CESTOVNÉ DOKLADY PRI CESTE DO CHORVÁTSKA
Predpisy: Nariadenie o vízovom systéme (NN 41/08); Vízové pravidlá (NN 49/08)
Občania Slovenskej republiky na vstup do Chorvátskej republiky nepotrebujú vízum
pokiaľ ide o turistický pobyt do 90 dní (v rámci 6 mesiacov). Po vyčerpaní povoleného 90dňového turistického pobytu cudzinec môže do Chorvátska opäť vstúpiť až po uplynutí 6
mesiacov od jeho prvého vstupu do Chorvátska.
Občania členských krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ), Andorrského
kniežatstva, Monackého kniežatstva, Republiky San Marino, Svätej stolice, Švajčiarskej
konfederácie, môžu do Chorvátskej republiky cestovať s platným identifikačným
preukazom – občianskym preukazom.
To znamená, že aj občania Slovenskej republiky môžu pri ceste do Chorvátska využiť ako
cestovný doklad slovenský občiansky preukaz. Toto pravidlo platí celoročne a bez ohľadu na
spôsob dopravy (autom, autobusom, letecky).
VÍZUM: Občania z krajín, pre ktoré platí vízová povinnosť, potrebujú na vstup, pobyt
alebo tranzit cez Chorvátsku republiku vízum a tí, ktorí majú prechodný alebo trvalý pobyt
na Slovensku, môžu o vízum do Chorvátska požiadať aj na Veľvyslanectve Chorvátskej
republiky v Bratislave. Cudzinci, ktorí potrebujú na vstup do Chorvátska vízum
a v Slovenskej republike sa zdržiavajú na základe Schengenských víz (typ C pre viac vstupov)
a pochádzajú z krajiny, v ktorej Chorvátsko nemá svoje diplomatické zastúpenie, môžu
požiadať o vízum do Chorvátska na Veľvyslanectve Chorvátskej republiky v Bratislave, K žiadosti o vízum do Chorvátska je potrebné priložiť nasledovné dokumenty: .
- cestovný doklad (platnosť cestovného dokladu musí byť najmenej tri mesiace po vypršaní
doby platnosti víza) a povolenie na pobyt v SR ;
- 1 fotografia 35 x 45 mm;
- potvrdenie o zdravotnom poistení, ktoré platí v Chorvátsku (nie len v krajinách EÚ), resp. o
cestovnom poistení ;
- účel pobytu: voucher – poukaz o zájazde od CK, potvrdenie o rezervácii hotela, alebo iného
ubytovania, originál záručného listu – fyz/práv. osoba (záručný list musí mať predpísanú
formu); ak záručný list vypĺňa v Chorvátsku fyzická osoba, musí byť podpis na ňom
overený u notára, ak ho vypĺňa právnická osoba, musí ho potvrdiť pečiatkou a podpisom
zástupcu spoločnosti.
- dokument, ktorým sa dokáže dopravný prostriedok, ktorým sa cestuje (letenka alebo iný
lístok, ak je dopravným prostriedkom automobil - dokumenty od vozidla) a úmysel návratu
do rodnej krajiny (povolenie na pobyt v SR), resp. možnosť vstupu do tretej krajiny (vízum
potrebné pre tretiu krajinu, ak sa vyžaduje tranzit cez územie Chorvátskej republiky).
- konzulárny poplatok je 36 EUR

FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA POBYT V CHORVÁTSKU Kompetentný orgán môže
na hranici žiadať od cudzinca dôkaz, že vlastní dostatočné finančné prostriedky na pobyt v
Chorvátsku. Výška tých prostriedkov je 100, resp. 50 Eur na osobu a deň (suma 100 Eur sa
vzťahuje na individuálne cestovanie; 50 Eur na cestovanie cez cestovnú kanceláriu, keď už
turisti majú zaplatený pobyt v Chorvátsku).

Je však potrebné zdôrazniť, že toto nariadenie nie je žiadnou novinkou. Rovnaké
nariadenie s rovnakou sumou bolo schválené aj predchádzajúcimi nariadeniami Vlády z
predchádzajúcich rokov (2004, 2005). Cudzinec pritom môže disponovanie daným
množstvom finančných prostriedkov dokázať hotovosťou, ale aj všetkými súčasnými
platobnými prostriedkami (napríklad platobnými kartami), ako aj doteraz.
Neznamená to však, že na hranici pri vstupe do Chorvátskej republiky budú kontrolované
finančné prostriedky všetkých cestujúcich, ale že o to hraničná polícia môže požiadať v
prípade, že to sama považuje za potrebné.
ZDRAVOTNÉ POISTENIE
Zmluvou o sociálnom poistení medzi Chorvátskom a Slovenskom nebola upravená otázka
poskytovania zdravotného poistenia. Medzi Chorvátskom a Slovenskom nie je uzatvorená
zmluva o používaní Európskeho preukazu zdravotného poistenia. Preto slovenskí občania
musia uzavrieť cestovné poistenie, ktoré sa ako jediné môže používať ako doklad o
zdravotnom poistení v Chorvátskej republike.
VSTUP MALOLETÝCH DO CHORVÁTSKEJ REPUBLIKY
Chorvátsky parlament schválil novelu zákona o cudzincoch, ktorá okrem iného s účinnosťou
od 1.apríla 2009 ruší povinnosť cudzincov vo veku do 18 rokov, mať pri vstupe na územie
Chorvátskej republiky písomný súhlas zákonného zástupcu.
Pre informácie o vízach a iné informácie kontaktujte konzulárne oddelenie Veľvyslanectva
Chorvátskej republiky v Bratislave každý pracovný deň od 10:00 do 13:00 hod, tel.:
02/57202091; alebo e-mailom na: croemb.bratislava@mvpei.hr.
COLNÉ PREDPISY
Zahraniční a tuzemskí cestujúci sú oslobodení od platenia dovozného cla a dane pri dovoze
osobnej batožiny, ktorou sa rozumejú predmety určené pre osobné potreby cestujúceho
počas cesty - obuv, odev, hygienické potreby, fotoaparáty, prenosné zariadenia (rádio, CDplayer, TV, počítač a pod.).
Predmety neobchodného charakteru (vzhľadom na druh a množstvo), ktoré nie sú určené na
ďalší predaj – menšie domáce predmety a dary, ktorých úhrnná hodnota nepresahuje 1000,00
kún.
Popri tom sú cestujúci oslobodení od platenia cla i na nasledujúci tovar:
• 200 cigariet alebo 100 cigarillos alebo 50 cigár alebo 250 gramov tabaku,
• 1 liter destilátu alebo liehoviny,
• 2 litre likéru alebo dezertného alebo šumivého vína,
• 2 litrov stolového vína,
• parfum do 50 gramov,
• 250 ml toaletnej vody,
• lieky a zdravotnícke výrobky v množstve zodpovedajúcom osobným potrebám cestujúceho,
• homeopatické výrobky (jedno balenie).
Cestujúci mladší ako 17 rokov nie sú oslobodení od platenia cla za tabakové a alkoholické
výrobky.
Predmety, ktoré nespĺňajú uvedené podmienky, podliehajú plateniu cla a dane.

