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Odlietam na dovolenku. Na čo nezabudnúť pred cestou?
BRATISLAVA – Pred začiatkom leteckej dovolenkovej charterovej sezóny, ktorá je v najväčšom rozsahu citeľná na letisku od
júna do konca septembra, prináša Letisko M. R. Štefánika 1. časť praktických rád pre cestujúcich. V 1. časti pripomíname
cestujúcim, na čo nezabudnúť ešte predtým než prídu na letisko.

Skontrolujte si dĺžku platnosti pasu
Pred dovolenkou si nezabudnite vziať cestovný doklad a skontrolovať dĺžku
platnosti pasu po návrate.
Pozor! Nezabudnite skontrolovať pas aj malým deťom, ktorým sa
vydáva len na 2 roky a platný musí byť spravidla ešte 6 mesiacov po
návrate z dovolenky.
Podmienky pre vstup do dovolenkových krajín:
Egypt
Tunisko
Turecko
Omán
UAE*

Ak dĺžka platnosti pasu cestujúceho nebude
dostatočná, nebude mu odlet umožnený.

platnosť pasu aspoň 6 mesiacov po návrate, víza sa získavajú po prílete do krajiny
platnosť pasu počas pobytu, netreba víza
platnosť pasu aspoň 150 dní po návrate (5 mesiacov), netreba víza
platnosť pasu aspoň 6 mesiacov po návrate, víza sa získavajú po prílete do krajiny
platnosť pasu aspoň 6 mesiacov po návrate, netreba víza

*UAE - Spojené arabské emiráty

Vybavte si lekárske potvrdenia
Niektoré letecké spoločnosti vyžadujú pri zdravotných komplikáciách potvrdenie od lekára nie staršie ako 6, 7, 10 či 14 dní.
Niektorí dopravcovia vyžadujú potvrdenie o zdravotnom stave cestujúceho na predpísanom formulári, tzv. Travel Clearance
form, Fit to ﬂy, MEDIF (Medical Information Form). Obvykle nájdete tento formulár na webovej stránke spoločnosti, s ktorou
sa chystáte letieť, a to v sekcii Prepravné podmienky.
V prípade, že cestujúci nemá potvrdenie od lekára na predpísanom formulári požadovanom leteckou spoločnosťou, nemusí
byť pripustený na odlet.

Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a. s. (BTS) je najväčším letiskom v Slovenskej republike. Nachádza sa 9 km od centra hlavného mesta Bratislavy, v katastri mestskej časti
Bratislava-Ružinov. Ročne vybaví letisko spolu na prílete a odlete približne 1,5 milióna cestujúcich, odbaví približne 21 000 ton leteckého nákladu a zaznamená približne 25 000 pohybov lietadiel.
História letiska siaha do rokov 1947-48, keď sa začalo s výstavbou letiska. Pravidelná prevádzka bola spustená v roku 1951.
Pravidelné linky zabezpečuje 5 leteckých spoločností – Ryanair, Pobeda, České aerolínie, flydubai, Wizz Air, sezónne pravidelné a charterové linky spoločnosť Travel Service/Smartwings. Z letiska
BTS sa lieta do 30 pravidelných destinácií v 29 mestách a 15 krajinách.
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Potvrdenie o zdravotnom stave musí mať cestujúci pri sebe pri vybavení na check-in pulte a počas celej doby letu. Napr.
spoločnosti Travel Service a SmartWings ho vyžadujú v týchto prípadoch:
> infarkt (do 21 dní od udalosti),
> mŕtvica (do 10 dní od udalosti),
> novonarodené deti (do 7 dní od pôrodu)
> choroba z dekompresie,
> pneumotorax (do 14 dní od udalosti),
> požiadavka na službu nosítok/pri cestovaní s inkubátorom,
> potreba zdravotníckeho kyslíku počas letu,
> neschopnosť pri sedení udržať vzpriamenú pozíciu,
> poranenia hlavy (do 14 dní od udalosti),
> zlomeniny (okrem nekomplikovaných zlomenín horných končatín a prstov horných končatín),
> sadra (okrem sadier horných končatín a prstov horných končatín),
> nekomplikované jednoduché tehotenstvo (od 26. do 34. týždňa),
> nekomplikované viacpočetné tehotenstvo (od 20. do 28. týždňa),
> ťažká žilová trombóza,
> ťažká duševná choroba (cestujúci musí cestovať so sprievodom, ktorý má zabezpečené vedľajšie sedadlo),
> akákoľvek vážna alebo akútna infekčná choroba (vrátane ovčích kiahní).
Lekárske potvrdenie alebo iný hodnoverný doklad (napr. preukaz pacienta) treba ukázať na bezpečnostnej kontrole v
prípade, že má cestujúci v tele voperovaný kovový predmet, kardiostimulátor, potrebuje inzulínové perá a pod. Potvrdenie by
malo byť v slovenskom aj anglickom jazyku, nemusí byť úradne overené, nemá predpísaný vzor.

