavu sa nemusí 
uvádzať.  
Dôležitý aspekt sa týka „Predpisov na očkovanie (Vaccine 
regulations)“: niektoré z týchto opatrení nepredstavujú pre ľudí žijúcich 
s HIV problém, zatiaľ čo iné môžu mať závažné zdravotné riziká 
(obzvlášť očkovanie proti žltej zimnici). Keďže takéto predpisy sa môžu 
zmeniť v krátkom čase, odporúčame konzultovať ďalšie otázky 
s ošetrujúcim/ou lekárom/kou alebo tropickými inštitútmi.   
Vyhlásenie 
Naše odkazy sú založené na informáciách z rôznych 
prameňov/poskytovateľov, dostupných a spoľahlivých v určitom čase. 
Negarantujeme presnosť a úplnosť informácií a nezodpovedáme za 
akékoľvek možné škody. Situácia v príslušných krajinách je niekedy 
nejasná a môže sa rýchlo meniť. Rozhodnutie cestovať to nejakej 
krajiny je výhradne na vašom uvážení. Právne predpisy sa môžu 
kedykoľvek zmeniť bez toho, aby nás niekto informoval. V prípade 
pochybností, odporúčame 
 

- obrátiť sa na našu internetovú stránku  www.hivrestrictions.org 
(poskytujeme tu okamžité informácie o zmenách v legislatíve)  
- kontaktovať svoje veľvyslanectvo alebo konzulát v cieľovej krajine  

 
Symboly v tabuľke 

(#) Rôzne pramene obsahujú ambivalentné alebo protirečiace 
informácie. Odporúčame starostlivo preskúmať pramene v dlhej verzii 
zoznamu prameňov a, v závislosti od situácie osoby hľadajúcej radu, 
urobiť rozhodnutie. 
Pramene informácií použitých v tomto dokumente sú označené  v 
poslednom stĺpci tabuľky číslom v zátvorke. Na prameň sa odkazuje v 
jednotlivých poliach, iba ak sa informácie z odlišných zdrojov dopĺňajú 
alebo si navzájom odporujú. 
 
1) Informácie z veľvyslanectva cieľovej krajiny v Nemecku 
2) Informácie z nemeckého veľvyslanectva v cieľovej krajine 
3) Aids Info Docu Švajčiarsko. Zdroj: Federal Department for 

Foreign Affairs (Fed. Ministerstvo zahraničných vecí), Bern/CH, 
DP VI/Section of Consular Protection, 15.03.2000 

4) Domovská stránka US State Department (Ministerstvo 
zahraničných vecí); Travel Publications /February 2010 
http://travel.state.gov/search.php?query=HIV&metaname=swis
hdefault&sort=swishtitle&start=0  

5) Informácie mimovládnej organizácie angažujúcej sa v 
príslušnej krajine 

6) Tlačové správy 
7)  Internetová stránka Foreign Affairs and International Trade 

Canada,  
http://www.voyage.gc.ca/index-eng.asp, február 2010 

8)       Informácie UNAIDS, máj 2010 

http://www.voyage.gc.ca/index-eng.asp
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KRAJINA, ÚZEMIE, 
OBLASŤ 

PREDPISY NA VSTUP PREDPISY NA POBYT POZNÁMKY PRAMEŇ 

AFGANISTAN Informácie nie sú k 
dispozícii 

   

ALBÁNSKO Žiadne obmedzenia pre 
ľudí s žijúcich s HIV(1, 2, 5) 

  1, 2, 5 

ALŽÍRSKO Žiadne obmedzenia pre 
ľudí s žijúcich s HIV (1) 

Žiadne konkrétne predpisy na vstup a pobyt. 
Žiadne predpisy nie sú zamerané na cudzincov/ky, 
ktorých HIV infekcia je známa (1).   

 1 

ANDORA Žiadne obmedzenia pre 
turistov/ky (1) 

Existujú konkrétne predpisy pre jedincov 
žiadajúcich o povolenie na pobytu alebo pracovné 
povolenie. Žiadateľovi/ke zamietnu, ak má chorobu 
a) predstavujúcu možné riziko verejnému zdraviu a  
b) brániacu vykonávaniu zamestnania (1). 

5 známych prípadov zamietnutia žiadostí od 
roku 2005. Vyskytli sa obvinenia, že testy sú 
vykonávané bez informovaného súhlasu (1). 
Obmedzenia sa týkajú všetkých 
cudzincov/niek, vrátane občanov/niek EU 
(Andora nie je členom Európskej únie). 

1 

ANGOLA Žiadne obmedzenia pre 
ľudí s žijúcich s HIV (2, 4) 

Žiadne konkrétne predpisy na vstup a pobyt. 
Žiadne predpisy nie sú zamerané na cudzincov/ky, 
ktorých HIV infekcia je známa (2).  

Pri vstupe sa vyžaduje Osvedčenie o očkovaní. 
V osvedčení musí byť uvedené aj očkovanie 
proti žltej zimnici (4).  

2, 4  

ANTIGUA A 
BARBUDA 

Žiadne špeciálne predpisy 
pre krátkodobé vstupy 
podľa informácií z Min. 
zahr. vecí (2) 

Obmedzenia pri dlhodobých pobytoch sa nedajú 
úplne vylúčiť. Niekedy je na rozhodnutí 
imigračného/ej úradníka/čky, či sa vykoná 
zdravotná prehliadka. Často nie sú definované 
jasné predpisy na dlhodobé pobyty. Veľvyslanectvo 
nevie o zdravotných prehliadkach na hraniciach (2). 

Vláda sa obáva, že HIV pozitívne osoby môžu 
mať sexuálny kontakt s ostatnou verejnosťou, 
čo by mohlo zhoršiť už aj tak ťažkú finančnú 
situáciu zdravotných úradov (2).  

2  

ARGENTÍNA Žiadne obmedzenia pre 
ľudí s žijúcich s HIV  (2, 8) 

  2, 8 

ARMÉNSKO Žiadne obmedzenia pre 
ľudí s žijúcich s HIV (2) 

Podľa zákona, cudzinci/ky, nachádzajúci/e sa už v 
krajine, s pozitívnym výsledkom testu HIV môžu byť 
vyhostení/é (2). Obmedzenia odstránené z HIV 
zákonov, prijaté v 2009. Avšak, arménske zákony 
o cudzincoch/kách hovoria o HIV ako o okolnosti, 
kvôli ktorej vstup, krátkodobý a dlhodobý pobyt 
obmedzujú (8) 

Nevieme, či k vyhosteniu v praxi dochádza. 
Informácie si protirečia. Je potrebných viac 
informácií. 

2 , 8 (#) 

ARUBA Informácie nie sú k 
dispozícii 
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KRAJINA, ÚZEMIE, 
OBLASŤ 

PREDPISY NA VSTUP PREDPISY NA POBYT POZNÁMKY PRAMEŇ 

AUSTRÁLIA Žiadne obmedzenia pre 
turistov (2, 3, 5)  

Povolenie pobytu pre osoby s HIV a AIDS je možné 
pri uplatnení určitých kritérií (2, 3, 5).  
Tí, ktorí chcú žiť v Austrálii, musia presvedčiť úrady, 
že nepredstavujú  a) žiadne finančné bremeno 
systému zdravotnej starostlivosti,  b) žiadne 
nebezpečenstvo verejnému zdraviu,  c) 
neobmedzia prístup austrálsky občanov k systému 
zdrav. starostlivosti (5). 

Dlhodobí návštevníci s neistým zdravotným 
stavom musia absolvovať pred odchodom 
zdravotnú prehliadku u určeného lekára. Týka 
sa to predovšetkým mladých cestujúcich s 
chronickými chorobami so štipendiom (5). 
Imigrační úradníci/čky majú oprávnenie 
odmietnuť vstup, ak sa zdá, že osoba je chorá 
(2).  

2, 3, 5 

Austria/ 
Rakúsko 

Žiadne obmedzenia pre 
ľudí s žijúcich s HIV (1, 5) 

  1, 5 

AZERBAJDŽAN Žiadne obmedzenia pre 
ľudí s žijúcich s HIV(2) 

V súčasnosti nie sú zavedené žiadne obmedzenia. 
Ale práve je predložený návrh zákona – nová 
legislatíva môže zaviesť obmedzenia (povinné 
testovanie HIV za účelom pobytom) (8) 

Akákoľvek nová informácia bude uverejnená 
na internetovej stránke: www.hivrestrictions.org 

2, 8 

BAHAMY Obmedzenia pri 
krátkodobých pobytoch. 
Min. zdravia neodporúča 
pustiť HIV pozitívne osoby 
na územie Bahám  (4) 

Imigračný úrad bežne nevyžaduje testovanie osôb 
prichádzajúcich na menej ako 30 dní. Existujú 
nejaké HIV/AIDS obmedzenia vstupu u iných 
návštevníkov/čky a zahraničných obyvateľov/ky 
Bahám (4) 

 4 

BAHRAJN Žiadne obmedzenia pre 
turistov (1) 

U zahraničných pracovníkov/čiek žiadajúcich víza 
(na 2 roky) sa pred prijatím do zamestnania 
vykonávajú testy, vrátane testov HIV. Predpisy sa 
týkajú obzvlášť pracovníkov/čiek zdravotníctve, 
osôb pracujúcich v sex-biznise, pomocníčiek v 
domácnosti, ľudí pracujúcich v hoteloch a 
reštauráciách, niektoré firmy majú svoje vlastné 
pravidlá (1). Existujú nejaké HIV/AIDS obmedzenia 
pre návštevníkov/čky a zahraničných obyvateľov/ky 
Bahrajnu (4).  

Udelené víza budú zrušené, ak osoba má HIV 
pozitívne testy. Potom ako osobe poskytnú 
poradenstvo, bude tento človek vyhostený (1).   
Zatiaľ čo Američania nemusia deklarovať svoj 
HIV status pri žiadosti o vstup do Bahrajnu, 
vláda zruší víza cudzincom/kám, u ktorých sa 
zistí, že sú HIV pozitívni/e (4). 
Nevieme, ako sa tieto predpisy realizujú v 
praxi, a či sa testy HIV vyžadujú pri pobytoch 
neprekračujúcich obdobie dvoch rokov. 

1, 4 
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KRAJINA, ÚZEMIE, 
OBLASŤ 

PREDPISY NA VSTUP PREDPISY NA POBYT POZNÁMKY PRAMEŇ 

BANGLADÉŠ Žiadne právne obmedzenia 
pre ľudí s žijúcich s HIV (2, 
8).  Žiadne testovanie na 
HIV pri vstupe (2).  

Vláda Bangladéšu nemá konkrétnu politiku ohľadne 
vstupu osôb s HIV/AIDS v písomnej forme. Avšak, 
podľa neoficiálnych správ, môžu existovať nejaké 
obmedzenia vstupu  s HIV/AIDS pre 
návštevníkov/čky a zahraničných obyvateľov/liek v 
Bangladéši. Bangladéšska vláda informovala 
veľvyslanectvo, že hygieni(č)k(a) či imigračný/á 
úradní(č)k(a) na letisku, ktorý/á môže byť 
znepokojený možným HIV/AIDS statusom osoby, 
urobí konkrétne rozhodnutie o vstupe daného 
človeka  (4).   

Pokiaľ sa úrady dozvedia o HIV statuse danej 
osoby, môže dôjsť k jej vyhosteniu (2). 
Poskytnuté informácie sú nejasné a protirečia 
si. Potrebujeme ďalšie informácie. 

2, 4, 8 
(#) 

BARBADOS Žiadne informácie o 
obmedzeniach týkajúcich 
sa vstupu alebo pobytu 
ľudí žijúcich s HIV (2, 4) 

Nedajú sa úplne vylúčiť predpisy na vstup. 
Pravdepodobne je na rozhodnutí imigračného 
úradníka/čky, či požiada o dokumenty týkajúce sa 
zdravia žiadateľa/ky o pracovné povolenie. Zdá sa, 
že neexistujú konkrétne predpisy (2). 

Pokiaľ ide o zamestnanie a starostlivosť 
existujú správy, že HIV pozitívnym 
pracovníkom/čkam sa neobnovuje pracovné 
povolenie, HIV pozitívni cudzinci/ky nemajú 
prístup k službám a liečbe HIV (8) 

2, 4, 8 

BELGICKO Žiadne obmedzenia pre 
ľudí s žijúcich s HIV (1, 5) 

  1, 5 

BELIZE V súčasnosti žiadne 
najnovšie informácie nie sú 
dostupné.  
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KRAJINA, ÚZEMIE, 
OBLASŤ 

PREDPISY NA VSTUP PREDPISY NA POBYT POZNÁMKY PRAMEŇ 

BIELORUSKO 
 

Žiadne obmedzenia pri 
turistických pobytoch v 
trvaní do troch mesiacov 
(1) 

Ľuďom s HIV/AIDS sa udeľuje povolenie pobytu. 
Avšak, špeciálne predpisy sa týkajú študentov/iek: 
cudzinci/ky a ľudia bez štátnej príslušnosti študujúci 
v Bielorusku dlhšie ako 3 mesiace musia podstúpiť 
testovanie do 10 dní po vstupe do Bieloruska a 
potom opäť po 6 mesiacoch (maximálne dva krát 
za rok) (2). Osoby s dlhodobým pobytom 
a študenti/ky musia absolvovať testy HIV/AIDS v 
Bielorusku a predložiť výsledky Ministerstvu pre 
občianstvo a migráciu ( Department of Citizenship 
and Migration), keď žiadajú o predĺženie 
krátkodobého či trvalého pobytu v Bielorusku (4) 
HIV/AIDS nie je dôvodom na odmietnutie vstupu či 
pobytu v Bielorusku. Na hraniciach nie sú žiadne 
zdravotné prehliadky (1). 

HIV sa musí oznámiť úradom, aby mohlo byť 
poskytnuté poradenstvo o správaní, a aby 
neboli ohrození iní ľudia (1).  Zdá sa, že HIV 
status neovplyvňuje proces rozhodovania o 
udelení povolenia pobytu. V rokoch 2008-2009 
nedošlo k žiadnemu zamietnutiu z dôvodu HIV 
statusu (8)  

1, 2, 4, 8 

BENIN Žiadne obmedzenia pri 
krátkodobých turistických 
pobytoch (1)  

Žiadne špeciálne predpisy na dlhodobé pobyty ľudí 
žijúcich s HIV, žiadne kontroly na hraniciach, 
žiadne konkrétne predpisy pre prípad, že 
cudzinci/ky majú pozitívne výsledky testov HIV (1, 
4, 5).  

Vyžaduje sa doklad o očkovaní proti žltej 
zimnici (4)  

1, 4, 5  

BERMUDY Informácie nie sú k 
dispozícii. 

   

BHUTÁN Žiadne predpisy o odhalení 
pre ľudí žijúcich s HIV, ktorí 
vstupujú do Bhutánu s 
turistickými vízami na 
maximálne 2-týždňový 
pobyt (4). 

Pri dlhodobých pobytoch žiadatelia/ľky musia 
predložiť výsledky testov HIV/AIDS vykonaných v 
období šiestich mesiacov pred návštevou. Testy 
môžu vykonať aj úradníci Bhutánu pri príchode (4). 

Nemáme informácie o dôsledkoch  pozitívneho 
HIV testovania. Potrebujeme viac informácií.  