Všetok tovar, ktorý sa dováža do Chorvátskej republiky, podlieha opatreniam colného dozoru.
Na určitých hraničných priechodoch sú zelenou farbou označené pruhy pre cestujúcich
dovážajúcich tovar, ktorý nepodlieha plateniu cla alebo dovozným/ vývozným povoleniam,
respektíve zákazom. Ak sa na tovar nevzťahuje oslobodenie od platenia cla a hodnota tovaru
nepresahuje 5.000,00 kún, cestujúci zaplatí clo podľa jednotnej colnej sadzby 10% a daň z
pridanej hodnoty vo výške 22%, avšak na niektoré výrobky (káva, nealkoholické nápoje) sa
vyrubuje aj zvláštna daň. Ak ide o tovar, ktorého hodnota presahuje 5.000,00 kún, alebo o
tabakové a alkoholické výrobky ako aj pohonné látky a parfumy, nemožno uplatniť jednotnú
sadzbu vo výške 10%, lež sa clo vypočíta podľa sadzby, ktorá je predpísaná Colným
sadzobníkom. Ba dokonca sám cestujúci môže požiadať, aby bol tovar preclený podľa sadzby
z Colného sadzobníka, ale vtedy sa preclenie tovaru musí vykonať vo vnútrozemskej colnici.
Na výpočet cla a dane sa určuje colná hodnota na základe účtenky, ktorú na tovar vystavil
predávajúci. K vypočítanej hodnote sa pridávajú dopravné a iné náklady, ktoré vznikli po
chorvátsku hranicu. Pokiaľ je predmetom vymerania cla výrobok z krajiny pôvodu, s ktorou
Chorvátska republika má uzavreté dohody o voľnom obchode, na základe žiadosti
cestujúceho možno uplatniť príslušnú nižšiu sadzbu cla alebo sadzbu „voľnú“, kedy je na
hraničnom priechode možné precliť tovar do sumy 1.200 EUR. Pritom nebude treba
predkladať potvrdenie EUR. 1 či vyhlásenie na účtenke ako dôkaz o pôvode. Do
vyúčtovacieho tlačiva sa vpíše poznámka, že bol uplatnený zvýhodnený pôvod.
Hotovosť a šeky v cudzej mene ako aj hotovosť a šeky v kunách môžu zahraniční
cestujúci dovážať alebo vyvážať bez obmedzenia, no povinní sú colníkovi prihlásiť dovoz
alebo vývoz sumy 10.000,00 EUR a vyššej.
Kultúrne dedičstvo (zvláštne zbierky, archeologické nálezy, obrazy, sochy, staré knihy,
etnografické bohatstvo, atď.) možno dovážať a vyvážať len na základe povolenia orgánov
poverených ochranou kultúrneho dedičstva (vývozné povolenie / export licence).
Všetky druhy zvierat sa môžu dovážať do Chorvátska len cez určené hraničné priechody, kde
hraničná veterinárna inšpekcia vykonáva zdravotnú kontrolu. Každé zviera musí mať
medzinárodné osvedčenie o zdravotnom stave zvieraťa alebo veterinárny certifikát vystavený
krajinou vývozu.
Dočasný dovoz a vývoz domácich miláčikov (psy, mačky, vtáky a pod.) na kratšie obdobie
(turistická cesta, či pobyt, dovolenka…) môže byť povolený jedine vtedy, ak majiteľ vlastní
medzinárodné osvedčenie o zdravotnom stave zvieraťa, a môže sa vykonať cez všetky
hraničné priechody. Domáci miláčikovia (psy, mačky a zvieratá z čeľade kún) musia byť
pred vstupom do krajiny označené mikročipom alebo zreteľne čitateľným vytetovaným
číslom, ktoré musí byť zapísané v medzinárodnom osvedčení (certifikáte) vydanom v súlade s
platnou legislatívou Chorvátskej republiky. Do Chorvátskej republiky je zakázaný dovoz a
dočasné zdržiavanie sa nebezpečných psov plemena teriér typu bull, ktoré nie sú zapísané
do registra Medzinárodnej kynologickej organizácie (FCI) (pit bull teriér) a jeho krížencov.
Exempláre ohrozených druhov divej fauny a flóry (napr. korytnačky, hady, vtáky, jašterice)
ako aj trofeje a výrobky zhotovené z týchto zvierat a rastlín sa môžu dovážať a vyvážať iba na
základe medzinárodného potvrdenia CITES, ktoré vystavujú úradné orgány v krajine vývozu.
Cestujúci môžu pre svoju osobnú potrebu doviezť lieky v množstve nevyhnutnom na ich
liečenie v trvaní najviac jedného mesiaca, a to na základe lekárskej dokumentácie (chorobopis
a pod.) Dovoz alebo vývoz omamných látok je cestujúcim zakázaný, avšak možné je doviezť

