
PASY 

 CESTOVNÝ PAS SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 

Cestovný pas je doklad, ktorý umožňuje prekračovať hranice územia Slovenskej republiky a je identifikačným dokladom v 
zahraničí. Je úradnou verejnou listinou, ktorá tiež definuje štátnu príslušnosť a je miesto záznamu prekročenia hraníc a získaných 
a zaplatených víz. Slovenský pas je akceptovaný všetkými krajinami sveta. Vydáva sa s platnosťou na 10 rokov. Mladší ako 13 
rokov získajú pas pre premenlivosť výzoru len na 5 rokov. Dieťa do 5 rokov získa pas s platnosťou 2 roky.  

 

  

   

 POPLATKY 
 

Vystavenie pasu vykonáva policajný zbor a oddelenie prislúchajúce k bydlisku. Za vystavenie sú účtované poplatky v nasledovne j 
výške: 

 Starší ako 13 rokov platia za vystavenie pasu do 30 dní sumu 33,- €,  
v prípade expresného vyhotovenia je to 132,- €.  

 Deti 5 ročné až 13 ročné zaplatia za pas do 30 dní 13,- €  
a pri expresnom vyhotovení je to 52,- €.  

 Dieťa do 5 rokov má cenu v prípade 30 dňového čakania 8,- €   
a v prípade expresného vydania do dvoch dní je to 32 €.  

 Zapísanie dieťaťa do pasu je spoplatnené sumou 3 €.  

Poplatok sa neplatí v prípade, že je pas doplnený o údaj vážnej zmene zdravotného stavu. Vyzdvihnutie pasu je možné aj inou 
osobou v prípade úradne osvedčeného splnomocnenia. Za žiadateľa o pas mladšieho ako 15 rokov môže pas prijať výhradne len 
zákonný zástupca. Deti staršie ako 5 rokov musia mať svoj vlastný pas a nepočíta sa zapísanie v pase rodiča.  
Niektoré krajiny vôbec neakceptujú deti zapísané v pase rodiča. Napríklad Kuba. Povinnosti držiteľa cestovného pasu sú bližšie 
popísané na stránkach Ministerstva vnútra. http://www.minv.sk/..   

 

  

TYPY PASOV 
 

Slovenská republika vo svojej samostatnosti vydávala zatiaľ tri druhy pasov. Platné sú samozrejme momentálne všetky tri, no 
niektoré z nich môžu byť neplatné pri cestovaní do niektorých krajín. Napríklad prvé dve verzie sú neplatné pri ceste do USA, 
pretože USa vyžaduje biometrický pas, ktorý sa vydáva až od 15. januára 2008. Jeden z prvých biometrických pasov bol vydaný 
vtedajšiemu ministrovi vnútra Kaliňákovi. 
 
  

 

Cestovný pas, SR 

Prvý pas bol vydávaný od 1.4.1994 až do 31.3. 2005. Svetlé strany pre 

vízové pečiatky a nálepky boli stranované malými číslicami. Na zadnej 
strane je fotografia a osobné údaje. Ide o nie spevnenú stranu a fotografia 

je zaliata.  

Pas má obálku tmavozelenej farby s nápisom  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA, so štátnym znakom a pod ním s nápisom 

CESTOVNÝ PAS. 

  

 

 

Cestovný pas, SR  Európska únia 

Druhá verzia pasu sa začala vydávať v novej verzii po vstupe do Európskej 
únie. Strany získali fialkovkastý vzhľad a číslovanie je viac výraznejšie, na 

stranách sú národné tatranské motívy a zadná strana s fotografiou a údajmi 
sa vyznačuje nedostatkami. V zahraničí, najmú v Mexiku, v Bulharsku, či v 

Hondurase colníci často túto stranu natrhnú. Ide o veľmi tenkú stránku, 
ktorá je rovnaká ako všetky ostatné, len o trochu krehkejšia. Nie je výrazne 

spevnená a fotografia nie je zaliata, ale vytlačená.  

Obálka cestovného pasu je bordová so zlatým nápisom SLOVENSKÁ 
REPUBLIKA. Pod ním je štátny znak a dole ďalšie dva nápisy CESTOVNÝ 

PAS, EURÓPSKA ÚNIA 

http://www.minv.sk/?povinnosti-drzitela-cestovneho-pasu-a-inych-osob


 

  

Cestovný pas, SR + biometrické údaje 

Tretia a posledná verzia cestovných pasov je vydávaná od 15. januára 
2008 a automaticky ho získal každý po tomto dátume pričom predošlé 

verzie pasov sú stále platné. Pri žiadosti o pas sa skenuje oko, fotografuje 
sa priamo na pracovisku špeciálnou kamerou a k pasu sa získava aj 

odtlačok prsta. Strany so do modra, s národnými motívmi a slovenským 
znakom vedľa každého číslovania strany. Zadná strana cestovného pasu 

má reliéf hraníc mapy Európy citeľný na dotyk.  