4 

BOLÍVIA Žiadne konkrétne predpisy 
na vstup a pobyt, žiadne 
problémy pri vstupe (2) 

Žiadne konkrétne predpisy pre ľudí žijúcich     s HIV 
(2).  

V auguste 2006 Bolívia zaviedla nový zákon na 
prevenciu HIV. Zákon obsahuje 
antidiskriminačné odseky, ktoré chránia práva 
ľudí žijúcich s HIV.  

2 
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KRAJINA, ÚZEMIE, 
OBLASŤ 

PREDPISY NA VSTUP PREDPISY NA POBYT POZNÁMKY PRAMEŇ 

BOSNA A 
HERCEGOVINA 

Obmedzenia v Republike 
Srpskej. Žiadne 
obmedzenia pre ľudí s 
HIV/AIDS v iných zónach 
Bosny a Hercegoviny (1) 

Republika Srpska má zákon na ochranu 
obyvateľov/iek pred infekčnými chorobami. Zákon 
vyžaduje, aby cudzinci/ky s dlhodobým pobytom 
(t.j. dlhšie ako 3 mesiace) absolvovali pravidelne 
lekárske vyšetrenia, súvisiace testovanie zahŕňa 
HIV, syfilis a hepatitídu typu B a C. Pri predkladaní 
žiadosti – výsledky testov by nemali byť staršie ako 
3 mesiace (2).   

Súčasný zákon môže byť čoskoro nahradený 
novým (2).  

1, 2 

BOTSWANA Žiadne obmedzenia pre 
ľudí s žijúcich s HIV (2, 8) 

 Študenti/ky, ktorí/é sa chcú prihlásiť na štúdium 
na univerzite - University of Botswana – sa 
musia dať testovať na HIV (2). 

2, 8 

BRAZÍLIA Žiadne obmedzenia pre 
ľudí s žijúcich s HIV (2) 

  2 

BRUNEJ Žiadne testy pri 
krátkodobých pobytoch. 
Avšak, ľudom žijúcim s HIV 
sa v princípe nedovoľuje 
vstúpiť do krajiny (2). 

Testovanie HIV u študentov/tiek a pracujúcich 
žiadajúcich o pracovné povolenie a povolenie 
pobytu (2). Ministerstvo zdravia vyžaduje, aby 
všetci/ky cestujúci/e prichádzajúci do krajiny vyplnili 
Kartu o zdravotnom stave (Health Declaration 
Card) a predložili ju zodpovednému/nej 
pracovníkovi/čke ministerstva pri vstupe. 
Cestujúci/e môžu byť podrobení/é lekárskemu 
vyšetreniu pri príchode do Brunejsko-
darussalamského štátu (4). 

Povolenie k pobytu (Residency status) bude 
anulované, ak sa zistí HIV - úrady dané osoby 
vyhostia. Lekári musia okamžite informovať 
ministerstvo zdravia o akýchkoľvek HIV 
pozitívnych výsledkoch testov (2).  Cestujúci/e 
tiež môžu byť daní/é do karantény, ak sú 
infikovaní/é alebo je podozrenie z infekcie 
infekčnou chorobou, alebo ak mal/a cestujúci/a 
kontakt s takouto osobou (4). 

2, 4 

BULHARSKO Žiadne obmedzenia pre 
ľudí s žijúcich s HIV (1, 5) 

Žiadne obmedzenia založené na HIV statuse, ktoré 
by postihovali zahraničných/é návštevníkov/čky či 
cudzincov/ky sídliacich/e v Bulharsku (1) 

Bulharsko revidovalo svoje zákony a prijalo 
novú legislatívu o testovaní HIV v platnosti od 
marca 2010. Podľa starého zákona, bolo 
možné požadovať pri vstupe povinné testy HIV 
cudzincov/niek, u  ktorých bolo podozrenie, že 
predstavujú hrozbu verejnému zdraviu. 
Povinné testy HIV sú teraz možné len u 
určitých skupín, napríklad ľudí, ktorí potrebujú 
dialýzu krvi.   

1, 5 

BURKINA FASO Žiadne obmedzenia pre 
ľudí s žijúcich s HIV (2) 

 Povinný doklad o očkovaní proti žltej zimnici, 
odporúčané očkovanie proti cholere (4). 

2, 4 
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BURUNDI Žiadne obmedzenia pre 
ľudí s žijúcich s HIV(2) 

 Vyžaduje sa doklad o očkovaní proti žltej 
zimnici (4). 

2, 4 

CAMBODIA/ 
KAMBODŽA 

Žiadne obmedzenia pre 
ľudí s žijúcich s HIV (2) 

  2 

CAMEROON/ 
KAMERUN 

Žiadne obmedzenia pre 
ľudí s žijúcich s HIV (2) 

 Vyžaduje sa doklad o očkovaní proti žltej 
zimnici a cholere (4). 

2, 4 

CANADA/ KANADA Žiadne obmedzenia pri 
krátkod. turistických 
pobytoch, pri vstupe nie je 
potrebné predložiť HIV 
osvedčenia (2, 1). Kanada 
NEPOŽADUJE od osôb 
žiadajúcich víza na vstup 
do krajiny pri krátkodobých 
pobytoch, aby uviedeli 
vedomosť    o HIV infekcii 
na žiadosti o vízum. 
Kanada bežne 
NEPOŽADUJE povinné 
HIV testovanie u 
krátkodobých 
návštevníkov/čok, ani 
jednoznačne nebráni 
vstupu návštevníkom/čkam 
na základe ich HIV 
pozitívneho statusu. (5). 

Od roku 2002 je test HIV povinnou súčasťou 
obvyklých zdravotných prehliadok. Väčšina HIV 
pozitívnych cudzincov/niek už viac nedostane 
povolenie k pobytu. Pozitívny HIV status NEBRÁNI 
osobe navštíviť Kanadu, ale za určitých 
zriedkavých a výnimočných okolností, keď je 
zdravotný stav osoby posúdený ako stav 
pravdepodobne vyžadujúci zdravotnú a sociálnu 
starostlivosť počas pobytu v Kanade, čo nadmerne 
zaťaží verejný systém zdravotníctva Kanady (napr. 
hospitalizácia). Rovnaké kritérium sa uplatňuje na 
všetky osoby. (5). 

HIV- pozitívni/e utečenci/kyne, ako aj HIV- 
pozitívni/e príbuzní/é osôb s povolením pobytu 
môžu vstúpiť do Kanady (5).  

Ďalšie informácie: http://www.aidslaw.ca/ 

1, 2, 5  

CAPE VERDE 
ISLANDS/ 
KAPVERDSKÉ 
OSTROVY 

Žiadne obmedzenia pre 
ľudí s žijúcich s HIV(1, 2) 

  1, 2 
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CAYMAN ISLANDS/ 
KAJMANSKÉ 
OSTROVY 

Hoci neexistujú 
obmedzenia na vstup s 
HIV/AIDS na Kajmanské 
ostrovy, osobám chorým 
na HIV/AIDS môže byť 
vstup do krajiny zamietnutý 
(4) 

Toto sa môže stať, ak hygieni(č)k(a) (Health 
Officer) potvrdí, že ich vstup na ostrovy by 
predstavoval nebezpečenstvo  pre komunitu 
podľa paragrafu 82 (c) kajmanského 
imigračného zákona, ktorý sa revidoval v roku 
2007 (4).  

Potrebujeme viac informácií o tom, ako sa 
zákon aplikuje v praxi. 

4 (#) 

CENTRÁLNA 
AFRICKÁ 
REPUBLIKA 

Veľvyslanectvo nevie o 
žiadnych konkrétnych 
predpisoch na vstup pre 
ľudí žijúcich s HIV (2) 

Veľvyslanectvo nevie o žiadnych konkrétnych 
predpisoch na pobyt pre ľudí žijúcich s HIV (2, 4). 
Žiadne obmedzenia pre ľudí žijúcich s HIV (8) 

Pri vstupe sa vyžaduje očkovanie proti žltej 
zimnici (4).  

2, 4,8  

ČAD Žiadne obmedzenia pre 
ľudí s žijúcich s HIV(2, 8) 

  2, 8 

ČILE Žiadne obmedzenia pre 
ľudí s žijúcich s HIV (2) 

  2 

ČÍNA Žiadne obmedzenia pre 
ľudí s žijúcich s HIV (1). 

Dňa 28. apríla 2010 vláda Číny oznámila zrušenie 
zákazu vstupu ľudí s HIV/AIDS s okamžitou 
platnosťou. V čase písania príručky sme ešte 
nemali k dispozícii preklady nových predpisov na 
vstup a pobyt, ani nové žiadosti o víza. Preto nie je 
jasné, ako budú nové zákony implementované v 
praxi a ako rýchlo sa tento proces deje. V tomto 
čase nie je jasné, či by prípadný/á návštevní(č)k(a) 
bol/a požiadaný/á uviesť svoj HIV status na tlačive 
vstupných víz. 

 

Pokiaľ nebudeme vedieť viac o novom prístupe 
Číny, odporúčame nasledovné: Vyhnite sa 
deklarovaniu svojho statusu v žiadosti o vízum. 
Z minulosti vieme, že ľuďom, ktorí pravdivo 
uviedli svoj stav, zamietli vstup. Dávajte si 
pozor na dobrovoľné deklarovanie svojho stavu 
(nenoste červené stužky apod.) V prípade 
dlhodobého pracovného pobytu v Číne (viac 
ako 6 mesiacov): Starostlivo si overte situáciu. 
Až doteraz bol povinný negatívny HIV status 
u cudzincov/niek žijúcich v Číne s povolením 
dlhodobého pobytu. V Číne sa tiež realizujú 
testy, a to bez súhlasu dotknutej osoby. 
Pozitívny výsledok testu mal za následok 
okamžité vyhostenie, stratu zamestnania a 
nezamestnanosť.  Overte si najnovšie 
informácie na internetovej stránke 
www.hivrestrictions.org   

1  

http://www.hivrestrictions.org/
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COLOMBIA/ 
KOLUMBIA 

Veľmi pravdepodobne 
žiadne problémy pri vstupe 
pri krátkodobých pobytoch.  

Kolumbijské veľvyslanectvo v Brazílii tvrdí, že 
kolumbijské úrady nikdy nepožadovali informácie o 
HIV pri vstupe. (5). 
Pri vstupe musí byť predložené “medzinárodné 
zdravotné osvedčenie”, čo sa vzťahuje na všetky 
osoby žiadajúce víza – obzvlášť na študentov/ky, 
imigrantov/ky a utečencov/kyne (1). Kolumbia 
uvalila HIV/AIDS cestovné obmedzenia a zákazy 
návštevníkom/čkam cestujúcim v skupinách. Vstup 
je obmedzený na ľudí s HIV (4).  

Je dokázané, že HIV infekcia má negatívny 
dopad pri žiadosti o obnovenie víz (1).  
Nemáme skúsenosť s týmto zákonom, ale sme 
si istý, že informácia je správna, keďže 
pochádza z kolumbijského veľvyslanectva v 
Berlíne (2) Informácie tu poskytnuté sú 
protirečia. Potrebujeme viac informácií.  

1, 2, 4, 5  
(#) 

COMOROS/ 
KOMORSKÝ ZVÄZ 

Žiadne konkrétne 
obmedzenia vstupu a 
pobytu kvôli HIV nie sú 
známe (8) 

 Bol vypracovaný návrh zákona, ktorý prikazuje 
povinné testovanie za účelom získania 
povolenia pobytu (8) 

8 

CONGO/KONGO 
(BRAZZAVILLE) 

Žiadne obmedzenia pre 
ľudí s žijúcich s HIV (8) 

 Na vstup sa vyžaduje doklad o očkovaní proti 
žltej zimnici (4).  

8,4  

CONGO/KONGO, 
DEMOKRATICKÁ 
REPUBLIKA OF 
(ZAIRE) 

Žiadne obmedzenia pre 
ľudí s žijúcich s HIV(2, 8) 

 Na vstup sa vyžaduje doklad o očkovaní proti 
žltej zimnici (4). 

2, 4, 8 

COSTARIKA/KOST
ARIKA 

Žiadne obmedzenia pre 
ľudí s žijúcich s HIV. 
Žiadne HIV testy (2) 

  2 

CROATIA/ 
CHORVÁTSKO 

Žiadne obmedzenia pre 
ľudí s žijúcich s HIV(1, 2)  

  1, 2 

CUBA/KUBA Žiadne obmedzenia pri 
krátkodobých turistických 
pobytoch v trvaní do 3 
mesiacov (2) 

Študenti/ky, ktorí/é chcú získať štipendium na Kube 
musia podstúpiť testovanie HIV (2). Kubánske 
úrady nevyžadujú testy HIV u cestujúcich na Kubu 
s výnimkou zahraničných študentov/tiek so 
štipendiom (4). Žiadne štipendia na Kube pre 
študentov/ky s “obmedzenou pravdepodobnou 
dĺžkou života” (HIV). Testy HIV potrebné pre 
obnovenie povolenia pobytu (2).  

 2, 4 
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CYPRUS Žiadne obmedzenia pri 
krátkodobých turistických 
pobytoch. Žiadne 
testovanie HIV pri vstupe 
(1, 2). 

Cudzinci/ky žiadajúci/e o povolenie pobytu kvôli 
práci či štúdiu musia absolvovať lekárske 
vyšetrenie Ministerstva zdravotníctva, aby sa 
potvrdilo, že nie sú infikovaní/é HIV, hepatitídou 
B/C alebo syfilisom (1).   Legislatíva stanovuje, že 
cudzincovi/ke, o ktorom/ej sa vie, že má nejakú 
infekčnú chorobu a HIV, sa zamietne vstup do 
krajiny (4). 

Testy HIV sú obzvlášť dôležité  u stavebných 
pracovníkov/čok, barmanov/barmaniek, 
pomocníkov/čok v domácnosti, ľudí pracujúcich 
v turizme, výnimkou sú zamestnanci/kyne 
medzinárodných firiem a OSN. Ak je výsledok 
testu pozitívny, osoba nedostane povolenie 
pobytu. Toto sa nevzťahuje na 
občanov/občianky EÚ (2, 1). 

1, 2, 4  

ČESKÁ 
REPUBLIKA 

Žiadne obmedzenia pre 
ľudí s žijúcich s HIV (1) 

Podľa informácie Národného programu AIDS 
(National AIDS programme) Ministerstvo zdravia 
zrušilo požiadavku testov HIV u žiadateľov o 
dlhodobé víza. 

Ministerstvo zdravotníctva oznámilo, že s 
účinnosťou od júna 2009, žiadatelia o víza z 
Konga, Kene, Moldavska, Mongolska, Nigérie, 
Pakistanu, Tadžikistanu, Turkménska, 
Ukrajiny, Vietnamu musia predložiť zdravotné 
osvedčenie, v ktorom sa potvrdí, že nemajú 
tuberkulózu, syfilis a HIV. Od tohto 
populistického návrhu sa upustilo po voľbách.  

1 

DÁNSKO Žiadne obmedzenia pre 
ľudí s žijúcich s HIV(1, 2) 

  1, 2 

DŽIBUTSKO Nie sú žiadne konkrétne 
predpisy na vstup a pobyt 
ľudí s HIV. Nepožaduje sa 
výsledok tetovania HIV pri 
vstupe do krajiny (1) 

Vedomosť o HIV infekcii nemá za následok 
vyhostenie či ukončenie pobytu danej osoby (1) 

Vyžaduje sa doklad o očkovaní proti žltej 
zimnici (4).  