alebo vyviezť lieky, ktoré obsahujú omamné látky v množstve nevyhnutnom pre osobné
použitie v trvaní najviac päť dní, ak k tomu cestujúci vlastní lekársku dokumentáciu.
Rastliny, semená, sadivo, organické hnojivá a rastlinné výrobky, s ktorými sa môžu preniesť
rastlinní škodcovia, možno doviezť do Chorvátska iba cez hraničné priechody, na ktorých
hraničná inšpekcia vykonáva zdravotnú kontrolu. Každá zásielka musí mať osvedčenie o
zdravotnom stave (fytocertifikát), ktoré vystavuje krajina vývozu. Zdravotná kontrola a
fytocertifikát nie sú povinné, ak cestujúci dováža malé zásielky semien zeleniny a kvetín v
originálnom balení a o celkovej hmotnosti do 100 g, respektíve hľúz a cibuliek kvetín o
celkovej hmotnosti do troch kíl v originálnom balení s deklaráciou a pôvodom niektorej z
členských krajín Európskej únie.
Cestujúci sú povinní pri prechode štátnej hranice prihlásiť polícii zbrane a strelivo, ktoré
dovážajú so sebou. Cez štátnu hranicu sa môžu dovážať iba zbrane, na ktoré cestujúci vlastní
zbrojný pas. Zahraničným cestujúcim hraničná polícia vystaví Povolenie na držbu a nosenie
športovej zbrane počas pobytu v Chorvátskej republike.
Zahraniční cestujúci môžu dočasne doviezť predmety, ktoré osobne potrebujú v čase
pobytu v Chorvátskej republike pre turistiku, šport, obchodné stretnutia a pod. Predmety
musia byť dovezené cestujúcim alebo v batožine cestujúceho a musia byť vyvezené
najneskôr, keď cestujúci opustí územie Chorvátskej republiky. Osobné automobily, obytné
prívesy a podobne sa môžu dočasne doviezť na obdobie najviac šesť mesiacov v priebehu
dvanásťmesačného obdobia, zatiaľ čo športové a rekreačné plavidlá sa môžu dočasne doviezť
na obdobie osemnásť mesiacov. Právo na dočasný dovoz sa vzťahuje na dopravné
prostriedky:
- registrované mimo územia Chorvátskej republiky na meno zahraničnej osoby
- vo vlastníctve zahraničnej osoby, t.j. osoby so sídlom, respektíve obvyklým miestom pobytu
mimo Chorvátskej republiky
- ktoré používa osoba s obvyklým miestom pobytu mimo Chorvátskej republiky.
Dočasne dovezené predmety a dopravné prostriedky sa nesmú dávať do užívania druhým
osobám, ani ich používať na iné účely. Ak sa dočasne dovezené predmety alebo dočasne
dovezené dopravné prostriedky dajú do užívania druhým osobám alebo sa použijú na iné
účely, bude sa to považovať za colný priestupok.
V Chorvátsku nie sú predpísané vývozné clá, takže sa nevyrubujú poplatky pri vývoze, čo
však neznamená, že tovar nepodlieha vývoznej kontrole (zdravotné predpisy, ohrozené druhy,
kultúrny majetok a pod.).
Cudzí štátni príslušníci, ktorí v Chorvátsku nemajú trvalý alebo dočasný pobyt, majú nárok
na vrátenie dane za tovar, ktorý nakúpili v Chorvátsku, ak sú splnené tieto podmienky:
- hodnota tovaru na jednej účtenke je väčšia než 740,00 kún,
- predávajúci vystavil vyplnené Tlačivo PDV-P (DPH),
- kupujúci - cudzí štátny príslušník kúpený tovar vyviezol do zahraničia,
- kúpený tovar je poskytnutý k nahliadnutiu colnici, ktorá potvrdí Tlačivo PDV-P (DPH) a
zaznamená doňho dátum prechodu cez hranicu. Žiadosť o vrátenie dane musí cudzí štátny
príslušník počas 6 mesiacov od vystavenia účtenky. Nárok na vrátenie dane sa nevzťahuje na
kúpené ropné deriváty.
NÁROK NA VRÁTENIE DPH
Cestujúci, ktorí nemajú prechodný ani trvalý pobyt na území Chorvátska, majú nárok na
vrátenie DPH za tovar, ktorý kúpili v Chorvátsku, ak splnia nasledujúce podmienky:
- hodnota tovaru vystaveného na jeden účet presahuje 740,00 kún

-

predávajúci vystavil vyplnený Formulár PDV-P (DPH)
kupujúci alebo alebo niekto v mene kupujúceho previezol zakúpený tovar do
zahraničia pred vypršaním 3 mesiacov od dátumu uvedeného na účte
zakúpený tovar sa poskytne k nahliadnutiu na colnici, ktorá overuje Formulár PDV-P
(DPH) a zapisuje číslo evidencie colnice a datum prechodu hraníc

Žiadosť na vrátenie DPH kupujúci podáva do 6 mesiacov od dátumu vystavenia účtenky.
Nárok na vrátenie DPH sa nevzťahuje na zakúpené naftové deriváty.
DOVOZ POTRAVÍN DO CHORVÁTSKA
V súvislosti s uverejnením a vstúpením do platnosti Pravidiel o podmienkach dovozu
výrobkov živočíšneho pôvodu (poštou alebo v osobnej batožine) (NN 53/08) sa zmenilo to, že
v súčasnosti je možné z členských krajín Európskej únie, Andorry, Švajčiarska,
Lichtenštajnska, Nórska a ostatných uvedených krajín do Chorvátskej republiky doviezť v
osobnej batožine bez dodatočných veterinárnych prehliadok a certifikátov väčšie množstvo
výrobkov živočíšneho pôvodu ako predtým.
Jedna osoba z členskej krajiny EÚ a ostatných uvedených krajín môže do Chorvátskej
republiky doviezť:
-

do 10 kg mäsa a mlieka a mäsových a mliečnych výrobkov vrátane potravy pre psov,
ktorá obsahuje mäso alebo mlieko,

-

do 20 kg rybacích výrobkov, resp. jednu rybu – podľa toho, čo je ťažšie,

-

do 10 kg ostatných výrobkov ako sú med, živé ustrice, živé slávky, slimáky a pod.

