
Návod k vyplneniu elektronického formuláru „Passenger locator 

Form“ (PLF) pre návštevníkov Grécka 

 
 

Dotazník je dostupný tu: https://travel.gov.gr 

Dotazník musí vyplniť každá osoba nad 12 rokov najneskôr do 22:59 hod. deň pred odletom 

do Grécka. Deti do 12 rokov je potrebné uviesť v dotazníku rodiča.  

Pri odbavení na Slovensku a po prílete do Grécka sa každý cestujúci (vrátane detí) preukáže 

unikátnym QR kódom (v mobile alebo vytlačeným), ktorý po vyplnení dotazníku obdrží 

obdrží e-mailom. Bez QR kódu, ktorý vám bude zaslaný na e-mailovú adresu uvedenú pri 

vypĺňaní formuláru, budete odmietnutí z prepravy. 

Dotazník je dostupný v anglickom jazyku 

Údaje uvádzajte bez diakritiky 

Formulár spustíte ikonou „Start Here“ 
 

https://travel.gov.gr/


xxxxxx@xxxx.xx 

Registrujte sa pre prihlásenie. Do registrácie zadáte svoj e-mail (na ktorý obdržíte potvrdenie 

o vyplnení a QR kód) a zvolíte si heslo, ktoré vyplníte dvakrát pre potvrdenie. Na uvedený e-mail 

vám príde potvrdenie o registrácii s odkazom, na ktorý kliknete a tým sa váš účet aktivuje. Po tejto 

aktivácii sa už môžete prihlásiť a prejsť k vyplneniu formuláru. 

E-mailovú adresu zadanú počas registrácie nie je možné pri vytváraní formuláru zmeniť a všetky 

vytvorené QR kódy budú poslané na e-mailovú adresu uvedenú v registrácii. 
 

 

mailto:xxxxxx@xxxx.xx


Po prihlásení musíte zaškrtnúť, že ste sa oboznámili s príletovým protokolom, že budete formulár 

vypĺňať pravdivo a iba za svoju rodinu. 

Kliknite na „Continue“ ( pokračovať) 
 

 

 
Ďalej zakliknite „Aircraft“ (lietadlo) a kliknite na „Continue“ 

 



V ďalšom kroku vyplníte informácie o vašom prílete. 

Meno leteckej spoločnosti (Airline name), číslo vášho letu (flight number), ktoré máte uvedené 

v komplexnom odbavení. Políčko „Please check if your flight is private“ nezaškrtávate. Nasleduje 

dátum príletu (date of arrival) a výber vstupného letiska (point of entry in the country): Kréta – 

Heraklion, Korfu – Corfu, Rhodos – Rhodes, Zakynthos – Zakynthos, Kos – Kos 

Následne kliknete na „Continue“ 
 



Uveďte s akým potvrdením vstupujete do Grécka a stlačte „Continue“ 
 

 
 

 
V prípade kompletného zaočkovania uvediete „Complete Vaccination“, krajinu, kde bolo očkovanie 

vykonané, druh očkovacej látky a dátum poslednej dávky. Následne stlačíte „Continue“. 
 



Ďalej je nutné vyplniť osobné údaje. Priezvisko, meno, pohlavie (Male = muž, Female = žena, Other 

= ostatné, vek. Následne zvolíte, či budete cestovať s občianskym preukazom (National ID) alebo 

s cestovným pasom (Passport) a uvediete číslo dokladu. Potom uvediete svoje telefónne číslo 

v medzinárodnom formáte (+421xxxxxxxxx) a na záver svoju e-mailovú adresu. 
 

 
 



Tu vyplníte údaje o mieste trvalého pobytu. Štát, kraj, mesto, PSČ, adresa, popisné číslo. Ak ste počas 

predchádzajúcich 14 dní boli v zahraničí (nie tranzit), tak zvolíte danú destináciu (ideálne necháte 

toto políčko voľné). Ako posledné môžete zaškrtnúť, že budete mať so sebou certifikát v anglickom 

jazyku o negatívnom výsledku vášho PCR testu. 
 



Tu uvediete, v akom hoteli budete v Grécku ubytovaní počas dovolenky. Vyberte štát, do ktorého 

cestujete (Greece), mesto/letovisko, PSČ, ulicu (ak sa neuvádza pri hoteli ulica, uvediete letovisko). 

Ak potrebujete pridať ďalšie miesto pobytu, v závere zakliknete „Please check if there is a second 

temporary address“ a vyplníte ďalšie údaje. A kliknite „Continue“. 
 



V ďalšom kroku vyplníte kontaktné informácie pre prípad núdze (kontakt na osobu vám blízku, 

ktorú môžu kontaktovať v prípade mimoriadnych udalostí počas nasledujúcich 30 dní). Doplníte 

priezvisko, meno, štát, mesto, mobilné číslo v medzinárodnom formáte a emailovú adresu. 

Následne kliknete na „Continue“. 
 



Tu pridáte spolucestujúce osoby z rodiny, ktoré sú mladšie ako 12 rokov a to opakovaným 

kliknutím na „Add family member“ – podľa počtu rodinných príslušníkov, ktorých potrebujete 

doplniť. Upozorňujeme, že pre každé dieťa staršie ako 12 rokov je nutné vyplniť vlastný formulár a 

vygenerovať samostatný QR kód. Následne kliknete na „Continue“. 
 

 

 



Tu môžete pridať ďalšie spolucestujúce osoby, ktoré nepatria do vašej rodiny a to kliknutím na „Add 

non-family travel companion“ – podľa počtu spolucestujúcich osôb. Upozorňujeme, že pre každú 

osobu je nutné vyplniť vlastný formulár a vygenerovať samostatný QR kód. Následne kliknete na 

„Submit“. 
 

 
 

A ste skoro na konci. Môžete vyplniť formulár pre ďalšiu osobu (Fill in the form for another person) 

alebo sa vrátiť na úvodnú stranu (Go back to the home page). 
 
 



Na uvedenú e-mailovú adresu v žiadosti (registračný e-mail) obdržíte potvrdzovací e-mail. Pozor, 

môže spadnúť do zložky spam! V tejto správe je informácia, že dostanete ďalší dokument. 
 

 
Deň pred odletom vo večerných hodinách (po 23:00) dostanete na uvedenú e-mailovú adresu QR 

kód s PDF súborom, v ktorom sú zhrnuté vami vyplnené údaje. 

Pri odbavení na Slovensku a pri vstupe do Grécka je nutné sa preukázať QR kódom. QR kód je možné 

ukázať v tlačenej forme, v mobile alebo tablete. 

Bez QR kódu, ktorý vám bude zaslaný na e-mailovú adresu uvedenú pri vypĺňaní formuláru, 

nebudete vpustení na palubu lietadla. 