1, 4 

DOMINIKÁNSKA 
REPUBLIKA 

Žiadne obmedzenia pri 
krátkodobých turistických 
pobytoch. Veľvyslanectvo 
nevie o žiadnych 
pravidlách upravujúcich 
vstup pri krátko- či 
dlhodobých pobytoch ľudí 
žijúcich s HIV (2). 

Pobyt pre ľudí s infekčnými chorobami podlieha 
obmedzeniam. Pozitívny test má za následok 
zamietnutie žiadosti o pobyt, to isté platí, aj keď 
osoba odmietne podstúpiť testovanie (8) 

 S najväčšou pravdepodobnosťou je na 
rozhodnutí imigračného/nej úradníka/čky, či 
požiada o doklady týkajúce sa zdravia 
žiadateľa/ky o pracovné povolenie (2). 

2, 8 

EKVÁDOR Žiadne obmedzenia pri 
krátkodobých turistických 
pobytoch (2) 

Cudzinci/ky žiadajúci/e o dlhodobý pobyt vo 
všeobecnosti musia predložiť výsledky testu HIV 
(2).  

Cudzinci/ky so statusom pobytu tento status 
nestratia v prípade, že sa stanú HIV+ (2).  

2 
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EGYPT Žiadne obmedzenia pri 
krátkodobých turistických 
pobytoch (2, 4)  

Testy HIV sa vyžadujú pri povoleniach na štúdium a 
prácu (2, 4). U zahraničných obyvateľov/liek a ich 
rodinných príslušníkov/čok vo veku 15 rokov a viac, 
ktorí v Egypte žiadajú o študijné a kurzové 
povolenia s pobytom dlhším ako 30 dní, sa 
požaduje testovanie HIV (4).  Testy sa musia 
realizovať v centrálnom laboratóriu Ministerstva 
zdravotníctva. Testy vykonané inde nebudú 
akceptované (2).   

Cudzinec/ka, ktorý/á sa v krajine už nachádza 
a zistí sa u neho/nej HIV infekcia, bude 
vyhostený/á (2). Osoby prichádzajúc z oblastí, 
kde sa vyskytuje žltá zimnica, musia predložiť 
doklad o očkovaní proti tejto chorobe (4).  
Egypt je extrémne nepriateľský voči ľuďom 
žijúcim s HIV. Od októbra 2007 polície v Káhire 
zadržala desiatky ľudí podozrivých z toho, že 
sú HIV pozitívni. Väzni, ktorých testy boli HIV 
pozitívne, boli reťazou pripútaní    k posteli v 
nemocnici na celé mesiace (5). Podľa 
Národného AIDS programu, v rokoch 1986 až 
2006, bolo zistených 722 prípadov HIV/AIDS 
medzi cudzincami/kami, pričom 90% tvorili 
Afričania/ky. Všetci/ky cudzinci/nky, u ktorých 
sa zistilo, že sú HIV pozitívni/e, boli vyhostení/é 
(5). 

2, 4, 5 

EL SALVADOR Žiadne obmedzenia pri 
krátkodobých turistických 
pobytoch (1, 2) 

 V 2004 Všeobecná smernica o migrácii 
(General Direction of Migration) zrušila 
existujúce predpisy vyžadujúce testovanie HIV 
pre žiadateľov/ky o dočasný a trvalý pobyt (1). 

1, 2 

EQUATORIAL 
GUINEA/ 
ROVNÍKOVÁ  
GUINEA 

Môžu vyžadovať 
osvedčenie o HIV teste (aj 
pri turistických cestách) (7) 

 Pozitívny status by mohol viesť  k zamietnutie 
vstupu alebo vyhosteniu. Vyžaduje sa 
očkovanie proti žltej zimnici (7). 

7 

ERITREA Žiadne konkrétne predpisy 
na vstup pre ľudí žijúcich s 
HIV, žiadne obmedzenia 
pri vstupe (2) 

Žiadne špecifické predpisy na pobyt pre ľudí s HIV 
a AIDS (2). Existujú nejaké HIV/AIDS obmedzenia 
vstupu pre návštevníkov/čky a zahraničných/é 
rezidentov/ky Eritrey (4). Cudzinci/ky 
a občania/občianky, ktorí/é sa chcú oženiť/vydať 
musia absolvovať test HIV (2) Dôsledky nie sú 
známe. 

Informácie o predpisoch na pobyt a predpisoch 
pre ľudí, ktorí sa chcú zobrať sú nejasné a 
protirečia si. Potrebujeme viac informácií. 

2, 4 (#) 

ESTÓNSKO Žiadne obmedzenia pre 
ľudí s žijúcich s HIV(1, 2) 

  1, 2 
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ETIÓPIA Žiadne obmedzenia pre 
ľudí s žijúcich s HIV(1, 2) 

 Odporúča sa očkovanie proti žltej zimnici. (4) 1, 2 

FIDŽI Žiadne spoľahlivé 
informácie o obmedzeniach 
pri krátkodobých pobytoch. 

Testovanie HIV vyžadované pri pobytoch dlhších 
ako 6 mesiacov (8). Fidži môže uplatniť HIV/AIDS 
obmedzenia cestovania u niektorých žiadateľov/liek 
o víza, ktorí/é chcú získať pracovné povolenie. 
Žiadateľ/ka musí získať zdravotné povolenie. 
Komisia udeľujúca pracovné povolenie rozhodne o 
udelení povolenia v každom jednotlivom prípade 
(4). 

Vláda práva posudzuje návrh legislatívy, ktorá 
by mohla viesť k odstráneniu HIV obmedzení 
vstupu, krátkodobého a dlhodobého/trvalého 
pobytu  (8). Overte si najnovší vývoj situácie na 
našej internetovej stránke: 
www.hivrestrictions.org 

4, 8 

FÍNSKO Žiadne obmedzenia pre 
ľudí s žijúcich s HIV (2)  

Diagnóza HIV nie je dôvodom odmietnuť vstup ani 
nebráni udeleniu povolenia pobytu. Povolenie 
pobytu môže byť zamietnuté            v prípade, ak je 
cudzinec/cudzinka vnímaný/á ako hrozba 
verejnému poriadku, bezpečnosti, zdraviu či riziko 
medzinárodných vzťahov Fínska (2). 

HIV/AIDS nie je dôvodom, pre ktorý by sa 
upustilo od vyhostenia, pokiaľ je v krajine 
pôvodu dostupná liečba a starostlivosť. Úroveň 
starostlivosti nemusí rovnaká ako vo Fínsku 
(2). 

2 

FRANCÚZSKO Žiadne obmedzenia pre 
ľudí s žijúcich s HIV (2) 

  2 

GABON Žiadne obmedzenia pre 
ľudí s žijúcich s HIV (2)  

 Pri vstupe sa vyžaduje očkovanie proti žltej 
zimnici (4)  

2, 4 

GAMBIA Žiadne obmedzenia pre 
ľudí s žijúcich s HIV(1, 8) 

 Vyžaduje sa doklad o očkovaní proti žltej 
zimnici (1)  

1, 8 
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GRUZÍNSKO Žiadne obmedzenia pri 
krátkodobých turistických 
pobytoch (4) Žiadne 
hraničné kontroly a testy 
HIV sa nepožadujú. 
Návštevníci/čky s určitými 
chorobami (“zoznam od 
Svetovej zdrav. 
organizácie”) sú povinní/é 
deklarovať svoju chorobu 
na karte pri vstupe, ľudia, 
ktorí majú dané choroby 
[podľa zoznamu] budú 
musieť podstúpiť lekárske 
kontroly a budú daní na 
kontrolný zoznam 
Gruzínska (2).  

Zdá sa, že nikto nevie, čo prináša, ak je človek na 
zozname. Avšak, pokiaľ ide o dlhodobý pobyt, 
nemá to negatívne dôsledky (2).  Žiadne 
obmedzenia cestovania pre HIV/AIDS pozitívnych/e 
turistov/ky Gruzínska, ktorí/é tam plánujú ostať 360 
dní alebo menej (4). Podľa Ministerstva 
spravodlivosti nie sú potrebné žiadne zdravotné 
vyšetrenia pri krátkodobých vízach (90 dní) a víza 
sa vydávajú priamo na hraniciach. Takisto nie sú 
potrebné zdravotné vyšetrenia pre dlhodobých 
pobytoch v trvaní do 6 rokov. Pre trvalý pobyt musí 
človek podstúpiť test na HIV a tuberkulózu, 
pozitívne výsledky testu môžu mať za následok 
zamietnutie žiadosti o trvalý pobyt (informácia od 
mimovládnej organizácie – kontakt Globálneho 
fondu, marec 2010).   Žiadne informácie o výkone 
obmedzení vstupu, krátkodobého a 
dlhodobé/trvalého pobytu. Nový HIV zákon chráni 
pred diskrimináciou z dôvodu HIV (8)  

Tu poskytnuté informácie si protirečia. Veľmi 
radi by sme sa dozvedeli viac o dopade týchto 
predpisov. Uvítame spätnú väzbu cestujúcich a 
mimovládnych organizácií pracujúcich v tejto 
oblasti. 

2, 4, 8 
(#) 

GERMANY/ 
NEMECKO 
(BAVORSKO, 
SASKO, 
BRANDENBURSKO)

Žiadne konkrétne predpisy 
na vstup pre ľudí žijúcich s 
HIV. Žiadne problémy pri 
krátkodobých pobytoch (1). 

Nemecko je spolkovou republikou. V niektorých 
štátoch môžu vyžadovať testy HIV (Bundesländer) 
pri žiadostiach o víza na obdobie prekračujúce 3 
mesiace. Je na rozhodnutí cudzineckých oddelení 
jednotlivých spolkových krajín, či budú žiadať 
zdravotné osvedčenia, ktoré vylúčia aktívnu 
tuberkulózu, infekčný syfilis či HIV infekciu (1). 
Podobné pravidlá platia v Slobodných štátoch 
Saska a Brandenburska (5).   

V Bavorsku môže byť zamietnuté povolenie 
pobytu v prípade HIV infekcie. Výnimky platia 
iba v prípade sobáša s nemeckými 
občanmi/občiankami a iných dôležitých 
udalostiach (1). Opísané predpisy platia len v 
niektorých štátoch Nemecka.   

1, 5  

GHANA  Žiadne obmedzenia pre 
ľudí s žijúcich s HIV (2, 8). 

 Vyžaduje sa doklad o očkovaní proti žltej 
zimnici (4). 

2, 4, 8 

GRÉCKO Žiadne obmedzenia pre 
ľudí s žijúcich s HIV (1). 
 

Kontroly osôb, ktorí chcú pracovať v Grécku 
zahŕňajú tuberkulózu, hepatitídu typu B, ale nie HIV 
(1). Ľudia pracujúci v sex-biznise, ktorí chcú 
pracovať v Grécku, sú jedinou skupinou, ktorá musí 
absolvovať testy HIV (1).   

Ľudia pracujúci v sex-biznise nedostanú 
pracovné povolenie, ak sa u nich zistí HIV, 
ponúkne sa liečba HIV zadarmo (1). 

1 
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GRENADA V súčasnosti nie sú 
dostupné žiadne informácie 
o obmedzeniach týkajúcich 
sa vstupu či pobytu ľudí 
žijúcich  s HIV (2). 

Nemôžme úplne vylúčiť existenciu predpisov na 
pobyt. S najväčšou pravdepodobnosťou je na 
rozhodnutí imigračného/nej úradníka/čky, či 
požiada o dokumenty týkajúce sa zdravia 
žiadateľa/ky o pracovné povolenie. Zdá sa, že 
neexistujú konkrétne predpisy (2). 

 2 

GUATEMALA Žiadne obmedzenia pre 
ľudí s žijúcich s HIV (1). 

   1 

GUINEA Žiadne obmedzenia pre 
ľudí s žijúcich s HIV (2, 8). 

 Vyžaduje sa záznam o očkovaní potvrdzujúci 
aktuálny stava očkovania proti žltej zimnici (4). 

2, 4, 8 

GUINEA-BISSAU Žiadne obmedzenia pre 
ľudí s žijúcich s HIV (2). 

 Žiadosť o vízum môže obsahovať otázky 
týkajúce sa prenosných chorôb (2). 

2 

GUYANA V súčasnosti nie sú 
dostupné žiadne informácie 
o obmedzeniach týkajúcich 
sa vstupu či pobytu ľudí 
žijúcich s HIV (2) 

Nemôžme úplne vylúčiť existenciu predpisov na 
pobyt. S najväčšou pravdepodobnosťou je na 
rozhodnutí imigračného/nej úradníka/čky, či 
požiada o dokumenty týkajúce sa zdravia 
žiadateľa/ky o pracovné povolenie (2). 

Zdá sa, že neexistujú konkrétne predpisy (2). 2 

HAITI Žiadne testy HIV pri vstupe 
(2) 

  2 

HONDURAS Žiadne obmedzenia pre 
ľudí s žijúcich s HIV (2) 

Žiadne špeciálne predpisy na pobyt ľudí žijúcich s 
HIV (2). Špeciálne predpisy pre osoby, ktoré sa 
chcú usadiť v Hondurase (3).  Existujú nejaké 
HIV/AIDS obmedzenia vstupu návštevníkov a 
zahraničných rezidentov/tiek  v Hondurase. Tieto 
osoby musia predložiť zdravotné osvedčenia (4). 

Informácie o predpisoch na pobyt si protirečia. 
Potrebujeme viac informácií. 

2, 3, 4 
(#) 

HONGKONG Žiadne obmedzenia pre 
ľudí s žijúcich s HIV (2) 

  2 
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HUNGARY/ 
MAĎARSKO 

Žiadne obmedzenia pri 
krátkodobých turistických 
pobytoch. Žiadne 
testovanie HIV pri vstupe. 
(2). 

Ministerstvo zahr. vecí USA (The U.S. Department 
of State) nevie o žiadnych HIV/AIDS obmedzeniach 
vstupu pre návštevníkov/čky či zahraničných 
rezidentov/tiek Maďarska (4). Pozitívny výsledok 
testu nevedie automaticky k vyhosteniu z krajiny. 
Závisí to od sociálneho poistenia danej osoby – ak 
majú doma platné poistenie, maďarský fond 
sociálneho zabezpečenia môže byť ochotný 
rokovať o poskytnutí služieb danej osobe, ktoré sa 
hradia z pôvodnej poistky - za predpokladu, že tieto 
osoby maú v Maďarsku zdaniteľný príjem a platia 
príspevky na sociálne poistenie (5) 

HIV infekcia spolu s chorobami ako TBC, 
syfilis, týfus a hepatitída B sa považujú za 
choroby ohrozujúce verejné zdravie. 
Vyhostenie hrozí v prípade, ak ho odporúčajú 
úrady zodpovedné za verejné zdravie (2).  Nie 
je úplne jasné ako sa uvedené predpisy 
aplikujú v praxi. Potrebujeme viac informácií. 