-

do 10 kg stravy pre dojčatá a stravy pre osobitné potreby a špeciálnej stravy pre
domácich miláčikov

-

125 g na osobu výrobkov z chránených druhov, ako je napr. kaviár

Kontrolu osobnej batožiny ako aj poštových zásielok vykonávajú colníci.
Všetko, čo sa z jednotlivých krajín do Chorvátskej republiky dováža v množstvách vyšších
ako sú dovolené, sa považuje za komerčný dovoz a takéto zásielky musia mať veterinárny
certifikát a musia sa prihlásiť hraničnej veterinárnej inšpekcii.
Nariadenia uvedených pravidiel sa nevzťahujú na nasledovné výrobky: chlieb, koláče, keksy,
čokoláda a cukrárenské výrobky (vrátane sladkostí), ktoré nie sú pomiešané, alebo plnené
výrobkami z mäsa; na stravovacie doplnky zabalené pre konečného spotrebiteľa, mäsové
extrakty a koncentráty, olivy plnené rybami, cestoviny, ktoré nie sú pomiešané, alebo plnené
výrobkami z mäsa, korenia zabalené pre konečného spotrebiteľa, iné potravinové výrobky,
ktoré neobsahujú čerstvé alebo spracované mäso a výrobky z mlieka a obsahujú menej ako
50% spracovaných vajec alebo rybacích produktov. Tieto výrobky sa do Chorvátskej
republiky môžu doviezť v neobmedzených množstvách.
Nové pravidlá vstupujú do platnosti dňa 20. 05. 2009.
CESTNÁ DOPRAVA
Predpisy: Zákon o bezpečnosti cestnej premávky (NN 67/08)

Na ceste v obci je najvyššia povolená rýchlosť 50 km/h, resp. rýchlosť povolená dopravnou
značkou pre celú obec alebo jej časť.
Peňažné pokuty za prekročenie najvyššej povolenej rýchlosti v obci sú:
- od 5,000 do 15,000 kún alebo trest väzenia 60 dní za prekročenie najvyššej povolenej
rýchlosti v obci alebo rýchlosti, ktorú povoľuje dopravná značka, o viac ako 50 km/h
- 2,000 kún – za prekročenie najvyššej povolenej rýchlosti v obci alebo rýchlosti, ktorú
povoľuje dopravná značka, o 30 až 50 km/h
- 1,000 kún –za prekročenie najvyššej povolenej rýchlosti v obci alebo rýchlosti, ktorú
povoľuje dopravná značka, o 20 až 30 km/h
- 500 kún – za prekročenie najvyššej povolenej rýchlosti v obci alebo rýchlosti, ktorú
povoľuje dopravná značka, o 10 až 20 km/h
- 300 kún - za prekročenie najvyššej povolenej rýchlosti v obci alebo rýchlosti, ktorú
povoľuje dopravná značka, o 10 km/h
Na ceste mimo obce určuje najvyššiu povolenú rýchlosť dopravná značka, maximálne
hodnoty sú:
- 130 km/h na diaľnici; 110 km/h na cestách určených výlučne na premávku motorových
vozidiel a na rýchlocestách; 90 km/h na ostatných cestách.
Pokuty:
-od 3,000 do 7,000 kún - za prekročenie najvyššej povolenej rýchlosti mimo obce alebo
rýchlosti, ktorú povoľuje dopravná značka, o viac ako 50 km/h
- od 1,000 kún - za prekročenie najvyššej povolenej rýchlosti mimo obce alebo rýchlosti,
ktorú povoľuje dopravná značka, o 30 až 50 km/h
- 500 kún - za prekročenie najvyššej povolenej rýchlosti mimo obce alebo rýchlosti, ktorú
povoľuje dopravná značka, o 10 až 30 km/h
ALKOHOL V KRVI: Vodič vozidla kategórie A1, A2, A, B, B+E, F, G a M nesmie viesť
vozidlo na ceste ani začať viesť vozidlo, ak má v organizme obsah opojných látok alebo
alkoholu vyšší ako 0,50 g/kg, resp. zodpovedajúce množstvo miligramov v litri
vydýchnutého vzduchu.
- ak vodič, ktorý má v organizme do 0,50 g/kg alkoholu, urobí nejaký priestupok, bude za
tento priestupok potrestaný, pričom sa šoférovanie s obsahom alkoholu v krvi do 0,50
g/kg bude považovať za osobitný priestupok; peňažná pokuta je 700 kún dostane vodič,
ktorý spraví priestupok a bude mať v organizme do 0,50 mg/kg alkoholu
- peňažnú pokutu od 1,000 do 2,000 kún dostane vodič, ktorý spraví priestupok a bude mať
v organizme od 0,50 do 1,0 g/kg alkoholu
- peňažnú pokutu od 2,000 do 5,000 kún dostane vodič, ktorý spraví priestupok a bude mať
v organizme od 1,0 do 1,5 g/kg alkoholu
- peňažnú pokutu od 5,000 do 15,000 kún, alebo trest väzenia do 60 dní dostane vodič,
ktorý spraví priestupok a bude mať v organizme viac ako 1,5 g/kg alkoholu alebo bude
pod vplyvom drog
SVETLÁ: Počas zimného času musia byť na motorových vozidlách počas jazdy cez deň
zapálené denné alebo stretávacie svetlá.
PRILBY: Vodič motocyklu alebo mopedu a osoby, ktoré sa prevážajú týmto vozidlom,
musia počas jazdy na ceste mať na hlave predpísanú a riadne pripevnenú ochrannú prilbu.
Ochrannú prilbu musia počas jazdy na ceste nosiť na hlave aj vodiči bicykla mladší ako 16
rokov. Ak vodič motocykla alebo mopedu a osoba, ktorá sa preváža, počas jazdy na ceste