Pobaľte sa do pevnej batožiny
Batožina, ktorá je skladnejšia, jednoliatejšia, pevnej konštrukcie, s
penovou výplňou, chránená cestovným zámkom, je na cestovanie
leteckou dopravou vhodnejšia. Naopak, batožina, ktorej súčasťou je
množstvo úchytiek, zipsov, strapcov, ramenné popruhy, bedrové popruhy,
vrecká a i. je náchylnejšia na zachytenie pri prechode bezpečnostnou
kontrolou na batožinových pásoch.
V prípade plastových kufrov dochádza najčastejšie k poškodeniu koliesok
prípadne držadiel, napriek tomu tieto možno vyhodnotiť ako najodolnejšie. Pri leteckej doprave sú však omnoho náchylnejšie na poškodenie
rôzne druhy batohov (vzhľadom na množstvo popruhov, zipsov atď.) či
textilné kufre.
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Možno si vziať do príručnej batožiny jedlo na cestu?
V príručnej batožine môžete prepravovať potraviny (obložené bagety,
chlieb, keksy, chipsy, instantné polievky a pod.) a látky tekutej povahy v
objeme do 100 ml alebo 100 gramov.
Tekutiny musia byť uložené v uzatvárateľnom plastovom vrecku (tzv. zipp
vrecku) spolu s ostatnými látkami tekutej povahy. Ich súčet nemôže
presiahnuť 1 liter. Ak potrebujete prepraviť potraviny vo väčšom objeme,
umiestnite si ich do podanej batožiny.

POZOR! Prepraviť bryndzu, maslo, tresku, kečup, horčicu, nutellu,
nátierkový syr, tvaroh, paštétu, krémový koláč, cottage cheese možno
v príručnej batožiny len v objeme do 100 gramov alebo 100 ml.

Nezabudnite na lieky
Nebojte sa vziať si na palubu lietadla lieky, ktoré potrebujete, či už sú to
tabletky alebo tekuté lieky. Cestujúci smie v príručnej batožine prevážať
bežne dostupné lieky v balení do 100 ml alebo v pevnom skupenstve:
> bez potreby lekárskeho predpisu,
> umiestnené v priehľadnom a opätovne uzatvárateľnom plastovom
vrecku (spolu s inými tekutinami, aerosólmi a gélmi) s kapacitou do
1 litra, pričom obsah tohto plastového vrecka sa doň bez problémov
zmestí a vrecko je úplne zatvorené.
Do skupiny patria: nosné/očné kvapky, sirup proti kašľu a i.
V prípade potreby inzulínových pier alebo tekutých liekov (sirup proti
kašľu, roztok pre umytie kontaktných šošoviek, nápoj pre osobu postihnutú cukrovkou a iné) s obsahom balenia väčším ako 100 ml - tieto možno
prepraviť v príručnej batožine aj v objeme väčšom ako 100 ml, nevyžaduje
sa predloženie lekárskeho potvrdenia.
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