2, 4, 5 
(#) 

ISLAND Žiadne obmedzenia pre 
ľudí s žijúcich s HIV (2) 

  2 

INDIA Žiadne obmedzenia pre 
ľudí s žijúcich s HIV (1, 2) 

Nie sú žiadne obmedzenia vstupu či nutnosť 
informovať o HIV/AIDS u ľudí s HIV, ktorí vstupujú 
do Indie s turistickými vízami. Osoby žiadajúce o 
povolenie k pobytu v Indii musia informovať o 
svojom HIV/AIDS statuse (4). Je možné, že platia 
obmedzenia pri pobytoch dlhších ako 6 mesiacov, 
medzinárodní/é študenti/ky sú povinne testovaní na 
HIV, a ak sú HIV pozitívni/e, vstup sa im zamietne 
(8) 

Zahraniční/é rezidenti/ky, u ktorých sa zistí 
HIV/AIDS budú vyhostení/é (4)..Informácie o 
predpisoch na pobyt si protirečia. Potrebujeme 
viac informácií. 

1, 2, 4, 8 
(#) 

INDONÉZIA Žiadne obmedzenia pre 
ľudí s žijúcich s HIV (2, 8) 

  2, 8 

IRÁN Žiadne obmedzenia pri 
turistických a pracovných 
pobytoch  z európskych 
krajín v trvaní do 3 
mesiacov (2) 

Cudzinci/ky žiadajúci/e o pracovné povolenie alebo 
povolenie k pobytu musia predložiť zdravotné 
osvedčenie vrátane negatívnych výsledkov HIV 
testu (2, 3). 

Možno platia špecifické predpisy na krátkodobé 
pobyty osôb prichádzajúcich  z 
mimoeurópskych oblastí. Napríklad, sú k 
dispozícii informácie, že testy HIV sa vyžadujú 
pri krátkodobých turistických pobytoch občanov 
z Azerbajdžanu (2).  

2, 3 
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IRAK Irak nedovoľuje 
návštevníkom/návštevníčk
am s HIV/AIDS vstúpiť do 
krajiny (4). HIV testy 
musia mať všetky osoby, 
ktoré chcú ostať dlhšie 
ako 10 dní.  (2). 

Žiadateľ/ka musí predložiť výsledky testu HIV, aby 
mu/jej mohlo byť udelené povolenie pobytu (razítko 
na pobyt - residency stamp) (4)  

Nevieme, či pozitívny výsledok testu HIV má 
stále za následok okamžité vyhostenie, ako to 
uviedlo nemecké veľvyslanectvo v roku 1999.  

2, 4 

ÍRSKO Žiadne obmedzenia pre 
ľudí s žijúcich s HIV (2, 5) 

  2, 5 

IZRAEL Žiadne obmedzenia pre 
ľudí s žijúcich s HIV (1) 

Migranti/ky s dokladmi z endemických oblastí musia 
podstúpiť testy (1). U migrujúcich pracovníkov/čok 
sa vyžaduje testovanie HIV (1).  

Odporúča sa, aby si cudzinci/ky zaplatili 
zdravotné poistenie, ak ostávajú v krajine. 
Migrujúci/e pracovníci/čky sú povinní/é tak 
urobiť (1).  Ministerstvo zdravotníctva si 
vyhradzuje právo zamietnuť vstup 
návštevníkom/čkam, ktorí deklarujú svoj HIV 
status (4). 

1, 4 

ITALY/ TALIANSKO Žiadne obmedzenia pre 
ľudí s žijúcich s HIV (1) 

  1 

IVORY COAST/ 
POBREŽIE 
SLONOVINY 

Žiadne obmedzenia pre 
ľudí s žijúcich s HIV (1, 2) 

 Pre vstup do Pobrežia Slonoviny sa vyžaduje 
medzinárodné zdravotné osvedčenie 
potvrdzujúce aktuálne očkovanie proti žltej 
zimnici (4).  

1, 2, 4 

JAMAJKA Žiadne obmedzenia pre 
ľudí s žijúcich s HIV (2) 

Cudzinci/ky s dokázaným HIV - pozitívnym 
statusom nepodliehajú žiadnym špeciálnym 
predpisom na pobyt (2). 

 2 

JAPONSKO Žiadne obmedzenia pre 
ľudí s žijúcich s HIV (1, 2) 

  1, 2 
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JORDÁNSKO Žiadna diskriminácia a 
obmedzenia pri 
krátkodobých turist. 
pobytoch (2) Jordánsko 
nepovoľuje vstup a pobyt 
cudzincom/kám s 
HIV/AIDS. Cestujúcim, o 
ktorých sa vie, že majú HIV 
je zamietnutý vstup v 
colných prístavoch, vrátane 
pozemných hraničných 
prechodov (4).  

Ktorýkoľvek/ktorákoľvek cudzinec/ka žiadajúci/a o 
pracovné povolenie či povolenie  k pobytu musí 
podstúpiť zdravotné vyšetrenie vrátane testu HIV. 
Vyšetrenie sa musí uskutočniť do jedného mesiaca 
po príchode (1). Testy HIV sú povinné pri pobytoch 
dlhších ako 2 mesiace. V prípade pozitívneho 
výsledku testu, žiadateľ/ka musí opustiť krajinu čo 
najskôr (2).  Cestujúci/e, ktorí/é chcú v krajne 
získať pobyt musia absolvovať testy HIV vo 
vládnom zdravotnom zariadení (4).   

V prípade pozitívneho výsledku testu HIV je 
informovaný národný program boja proti HIV. 
Ďalej, za účelom vyhostenia, je informovaný 
minister vnútra (1). Európania/ky, ktorí/é si 
môžu dovoliť liečenie pravdepodobne nebudú 
čeliť vyhosteniu, ak sa u nich zistí HIV, ale je 
na rozhodnutí úradov, či udelia alebo zamietnu 
každoročné predĺženie víz (2). Osoby, ktoré 
nepodstúpia test alebo, ktoré majú pozitívny 
výsledok, sú vyhostené (4).  

1, 2, 4  

KAZACHSTAN Žiadne obmedzenia pri 
krátkodobých turistických 
pobytoch  (2) 

Žiadateľ/ka o pracovné povolenie alebo povolenie 
trvalého pobytu (3 mesiace alebo dlhšie) musí mať 
negatívne výsledky testu HIV (2, 3). 
Návštevníci/čky žiadajúci o pracovné povolenie 
alebo povolenie na pobyt (vyžaduje sa u 
Američanov, ktorí/é chcú stráviť v Kazachstane viac 
ako 6 mesiacov) musia Migračnej polícii v meste, 
kde zamýšľajú pracovať alebo bývať, predložiť 
spolu so svojou žiadosťou negatívne výsledky testu 
HIV. Výsledky nemôžu byť staršie viac ako 3 
mesiace. HIV klinika v meste registrácie môže 
vykonať tento test alebo môže potvrdiť výsledky 
testu vykonaného v zahraničí. Ak sú pôvodné 
výsledky testu v jazyku inom ako ruskom alebo 
kazašskom, musia byť oficiálne preložené  (4).  

Odporúča sa zobrať si so sebou overenú kópiu 
osvedčenia výsledkov testu (v ruskom jazyku), 
aby sa predišlo nutnosti podstúpiť test HIV v 
Kazachstane, ktorý sa musí byť v niektorých 
prípadoch opakovať každé tri mesiace. Úrady 
nie vždy akceptujú testy vykonané v zahraničí 
a môžu trvať na opakovaní testu v 
Kazachstane (2).  Ak má cudzinec/ka pozitívny 
výsledky testu v Kazachstane, musí opustiť 
krajinu (4). 

2, 3, 4 

KEŇA Žiadne obmedzenia pre 
ľudí s žijúcich s HIV (1, 2) 

 Môže sa vyžadovať potvrdenie očkovania proti 
žltej zimnici (1, 4). 

1, 2, 4 

KIRGIZSKO Obmedzenia existujú, 
dokonca aj pri 
krátkodobých pobytoch. (4) 

Existujú nejaké HIV/AIDS obmedzenia vstupu pre 
návštevníkov/čky a zahraničných/é rezidentov/ky 
Kirgizskej republiky. Zákon stanovuje, že 
návštevní(č)k(a), ktorý/á chce ostať v krajine dlhšie 
ako jeden mesiac musí predložiť potvrdenie, že je 
HIV negatívny/a  (4). 

Tieto obmedzenia neboli doteraz aktívne 
presadzované, ale ich presadzovanie sa môže 
začať bez predchádzajúceho upozornenia (4). 
Informácie o predpisoch na pobyt sú nejasné a 
protirečia si. Potrebujeme viac informácií. 

4  
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KIRIBATI Informácie nie sú k 
dispozícii.   

   

KÓREA (SEVERNÁ) Oficiálne – žiadne právne 
nariadenia vzťahujúce sa 
na vstup ľudí s HIV a AIDS. 
(1) 

Nie od každej osoby sa pri vstupe vyžaduje 
predloženie zdravotného osvedčenia vrátane testov 
HIV (1). 

Každú osobu, u ktorej sa zistí pozitívny HIV 
status, pošlú späť do krajiny pôvodu. Ako 
dôvod sa uvádza nedostatok skúseností s 
HIV/AIDS a nedostatok možností liečby (1). 

1 

KÓREA (JUŽNÁ) Cudzinci/ky, ktorí/é majú 
epidemickú chorobu a 
HIV/AIDS nesmú vstúpiť do 
krajiny. Cudzinci/ky, ktorí/é 
ostávajú v Kórei menej ako 
91 dní nemusia 
dokumentovať HIV testy 
(2). 

Vláda môže kedykoľvek zakázať vstup 
cudzincom/kám, ktorí/é sú podozriví/é z pozitívneho 
HIV statusu, a to na základe vlastného uváženia. 
Zahraniční/é pracovníci/čky musia predložiť 
výsledky testu pred vstupom a určitým 
cudzincom/kám (zábavný priemysel, športové hry, 
show business) sa vstup zamietne, ak je výsledok 
testu HIV+. Ak cudzinec/ka nepredloží osvedčenie 
o teste pred vstupom, test sa musí vykonať do 62 
hodín po príchode v inštitúcii určenej vládou (2).  

Imigračný zákon dovoľuje vláde vyhostiť ľudí 
so závažnou alebo infekčnou chorobou. O 
kórejskej vláde sú správy, že vyhostili HIV 
pozitívnych ľudí. Podľa Kórejského centra pre 
kontrolu a prevenciu chorôb (Korea Centre for 
Disease Control and Prevention) 521 z 546 
cudzincov/niek, ktorých diagnostikovali ako HIV 
pozitívnych/e muselo/i opustiť krajinu (Korea 
Times, 3.3.2008) (6). V tejto chvíli panuje určitý 
zmätok, čo sa týka situácie    v Kórei, pretože 
UNAIDS oznámila, že Kórea odstránila 
obmedzenia vstupu. Overte si najnovšie 
informácie na našej internetovej stránke: 
www.hivrestrictions.org  

2, 6 

KOSOVO Žiadne obmedzenia pre 
ľudí s žijúcich s HIV (5)  

  5 

KUVAJT Žiadne konkrétne predpisy 
upravujúce krátkodobé 
pobyty. Žiadne HIV 
testovania na hraniciach. 
(2). 

Pri žiadosti o vízum na dlhodobý pobyt potrebujete 
osvedčenie od lekára. V prípade HIV infekcie sa 
vízum neschváli (2). Vláda Kuvajtu má prísne 
pravidlá, pokiaľ ide o určité choroby, ako napríklad 
HIV/AIDS a hepatitída. Pre všetky žiadosti o pobyt 
sa vyžadujú zdravotné vyšetrenia a žiadateľ/ka, 
ktorý/á je pozitívny/a, čo sa týka týchto určitých 
chorôb, je požiadaný/á, aby okamžite opustil/a 
krajinu a je mu/jej trvalo zakázaný akýkoľvek ďalší 
vstup (4) 

Pokiaľ sa HIV infekcia alebo ochorenia 
súvisiace s HIV stane známym, povolenie na 
pobyt je zrušené. Daná osoba musí opustiť 
Kuvajt, alebo je vypovedaná (2, 4). Kuvajtské 
úrady odporúčajú “strediskám kontroly 
infekčných chorôb” vyšetrovať kuvajtských 
exulantov a nevpustiť určité “vysoko rizikové” 
národnosti do krajiny. Strediská zdravotnej 
kontroly na letiskách a hraničných 
vycestovacích miestach by mali byť vybavené 
najnovšími technológiami, aby dostali výsledky 
rýchlo (6). 

2, 4, 6 

http://www.hivrestrictions.org/
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LAOS Žiadne obmedzenia pre 
ľudí s žijúcich s HIV (2, 8) 

  2, 8 

LOTYŠSKO Žiadne obmedzenia pre 
ľudí s žijúcich s HIV(1, 2)  

  1, 2 

LIBANON Žiadne konkrétne predpisy 
na vstup ľudí žijúcich s 
HIV, žiadne obmedzenia 
pri krátkodobých turist. 
pobytoch (1) 

 Zdá sa, že predchádzajúca informácia, 
naznačujúca, že cudzinci/ky žiadajúci/e o pobyt 
potrebujú predložiť testy HIV, je už zastaraná. 

1 

LESOTHO Žiadne konkrétne predpisy 
na vstup a pobyt pre ľudí 
žijúcich s HIV. Žiadne HIV 
testovanie pri vstupe (1, 2). 

 Rozhodnutie o vstupe do Lesotho je na 
uvážení pohraničnej polície (2, 4). Avšak, 
nevykonávajú sa žiadne zdravotné vyšetrenia 
(2). 

1, 2, 4 

LIBÉRIA Žiadne obmedzenia pre 
ľudí s žijúcich s HIV (8)  

 Vyžaduje sa potvrdenie o očkovaní proti žltej 
zimnici (4).  

4, 8 

LÍBYA Žiadne konkrétne predpisy 
na vstup a pobyt pre ľudí 
žijúcich s HIV. (2) 

Existujú nejaké HIV/AIDS obmedzenia vstupu pre 
návštevníkov/čky a zahraničných/é rezidentov/ky 
Líbye (4). 

Informácie o predpisoch na pobyt si protirečia, 
Potrebujeme viac informácií. 

2, 4 (#) 

LICHTENŠTAJNSKO Žiadne obmedzenia pre 
ľudí s žijúcich s HIV (1) 

  1 

LITVA Žiadne obmedzenia pre 
ľudí s žijúcich s HIV(1, 2)  

Žiadosť o povolenie pobytu vyžaduje uvedenie, či 
osoba má akékoľvek choroby ohrozujúce verejné 
zdravie. HIV sa nepovažuje za chorobu ohrozujúcu 
verejné zdravie (5). 

Oddelenie imigrácie  si vyhradzuje právo 
nevpustiť cudzincov/ku, ktorí/é predstavujú 
hrozbu verejnému zdraviu. HIV + ľuďom sa 
neodporúča uviesť, že majú chorobu 
ohrozujúcu verejné zdravie, keď vypĺňajú 
žiadosť na pobyt, aby sa vyhli možným 
problémom (5). 

1, 2, 5  

LUXEMBURSKO Žiadne obmedzenia pre 
ľudí s žijúcich s HIV(1, 2) 

 Luxemburské zákony umožňujú zamietnuť 
vstup na základe zdravotných dôvodov. Avšak, 
neexistujú špeciálne právne nariadenia 
týkajúce sa vstupu ľudí s HIV a AIDS (2). 

