Všeobecné pravidlá pre cestovanie do zahraničia
Skontrolujte si cestovný doklad a jeho platnosť.
- Mala by byť spravidla ešte 6 mesiacov od predpokladaného ukončenia pobytu. Je to dôležité pri pobyte. V
niektorých krajinách kontrolujú aj tento údaj. Presné informácie o vyžadovanej platnosti dokladov
v jednotlivých krajinách nájdete na https://www.mzv.sk/cestovanie_a_konzularne_info/staty_sveta.
- Pri neobmedzenom čase platnosti občianskeho si radšej zoberte pas.
Občiansky preukaz možno použiť ako cestovný doklad do štátov, ktoré ho ako taký uznávajú. Ako cestovný
doklad možno použiť len občiansky preukaz vydaný po 1.9.1993 formátu ID2 ( tzv. laminovaný), alebo
neskôr typu z 1.7.2008, 1.5.2013, 30.11.2013 (http://www.minv.sk/?vzory-dokladov-obcianske-preukazy).
Viacstránkové občianske preukazy vydávané v ČSSR/ČSFR ako cestovný doklad použiť nemožno.
Občania Slovenskej republiky môžu s občianskym preukazom vydaným formou ID karty cestovať na
územie členských štátov Európskej únie, ďalej na Island, do Lichtenštajnska, Nórska, Švajčiarska, Čiernej
Hory, Bosny a Hercegoviny, Macedónskej republiky, Srbska, Albánska, Gruzínska, Moldavska a Gibraltár.
Pri cestách na územie iných štátov je potrebný cestovný pas platný minimálne 6 mesiacov od
predpokladaného ukončenia pobytu. Mala by byť spravidla ešte 6 mesiacov od predpokladaného ukončenia
pobytu. Je to dôležité pri pobyte. V niektorých krajinách kontrolujú aj tento údaj.
Do všetkých krajín Európskej únie možno cestovať s cestovným pasom, alebo občianskym preukazom,
rovnako ako na Island, do Švajčiarska, Nórska a do Lichtenštajnska.
Upozorňujeme, že v prípade využitia leteckej dopravy môžu niektoré letecké spoločnosti vo svojich
prepravných podmienkach stanoviť podmienku predloženia cestovného pasu. Preto je vždy potrebné
preveriť si, či konkrétna letecká spoločnosť akceptuje občiansky preukaz ako cestovný doklad.
Pri cestách do zahraničia s cestovným pasom treba dbať na to, aby mal pas potrebnú platnosť. Aj tie
krajiny, do ktorých slovenský občan nepotrebuje víza, spravidla vyžadujú aby bol cestovný pas platný
minimálne šesť mesiacov od dátumu vstupu do krajiny. Pokiaľ potrebnú informáciu o požiadavkách
konkrétneho štátu nenájdete na stránkach ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí,
odporúčame pred cestou kontaktovať veľvyslanectvo príslušnej krajiny.
Cestovný pas Slovenskej republiky sa vydáva s územnou platnosťou do všetkých štátov sveta. Maloletým
občanom Slovenskej republiky vo veku do 6 rokov sa vydávajú cestovné pasy s časovou platnosťou na 2
roky, deťom vo veku od 6 do 16 rokov s platnosťou na 5 rokov a slovenským občanom starším ako 16
rokov s platnosťou na 10 rokov. Ak je občan držiteľom cestovného pasu s platnosťou na 10 rokov, druhý
cestovný pas sa mu vydá s platnosťou na 5 rokov.
Každý občan vrátane maloletého dieťaťa môže vycestovať do zahraničia len s platným cestovným
dokladom. Odporúčame overiť na zastupiteľskom úrade štátu návštevy, či okrem cestovného dokladu
nebude vyžadovaný tiež písomný súhlas rodičov (zákonného zástupcu), v akej forme a jazyku, a či podpis
musí byť overený notárom, alebo je postačujúci len jednoduchý súhlas rodiča (zákonného zástupcu)
Platnosť cestovného dokladu do vybraných krajín podľa aktuálnych informácií na stránke Ministerstva
zahraničných vecí:
TURECKO – pas platný 6 mesiacov od vstupu do krajiny / 90 dňový bezvízový styk
TUNISKO - pas platný 3 mesiace po návrate z Tuniska / 90 dňový bezvízový styk
EGYPT - pas platný 6 mesiacov po návrate z Egypta a ukončení udelení turistického víza / Egyptské úrady
udeľujú turistické víza a zabezpečuje ich cestovná kancelária vopred alebo si ich klient kúpi priamo na
letisku po prílete sám.
MAROKO - pas platný 6 mesiacov od vstupu do krajiny / jednorázový 90 dňový bezvízový styk
ALBÁNSKO – občiansky preukaz alebo pas platný minimálne 3 mesiace po ukončení pobytu v krajine / 90
dňový bezvízový styk
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY - pas platný 6 mesiacov po návrate z Emirátov / 30 dňový bezvízový styk.
Neodporúča sa cestovať do SAE s cestovným dokladom, indikujúcim predchádzajúci pobyt v Štáte Izrael
(vstupné a výstupné pečiatky v pase). Slovenská legislatíva aj pre tieto prípady umožňuje držbu dvoch
cestovných dokladov SR.
Pri cestovaní neplnoletého dieťaťa iba s jedným z rodičov sa odporúča mať so sebou opečiatkovaný súhlas
druhého (necestujúceho) rodiča v anglickom jazyku - od notára, resp. matriky SR
OMÁN - pas platný 6 mesiacov po návrate z Ománu a príslušné vízum, ktoré sa kupuje priamo na letisku
pri vstupe do krajiny. V platnom cestovnom pase nesmie byť izraelské vízum.