nemajú na hlave ochrannú prilbu, budú potrestaní peňažnou pokutou 700 kún. Výška pokuty
pre cyklistu za nenosenie ochrannej prilby počas jazdy na ceste je 300 kún.
BEZPEČNOSTNÉ PÁSY A DETI V AUTOMOBILE
- vodič a cestujúci sú povinní pripútať sa počas jazdy v motorovom vozidle na sedadlách,
ktoré sú vybavené bezpečnostnými pásmi
- dieťa mladšie ako 5 rokov sa môže prevážať len na zadných sedadlách a to v osobitnej
bezpečnostnej sedačke, ktorá je k vozidlu pripevnená bezpečnostným pásom vozidla
alebo osobitnými sponami vozidla
- dieťa staršie ako 5 rokov a mladšie ako 12 rokov sa môže prevážať len na zadných
sedadlách. Dieťa musí sedieť na osobitnom podstavci prispôsobenom jeho výške tak, aby
sa mohlo pripásať bezpečnostným pásom.
- vodič motorového vozidla môže prevážať dieťa do dvoch rokov na prednom sedadle
vozidla v prípade, že vozidlo nemá air bag pre spolujazdca alebo ak je air bag pre
spolujazdca vypnutý a ak sa dieťa preváža v bezpečnostnej sedačke postavenej v
protismere jazdy, ktorá je pripevnená k vozidlu pomocou bezpečnostného pásu alebo
osobitnými sponami vozidla
MOBIL: vodič motorového vozidla počas jazdy nesmie používať mobilný telefón ani žiadne
iné prístroje takým spôsobom, aby zmenšili možnosť reagovania a bezpečného vedenia
motorového vozidla. Mobilný telefón sa počas jazdy môže používať, ak sa používa zariadenie,
ktoré umožňuje jeho používanie bez použitia ruky. Pokuta: 500 kún
ANTIRADAR: nie je povolené používať zariadenia, ktorých cieľom je odhaľovanie
prístrojov, ktoré používajú kompetentné osoby na dozor nad cestnou premávkou. Ak
príslušník polície nájde na alebo vo vozidle takéto zariadenie, prikáže vodičovi, aby ho
odstránil. Ak to vodič odmietne, zariadenie bude odstránené na náklady vodiča. Pokuta: 2,000
kún
Šoférovanie auta: Cudzinec, ktorý sa zdržiava v Chorvátsku, môže na základe platného
vodičského preukazu vydaného príslušným orgánom zahraničnej krajiny, viesť motorové
vozidlo na území Chorvátska. Na šoférovanie auta v Chorvátsku stačí slovenský vodičský
preukaz (ružová kartička alebo euro- vodičský preukaz). Tiež je potrebné mať zo sebou
technický preukaz a doklad o poistení - zelenú kartu.
Postup v prípade nehody: Policajt je povinný vykonať obhliadku miesta automobilovej
nehody, ak účastníkom nehody je vozidlo so zahraničným EČV.
POKUTY: Páchateľovi priestupku, ktorý nezaplatí finančnú pokutu na mieste spáchania
priestupku, sa vydá priestupkový príkaz s pokynom, že finančnú pokutu môže zaplatiť do
ôsmich dní odo dňa doručenia priestupkového príkazu. Kvôli zabezpečeniu vykonania pokuty
alebo ochranného opatrenia, resp. zabezpečenia prítomnosti na priestupkovom konaní, môže
policajt osobe, ktorá nemá bydlisko alebo trvalý pobyt v Chorvátskej republike, dočasne
odobrať cestovný, alebo iný doklad slúžiaci na prechod štátnej hranice, až kým nebude
odstránený dôvod odobratia –najdlhšie však na osem dní.
CESTA DO CHORVÁTSKA NA POŽIČANOM AUTE
Vodič je povinný pri vyzvaní predložiť vyhlásenie majiteľa vozidla o zapožičaní auta
s overeným podpisom majiteľa vozidla - preložené do chorvátskeho alebo anglického jazyka.

Vyhlásenie by malo obsahovať osobné údaje majiteľa vozidla, osobné údaje osoby, ktorej
auto zapožičiava a údaje o vozidle z technického preukazu.
Ak ide o auto na leasing a teda majiteľom vozidla je oficiálne leasingová spoločnosť,
informujte o bežnej praxi v takýchto prípadoch priamo v konkrétnej leasingovej spoločnosti.
REKREAČNÝ RYBOLOV
Morský rybolov
Predpisy: Zákon o morskom rybolove (“Narodne novine”, br 46/97, 57/96, 46/97- úplné
znenie a 48/05), Predpisy o rekreačnom rybolove na mori (“Narodne novine” br. 137/05), a
Predpisy o športovom rybolove na mori („Narodne novine“ br. 137/05).
Rybolov je trvalo zakázaný v prístavoch, na plážach a kúpaliskách v období od 1. mája do 1.
októbra.
Zákaz platí aj v jednotlivých rezerváciách; pri ústiach riek Dragonja, Mirna, Raša, Riječina,
Zrmanja, Jadra, Žrnovnica, Cetina, Neretva a Rijeke Dubrovačke, a tiež v Limskom a
Fažanskom kanále, Medulinskom zálive a v zálive Klimno na ostrove Krk.
Na území národných parkov; Brijuni, Kornati, Krka, Mljet je rybolov upravený osobitnými
predpismi o vnútornom poriadku – pre tieto územia neplatia všeobecné predpisy.
Na rekreačný alebo športový rybolov je potrebné povolenie bez ohľadu, či sa realizuje z
pobrežia, alebo z lode.
Pri zakúpení povolenia je potrebné predložiť občiansky preukaz alebo cestovný pas.
Povolenia na rekreačný rybolov môžu predávať právnické a fyzické osoby, ktoré na to majú
oprávnenie od ministra poľnohospodárstva, lesníctva a vodného hospodárstva a ktoré na
základe tohto oprávnenia uzatvoria s Ministerstvom zmluvu o predaji povolení.
Podvodný rybolov sa môže vykonávať výlučne s povolením na športový rybolov na mori.
Chytanie tuniaka (Thunnus thynnus), mečiara (Xiphias gladius) a plachetník štíhly
(Tetrapturus belone) je povolené len s osobitným povolením na tento druh rybolovu.
Podľa doby platnosti existujú povolenia na výkon športového alebo rekreačného rybolovu na
mori:
1. na jeden (1) deň
2. na tri (3) dni
3. na sedem (7) dní
4. na tridsať (30) dní
5. povolenie na súčasný kalendárny rok (ročné povolenia), ktoré môžu vlastniť výlučne
občania Chorvátskej republiky alebo cudzinci s trvalým pobytom v Chorvátsku.
V rekreačnom alebo šporotovom morskom rybolove je povolené denne uloviť do 5
kilogramov rýb a iných morských organizmov.
Na chytanie tuniakov a mečúňov, tzv. Big Game rybolov, je potrebné osobitné povolenia,
Povolené sú dva výstroje (palice s kotúčmi) a dve udice.
Denný úlovok je ohraničnený na jeden kus tuniaka alebo jeden kus mečúňa s oznamovacou
povinnosťou Správe rybárstva pri Ministerstve poľnohospodárstva, rybárstva a rozvoja
vidieka.
Osoba, ktorá vykonáva podvodný rybolov, sa na mori aj pod hladinou pohybovať iba vlastnou
silou. Rybárčenie je povolené bez použitia prístrojov, ktoré umožňujú dýchanie pod vodou