1, 2 

MACEDÓNSKO Žiadne obmedzenia pre 
ľudí s žijúcich s HIV (5) 

  5 



Deutsche AIDS-Hilfe e.V.      Quick Reference: travel and residence regulations for people with HIV and AIDS – 2010/2011 

  Prosíme, aby ste kontaktovali autorov, ak táto stránke obsahuje informácie, ktoré sú zastarané alebo, ak relevantné informácie chýbajú. Kontakt:  peter-wiessner@t-online.de 
33 

KRAJINA, ÚZEMIE, 
OBLASŤ 

PREDPISY NA VSTUP PREDPISY NA POBYT POZNÁMKY PRAMEŇ 

MADAGASKAR Žiadne obmedzenia pre 
ľudí s žijúcich s HIV(2, 8) 

 Vyžaduje sa potvrdenie o očkovaní proti žltej 
zimnici pri všetkým návštevníkoch/čkach, 
ktorí/é boli v infikovanej zóne do 6 mesiacov od 
ich príchodu na Madagaskar (4) 

2, 4, 8 

MALAWI Žiadne obmedzenia pre 
ľudí s žijúcich s HIV(2, 8) 

 Cestujúci/e potrebujú očkovanie proti žltej 
zimnici, ak prichádzajú z infikovanej oblasti (2). 

2, 8 

MALAJZIA Žiadne obmedzenia pri 
krátkod. turist. pobytoch. 
Žiadne pravidelné HIV 
testy na hraniciach, ale 
pohraniční/é úradníci/čky 
(border officers)  sú 
oprávnení/é žiadať HIV test 
od hocikoho, kto chce 
prekročí hranice, vstup nie 
je umožnený, ak osoba 
žiadosti nevyhovie  (2).  

Niektoré firmy a univerzity vyžadujú testy HIV. 
Odporúča sa zistiť si informácie vopred. Generálne 
riaditeľstvo pre migráciu môže zrušiť povolenie 
vstupu v prípade, ak osoba poruší štátne normy pre 
bezpečnosť, zdravie a morálku (2).  

Zákon dovoľuje vyhostiť HIV pozitívne osoby. V 
praxi sú zväčša, ak nie iba, migrujúci 
pracujúci/e vyhostení/é do troch dní po zistení 
HIV. Na hraniciach sa testy HIV vykonávajú 
iba, ak pohraničný/á úradní(č)k(a) pojme 
podozrenie – veľké množstvo liekov ich môže 
zalarmovať (2). 

2 

MALDIVY Žiadne otázky o chorobách 
a žiadne obmedzenia 
u turistov/tiek, ktorí/é 
prichádzajú do krajiny a 
majú platné 1-mesačné 
víza (2). 

Neexistujú žiadne špeciálne predpisy na pobyt (2).  
 

Pokiaľ cestujúci/e prichádzajú z infikovanej 
oblasti, potrebujú očkovanie proti žltej zimnici 
(4). 

2, 4 

MALI Žiadne obmedzenia pre 
ľudí s žijúcich s HIV (1, 2, 
8) 

 Vyžaduje sa očkovanie proti žltej zimnici (1)  1, 2, 8 

MALTA Žiadne obmedzenia pre 
ľudí s žijúcich s HIV (1) 

  1 

MARSHALLOVE 
OSTROVY 

Žiadne obmedzenia pri 
krátkod. pobytoch (v trvaní 
do 90 dní) (8) 

Vyžadujú sa testy HIV pri pobytoch dlhších ako 90 
dní (8). Existujú nejaké HIV/AIDS obmedzenia 
vstupu pre návštevníkov/čky a zahraničných/é 
rezidentov/ky Republiky Marshallove ostrovy (4).  

Avšak, zdravotné obmedzenia vo všeobecnosti 
neplatia pre občanov/občianky USA, ktorí/é 
prichádzajú na Marshallove ostrovy (4). 
Informácie tu poskytnuté sú nejasné 
a čiastočne sa týkajú občanov/občaniek USA. 
Potrebujeme viac informácií. 

4, 8 
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MAURITÁNIA Žiadne obmedzenia pre 
ľudí s žijúcich s HIV(2, 8) 

 Vyžaduje sa potvrdenie očkovania proti žltej 
zimnici (4) 

2, 4, 8 

MAURÍCIUS Ľudia žijúci s HIV majú 
povolený vstup a dočasný 
pobyt (8) 

Na získanie zamestnania musia migrujúci/e 
pracovníci/čky predložiť výsledky svojich testov 
HIV. Zamestnanie nezískajú, ak je výsledok 
pozitívny (8) 

Cestujúci/e prichádzajúci/e z oblastí 
infikovaných žltou zimnicou, môžu byť 
požiadaní/é, aby predložili osvedčenie o 
očkovaní proti žltej zimnici (4).  

4, 8 

MEXIKO Žiadne obmedzenia pre 
ľudí s žijúcich s HIV (1) 

   1 

MIKRONÉZIA S najväčšou 
pravdepodobnosťou žiadne 
obmedzenia pre ľudí 
žijúcich s HIV  

Žiadne obmedzenia v štáte Pohnpei. Situácia  v 
iných štátoch Mikronézie nie je známa (každý štát 
má svoje vlastné kontrolné mechanizmy a predpisy) 
(8). 

Informácie tu poskytnuté sú nejasné. 
Potrebujeme viac informácií. 

8 

MOLDAVSKO Cudzinci/ky nemusia 
predložiť HIV osvedčenie 
pri pobytoch v trvaní do 3 
mesiacov. Žiadne kontroly 
kvôli HIV pri vstupe (2, 1, 
4). 

Cudzinci/ky ostávajúci/e v krajine dlhšie ako 3 
mesiace musia podstúpiť testy HIV (1, 2, 4, 8). 
Testy HIV musia byť vykonané úradmi v Kišineve, 
testy z iných inštitúcií sa neakceptujú. Cudzinci/ky, 
ktorí/é v krajine už žijú, musia absolvovať 
testovanie HIV raz ročne, keď si predlžujú víza (2). 
Testy vykonané v ich  krajine pôvodu sa akceptujú 
(1).   

Ľudia žijúci s HIV nedostanú víza a môžu byť 
vyhostení (2)  

1, 2, 4, 8 

MONAKO Žiadne obmedzenia pre 
ľudí s žijúcich s HIV (2) 

  2 
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MONGOLSKO Žiadne informácie o 
obmedzeniach pri krátkod. 
turist. pobytoch. S 
najväčšou 
pravdepodobnosťou žiadne 
problémy. 

Testy HIV sú povinné pre cudzincov/ky, ktorí/é 
plánujú ostať v krajine dlhšie obdobie. Obzvlášť to 
platí pre zahraničných/é pracovníkov/čky, 
študentov/ky a praktikantov/ky, testy sa musia 
opakovať vždy pri predlžovaní víz (2). 
Návštevníci/čky sa musia zaregistrovať na Úrade 
pre imigráciu, udelenie občianstva a zahraničných 
občanov (Office of Immigration, Naturalization, and 
Foreign Citizens) do jedného týždňa po príchode, 
ak ostávajú v krajine dlhšie ako 30 dní. Osoby, 
ktoré chcú ostať dlhšie ako 3 mesiace, musia mať 
test HIV. Úrad registrácie občanov (Civil 
Registration Office) akceptuje “medzinárodne 
uznané” výsledky testov (7).  

Zdá sa, že informácie o predpisoch v tejto 
krajine si protirečia, zákony a predpisy niekedy 
nie sú v súlade s praxou (2). Ľudia žijúci s HIV 
môžu byť vyhostení, ak nedodržiavajú 
odporúčania mongolských zdravotných úradov 
(2). 

2, 7  

MONTENEGRO/ 
ČIERNA HORA  

Žiadne obmedzenia pre 
ľudí s žijúcich s HIV (2, 5) 

  2, 5 

MONTSERRAT Veľvyslanectvo nevie  o 
žiadnych predpisoch 
týkajúcich sa vstupu a 
pobytu ľudí žijúcich s HIV. 
S najväčšou 
pravdepodobnosťou žiadne 
problémy pri krátkodobých 
pobytoch, žiadne zdravotné 
kontroly na hraniciach. (2). 

Každá osoba, ktorá sa zdá byť chorá, môže byť 
požiadané, aby podstúpila zdravotné vyšetrenie 
(vrátane testu HIV) ešte pred povolením alebo 
zamietnutím vstupu (4). S najväčšou 
pravdepodobnosťou je na rozhodnutí 
imigračného/ej úradníka/čky, či požiada o 
dokumenty ohľadne zdravia žiadateľa/ky o 
pracovné povolenie. Nemôžeme úplne vylúčiť 
obmedzenia pri dlhodobých pobytoch. Niekedy to 
závisí na imigračnom/ej úradníkovi/čke, či sa 
vykonajú zdravotné vyšetrenia. Konkrétne predpisy 
na dlhodobé pobyty nie sú často stanovené (2).   

Informácie o predpisoch na pobyt sú nejasné a 
protirečia si. Potrebujeme viac informácií. 

2, 4 (#) 
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MOROCCO/ 
MAROKO 

Žiadne obmedzenia pre 
ľudí s žijúcich s HIV (1) 

Všetky osoby (vo veku od 15 do 60 rokov), ktoré 
chcú žiť v Maroku, musia povinne absolvovať HIV 
testy. Test HIV musí byť vykonaný v Maroku v 
zariadení, ktoré schváli marocké Ministerstvo 
zdravia. Povolenie pobytu nie je udelené, pokiaľ sa 
nepreukáže absencia HIV vírusu (Generálny 
konzulát USA Casablanca,). Ministerstvo 
zahraničných veci USA (U.S. Department of State) 
nevie o žiadnych HIV/AIDS obmedzenia vstupu 
návštevníkov/čiek alebo zahraničných 
rezidentov/iek Maroka (4)..  

Švajčiarsky občan, ktorý pracoval pre 
nadnárodnú firmu v Maroku v rokoch 2007 až 
2008 nám povedal, že musel požiadať  o 
povolenie pobytu a pracovné povolenie, ale 
nikdy nemusel absolvovať test HIV (spätná 
väzba používateľa). Informácie tu poskytnuté si 
protirečia. Potrebujeme viac informácií.  

1, 4, (#) 

MOZAMBIK Žiadne obmedzenia pre 
ľudí s žijúcich s HIV (2) 

 Cestujúci/e prichádzajúci/e z oblastí 
postihnutých žltou zimnicou môžu byť 
požiadaní/é, aby predložili osvedčenie o 
očkovaní proti žltej zimnici (4). 

2, 4 

MJANMARSKO 
(BARMA) 

Žiadne konkrétne predpisy 
pre ľudí žijúcich s HIV. 
Žiadne testovanie HIV pri 
vstupe (2). 

Žiadne špeciálne predpisy na pobyt pre 
cudzincov/ky s HIV. V praxi sa nezvyknú objavovať 
žiadne otázky týkajúce sa HIV, a to ani pri vstupe 
ani pri predĺžení víz (2). 

Mjanmarsko nie je právny štát. Bežne sa 
vyskytuje svojvôľa a korupcia. Je preto ťažké 
posúdiť, ako by verejné úrady reagovali v 
prípade, ak by sa HIV infekcia cudzinca/ky 
stala verejne známou (2). 

2 

NAMÍBIA Žiadne obmedzenia pre 
ľudí žijúcich s HIV. 
Obmedzenia pre ľudí s 
HIV/AIDS, ktorí potrebujú 
vízum na vstup do 
Namíbie. Žiadne testovanie 
HIV pri vstupe (1). 

Obmedzenia žiadateľov/liek povolení na pobyt (1). 
Otázky vzťahujúce sa na HIV sa vyskytujú v 
žiadosti o vízum, avšak obmedzenia sa v praxi 
neaplikujú (8)   

Tento predpis trvá od roku 1993 a vláda 
Namíbie vyhlásila v marci 2009, že predloží 
novelu zákona, ktorá odstráni obmedzenia. 
Zjavne, podľa súčasného zákona a predpisov 
sa testy HIV nevyžadujú. Avšak, žiadatelia/ľky 
musia odpovedať na otázku, či sú “nositeľmi 
vírusu AIDS.” A tak, teoreticky, ak sa zistí, že 
niekto je HIV+, môže byť vyhostený/á, keďže 
“vírus AIDS” je podľa súčasného zákona a 
predpisov nedovolenou chorobou. Avšak zdá 
sa, že tento zákon a predpisy sa neuplatňujú 
(5)  

1, 2, 5, 8  
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NAURU Nevieme o žiadnych 
HIV/AIDS obmedzeniach 
vstupu pre 
návštevníkov/čky alebo 
zahraničných/é 
obyvateľov/ky Nauru (4). 

 Ministerstvo zdravotníctva Nauru                      
v súčasnosti zvažuje, či nemá zaviesť 
obmedzenia (4). Potrebujeme viac informácií. 
Akékoľvek nové informácie uverejníme na  
www.hivrestrictions.org 

4 (#) 

NEPÁL Žiadne obmedzenia pre 
ľudí s žijúcich s HIV (2, 8) 

  2 , 8 

NETHERLANDS/HO
LANDSKO 

Žiadne obmedzenia pre 
ľudí s žijúcich s HIV (1) 

 Ohrozenie verejného zdravia môže byť 
podkladom na zamietnutie vstupu. Ale 
nevzťahuje sa to na HIV a AIDS (1). 

1 

NOVÝ ZÉLAND Žiadne obmedzenia pri 
krátkod. turist. pobytoch v 
trvaní do 3 mesiacov (2) 

Od začiatku roka 2005 doteraz Nový Zéland sleduje 
HIV u migrantov/tiek. Toto rozhodnutie bolo prijaté 
ako súčasť celkového prehodnotenia požiadaviek 
na sledovanie zdravia na Novom Zélande. Všetky 
zmeny, vrátane sledovania HIV, a širší a 
aktualizovaný súbor testov na iné choroby, 
náročných na liečbu, sú implementované od 
začiatku roku 2005, pre osoby, ktoré chcú ostať na 
Novom Zélande dlhšie ako 12 mesiacov (1).  

Vyšetrenia HIV sa budú vykonávať aj            u 
osôb navrhnutých do Programu maximálneho 
počtu utečencov/kýň ( Refugee Quota 
program). Maximálne 20 HIV pozitívnych 
utečencov/kýň bude prijatých v rámci tohto 
programu každý rok (1). Zatiaľ čo HIV pozitívne 
osoby, nemôžu, na prvý pohľad, splniť definíciu 
“prijateľnej úrovne zdravia”, je možné upustiť 
od tejto požiadavky pri rodinných členoch 
občanov/občaniek Nového Zélandu, a pri 
utečencoch/kyniach (1). 

1, 2  

NIKARAGUA Žiadne obmedzenia pri 
krátkod. turist. pobytoch v 
trvaní do 3 mesiacov (2) 

Pri pobytoch dlhších ako 3 mesiace musí byť 
predĺžené povolenie pobytu na imigračnom úrade, k 
čomu sa vyžaduje osvedčenie lekára/ky (2). 

Pri dlhších pobytoch sa povolenie HIV 
pozitívnej osobe udeľuje len vo výnimočných 
prípadoch (2). 

2 

NIGER Žiadne obmedzenia pre 
ľudí s žijúcich s HIV (2) 

 Medzinárodné osvedčenie o očkovaní proti 
žltej zimnici je povinné, Očkovanie proti cholere 
sa odporúča (4).  

2 4  

NIGÉRIA Žiadne obmedzenia pre 
ľudí s žijúcich s HIV(2, 8) 

Existujú nejaké HIV/AIDS obmedzenia vstupu 
návštevníkov/čky a zahraničných/é rezidentov/ky 
Nigérie. Nigérijské úrady sú oprávnené zamietnuť 
vstup cudzincom/kám, ktorí/é sú “neželateľní zo 
zdravotných dôvodov” a môžu vyžadovať testy HIV 
u cudzincov/cudziniek, ktorí/é uzatvárajú sobáš 
s občanom/občiankou Nigérie (4). 

