
Národná expozícia SR na veľtrhu MIDEST 2021



FRANCÚZSKO – PODMIENKY VSTUPU DO KRAJINY



FRANCÚZSKO – PODMIENKY VSTUPU DO KRAJINY

• Od 9. júna 2021 sa upravili podmienky vstupu cestujúcich do Francúzska podľa stavu aktuálnej epidemiologickej situácie a zaočkovanosti v
krajine, z ktorej prichádzajú. Krajiny sú zaradené do troch farebných skupín:

Zelená skupina (podmienky pre cestujúcich zo Slovenska)

• Krajiny EÚ vrátane Slovenska, Albánsko, Austrália, Bahrajn, Bosna, Brunej, Kanada, Komory, Hongkong, Izrael, Japonsko, Jordánsko, Libanon,
Čierna Hora, Nový Zéland, Srbsko, Singapur, Južná Kórea, Taiwan, Ukrajina, Spojené štáty a Vanuatu.

• Do Francúzska môžu vstúpiť očkované osoby proti COVID-19 (od 12 rokov), ktoré sa musia preukázať potvrdením o očkovaní proti COVID-19,
ktoré je označené QR kódom. Negatívny test PCR nie je potrebný.

• Maloleté osoby do 12 rokov, ktoré sprevádzajú dospelé očkované osoby sa nemusia preukazovať potvrdením ani negatívnym testom.

• Neočkované osoby sa musia pri vstupe do Francúzska preukázať negatívnym PCR testom alebo negatívnym antigénovým testom nie starším ako
48 hodín (od vystavenia výsledku)
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Oranžová skupina

• Všetky krajiny okrem skupiny zelených a červených vrátane USA a Spojeného kráľovstva.

• Do Francúzska môžu vstúpiť očkované osoby na ochorenie COVID-19, ktoré sa musia preukázať potvrdením o očkovaní proti COVID-19, ktoré je
označené QR kódom.

• Pred nástupom do lietadla alebo do iného verejného dopravného prostriedku sa však zároveň musia preukázať negatívnym PCR testom, ktorý
nie je starší ako 72 hodín, alebo negatívnym antigénovým testom, ktorý nie je starší ako 48 hodín.

• Pre neočkované osoby je vstup na francúzske územie povolený iba vo vážnych a opodstatnených prípadoch (rodinných, pracovných a pod.).

• Pred vstupom do Francúzska sa musia preukázať negatívnym výsledkom testu PCR vykonaného menej ako 72 hodín alebo antigénovým testom
nie starším ako 48 hodín. Po vstupe do Francúzska musia absolvovať 7-dňovú karanténu.

• Osoby prichádzajúce zo Spojeného kráľovstva sa musia preukázať negatívnym PCR alebo antigénnym testom nie starším ako 24 hodín.
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Červená skupina

• Afganistan, Argentína, Bangladéš, Brazília, Kolumbia, Kostarika, Kuba, Konžská demokratická republika, Indonézia, Maldivy, Mozambik, Namíbia,
Nepál, Omán, Pakistan, Rusko, Seychely, Južná Afrika, Surinam a Tunisko.

• Cestovanie je možné len v závažných prípadoch pre francúzskych štátnych príslušníkov a ich rodinných príslušníkov, občanov EÚ a ich rodinných
príslušníkov, ktorí majú obvyklý pobyt vo Francúzsku, alebo ktorí tranzitujú do krajiny pôvodu v EÚ.

• Vstup do Francúzska je podmienený preukázaním sa negatívnym PCR testom na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín alebo
antigénovým testom nie starším ako 48 hodín. Po príchode sú povinní podrobiť sa antigénovému testu a absolvovať 10-dňovú povinnú
karanténu. Do krajín červenej zóny sa neodporúča cestovať vôbec.

• Aktualizované zoznamy krajín na webovej stránke Úradu vlády Francúzska alebo na vládnej webovej stránke o COVID-19.
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Potvrdenie o očkovaní

• Vstup do Francúzska s potvrdením o očkovaní s QR kódom je povolený len pre osoby očkované vakcínami povolenými
Európskou liekovou agentúrou (EMA) - Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson&Johnson a AstraZeneca.