(potápacích prístrojov). Rybolov sa smie vykonávať cez deň od východu do západu slnka s
použitím signálneho plaváka. Použitie podvodného svietidla je povolené.
Predajcovia povolení na rekreačný morský rybolov informujte sa na mieste Vašej dovolenky;
ŠPORTOVÝ RYBOLOV VO VNÚTROZEMSKÝCH VODÁCH
Predpisy: Zákon o sladkovodnom rybolove („Narodne novine“, č. 106/01, 7/03, 174/04,
10/05-oprava a 49/05- úplné znenie), Predpisy o sladkovodnom rybolove („Narodne novine“,
č. 82/05, 1/06 a 139/06).
Na vykonávanie športového rybolovu v konkrétnej rybárskej oblasti alebo zóne sú rybári
povinní zakúpiť si povolenie od vlastníka rybolovného práva, ktoré platí v rybárskej oblasti
alebo zóne, na ktorú získal rybolovné právo predajca povolenia, ako aj v rybárskej oblasti
alebo zóne, na ktorú dostal rybolovné právo iný predajca (v prípade, že uzavreli zmluvu o
recipročnom práve na rybolov). Na území Chorvátskej republiky pôsobí 120 predajcov
povolení s rybolovným právom a 450 aktívnych športovno-rybárskych zväzov.
Povolenie sa vydáva na jeden deň (jednodňové povolenie), alebo na celý kalendárny rok
(ročné povolenie). Jednodňové povolenie platí 24 hodín od zakúpenia (čas a dátum kúpenia
povolenia je na ňom uvedený).

Vlastník rybolovného práva vydáva chorvátskemu alebo zahraničnému občanovi ročné
povolenie po predložení potvrdenia o absolvovaní rybárskej skúšky. Cudzinci sú povinní pri
kupovaní ročného povolenia predložiť potvrdenie o absolvovaní rybárskej skúšky v ich
krajine. Ak takéto potvrdenie nemajú, musia spraviť rybársku skúšku v Chorvátskej republike.
Denné povolenie vydáva vlastník rybolovného práva chorvátskemu alebo cudziemu občanovi
bez predloženia potvrdenie o absolvovaní rybárskej skúšky.
Zoznam vlastníkov rybolovného práva s príslušnými rybárskymi zónami, adresami, číslami
telefónu/faxu/e-mailové adresy, môžu rybári nájsť na internetovej stránke Chorvátskeho
zväzu športového rybolovu:
www.ribolovni-savez.hr
HRVATSKI ŠPORTSKO RIBOLOVNI SAVEZ
Trg Krešimira Ćosića 11
10000 Zagreb
Tel. 00385 1 3091 137

POTÁPANIE
Predpisy:
Predpisy o vykonávaní podvodných aktivít (NN 47/99, 23/03, 28/03, 52/03, 58/03)
Predpisy o postupe a spôsobe vydávania povolení na vykonávanie podvodných aktivít vo
vnútorných vodách a teritoriálnom mori Chorvátskej republiky v oblastiach s kultúrnym
vlastníctvom (NN 22/09)
Potápanie je povolené len s platným potápačským preukazom Chorvátskeho
potápačského zväzu (HRS). Potápačský preukaz platí jeden rok odo dňa vydania

a vydáva sa iba potápačom, ktorí vlastnia platnú potápačskú kvalifikáciu (brevet) podľa
medzinárodne uznávaných potápačských škôl.
Najväčšia povolená hĺbka športovo-rekreačného potápania s použitím samostatného
potápačského prístroja naplneného vzduchom predstavuje 40 metrov. Najväčšia povolená
hĺbka potápania s použitím samostatného potápačského prístroja naplneného zmesou (nitrox,
trimix) nie je ohraničená.
Územie, na ktorom sa vykonáva potápanie, musí byť viditeľne označené predpísanou
potápačskou bójou, alebo potápačskou zástavou a v noci musí byť bója osvetlená.
Potápanie nie je povolené:
a) v častiach vnútorných morských vôd, v ktorých sú prístavy, príjazdy k prístavom, kotviská
prístavou a v oblastiach s hustou premávkou,
b) v častiach vnútorných morských vôd a teritoriálneho mora Chorvátskej republiky, v
ktorých je to predpísané osobitnými predpismi, resp. predpisom príslušného orgánu štátnej
správy,
c) v chránených rezerváciách na mori, v prírodných parkoch a na iných chránených častiach
mora a podmorskej hladiny (napr. Malostonský záliv, Limský záliv, prírodný park Telašćica a
iné)
d) v národných parkoch Brijuni, Kornati, Krka a Mljet,
e) v blízkosti kotviacich vojnových lodí a chránených vojenských objektov na okraji pobrežia
vo vzialenosti menšej ako 100 metrov.
V týchto oblastiach je potápanie povolené iba so špeciálnymi povoleniami.
Potápanie je povolené iba s povolením, ktoré vydáva kompetentný orgán v nasledovných
zónach vnútorných morských vôd a teritoriálneho mora Chorvátskej republiky:
ZÓNA VIS, územie ohraničené súradnicami:
A-