Informácie tu poskytnuté si protirečia. 
Potrebujeme viac informácií. 

2, 4, 8 
(#) 
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NÓRSKO Žiadne obmedzenia pre 
ľudí s žijúcich s HIV(1, 2) 

Osobám, ktoré ostávajú v Nórsku dlhšie ako 3 
mesiace ponúknu testy na tuberkulózu a HIV, aby 
sa mohla zariadiť potrebná liečba čo najskôr (1). 

Dovoľuje sa doviezť si malé množstvo HIV 
liekov na osobnú potrebu. Na dovoz väčšieho 
množstva je potrebné povolenie (2). 
 

1, 2 

OMÁN Žiadne testy HIV sa 
nevyžadujú pri 
turistoch/kách (1). Žiadne 
konkrétne predpisy na 
krátkodobé pobyty (2). 

Testy HIV sú súčasťou procesu zdravotného 
vyšetrenia za účelom pracovného povolenia a 
povolenia pobytu (1, 4). V prípade, že test je 
pozitívny, osoba sa musí vrátiť do krajiny, ktorej je 
občanom (1).  Všetky žiadosti o povolenie pobytu 
predpokladajú zdravotné vyšetrenie (2).  

Pozitívne výsledky testu HIV majú za následok 
vyhostenie (2). Vyžaduje sa potvrdenie o 
očkovaní proti žltej zimnici, ak cestujúci 
prichádza z infikovanej oblasti (4).  

1, 2, 4 

PAKISTAN Žiadne obmedzenia pre 
ľudí s žijúcich s HIV (1, 2, 
8) 

  1, 2, 8 

PANAMA S najväčšou 
pravdepodobnosťou žiadne 
obmedzenia pri 
krátkodobých turist. 
pobytoch  

Panamské imigračné úrady nevyžadujú test 
HIV/AIDS, ale panamské zákony umožňujú 
vyhostenie, ak sa zistí HIV pri imigrácii  (4). Starý 
zákon o vstupe a pobyte ľudí žijúcich s HIV bol 
zrušený. Nová legislatíva neobsahuje články o HIV 
testovaní cudzincov/niek žiadajúcich o turistické, 
pobytové alebo pracovné víza (8).  

Veľvyslanectvo Panamy nevie o nijakých 
amerických občanoch/občiankach, ktorí/é boli 
vyhostení/é kvôli HIV/AIDS (4). Informácie, 
ktoré máme, sú nejasné. Potrebujeme viac 
informácií. 

8, 4 

PAPUA NOVÁ 
GUINEA 

Sú možné obmedzenia pri 
krátkodobých pobytoch. 
Vyžadujú sa testy HIV na 
povolenie vstupu 
u žiadateľa/ky, ktorý/á je 
starší/staršia ako 16 rokov 
(1) 

Cestujúci/é, ktorí/é žiadajú o pobyt alebo zamýšľajú 
ostať v krajine dlhodobo musia mať test HIV 
vykonaný v zdravotníckom zariadení vlády USA (4).  
Všetci/ky žiadatelia/ľky, ktorí/é chcú cestovať do 
PNG musia mať dobrý zdravotný stav a charakter. 
V niektorých prípadoch sa vyžaduje zdravotná 
dokumentácia, vrátane testu HIV a potvrdenia 
z miestnej polície, čo bude závisieť od účelu a 
trvania návštevy (vyhľadajte si správnu kategóriu 
vstupu). Neuvedenie tejto informácie môže mať za 
následok zamietnutie vstupu alebo jeho zrušenie, 
prípadne môže byť považované za neplatne (1) 
(www.pngcanberra.org) 

Ministerstvo zahraničných vecí a imigrácie 
môže povolenie vstupu zrušiť. Povolenie 
vstupu môže byť zrušené na základe dôvodu 
ako napríklad: Držiteľ/ka povolenia vstupu trpí 
chorobou, ktorá ohrozuje komunitu.  
(prameň: www.pngcanberra.org) 

1, 4 

http://www.pngcanberra.org/
http://www.pngcanberra.org/
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PARAGUAJ Žiadne obmedzenia pri 
krátkod. turist. pobytoch. 
Žiadne tetovanie HIV pri 
vstupe (2). 

Ktokoľvek sa chce usadiť v Paraguaji natrvalo, je 
povinný/á absolvovať test HIV v miestnom 
zdravotnom laboratóriu (2). Obmedzenia boli 
zrušené prijatím nového zákona o HIV v novembri 
2009 (8) 

Povolenie pobytu sa neudelí, ak je výsledok 
testu HIV pozitívny (2). Informácie, ktoré 
máme, sú nejasné. Potrebujeme viac 
informácií. 

2, 8, (#) 

PERU Žiadne obmedzenia pre 
ľudí s žijúcich s HIV(1, 2) 

 Osoby, ktoré chcú uzavrieť sobáš v Peru 
(Peruánci/ky a cudzinci/ky v niektorých 
obciach/farnostiach) musia absolvovať test 
HIV. Ak je výsledok testu HIV pozitívny, 
povolenie na sobáš môže byť zamietnuté (2). 

1, 2 

PHILIPPINES/ 
FILIPÍNY 

Žiadne obmedzenia pri 
krátkod. turist. pobytoch. 
Žiadne testovanie HIV pri 
vstupe (1). 

Občania/občianky USA žiadajúci o pobyt na 
Filipínach môžu byť vyhostení/é na základe HIV (4). 

Informácie tu poskytnuté si protirečia. Je 
možné, že informácie z amerického prameňa 
sú nesprávne. Overte si aktualizované 
informácie na  www.hivtrestrictions.org  

1, 4 (#) 

POĽSKO Žiadne obmedzenia pri 
krátkod. turist. pobytoch, 
žiadne zdravotné kontroly 
na hraniciach(1) 

Testy HIV sú ponúknuté tehotným ženám alebo 
deťom, u ktorých je podozrenie, že sú HIV 
pozitívne, a ktoré chcú ostať dlhšie ako 3 mesiace. 
HVI nie je dôvodom na vyhostenie (1). 

Utečenci/kyne dostanú informácie vo svojom 
vlastnom jazyku, s vysvetlením potreby 
absolvovať testy na infekčné choroby ako TBC, 
HIV. Rozhodnutie podstúpiť test je dobrovoľné. 
(Prameň: Národné centrum AIDS v Poľsku)  

1 

PORTUGALSKO Žiadne obmedzenia pre 
ľudí s žijúcich s HIV (1) 

Žiadne kontroly na hraniciach. Podľa portugalských 
zákonov osoby s HIV a AIDS nedostávajú otázky 
ohľadne ich sérologického statusu. Testy a 
osvedčenia nie sú potrebné. HIV nie je dôvodom na 
vyhostenie (1). 

Zamietnutie vstupu z dôvodov verejného 
zdravia môže byť aplikované iba v prípade 
chorôb, ktoré definuje dokument Svetovej 
zdravotníckej organizácie, alebo v prípade 
iného infekčného či prenosného parazita, ktoré 
by znamenali ochranné opatrenia na území 
celého štátu (1). 

1 

http://www.hivtrestrictions.org/
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KRAJINA, ÚZEMIE, 
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PREDPISY NA VSTUP PREDPISY NA POBYT POZNÁMKY PRAMEŇ 

QATAR/KATAR Žiadne testovanie HIV pri 
vstupe. Avšak, osobám, 
ktorých pozitívny HIV 
status je úradom známy, sa 
vstup zamieta (2). Katar 
nepovoľuje vstup do krajiny 
osobám s HIV/AIDS (4).  

Zdravotné vyšetrenia sú potrebné pri všetkých 
dlhodobých návštevníkoch/čkach 
a rezidentoch/tkách (4). Zamestnávatelia musia 
zabezpečiť zdravotnú prehliadku všetkých nových 
zamestnancov/kýň do troch dní od ich príchodu. 
Veľa rodín, ktoré najímajú zamestnancov/kyne do 
domácnosti tak neurobí, čo môže byť nebezpečné, 
keďže títo/tieto zamestnanci/kyne majú priamy 
kontakt s členmi rodiny, obzvlášť deťmi. Pracovné 
agentúry by mali vykonať zdravotné testy v krajine 
pôvodu zamestnanca/kyne. Tento postup nie je 
povinný, ale môže ušetriť náklady na repatriovanie 
ľudí, u ktorých sa zistí, že nie sú spôsobilí pracovať 
v Katare (6). Návštevníci/čky, ktorí/é chcú ostať v 
krajine dlhšie ako jeden mesiac by mali podstúpiť 
zdravotné vyšetrenie vrátane testu HIV. Len testy 
vykonané v krajine sa uznávajú. Žiadne testovanie 
HIV pri vstupe (prameň: Misia Štátu Katar pri OSN).
 
 

Okamžité vyhostenie turistov/iek a cestujúcich 
z pracovných dôvodov, ak sa zistí choroba 
súvisiace s HIV (2). Osoby, ktoré majú 
HIV/AIDS môžu byť vyhostené (4). Plánovaná 
legislatíva bude obsahovať povinné testovanie 
HIV osôb, ktoré chcú uzavrieť sobáš a určitých 
skupín ľudí, ktorí žili v zahraničí viac ako dva 
roky, týka sa to predovšetkým pomocníc v 
domácnosti, zamestnancov/kýň v domácnosti a 
nižších zamestnancov/kýň (junior staff) - zákon 
plánovaný v roku 2008 (6). Žiadatelia o 
povolenie pobytu a pracovné povolenie musia 
podstúpiť testovanie HIV v určených vládnych 
zariadeniach do jedného mesiaca. Osoby s 
pozitívnym výsledkom nedostanú pracovné 
víza a budú vyhostené. Rezidenti/ky, ktorí/é sa 
nakazia HIV počas ich pobytu v Katare nebudú 
vyhostení/é. Majú rovnaký prístup k liečbe ako 
občania Kataru a môžu pokračovať vo svojom 
každodennom živote (prameň: Misia Štátu 
Katar pri OSN). 

2, 4, 6 

RUMUNSKO Žiadne obmedzenia pre 
ľudí s žijúcich s HIV (2) 

  2  

RUSKÁ 
FEDERÁCIA 

Pri krátkod. turist. pobytoch 
(do 3 mesiacov) sa pri 
vstupe nevyžaduje 
testovanie HIV (2, 4) 

Pri dlhších pobytoch (viac ako 3 mesiace), 
študenti/ky a zahraniční/é zamestnanci/kyne musia 
predložiť výsledok testu HIV a/alebo osvedčenie 
lekára/ky (2). Žiadatelia/ľky o dlhodobé víza alebo 
povolenie pobytu môžu byť požiadaní/é, aby 
absolvovali nie len testy HIV/AIDS ale aj na 
tuberkulózu a lepru (4). Občania inej národnosti ako 
ruskej musia predložiť osvedčenie o svojom 
negatívnom HIV statuse pri podávaní žiadosti o 
dočasný pobyt, a to do 30 dní po podaní žiadosti o 
dočasný pobyt (5). 

Cudzinci/ky, u ktorých sa zistí HIV, musia 
opustiť krajinu do 3 mesiacov (2). V roku 2008 
u 1 579 legálnych migrantov zistili HIV – na 
základe výsledkov testu. 14 ľudí hospitalizovali 
v Rusku a 198 vyhostili (Federal Hygiene and 
Epidemiology Centre of Rospotrebnadzor).  

2, 4, 5 
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RWANDA Žiadne obmedzenia pre 
ľudí s žijúcich s HIV (1, 2, 
5, 8) 

Žiadne obmedzenia pobytu z dôvodu HIV (1, 2, 5).  Odporúča sa potvrdenie o očkovaní proti žltej 
zimnici (4). 

1, 2, 4, 5, 
8 

SAMOA Žiadne informácie o 
krátkodobých pobytoch 

Testy HIV sa vyžadujú pri pobytoch dlhších ako 90 
dní (8). 

 8 

SAN MARÍNO Žiadne obmedzenia pre 
ľudí s žijúcich s HIV (1)  

  1 

SAO TOME AND 
PRINCIPE/SVÄTÝ 
TOMÁŠ A PRINCOV 
OSTROV 

Informácie nie sú k 
dispozícii 

 Pri vstupe sa vyžaduje doklad o očkovaní proti 
žltej zimnici (4). 

4  

SAUDSKÁ ARÁBIA S najväčšou 
pravdepodobnosťou žiadne 
problémy pri krátkod. turist. 
pobytoch (2) 

Všetky osoby prichádzajúce  za prácou, musia 
podstúpiť zdravotné vyšetrenie a predložiť lekársku 
správu potvrdzujúcu, že nemajú žiadnu prenosnú 
chorobu vrátane HIV/AIDS. Pracovní(č)k(a), 
ktorého/ktorej výsledky sú pozitívne na HIV/AIDS, 
nemôže pracovať v Saudskej Arábii (4). Víza 
neudelia, ak je výsledok testu HIV pozitívny (2). 

S najväčšou pravdepodobnosťou dochádza k 
vyhosteniu, ak sa zistí HIV.  

2, 4 

SENEGAL Žiadne obmedzenia pre 
ľudí s žijúcich s HIV(1, 2) 

 Vyžaduje sa potvrdenie o očkovaní proti žltej 
zimnici, ak návštevní(č)k(a) prichádza z 
infekčnej oblasti (4).  

1, 2, 4 

SERBIA/SRBSKO Žiadne obmedzenia pre 
ľudí s žijúcich s HIV(2, 5) 

  2, 5 

SEYCHELY Žiadne obmedzenia pri 
krátkod. turist. pobytoch. 
Žiadne tetovanie HIV pri 
vstupe (5). 

Žiadne špeciálne predpisy týkajúca sa pobytu pre 
ľudí žijúcich s HIV, žiadna diskriminácia (5).  

 5 

SIERRA LEONE V Sierra Leone nie sú 
žiadne obmedzenia 
týkajúce sa vstupu či 
pobytu osôb žijúcich s 
HIV/AIDS (1, 8). 

 Vyžaduje sa potvrdenie o očkovaní proti žltej 
zimnici (4).  

1, 4, 8 
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SINGAPUR Žiadne obmedzenia pri 
turistických pobytoch (v 
trvaní do 30 dní). Žiadne 
testovanie HIV pri vstupe 
(2). 
 

Pre ľudí žijúcich s HIV tu platia špeciálne predpisy, 
ak chcú ostať v krajine dlhšie obdobie. 
Žiadatelia/ľky o povolenie z dôvodu sociálnej 
návštevy (Social Visit Pass), zamestnaneckého 
povolenia (Employment Pass), povolenia dlhodobej 
imigrácie (Long Term Immigration Pass) alebo  o 
trvalý pobyt (Permanent Residence) v Singapure 
musia podstúpiť TBC vyšetrenie röntgenom a testy 
HIV. Ľuďom žijúcim s HIV sa vstup zásadne 
zamieta, ale nerobia sa testy pri krátkodobých 
návštevách, iba osoby, ktoré vyzerajú nezdravo 
môžu byť vyšetrené (2) 

HIV pozitívni zahraniční manželia/manželky 
Singapurčanov môžu v Singapure ostať (2, 5). 
HIV pozitívni/e cudzinci/ky budú okamžite 
vyhostení (2). 