• Potvrdenie o očkovaní sa považuje za platné ak sa ním preukážete 1 týždeň po druhej dávke vakcín Pfizer, Moderna,
AstraZeneca; 4 týždne po jednej dávke vakcíny Johnson & Johnson; 1 týždeň po jednej dávke vakcíny pre osoby, ktoré
prekonali ochorenie COVID-19.
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Čestné prehlásenie o vstupe – STATEMENT OF HONOR - povinné

• Pri vstupe do Francúzska je potrebné preukázať sa vyplneným čestným prehlásením o vstupe (odporúčanie:
vyplniť niekoľko kópii) – Statement of honor nájdete na linkoch nižšie:

• https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage

• https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Certificate-of-international-travel

Zdroj informácií o COVID:

Webstránka Ministerstva zahraničných vecí FR

https://www.diplomatie.gouv.fr/en/coming-to-france/coronavirus-advice-for-foreign-nationals-in-
france/#sommaire_1

Webstránka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

https://www.mzv.sk/web/pariz/detail/-/asset_publisher/bZtjMy3iNwbo/content/francuzsko-cestovanie-a-
opatrenia-proti-sireniu-covid-
19/10182?p_p_auth=reXPttee&_101_INSTANCE_bZtjMy3iNwbo_redirect=%2Fweb%2Fpariz%2Fcestovanie

https://www.mzv.sk/cestovanie_a_konzularne_info/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/francuzsko-
cestovanie-a-opatrenia-proti-sireniu-covid-
19?_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fcestovanie_a_konzularne_info%2Fdetail%2F-
%2Fasset_publisher%2FIw1ppvnScIPx%2Fcontent%2Ffrancuzska-republika%3FdisplayMode%3D1

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Certificate-of-international-travel
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/coming-to-france/coronavirus-advice-for-foreign-nationals-in-france/#sommaire_1
https://www.mzv.sk/web/pariz/detail/-/asset_publisher/bZtjMy3iNwbo/content/francuzsko-cestovanie-a-opatrenia-proti-sireniu-covid-19/10182?p_p_auth=reXPttee&_101_INSTANCE_bZtjMy3iNwbo_redirect=%2Fweb%2Fpariz%2Fcestovanie


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O TERITÓRIU

• Lyon – tretie najväčšie mesto Francúzska

• Región Auvergne-Rhône-Alpes

• Počet obyvateľov: 518,635 (2018), metropolitná časť:
2,323,221 (2017)

• od Paríža je vzdialený 470 km, od Marseille 320 km

• je hlavným centrom obchodu, sídlom Interpolu,
Euronews, známy je však aj pod prívlastkom hlavné
francúzske stredisko gastronómie (kuchár Paul Bocuse
***)



• Letecký: Euroexpo Lyon je 20 minút od Medzinárodného letiska Lyon-Saint Exupéry

• Vlaky: Lyon má 3 TGV stanice (z fr. Train à Grande Vitesse, doslova: vysokorýchlostný vlak), ktoré operujú niekoľkokrát denne z veľkých francúzskych a 
európskych miest

• Lyon Part Dieu

• Lyon Perrache

• Lyon Saint-Exupéry (letisko)

• Dostupnosť do výstaviska Euroexpo Lyon z vlakových staníc:

(Električka T5 a autobus 100 "Direct Eurexpo" premávajú iba počas výstavného obdobia)

• Zo stanice TGV Lyon Part-Dieu (zísť výjazdom Alpes): (30 minút)  električka T3 do Vaulx-en-Velin La Soie a potom autobus č. 100 «Direct Eurexpo» 
(Navette – kyvadlový autobus).