= 42°55'00" N D = 15°40'00" E

B-

= 42°55'00" N D = 16°20'00" E

C-

= 43°08'00" N D = 15°40'00" E

D-

= 43°08'00" N D = 16°20'00" E

(zahŕňa ostrovy Vis, Biševo, Svetac i Brusnik so všetkými príslušnými hrebeňmi a
plytčinami).
ZÓNA LASTOVO, územie ohraničené súradnicami:
A-

= 42°40'00" N D = 16°27'00" E

B-

= 42°40'00" N D = 17°10'00" E

C-

= 42°49'00" N D = 16°27'00" E

D-

= 42°49'00" N D = 17°10'00" E

(zahŕňa ostrovy Sušac, Kopište, Lastovo, otočne skupine Donji školji i Vrhovnjaci so
všetkými príslušnými hrebeňmi a plytčinami).
ZONA PALAGRUŽA, územie ohraničené súradnicami:
A-

= 42°22'00" N D = 16°14'00" E

B-

= 42°22';00" N D = 16°14'00" E

C-

= 42°24'00" N D = 16°14'00" E

D-

= 42°24'00" N D = 16°21'00" E

(zahŕňa všetky ostrovy ostrovnej skupiny so všetkými príslušnými hrebeňmi a plytčinami).
ZÓNA MLJET
Zahŕňa morský pás široky 300 metrov od pobrežia ostrova, ako aj všetkých ostalých
ostrovčekov a útesov v zóne 2000 metrov od pobrežia ostrova.
ZÓNA JABUKA
Morský pás široký 300 metrov okolo ostrova vrátane plytčiny Jabuka.
ÚZEMIE PREMUDA – Vrak lode "Szent Istvan"
Morský pás široký 300 metrov okolo pozície 44°14'88" N a 14°26'26" E.
ÚZEMIE NOVIGRAD – Vrak lode "Coriolanus"
Morský pás široký 300 metrov okolo pozície 45°19'09" N a 13°25'25" E.
ÚZEMIE SV. IVAN NA PUČINI – Vrak lode "Baron Gautsch"
Morský pás široký 300 metrov okolo pozície 44°56'25" N a 13°34'43" E.
ÚZEMIE PELJEŠAC – Vrak lode "S-57"
Morský pás široký 300 metrov okolo pozície 42°51'20" N a 17°30'00" E.
ÚZEMIE ŽIRJE
Morský pás široký 300 metrov okolo pozície: 43°40'00"N, 15°40'15"E.

ÚZEMIE CAVTAT
Morský pás široký 300 metrov okolo pozície: 42°35'45"N, 18°12'30"E.
Potápanie so samostatným potápačským výstrojom (SCUBA diving) je v Chorvátskej
republike povolené domácim a cudzím fyzickým osobám ak sú držitelia potápačského
preukazu, ktorý so schválením Ministerstva mora, dopravy, turizmu a rozvoja vydáva
Chorvátsky potápačský zväz (Hrvatski ronilački savez – HRS)
Potápačský preukaz platí 365 dní odo dňa vydania a poplatok za jeho vydanie je 100 kún (asi
13,4 EUR)
Vydávanie potápačských preukazov je organizované cez predajné miesta Chorvátskeho
potápačského zväzu a v každom amatérskom potápačskom klube alebo profesionálnom
turistickom potápačskom centre môžete dostať informáciu o najbližšom predajnom mieste.
Väčšina potápačských klubov a potápačských centier vydáva potápačský preukaz ako
predajné miesto Chorvátskeho potápačského zväzu.
Dve základné formy organizácie potápania v Chorvátskej republike:
A) ORGANIZOVANÉ POTÁPANIE
Organizované potápanie je potápačská aktivita, ktorú vykonáva profesionálne turistické
potápačské centrum (firma) alebo amatérsky potápačský klub (združenie) na základe
povolenia na školenie potápačov a organizáciu potápačských výletov na území
teritoriálneho mora a vo vnútorných morských vodách Chorvátskej republiky.
Organizované potápanie riadi zodpovedný inštruktor potápania (minimálna kategória
INŠTRUKTOR POTÁPANIA – DIVE MASTER – DIVECON alebo obdobná funkcia),
ktorý si vedie denník potápania – overený správou prístavu a pobočkou správy prístavu,
a na mieste potápania má k dispozícii komplet na poskytnutie prvej pomoci kyslíkom
(02)
Zoznam profesionálnych turistických potápačských centier (PRO DIVING CROATIA)
nájdete na internetových stránkach www.prodiving.hr a www.diving.hr.
B) INDIVIDUÁLNE POTÁPANIE
Individuálne potápanie je forma podvodných aktivít domácich a zahraničných fyzických
osôb bez dozoru a organizácie oprávnených inštruktorov potápania z potápačských centier
a potápačských klubov.
Fyzické osoby, ktoré chcú samostatne praktizovať podvodné aktivity a používať pri tom
samostatný výstroj musia mať Povolenie na individuálne potápanie (Odobrenje za
individualno ronjenje), ktoré môžu získať na správe prístavu alebo v pobočke správy
prístavu.
Potápači, ktorý týmto spôsobom praktizujú podvodné aktivity, nie sú povinný vlastniť
denník potápania, ani komplet na poskytnutie prvej pomoci kyslíkom, ale samostatne
prevezmú zodpovednosť za bezpečnosť potápania, ako aj zodpovednosť za spôsob
vykonávania potápania (v súlade s právnymi predpismi Chorvátskej republiky).