2, 5  

SLOVENSKÁ 
REPUBLIKA 

Žiadne konkrétne predpisy 
na vstup pre ľudí žijúcich s 
HIV. Žiadne kontroly na 
hraniciach (1). 

Cudzinci/ky žiadajúci o dlhodobý pobyt musia 
dokázať, že netrpia chorobami, ktoré predstavujú 
hrozbu verejnému zdraviu (2). Ľudia žijúci s HIV 
nedostanú povolenie pobytu na Slovensku (1). 
Nevieme o žiadnych HIV/AIDS obmedzeniach 
vstupu pre návštevníkov/čky, avšak za účelom 
získania pobytu v Slovenskej republike sa vyžaduje 
zdravotné vyšetrenie vrátane testu HIV/AIDS (4).   

Pri žiadosti o pracovné povolenie sa vyžaduje 
zdravotné osvedčenie. Osvedčenie zahŕňa 
HIV, hepatitídu, syfilis a iné pohlavné prenosné 
choroby. V niektorých prípadoch došlo k 
zamietnutiu žiadosti niektorých osôb, ktoré mali 
pozitívne výsledky testov.   
Osoby, ktoré chcú ostať na Slovensku dlhšie 
ako tri mesiace bez pracovania, môžu opustiť 
krajinu na niekoľko dní po 3 mesiacoch. Pri 
návrate opäť dostanú 3-mesačné víza (5). 

1, 2, 4, 5  

SLOVINSKO Žiadne obmedzenia pre 
ľudí s žijúcich s HIV(1, 2) 

  1, 2 

SOLOMON 
ISLANDS/ 
ŠALAMÚNOVE 
OSTROVY 

Vstup môže byť zamietnutý 
na hraniciach pokiaľ sa 
zistí, že osoba má 
prenosnú chorobu (1)  

Imigrační/é úradníci/čky môžu požadovať zdravotné 
osvedčenie. Test HIV sa vyžaduje pri pobytoch 
dlhších ako 90 dní (8).  

Ktorýkoľvek/ktorákoľvek imigračný/á 
úradní(č)k(a) je oprávnený/á žiadať zdravotné 
osvedčenie od kohokoľvek, kto prichádza do 
krajiny (1). Imigračný/á úradní(č)k(a) môže 
zabrániť návštevníkovi/čke vo vstupe do krajiny 
alebo vyhostiť imigranta/ku, pokiaľ odmietne 
podstúpiť požadované vyšetrenie vládnym 
lekárom/lekárkou (4). 

1, 8, 4 

SOMÁLSKO Žiadne obmedzenia a 
testovanie HIV pre 
cestujúcich (8) 

  8 
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SOUTH AFRICA/ 
JUŽNÁ AFRIKA 

Žiadne obmedzenia pre 
ľudí s žijúcich s HIV(1,2) 

 Cestujúci/e prichádzajúci/e do Južnej Afriky z 
krajín, kde je endemický výskyt žltej zimnice, 
často musia predložiť svoj očkovací doklad od 
Svetovej zdrav. Organizácie alebo iný doklad o 
očkovaní (4).  

1, 2, 4 

SPAIN/ 
ŠPANIELSKO 

Žiadne obmedzenia pri 
krátkod. turist. pobytoch. 
Žiadne testovanie HIV pri 
vstupe (1). 

  1 

SRÍ LANKA Nie sú žiadne konkrétne 
predpisy na vstup pre 
osoby s HIV a AIDS. Na 
hraniciach Srí Lanky 
nekladú žiadne otázky o 
HIV (2). 

Ministerstvo zahraničných vecí nevie  o žiadnych 
HIV/AIDS obmedzeniach pre návštevníkov/čky 
a zahraničných/é rezidentov/ky Srí Lanky, avšak 
zákony Srí Lanky umožňujú, aby imigrační/é 
úradníci/čky poslali návštevníka/čku či 
zahraničného/nú rezidenta/ku k lekárovi/ke na 
vyšetrenie, ak majú podozrenie na ohrozenie 
verejného zdravia. V praxi sa tento postup 
uplatňuje zriedkavo, ale návštevníci/čky by mali 
vedieť, že zákony Srí Lanky umožňujú zamietnuť 
vstup každému/každej cudzincovi/ke, ktorý/á (na 
základe odporúčania imigračného úradníka) 
dostane od lekára/ky osvedčenie, že predstavuje 
hrozbu pre verejné zdravie. Cestujúcim, ktorí/é za 
týchto okolností odmietnu zdravotné vyšetrenie, 
môžu zamietnuť vstup (4). 

Cudzinci/ky žijúci/e s HIV, o ktorých infekcii sa 
vie, budú opakovane požiadaní/é, aby opustili 
krajinu. Osoby usvedčené zo sexuálneho 
násilia sú štandardne testované na HIV (2). 
Cestujúci/e musia mať očkovanie proti žltej 
zimnici a cholere, ak prichádzajú z infikovanej 
oblasti (4). Potrebujeme viac informácií.  

2, 4 (#) 

SV. KRIŠTOF A 
NEVIS 

Veľvyslanectvo nevie o 
žiadnych predpisoch na 
vstup a pobyt ľudí žijúcich 
s HIV. S najväčšou 
pravdepodobnosťou žiadne 
problémy pri krátkod. 
pobytoch, žiadne zdravotné 
kontroly na hraniciach (2). 

Je možné, že existujú nejaké HIV/AIDS 
obmedzenia vstupu pre návštevníkov/čky 
a zahraničných/é rezidentov/ky ostrovov Sv. Krištof 
a Nevis (4). Nemôžeme úplne vylúčiť obmedzenia 
pre dlhodobé pobyty. Niekedy je na imigračnom/nej 
úradníkovi/čke, či sa vykonajú zdravotné 
prehliadky. Konkrétne predpisy na dlhodobé pobyty 
často nie sú stanovené (2). 

Informácie o predpisoch na pobyt sú nejasné a 
protirečia si. Potrebujeme viac informácií. 

2, 4 (#) 
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SVÄTÁ LUCIA Veľvyslanectvo nevie o 
žiadnych predpisoch na 
vstup a pobyt ľudí žijúcich 
s HIV. S najväčšou 
pravdepodobnosťou žiadne 
problémy pri krátkod. 
pobytoch, žiadne zdravotné 
kontroly na hraniciach (2).  

Nemôžeme úplne vylúčiť obmedzenia pre dlhodobé 
pobyty. Niekedy je na imigračnom/nej 
úradníkovi/čke, či sa vykonajú zdravotné 
prehliadky. Konkrétne predpisy na dlhodobé pobyty 
často nie sú stanovené (2). 

Informácie o predpisoch na pobyt sú nejasné a 
protirečia si. Potrebujeme viac informácií.  

2 

SV. VINCENT A 
GRENADÍNY 

Veľvyslanectvo nevie         
o žiadnych predpisoch na 
vstup a pobyt ľudí žijúcich 
s HIV. S najväčšou 
pravdepodobnosťou žiadne 
problémy pri krátkod. 
pobytoch, žiadne zdravotné 
kontroly na hraniciach (2). 

Je možné, že existujú nejaké HIV/AIDS 
obmedzenia vstupu pre návštevníkov/čky 
a zahraničných/é rezidentov/ky ostrovov St. Vincent 
a Grenadíny (4). Nemôžeme úplne vylúčiť 
obmedzenia pre dlhodobé pobyty. Niekedy je na 
imigračnom/nej úradníkovi/čke, či sa vykonajú 
zdravotné prehliadky. Konkrétne predpisy na 
dlhodobé pobyty často nie sú stanovené (2).  

Pokiaľ ide o zamestnanie a starostlivosť, 
pracovné povolenie sa neobnoví a HIV 
pozitívni/e cudzinci/ky nemajú prístup k 
službám a liečbe HIV (8) Informácie o 
predpisoch na pobyt sú nejasné a protirečia si. 
Potrebujeme viac informácií. 

2, 4, 8 
(#) 

SUDÁN Sudán neudeľuje víza a 
nepovoľuje vstup ľuďom 
žijúcim s HIV. Aby ste 
dostali vízum na 
veľvyslanectve Sudánu 
alebo na letisku v 
Chartúme, musíte predložiť 
test HIV s negatívnym 
výsledkom (2). S najväčšou 
pravdepodobnosťou sa 
tieto predpisy v praxi 
neaplikujú (5).  

Podľa sudánskych zákonov cudzinci/ky s HIV 
nesmú ostať v Sudáne. Avšak v praxi sa vyšetrenia 
a vyhostenie nevykonávajú (2).  Na získanie víz 
treba predložiť na sudánskom veľvyslanectve alebo 
letisku v Chartúme negatívne výsledky testu HIV. 
Avšak, neoficiálne správy naznačujú, že táto 
požiadavka sa v praxi neuplatňuje (4). Vyžadujú sa 
testy HIV u cudzincov/cudziniek, ktorí chcú ostať 3 
mesiace alebo dlhšie (8) 

Výsledky testu HIV sa nemusia predkladať pri 
žiadosti o turistické alebo pracovné víza na 
sudánskom veľvyslanectve či letisku v 
Chartúme. Tieto predpisy sa neaplikujú (5).  

2, 4, 5, 8  
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SURINAM Veľvyslanectvo nevie o 
žiadnych predpisoch na 
vstup a pobyt ľudí žijúcich 
s HIV.  S najväčšou 
pravdepodobnosťou žiadne 
problémy pri krátkod. 
pobytoch, žiadne zdravotné 
kontroly na hraniciach (2). 

Dňa 5. mája 2008 Republika Surinam prijala a teraz 
presadzuje obmedzenia cestovania do Surinamu 
pre ľudí žijúcich s HIV, a to  z vybraných častí 
sveta. Okrem dokladu o cestovnom poistení sa 
vyžaduje zdravotné osvedčenie, ktoré dokladuje, že 
všetky osoby cestujúce do Surinamu, ktoré žiadajú 
o víza a prichádzajú z Afriky, Ázie a krajín 
Východnej Európy, nemajú lepru, TBC, pohlavne 
prenosné choroby, hepatitídu B a HIV (6) Niekedy 
je na imigračnom/nej úradníkovi/čke, či sa 
zdravotné prehliadky vykonajú. Konkrétne predpisy 
na dlhodobé pobyty často nie sú definované (2). 

Migrujúci/e pracovníci/čky nemusia mať testy 
HIV, aby získali pracovné povolenie. Ale 
zamestnávatelia môžu požiadať migranta/ku, 
aby absolvoval/a test – žiadny zákon to 
nezakazuje (1). Cestujúci/e prichádzajúci z 
Guyany, Francúzskej Guiany a Brazílie musia 
predložiť doklad   o očkovaní proti žltej zimnici 
(4). Poskytnuté informácie sú nejasné a 
protirečia si. Potrebujeme viac informácií. 

1, 2, 4, 6 
(#) 

SVAZIJSKO Žiadne obmedzenia pre 
ľudí s žijúcich s HIV (1) 

 Svazijsko neuplatňuje žiadne obmedzenia pre 
cudzincov/cudzinky žijúcich s HIV a AIDS (1). 

1 

ŠVÉDSKO Žiadne obmedzenia pre 
ľudí s žijúcich s HIV (1) 

  1 

ŠVAJČIARSKO Žiadne obmedzenia pre 
ľudí s žijúcich s HIV (1) 

  1 

SÝRIA Žiadne obmedzenia pri 
krátkod. turist. pobytoch. 
Žiadne testovanie HIV 
turistov (1, 2).  
 

Testy HIV sú povinné pre cudzincov/ky vo veku od 
15 do 60 rokov, ktorí/é sa chcú usadiť v Sýrii alebo 
predĺžiť svoje povolenie pobytu. Test musí 
prebehnúť v Sýrii. Povolenie pobytu neudelia, ak je 
výsledok testu pozitívny (4).   

Cudzinec/ka, ktorého/ktorej HIV infekcia sa 
zistí, bude vyhostený/á (1, 2).  Cudzinci/ky, 
ktorí/é chcú uzavrieť sobáš so sýrskym 
občanom/občiankou musia absolvovať test HIV 
(4). 

1, 2, 4  
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TADŽIKISTAN Žiadne zdravotné kontroly 
na hraniciach alebo 
obmedzenia týkajúce sa 
pobytu (2). 

Návštevníci/čky, ktorí/é ostávajú v krajine viac ako 
90 dní, musia predložiť zdravotné osvedčenie, 
potvrdzujúce, že nemajú HIV, alebo podstúpiť 
testovanie v Tadžikistane. HIV je rastúcim 
zdravotným rizikom v Tadžikistane (4). Časť 
existujúceho zákona bola vyhlásená za neplatnú, 
pričom sa zrušilo ustanovenie, podľa ktorého sú 
cudzinci/ky, o ktorých sa zistilo, že sú HIV 
pozitívni/e, vyhostení/é z krajiny. Avšak, stále je 
povinné testovanie pre ľudí prichádzajúcich do 
krajiny na dlhšie ako 3 mesiace. Avšak zatiaľ nie je 
jasné, ako sa bude toto ustanovenie uplatňovať (5, 
8).  Podľa novej verzie zákona o HIV cudzinci/ky 
prichádzajúci/e na dlhšie ako 3 mesiace alebo 
predložia svoj najnovší výsledok testu HIV alebo 
musia byť testovaní/é do 10 dní po príchode. 
Cudzinci/ky opakovane absolvujú test raz za 6 
mesiacov. Osoby s pozitívnym HIV výsledkom 
NEBUDÚ vyhostené z krajiny (Globálny fond, 
marec 2010).   
 

Veľvyslanectvo radí návštevníkom opustiť 
krajinu v prípade objavenia sa akútnej choroby. 
Situácia v miestnych nemocniciach nezaručuje 
potrebnú liečbu (2). Cudzinci/ky, u ktorých sa 
zistí HIV, nebudú už viac vyhostení z krajiny (5, 
8). 

2, 4, 5, 8  
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TAIWAN Zdravotná kontrola nie je 
súčasťou procesu vstupu 
do Taiwanu (2). Zdá sa, že 
neexistujú žiadne 
obmedzenia pri krátkod. 
turist. pobytoch. Taiwan 
nepožaduje informáciu o 
HIV statuse 
návštevníka/čky pri 
krátkodobom pobyte, ak 
návštevní(č)k(a) žiada 
o vstupné vízum alebo 
nemusí mať vízum (pobyt 
kratší ako 30 dní) alebo 
žiada o turistické vízum 
(pobyt kratší ako 2 
mesiace) (4). 

Ľudia žiadajúci o pobytové víza – zvyčajne tí, ktorí 
plánujú pracovať alebo pripojiť sa k rodine – musia 
mať zdravotné osvedčenie. Ak je v zdravotnom 
osvedčení uvedené, že žiadateľ/ka o víza je HIV 
pozitívny/a, nedostane víza, hoci taiwanský vízový 
zákon nespomína HIV (4). Testy HIV sa vyžadujú 
pri pobytoch dlhších ako 3 mesiace, pre 
pracovných povoleniach a u žiadateľov/liek o pobyt 
(1). Cudzinci/ky s potvrdenou infekciou HIV prídu o 
povolenie pobytu (2).  