• Zo stanice TGV Perrache: (35 až 40 minút) električka T2 na Grange Blanche + električka T5 na Eurexpo

• Z centra mesta Lyon: (30 minút) metro D na Grange Blanche + električka T5 na Eurexpo

• Zo stanice TGV a letiska Lyon-Saint Exupéry: (35 minút) Rhônexpress do Vaulx-en-Velin La Soie, potom autobus 100 «Direct Eurexpo».

DOPRAVA V LYONE



• Zdroj: https://www.eurexpo.com/en/access-
getting-eurexpo-lyon

• Miestu dopravu prevádzkuje TCL:

https://www.tcl.fr/en

• 1h lístok = 1,76 EUR

• 10 x 1h = 17,60 EUR

• https://www.tcl.fr/en/fares

https://www.eurexpo.com/en/access-getting-eurexpo-lyon
https://www.tcl.fr/en
https://www.tcl.fr/en/fares




DOPRAVA V LYONE
- mapa metra





Automobilová doprava

• Eurexpo Lyon sa nachádza v blízkosti diaľnic A43 a A46 a je srdcom európskej diaľničnej siete: iba 4 hodiny jazdy od Paríža, 3 hodiny od Marseille, 1 
hodinu 30 minút od Ženevy a 3 hodiny od Turína. Výstavisko je veľmi ľahko dostupné autom. Nachádza sa iba 20 minút od medzinárodného letiska Lyon-
Saint-Exupéry a 20 minút od centra mesta.

Prístup pre návštevníkov:

• Z Lyonu: Sledujte „Porte Ouest Visiteurs“ po príchode na A43 zíďte na výjazde na Eurexpo Bulvár de l'Europe69680 Chassieu

• Z Paríža / Ženevy: Sledujte „Porte Nord Visiteurs“ A46 (východný okruh), výjazd č. 8: Sledujte „Eurexpo Visiteurs“ Rue Marius Berliet 69680 Chassieu

• Z Chambéry / Grenoble: Sledujte „Porte Sud Visiteurs“ A46 (východný obchvat), výjazd č. 10: Sledujte „Eurexpo Visiteurs“ Boulevard des Expositions
69680 Chassieu

Prístup pre vystavovateľov:

• Sledujte „Porte Est Exposants“ A46 (východný okruh), výjazd č. 9: „Eurexpo Exhibitors“ Avenue Louis Blériot 69680 Chassieu

DOPRAVA V LYONE



DOPRAVA V LYONE



VÝSTAVISKO EUROEXPO LYON







SLOVENSKÝ NÁRODNÝ STÁNOK

• Hala: 4 (Regions and countries)

• Číslo stánku: 4H152



SLOVENSKÝ NÁRODNÝ STÁNOK

• Hala: 4 (Regions and countries)

• Číslo stánku: 4H152

• 81 sqm



SLOVENSKÝ NÁRODNÝ STÁNOK - účastníci

• BAAS s.r.o.

• Bye Bye Plastic j.s.a.

• HAJ SK s.r.o.

• ICS ice cleaning systems s. r. o.

• Pentagon s.r.o.

• REGADA, s.r.o.

• Techmold Slovakia

• TRENS SK, a.s.







Odporúčané aplikácie

• GreenPass - jednoduchá mobilná aplikácia, ktorá umožňuje mať všetky digitálne
preukazy (aj celej rodiny) uložené na jednom mieste. Kedykoľvek aj mimo
dostupného internetu je možné sa nimi preukázať.

• TousAntiCovid – mobilná aplikácia, ktorá sa používa vo Francúzsku. Možnosť
nahratia digitálneho preukazu.

• Re-open EU - poskytuje informácie o rôznych zavedených vnútroštátnych
obmedzeniach vrátane požiadaviek na karanténu a testovanie cestujúcich a
mobilných aplikácií na sledovanie a varovanie kontaktov v celej Európe. Táto
aplikácia EÚ tiež poskytuje prehľad o zdravotnej situácii v európskych krajinách
na základe údajov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC). To
by vám malo pomôcť naplánovať si cestu po Európe a zároveň zostať v bezpečí a
zdraví.


