Dovolenka s úsmevom a bez problémov

ÍRSKO

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2019

Cestovanie s deťmi

Cestovné doklady
Na cestu do Írska občania SR
nepotrebujú vízum, stačí predložiť
platný cestovný pas alebo občiansky
preukaz, pričom sa nevyžaduje ich
minimálna dĺžka platnosti.

Imigračný úradník môže pri hraničnej kontrole klásť otázky na určenie totožnosti osôb, ktoré vstupujú do Írska.
Ak maloletá osoba cestuje sama, imigračný úradník môže vyžadovať súhlas rodiča/zákonného zástupcu
a ďalšie podporné dokumenty:
• kópia dokumentu identifikujúca rodiča/zákonného zástupcu (cestovný pas, občiansky preukaz)
• potvrdenie o vzťahu medzi rodičom/zákonným zástupcom a maloletou osobou (rodný list, certifikát o adopcii,
rozhodnutie súdu o zverení maloletej osoby do výchovy a pod.)
• adresu v Írsku, na ktorej sa bude maloletá osoba zdržiavať a kontaktné údaje o osobe, u ktorej sa bude
zdržiavať.
Ak cestujete s maloletou osobou, ktorá má iné priezvisko, resp. nie je vaše dieťa:
Predložte dôkaz, že ste rodičom alebo zákonným zástupcom dieťaťa (originál, resp. osvedčenú kópiu):
• rodný list dieťaťa, osvedčenie o osvojení alebo doklady o opatrovníctve, ktoré preukazujú váš vzťah k dieťaťu
• rodný list, resp. sobášny list, alebo právoplatný rozsudok o rozvode, ak ste rodičom dieťaťa, ale máte iné priezvisko ako dieťa.
Dôkaz o súhlase rodiča alebo zákonného zástupcu dieťaťa na sprevádzanie:
• podpísaný list/splnomocnenie od rodiča/zákonného zástupcu dieťaťa, ktorý dal súhlas na cestu s vami, v ktorom
sú uvedené aj jeho kontaktné údaje
• kópia dokumentu identifikujúceho rodiča/poručníka, napr. kópia dátovej strany pasu s fotkou alebo občianskeho
preukazu
• dôkaz o vzťahu rodiča/opatrovníka k dieťaťu, napr. kópia rodného listu, dokladu o osvojení, resp. opatrovníctve.

Dôležité kontakty

Cestovné doklady

V Írsku volajte v naliehavých situáciách bezplatne
na telefónne číslo 112 alebo 999.
Tieto telefónne linky slúžia na spojenie sa s políciou
(Gardaí), pohotovosťou, hasičskou a záchrannou službou, námornou a pobrežnou službou, horskou
a jaskynnou záchrannou službou.

Colní úradníci v Írsku majú povolené
vykonávať selektívne kontroly
všetkých cestujúcich a na všetkých
miestach vstupu do Írska (letecké
a námorné). Cieľom týchto kontrol
je zabezpečiť, aby sa neprevážali
zakázané tovary, prípadne tovary
s obmedzeným povoleným množstvom
(napríklad alkohol, tabakové
výrobky) a boj proti pašovaniu.

Ak cestujete autom ...

Odporúčame

• mať pri sebe Európsky preukaz zdravotného
poistenca
• v Írsku je väčšina ošetrení a zdravotníckych
služieb spoplatnená, preto je vhodné uzavrieť primerané komerčné cestovné poistenie liečebných
nákladov v zahraničí
• využiť službu bezplatnej dobrovoľnej registrácie
na webovej stránke ministerstva www.mzv.sk
• v Írsku platí úplný zákaz fajčenia v uzatvorených
verejných zariadeniach vrátane všetkých eštaurácií
a barov

ŽELÁME VÁM PEKNÚ DOVOLENKU V ÍRSKU!

V Írsku sa jazdí po ľavej strane cesty a volant je na
pravej strane. Bezpečnú jazdu si užijete, ak budete
dodržiavať nasledujúce odporúčania:
• skontrolujte, že máte vodičský preukaz, osvedčenie
o evidencii, platnú zákonnú poistku
• na kruhových objazdoch jazdite v smere hodinových
ručičiek
• v prístupe na diaľnicu sa pripájate do prevádzky po vašej
pravej strane
• dodržiavajte pravidlo pravej ruky
• na neoznačených križovatkách má prednosť auto idúce
z pravej strany, rovnako aj autá na kruhových objazdoch
• všímajte si spoplatnené úseky na diaľniciach (Toll)
a vyhnete sa penalizačným poplatkom
Pozor!
V Írsku nie je nulová tolerancia na alkohol za volantom,
ale platia právne obmedzenia pre vodičov skupiny B:
• 50 miligramov (mg) alkoholu na 100 mililitrov krvi
• 20 miligramov (mg) alkoholu na 100 mililitrov krvi pre profesionálnych vodičov a vodičov začiatočníkov
V Írsku je zakázané používať telefón počas šoférovania.
Za tento priestupok dostanete pokutu 60 eur.