 

HIV + cudzinci/ky musia opustiť krajinu do 3 
dní od momentu ako sa dozvedia výsledky. 
Vieme o ľuďoch, ktorí boli násilne vyhostení do 
niekoľkých dní od zistenia ich stavu. Mená 
týchto osôb sa ocitnú na čiernej listine a žiadna 
z nich už nemôže znovu vstúpiť do krajiny  z 
akéhokoľvek dôvodu (5). Taiwanské úrady 
pravdepodobne požadujú, aby ľudia, ktorí majú 
HIV pozitívne výsledky testu opustili Taiwan, 
hoci taiwanské zákony nenútia úrady vyhostiť 
ľudí, ktorí sú HIV pozitívni (4). 

1, 2, 4, 5 

TANZÁNIA Žiadne obmedzenia pre 
ľudí s žijúcich s HIV (2) 

Zákon o imigrácii z roku 1995 zakazuje vstup a 
pobyt ľudí z prenosnými alebo infekčnými 
chorobami, vrátane ľudí s HIV (8)  

Pokiaľ cestujúci/e prichádzajú z infikovaných 
oblastí, môžu byť požiadaní/é, aby predložili 
doklad o očkovaní proti žltej zimnici (4).  
Poskytnuté informácie si protirečia. 
Potrebujeme viac informácií.  

2, 4, 8 
(#) 

THAJSKO Žiadne obmedzenia pre 
ľudí s žijúcich s HIV (2, 5, 
8) 

  2, 5, 8 

TIMOR LESTE/ 
VÝCHODNÝ TIMOR 

Informácie nie sú k 
dispozícii 

   

TOGO Žiadne obmedzenia pre 
ľudí s žijúcich s HIV (2) 

 Pred vstupom sa tiež vyžaduje očkovanie proti 
žltej zimnici (4). 

2, 4 
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TONGA Žiadne informácie o 
obmedzeniach pri 
krátkodobých pobytoch 

Testy HIV sa vyžadujú pre pobyty na 90 dní (8).  
Cudzinci/ky žijúci/e v krajine dlhšie ako 5 mesiacov 
musia podstúpiť testovanie HIV  v Tonge. Ak je 
výsledok testu pozitívny, povolenie na pobyt 
zamietnu (5).  

Poskytnuté informácie sú nejasné a protirečia 
si. Potrebujeme viac informácií. 

5, 8  

TRINIDAD A 
TOBAGO 

Žiadne obmedzenia pre 
ľudí s žijúcich s HIV (1, 2, 
8) 

 Nemôžeme úplne vylúčiť obmedzenia pre 
dlhodobé pobyty. Niekedy je na rozhodnutí 
imigračného/nej úradníka/čky, či sa vykonajú 
zdravotné prehliadky. Predpisy na dlhodobé 
pobyty často nie explicitne stanovené (2).  
Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb 
(CDC) naďalej odporúča očkovanie proti žltej 
zimnici pri ceste na Trinidad a Tobago (4). 

1, 2, 4, 8 

TUNISKO Žiadne obmedzenia pre 
ľudí s žijúcich s HIV pri 
krátkodobých pobytoch (1, 
2)  

Žiadne obmedzenia pri povoleniach pobytu 
(dlhodobé pobyty) (1). Špeciálne pravidlá sa 
vzťahujú na dlhodobé pobyty. Schválenie žiadosti o 
pracovné povolenie a povolenie pobytu môže byť 
spojené so statusom HIV a   v prípade HIV môže 
byť zamietnutá (2).  Ľudia, ktorí ostávajú v Tunisku 
dlhšie ako 30 dní musia predložiť negatívne 
výsledky testu (spätná väzba používateľa) 

Informácie o povolení pobytu a pracovnom 
povolení si protirečia. Potrebujeme viac 
informácií.  

1, 2 (#) 

TURECKO Žiadne obmedzenia pre 
ľudí s žijúcich s HIV (1) 

Žiadne špeciálne pravidlá na pobyt pre 
cudzincov/ky žijúcich/e s HIV a AIDS (1).  
Ministerstvo zahraničných vecí USA nevie o 
žiadnych konkrétnych HIV/AIDS obmedzeniach pre 
návštevníkov/čky alebo zahraničných/é 
rezidentov/ky Turecka. Avšak Turecko vo 
všeobecnosti vyhosťuje cudzincov/ky potom, ako je 
ich HIV status zistený (4). 

Informácie o vyhostení poskytnuté prameňom z 
USA sú pravdepodobne nesprávne. Overte si 
aktualizované informácie na 
www.hivtrestrictions.org  

1, 4 (#) 

http://www.hivtrestrictions.org/
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TURKMÉNSKO Žiadatelia/ľky o turistické 
víza nemusia predkladať 
testy HIV (4) 

Cudzinci/ky, ktorí/é chcú navštíviť Turkménsko ako 
turisti/ky alebo zo študijných či 
pracovných/obchodných dôvodov, dostanú víza, iba 
ak ich test HIV je negatívny (1). Ak sa zistí, že 
osoba je HIV pozitívna, tento status bude dôvodom 
zamietnutia víz alebo vyhostenia. Všetky osoby 
žiadajúce pobytové víza musia predložiť test HIV 
(4).  

Cudzinci/ky alebo osoby bez štátnej 
príslušnosti, ktoré odmietnu testy alebo iné 
preventívne opatrenia, budú vyhostení/é (1).  

1, 4 

OSTROVY TURKS A 
CAICOS 

Žiadne testovanie HIV pre 
víza na obdobie kratšie ako 
30 dní. Žiadne zdravotné 
kontroly pri vstupe (5).  

Testy HIV je povinný pre pracovné povolenie a 
povolenie pobytu pre každú osobu, kto ostáva v 
krajine dlhšie ako 30 dní. Testy vykonané v 
zahraničí sa neakceptujú a musia byť obnovené 
vždy, keď je potrebné predĺžiť víza (5).  

 Ľudia žijúci s HIV nesmú na ostrovoch 
pracovať. Pracovné povolenie nebude 
predĺžené v prípade diagnostikovania HIV (5).  

5 

TUVALU Informácie nie sú dostupné    
UGANDA Žiadne obmedzenia pri 

krátkod. turist. pobytoch. 
Žiadne testovanie HIV pri 
vstupe (1, 2). 

 Vyžaduje sa potvrdenie o očkovaní proti žltej 
zimnici (4). 

1, 2, 4 

UKRAJINA Žiadne obmedzenia pri 
krátkod. turist. pobytoch v 
trvaní do 3 mesiacov. 
Žiadne testovanie HIV pri 
vstupe (2, 3). 

Cudzinci/ky, ktorí/é chcú ostať v krajine dlhšie ako 
3 mesiace, musia predložiť osvedčenie, že sú HIV 
negatívni/e (2, 3, 8). Žiadatelia/ľky, ktorí/é majú 
HIV/AIDS a/alebo tuberkulózu nemôžu získať trvalý 
pobyt na Ukrajine (4). 

Testy HIV vykonávajú zdravotné inštitúcie na 
Ukrajine (3). 

2, 3, 4, 8 

UNITED ARAB 
EMIRATES/SPOJEN
É ARABSKÉ 
EMIRÁTY 

Vstup na krátku dobu pri 
turistických pobytoch je 
možný vďaka 
nedostatočnej kontrole na 
hraniciach, ale riskantný, 
keďže ľudia žijúci s HIV 
nemajú povolené vstúpiť 
do krajiny (2).  

Na získanie povolenia pobytu pri dlhodobých 
pobytoch sa vyžadujú zdravotné vyšetrenia vrátane 
testov HIV (2). Kompletné zdravotné vyšetrenie sa 
vyžaduje na udelenie povolenia pobytu alebo 
pracovného povolenia, vrátane testu HIV/AIDS. 
Testovania sa musí vykonať po príchode. (4).  

Osoby s pozitívnymi výsledkami testu HIV 
môžu byť vyhostené, aj keď už v krajine 
pracujú (2). Do krajiny nie je povolené priniesť 
si HIV lieky na osobnú potrebu (2). Američania 
boli zadržaní a vyhostení kvôli pozitívnym 
testom na HIV alebo hepatitídu (4).  

2, 4 
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UNITED KINGDOM 
AND NORTHERN 
IRELAND/VEĽKÁ 
BRITÁNIA A 
SEVERNÉ ÍRSKO  

Žiadne obmedzenia pre 
ľudí s žijúcich s HIV(1, 5)  
 

  1, 5  

URUGUAJ Žiadne obmedzenia pre 
ľudí s žijúcich s HIV (2) 

  2 

USA Žiadne obmedzenia pre 
ľudí s žijúcich s HIV (1). 

Prezident USA,  Barack Obama, oznámil, že 
obmedzenia brániace ľuďom s HIV vstúpiť alebo 
migrovať do USA budú zrušené s účinnosťou od 4. 
januára 2010. Colné predpisy vyžadujú, aby ľudia, 
ktorí prichádzajú s predpísanými liekmi, ako 
antiretrovirálne lieky, mali so sebou osvedčenie 
lekára v anglickom jazyku. V psvedčení sa uvádza, 
že lieky sú potrebné na liečenie stavu danej osoby. 
Táto požiadavka sa vzťahuje na všetky predpísané 
lieky.  

Dôležité upozornenie pre návštevníkov/čky 
žijúcich s HIV z programu bezvízového styku 
(pre krajiny, ktorých občania nepotrebujú víza 
na cestovanie do USA) – pripomíname, že HIV 
sa už viac nepovažuje za prenosnú chorobu za 
účelom vstupu. Pri online predkladaní 
formulára ESTA za účelom schválenia cesty do 
USA, musíte zaškrtnúť “no” (nie) pri otázke o 
prenosných chorobách. Úrady USA už viac 
nepovažujú HIV za prenosnú chorobu. 
 

1 

UZBEKISTAN Žiadne obmedzenia pri  
turist. pobytoch v trvaní do 
3 mesiacov (2) 

Podľa legislatívy Uzbekistanu návštevníci/čky majú 
mať zdravotné osvedčenie o tom, že nie sú 
infikovaní/é HIV. Podľa zákonov návštevníci/čky 
ostávajúci dlhšie ako 15 dní musia byť testovaní/é. 
Avšak, táto požiadavka sa zriedkavo uplatňuje, 
okrem prípadov dlhodobých návštevníkov/čok s 
pracovným povolením (4). Osvedčenie o HIV musí 
byť predložené pre pobyty prekračujúce 3 mesiace 
(2, 8).  Pri vstupe po zemi sa vyskytuje menej 
kontrol ako na letiskách (kontroly sú sporadické) 
(2).  

HIV pozitívne osoby a osoby bez štátneho 
občianstva sídliace v Uzbekistane môžu byť 
vyhostené (1, 8). Je zaznamenané okamžité 
vyhostenie v prípade HIV. Ako dôvod tohto 
postupu sa uvádza, že v krajine nie je žiadna 
klinika špecializovaná na liečbu HIV. Avšak nie 
je jasné, či sa tieto predpisy uplatňujú          v 
praxi. Veľvyslanectvo nevie o žiadnych 
prípadoch, kedy by boli cudzinci/ky vyhostení/é 
alebo im bol zamietnutý vstup (2). 

1, 2, 4, 8 

VANUATU Žiadne obmedzenia nie sú 
známe  (8) 

Vláda Vanuatu neuplatňuje žiadne obmedzenia 
vstupu pre ľudí s HIV/AIDS vírusom,                   za 
predpokladu, že uvedú danú informáciu v tzv. 
formulári príchodu (arrival form) (4) 

Informácie sú nejasné. Potrebujeme viac 
informácií. 

8, 4,  
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VATIKÁNSKY 
MESTSKÝ ŠTÁT 

Vatikán nemá žiadne 
samostatné predpisy na 
vstup (2) 

 Súvisiace kroky vykonávajú talianske úrady (2). 2 

VENEZUELA Žiadne obmedzenia vstupu 
ľudí žijúcich s HIV. 
Nevyžadujú sa žiadne testy 
HIV pri vstupe. (2). 

 Cestujúci/e prichádzajúci/e do Venezuely z 
určitých krajín musia mať aktuálne osvedčenie 
o očkovaní proti žltej zimnici (4). 

2, 4 

VIETNAM Žiadne konkrétne predpisy 
na vstup a pobyt ľudí 
žijúcich s HIV. Nevyžaduje 
sa ani osvedčenia lekára 
ani test HIV pri vstupe (2). 

Žiadne obmedzenia vstupu, krátkodobého pobytu a 
dlhodobého/trvalého pobytu z dôvodu HIV (8) 

 2, 8 
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KRAJINA, ÚZEMIE, 
OBLASŤ 

PREDPISY NA VSTUP PREDPISY NA POBYT POZNÁMKY PRAMEŇ 

VIRGIN ISLANDS/ 
PANENSKÉ 
OSTROVY 

Veľvyslanectvo nevie      o 
žiadnych predpisoch na 
vstup a pobyt ľudí žijúcich 
s HIV.  S najväčšou 
pravdepodobnosťou žiadne 
problémy pri krátkod. 
pobytoch, žiadne zdravotné 
kontroly na hraniciach (2). 

Nemôžeme úplne vylúčiť obmedzenia pre dlhodobé 
pobyty. Niekedy je na imigračnom/nej 
úradníkovi/čke, či sa zdravotná prehliadka vykoná. 
Často nie sú explicitne stanovené predpisy na 
dlhodobé pobyty, ktoré by uvádzali, aké dokumenty 
sú potrebné. Veľvyslanectvo nevie o žiadnych 
prehliadkach na hraniciach (2). Ak sa zdá, že osoba 
nie je zdravá, môžu ju požiadať, aby podstúpila 
zdravotné vyšetrenie, vrátane testu HIV, a to ešte 
pred udelením alebo zamietnutím povolenia vstupu 
(4).  

Nemôžeme úplne vylúčiť obmedzenia pre 
dlhodobé pobyty. Niekedy je na imigračnom/nej 
úradníkovi/čke, či sa zdravotná prehliadka 
vykoná. Často nie sú explicitne stanovené 
predpisy na dlhodobé pobyty (2). Informácie 
o pobyte sú nejasné. Potrebujeme viac 
informácií. 

2, 4 (#) 

YEMEN/JEMEN Dokonca ani pri 
krátkodobých turist. 
pobytoch sa neudeľuje 
povolenia na vstup, ak 
úrady vedia o existujúcej 
HIV infekcii (2) 

Cudzinci/ky, ktorí/é chcú ostať dlhšie ako 3 
mesiace alebo žiadajú o pracovné povolenie musia 
predložiť negatívny výsledok testu HIV, aby dostali 
povolenie (2).  

Všetci/všetky cudzinci/ky s pozitívnym HIV 
testom musia opustiť krajinu. Doterajšie 
povolenie pobytu alebo iné povolenia 
(pracovné povolenie atď.) bude zrušené (2). V 
krajine je vysoký stupeň diskriminácie, HIV 
pozitívni ľudia dokonca môžu byť “vyhostení” z 
nemocnice. Neexistuje žiadny právny základ 
pre tieto postupy, úrady odkazujú na 
medzinárodne akceptované modely tzv 
najlepších postupov (best practice models). 
Popísané predpisy sa uplatňujú v praxi. 
Cudzinec/ka má jedinú možnosť ako sa vyhnúť 
pripravovanému testu - dať úplatok. (2). 

2 

ZAMBIA Žiadne obmedzenia pre 
ľudí s žijúcich s HIV(1, 2)  

  1, 2 

ZIMBABWE Žiadne obmedzenia pre 
ľudí s žijúcich s HIV(1, 2) 

  1, 2 
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