Dovolenka s úsmevom a bez problémov

SPOJEnÉ ŠTÁTY Americké

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2019

Zdravotná starostlivosť
Občanom SR neodporúčame cestovať do USA bez uzavretia poistnej zmluvy pokrývajúcej liečebné, úrazové náklady
a prípadnú nutnú zdravotnú repatriáciu do SR. V USA je zdravotná starostlivosť na vysokej odbornej úrovni, avšak je
aj veľmi drahá.

Dovoz a vývoz

Bez cla je možné do USA doviesť 1 liter alkoholu nad 22 % obj.
alkoholu na osobu staršiu ako 21 rokov, 100 ks. cigár alebo 200
ks. cigariet. Všetky dovážané potraviny osobnej spotreby musia
byť zabalené v neporušenom originálnom balení. Je zakázané
dovážať mak alebo makové výrobky, čerstvé mäso a mäsové
výrobky, mäsové konzervy a všetky potraviny obsahujúce mäso.
Zakázaný je tiež dovoz akéhokoľvek množstva omamných a
psychotropných látok a prekurzorov. Dovoz osobných zbraní je
možný len po získaní povolenia amerických úradov. Bez ďalších
povolení je možno do USA doviesť hotovosť a cenné predmety
osobnej spotreby v celkovej hodnote do 10 000 USD.

Cestovné doklady a víza

Bezvízový program USA (Visa Waiver Program) umožňuje občanom SR, držiteľom
platných biometrických cestovných
pasov, cestovať do USA za účelom
turistiky na dobu nepresahujúcu 90 dní
na základe platnej cestovnej autorizácie
(tzv. ESTA). O cestovnú autorizáciu ESTA
treba požiadať najneskôr tri pracovné dni
pred plánovanou cestou lietadlom alebo
loďou verejného prepravcu do USA vyplnením elektronického formulára a uhradením správneho poplatku. V prípade,
že turistický pobyt má presiahnuť lehotu
90 dní alebo ide o pobyt za iným účelom
(štúdium, práca atď.) je nutné požiadať
na veľvyslanectve USA v Bratislave
o neprisťahovalecké vízum USA. Cestovný
doklad musí byť platný počas celého
plánovaného pobytu v USA vrátane
dňa odchodu. Odporúča sa pred cestou
zhotoviť fotokópiu údajovej strany pasu a
uložiť ju oddelene od ostatných dokladov
a pas počas dovolenky uložiť na bezpečné
miesto - napr. do hotelového trezora.
Stratu alebo odcudzenie dokladov treba
nahlásiť miestnej polícii a vyžiadať si
písomne potvrdenie o strate/krádeži.

Cestovanie s deťmi

Pri cestách detí bez sprievodu rodičov
do USA orgány USA v princípe súhlas
zákonného zástupcu nevyžadujú, ale
upozorňujú, že iné krajiny cez ktoré
cestovateľ cestuje, môžu takýto súhlas
požadovať. Preto platí odporúčanie
pri cestovaní s maloletými deťmi, aby
sprevádzajúca osoba mala počas vstupu
do USA, ako aj počas celého pobytu, až
do samotného odchodu z územia USA
súhlas druhého rodiča/rodičov na cestu
s maloletým.

Odporúčame

- Uzavrieť primerané komerčné cestovné poistenie liečebných nákladov v zahraničí, vrátane krytia
nákladov na prípadnú repatriáciu do SR.
- Dodržiavať zásady všeobecnej obozretnosti
na osobné veci a doklady vo veľkých mestách.
- Využiť službu bezplatnej dobrovoľnej registrácie
na webovej stránke ministerstva: www.mzv.sk.

Upozorňujeme
Pobrežné juhovýchodné časti USA bývajú často
zasiahnuté tropickými búrkami a silnými hurikánmi
vyskytujúcimi sa každoročne v tzv. období hurikánov
v Atlantiku a Karibiku, spravidla od júna do novembra.
Západné pobrežie USA (Kalifornia) je z dôvodu
vysokých teplôt a vetra v lete a na jeseň často ohrozované požiarmi.
V prípade, ak sa nachádzate v oblasti zasiahnutej extrémnymi prírodnými alebo meteorologickými javmi,
či inou krízovou udalosťou, odporúčame postupovať
a riadiť sa pokynmi miestnych úradov a zložiek
krízového manažmentu - Federálnej agentúry pre
krízové situácie (Federal Emergency Management
Agency - FEMA).

Ak plánujete cestu autom ...
Slovenská republika a USA sú zmluvnými krajinami Dohovoru
o cestnej premávke (Ženeva, 1949). Občan SR/turista musí
disponovať na riadenie motorových vozidiel v USA okrem
platného vodičského preukazu SR tiež platným medzinárodným
vodičským preukazom.

ŽELÁME VÁM PEKNÚ DOVOLENKU!