Bordová farba obálky nesie označenie: EURÓPSKA ÚNIA, SLOVENSKÁ 
REPUBLIKA. Pod tým nájdete štátny znak a nižšie označenie CESTOVNÝ 

PAS so symbolom biometrických údajov.  

Obrázkový materiál pochádza zo stránok ministerstva vnútra minv.sk, kde neniesol označenie proti kopírovaniu. Náhľady pasov 
sú označené ako vzorové / specimen.. 

 

  

   
  

 PLATNOSŤ 
 

Pas je dospelej osobe vydávaný na obdobie 10 rokov. Viacero krajín umožní vstup do krajiny výhradne vtedy ak máte cestovný 
pas platný ešte 6 mesiacov po návrate na Slovensko. V prípade ak máte vízum platné dlhšie, ako pas, máte právo si pas 
ponechať. Máte taktiež právo si nechať vystaviť druhý cestovný pas. V prípade dlhšej platnosti víza v neplatnom pase je 

možné sa preukázať platným vízom pri vstupe do cudzej krajiny, no pre vstup do krajiny musíte mať aj platný pas. Neplatný pas 
(so skončenou dobou platnosti) je neplatný doklad.  
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VÍZA, ČASOVÝ POSUN, DOBA LETU DO EXOTIKY 

 



OČKOVANIA 

Aké očkovania potrebujem pred cestou do zahraničia? 

Pred cestou do zahraničia by ste mali venovať špeciálnu pozornosť očkovaniu, ktoré vám môže ušetriť 

množstvo nepríjemnosti s infekčnými ochoreniami vyskytujúcimi sa v danej krajine. Očkovanie 

cestovateľov je veľmi individuálne a očkujúci lekár musí brať do úvahy destináciu, charakter a dĺžku 

pobytu, ako aj váš zdravotný stav. 

Očkovanie by ste mali začať riešiť najneskôr 6 – 8 týždňov pred odchodom, keďže niektoré očkovania je 

potrebné podať vo viacerých dávkach s dostatočným odstupom. Pred návštevou očkovacieho centra 

kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára ohľadom platnosti očkovania proti tetanu, záškrtu a detskej obrne. 

Ak uplynula platnosť týchto očkovaní, preočkuje vás. 

Ako prvé sa vykonáva povinné očkovanie. Pre cestovateľov je povinné len očkovanie proti žltej zimnici, 

ktoré je potrebné absolvovať najneskôr 10 dní pred príchodom do inej krajiny. Pútnici vstupujúci do Mekky 

sa povinne očkujú aj proti meningokokovým infekciám, pre ostatných cestovateľov je toto očkovanie len 

odporúčané. Po absolvovaní povinných očkovaní sa pristupuje k odporúčaným, kde patrí očkovanie proti 

hepatitíde typu A a B, brušnému týfusu, detskej obrne, záškrtu, meningokokovej meningitíde, 

besnote, japonskej encefalitíde, cholere a chrípke. Odporúčané očkovania môže vykonať a zaznamenať  

 1.   CH O L E R A 

Žiadna krajina (oblasť) očkovanie proti cholere nevyžaduje. 
Očkovanie možno odporúčať pri pracovných pobytoch v oblastiach epidemického výskytu cholery. 
  

2.   Ž L T Á  Z I M N I C A 

-    očkovanie sa vyžaduje od všetkých cestujúcich starších ako 1 rok pri cestách do krajín: 
AFRIKA: BENIN, BURKINA FASO, KAMERÚN, STREDOAFRICKÁ REPUBLIKA, KONGO, POBREŽIE 
SLONOVINY, DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA KONGO (predtým ZAIRE), GABON, , GHANA, LIBÉRIA, 
MALI, MAURETÁNIA (mimo tých čo prichádzajú z neinfekčných oblastí s pobytom kratším ako 2 týždne), 
NIGER, RWANDA, SV. TOMÁŠ A PRINCOV OSTROV, TOGO 

  

JUŽNÁ AMERIKA: FRANCÚZSKA GUYANA 

  

-    očkovanie sa odporúča pri cestách do krajín (oblastí) endemického výskytu žltej zimnice: 
AFRIKA: ANGOLA, BURUNDI, ČAD, ETIÓPIA, ROVNÍKOVÁ GUINEA, GAMBIA, GUINEA, GUINEA-
BISSAU, KEŇA, NIGÉRIA, SENEGAL, SIERRA LEONE, SOMÁLSKO, SUDÁN, UGANDA, TANZÁNIA, 
ZAMBIA, 
  

