Dovolenka s úsmevom a bez problémov

CHORVÁTSKO

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2019

Dôležité kontakty:

Cestovné doklady
Do Chorvátska môžete vycestovať
s PLATNÝM CESTOVNÝM PASOM alebo
OBČIANSKYM PREUKAZOM. Každé dieťa
musí mať VLASTNÝ CESTOVNÝ DOKLAD –
podľa veku občiansky preukaz
(nad 15 rokov veku) alebo pas (od narodenia). Váš cestovný doklad musí byť v platnosti počas celého pobytu v Chorvátsku
a v deň návratu na Slovensko.
POZOR!
Pred cestou si urobte overenú fotokópiu
údajovej strany cestovného dokladu
a uložte si ju oddelene od ostatných
dokladov. Cestovné doklady počas
dovolenky uložte NA BEZPEČNÉ MIESTO
– DO HOTELOVÉHO TREZORA. Fotokópia
cestovného dokladu slúži len pre potreby
identifikácie. Nie je náhradou
cestovného dokladu. Stratu alebo odcudzenie dokladov je potrebné
okamžite NAHLÁSIŤ NA NAJBLIŽŠEJ
POLICAJNEJ STANICI a vyžiadať si písomné
potvrdenie o strate/krádeži. Na základe
tohto potvrdenia Vám bude môcť byť
vydaný náhradný cestovný doklad.

Jednotné číslo pre všetky núdzové situácie v Chorvátsku je číslo 112, Prvá pomoc: 194, Polícia: 192, Hasiči: 193
Pomoc motoristom na cestách: 1987 (ak telefonujte z mobilného telefónu: +385 1 1987)
Pohotovostná služba Veľvyslanectva SR v Záhrebe : + 385 98 278 182
V termíne od 15. 6. do 15. 9. 2019 bude pomáhať slovenským turistom v Chorvátsku Polícia SR:
Policajná hliadka SR v Trogire: +385 997201 001
Policajná hliadka SR v Crikvenici: +385 997201 002

Domáce zvieratá

Vaši domáci miláčikovia (psy, mačky, fretky)
musia mať cestovný pas zvieraťa, v ktorom sú
zaznamenané potrebné očkovania.
V prípade iných zvierat – vtáky, korytnačky
a i. – je potrebné mať potvrdenie od veterinára
o zdravotnom stave zvieraťa s údajmi o pôvode
zvieraťa a s jeho identifikačnými znakmi.
Do Chorvátska nemôžete cestovať so všetkými
plemenami psov – teriéry typu bull, ktoré nie sú
zapísané v registri Medzinárodnej kynologickej
organizácie FIC (napríklad pitbull teriér a jeho
krížence) sú v Chorvátsku zakázané.

Ak cestujete autom ...
Nezabudnite si vziať so sebou vodičský preukaz, technický preukaz a doklad o zákonnom poistení vozidla tzv.
„zelenú kartu“. V prípade požičaného alebo služobného auta majte so sebou aj notársky overenú plnú moc majiteľa vozidla v chorvátčine alebo v angličtine.
Pri dopravnej nehode volajte POLÍCIU na číslo 192. V prípade škody na vozidle si od polície vyžiadajte Záznam
o dopravnej nehode, ktorý budete potrebovať pri návrate na Slovensko a tiež ho budete potrebovať
pre slovenskú poisťovňu. Tento záznam nedostanete na mieste nehody, ale na policajnom oddelení, ktoré dopravnú nehodu riešilo, za správny poplatok 20 HRK.
POZOR!
Za jazdu pod vplyvom alkoholu (viac ako 0,50 promile v krvi), omamných a psychotropných látok alebo pod vplyvom liekov, za jazdu v zakázanom smere, predbiehanie kolóny na neprehľadnom mieste, alebo pri prekročení
povolenej rýchlosti o viac ako 50 km/hod hrozí v Chorvátsku trest odňatia slobody až na tri roky!

Odporúčame
Cestovanie s deťmi

Chorvátske orgány pri ceste neplnoletých detí so slovenským občianstvom
v sprievode iných osôb ako rodičov
alebo zákonného zástupcu nevyžadujú
overené potvrdenie o súhlase alebo
splnomocnenie rodičov.

- uzavrieť primerané komerčné CESTOVNÉ POISTENIE liečebných nákladov v zahraničí,
- využiť službu bezplatnej dobrovoľnej registrácie na webovej stránke ministerstva: www.mzv.sk.
- venovať zvýšenú pozornosť svojim osobným veciam, nenechávať ich bez dozoru na plážach a na verejných
priestranstvách,
- dovoz chladných zbraní (kaser, lovecký nôž, obušok, baseballová palica a pod.) je do Chorvátska bez ich prihlásenia pri vstupe do krajiny ZAKÁZANÝ. Ak ich polícia pri vstupe do krajiny, resp. aj pri kontrole vo vnútrozemí
nájde, hrozí priestupcovi peňažná pokuta vo výške od 5.000 do 40.000 HRK, alebo trest odňatia slobody
až na 60 dní. Zbraň bude priestupcovi odňatá.

ŽELÁME VÁM PEKNÚ DOVOLENKU V CHORVÁTSKU!