STREDNÁ A JUŽNÁ AMERIKA: BOLÍVIA (oblasť Beni, Cochabamba, Santa Cruz a časť subtropickej 
oblasti La Paz), BRAZÍLIA (oblasť Acre, Amapá, Amazonas, Goiás, Maranháo, Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul, Minas Gerais, Pará, Rondonia, Roraima a Tocantis, Espirito Santo, Piaui, Bahia,  Sao Paolo, Paraná, 
Santa Catarina a Rio Grande do Sul ), KOLUMBIA, EKVÁDOR, GUYANA, PANAMA (provincia Chepo, 
Darién a San Blas), PERU (pri návšteve džungľových oblastí pod 2300 m n.m.), SURINAM, VENEZUELA, 
TRINIDAD a TOBAGO 

  

3.   P O L I O M Y E L I T Í D A 

-     očkovanie sa odporúča cestujúcim starším ako 30 rokov, ktorí cestujú do krajín s výskytom poliomyelitídy 
(najmä krajiny južnej a juhovýchodnej Ázie) 

  

4.   I N É 

(Odporúčané očkovania osobám vo vysokom riziku nákazy vzhľadom na dĺžku pobytu, charakter práce, 
epidemiologickú situáciu a špecifiká miesta pobytu). 
  

M E N I N G O K O K O V Á  M E N I N G I T Í D A 

-     očkovanie sa odporúča pri: 
-  cestách do oblastí epidemického výskytu meningokokovej meningitídy (krajiny rovníkovej Afriky) 

-  púti do Mekky (Saudská Arábia) 
-     očkovanie sa vyžaduje u pútnikov do Mekky 
 
  



J A P O N S K Á  E N C E F A L I T Í D A 

-     očkovanie sa odporúča pri dlhodobých pobytoch v oblasti epidemického výskytu japonskej encefalitídy 

  

VÝCHODNÁ A JUHOVÝCHODNÁ ÁZIA: 
BANGLADÉŠ              (6.-1.) 
BARMA                       (5.-10.) 
BHUTAN                     (6.-1.) 
BRUNEJ 

KAMBODŽA                (5.-10.) 
ČÍNA (sever)               (5.-9.) 
ČÍNA (juh)                   (4.-10.) 
INDIA (sever)              (6.-1.) 
INDIA (juh) 
INDONÉZIA 

JAPONSKO                 (4.-10.) 
LAOS                           (5.-10.) 
MALAJZIA 

NEPÁL                         (7.-12.) 
SEVERNÁ KÓREA      (5.-10.) 
PAKISTAN                   (6.-1.) 
FILIPÍNY 

SRÍ LANKA 

JUŽNÁ KÓREA            (7.-10.) 
TAIWAN                       (4.-10.) 
THAJSKO                    (5.-10.) 
VIETNAM                     (5.-10.) 
Poznámka: Riziko prenosu je iba v kalendárnych mesiacoch uvedených v zátvorke.  

             Pokiaľ tento údaj nie je uvedený, riziko prenosu trvá po celý rok. 
  

B R U Š N Ý  T Ý F U S 

-  očkovanie sa odporúča pri cestách do štátov Ázie (najmä indický subkontinent), Afriky, Strednej a Južnej 
Ameriky iba v tom prípade, že ide o dlhodobý pobyt alebo ak v mieste pobytu nie je zabezpečená pitná voda 
a hygienické podmienky sú zlé. 
  

Z Á Š K R T 

-  očkovanie sa odporúča cestujúcim starším ako 40 ročným pri dlhodobých pobytoch v krajinách 
epidemického výskytu záškrtu. 
  

VÍRUSOVÁ HEPATITÍDA TYPU A 

-  očkovanie sa odporúča cestujúcim do 54 rokov pri dlhodobých pobytoch v krajinách s vysokým výskytom 
tejto infekcie a s nízkym hygienickým štandardom v mieste pobytu. Sú to najmä africké krajiny, Ázia, 
Stredomorie, Stredný Východ, Stredná a Južná Amerika. 
  

VÍRUSOVÁ HEPATITÍDA TYPU B 

-  očkovanie sa odporúča pri dlhodobých pobytoch vo vysoko endemických oblastiach: krajiny Afriky, Južná 
a Stredná Amerika, Blízky Východ, Juhovýchodná Ázia a ostrovy Tichého oceánu. 

  

Pred cestou do zahraničia kontaktujte príslušné pracovisko, ktoré vám zostaví individuálny očkovací 

plán a vydá vám medzinárodný očkovací preukaz: 

Mesto Názov pracoviska Adresa Kontakty 

Bratislava 

Inštitút očkovania a cestovnej 

medicíny s. r. o. 

Teslova 33, 821 02 

Bratislava 

Tel: +421 2 4463 5473 

Mobil: +421 915 889 054 

E-mail: bakos@inocem.sk 

Web: www.inocem.sk 

Poliklinika cudzokrajných 

chorôb, Zama s.r.o. 

Americké námestie 3, 811 

08 Bratislava 

Tel.: +412 2 5296 2732, +421 2 

5292 5688 

Fax: +421 2 5296 2732 

 

mailto:bakos@inocem.sk