OSOBITNÉ POTÁPAČSKÉ ZÓNY
V Chorvátskej republike sú v jednotlivých zónach teritoriálneho mora osobitné pravidlá
pre organizáciu potápačských aktivít – sú to zóny pod dozorom Ministerstva kultúry (NN
56/03 a 62/03) a zóny národných parkov Brijuni, Kornati, Mljet.
V týchto zónach je dovolené potápanie organizované licencovanými potápačskými
centrami s dozorom oprávnených inštruktorov potápania.
ZÓNY CHRÁNENÉ MINISTERSTVOM KULTÚRY:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vrak dopravnej lode BARON GAUTSCH (zóna Rovinj)
vrak vojenskej lode CORIOLANUS (zóna Rovinj),
ostrov VIS (archeologická zóna)
zóna CAVTAT (archeologická zóna)
vrak vojenskej lode S-57 (Pelješac)
ostrov LASTOVO (archeologická zóna)
ostrov MLJET (archeologická zóna)
zóna ostrova ŽIRJE (archeologická zóna)
zóna ostrova PALAGRUŽA (archeologická zóna)
zóna ostrova CRESA (archeologická zóna)
vrak vojenskej lode TA 45
zóna ostrova KAKANJ (archeologická zóna)
vrak lode FRANCESCA DA RIMINI (pri ostrove Kaprije)
zóna ostrova KRAPANJ (archeologická zóna)
zóna ostrova ŽIRJE (stroskotaná loď MUNA)
zóna ROGOZNICA (archeologická zóna)
vrak vojenského lietadla B-24 LIBERATOR (zóna Vrsar)
vrak obchodnej lode HANS SHMIDT (zóna Rovinj)
zóna ostrova HVARA (archeologická zóna)
vrak vojenskej lode TA - 36 ("Stella Polare") (zóna Brestova - Kvarner)
vrak vojenskej lode FLAMINGO (zóna Pula)
zóna PERMANTURA - PULA (archeologická zóna)
zóna ostrova ILOVIK (archeologická zóna)
zóna ostrova UNIJE (archeologická zóna, vrak parnej lode TIHANY)
zóna ostrova MALI LOŠINJ (archeologická zóna)
zóna ostrova OSOR (archeologická zóna)
zóna ostrova SUSAK (archeologická zóna)

Zóny národných parkov a prírodných parkov:
•
•
•
•

Národný park BRIJUNI
Prírodný park TELAŠČICA
Národný park KORNATI
Národný park MLJET

NÁMORNÉ PLAVIDLÁ
Prepis: Nariadenie o podmienkach dovozu a pobytu cudzích jácht a plavidiel určených na
šport a zábavu vo vnútorných morských vodách a teritoriálnom mori Chorvátskej republiky
(NN 40/06)
Na základe bilaterálnej Dohody o vzájomnom uznávaní preukazov odbornej spôsobilosti na
vedenie námorných plavidiel, chorvátske námorné orgány uznávajú doklady o vedení
plavidiel vydané námorným úradom SR (Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií) ako
rovnocenné s chorvátskym preukazom vodiča plavidla kategórie B.
Vodič plavidla, ktoré vchádza do Chorvátskej republiky morskou cestou, je povinný
najkratšou cestou vplávať do najbližšieho prístavu pre medzinárodnú dopravu za účelom
vykonania hraničnej kontroly, získania vinety a overenia zoznamu posádky a cestujúcich na
prístavnej správe alebo jej pobočke.
Vodič plavidla, ktoré je do Chorvátskej republiky dovezené vnútrozemskou cestou, alebo sa
nachádza v prístave, alebo na inom schválenom mieste v Chorvátskej republike, je povinný si
pred začiatkom plavby vybaviť vinetu a overiť zoznam posádky a cestujúcich, alebo zoznam
osôb na prístavnej správe, alebo jej pobočke.

Plavidlo musí byť na viditeľnom mieste označené vinetou.
Vinetu musí mať plavidlo, ktorého dĺžka presahuje 3 metre, alebo plavidlo kratšie ako 3
metre, ak má celkový výkon 5 kW alebo viac.
Vinetu nemusia mať plavidlá s veslami, bez ohľadu na ich dĺžku (napr. kajak, vodný bicykel a
pod.)
Vinetu nemusí mať plavidlo kým sa nachádza v prístave, alebo na inom schválenom mieste
v Chorvátskej republike.
Vinetu vydáva prístavná správa alebo jej pobočka. Platnosť vinety je rok odo dňa vydania a
pre jedno plavidlo sa môže ročne vydať iba jedna vineta.
Na plavidle, ktoré sa plaví v Chorvátskej republike, musia byť nasledovné dokumenty v
origináli:
- vineta;
- overený zoznam posádky a cestujúcich (okrem plavidla, na ktorom nie je možnosť dlhšieho
pobytu) a/alebo overený zoznam osôb, ktoré sú na plavidle (pre plavidlo, na ktorom sa
pravidelne mení zoznam cestujúcich);
- doklad o tom, že plavidlo je spôsobilé na plavbu;
- doklad o tom, že osoba, ktorá vedie plavidlo je spôsobilá viesť plavidlo,
-doklad o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú tretími osobami,
- doklad o vlastníctve alebo splnomocnenie na používanie plavidla.
Plavidlá, ktoré musia mať zoznam osôb, nemusia mať zoznam posádky a cestujúcich, okrem
prípadu, že vyplávajú z vnútorného mora a teritoriálneho mora Chorvátskej republiky.

Športové prístavy na Jadrane - adresár

názov-link/adresa
ACId.d.51410Opatija,M.Tita151
Umag 52470 Umag, Šetalište V. Gortana b.b.
Rovinj 52210 Rovinj, Šet. Vijeća Europe b.b.
Pula 52100 Pula, Riva 1
Pomer 52100 Pomer - Pula, Pomer b.b.
Opatija - Ičići 51414 Ičići, Liburnijska cesta bb
Cres 51557 Cres, Jadranska obala 22
Supetarska Draga 51280 Rab, p.p. 42
Rab 51280 Rab, p.p. 42, Banjol
Šimuni 23251 Kolan, Šimuni b.b.
Žut 22242 Jezera, Otočje Kornati
Piškera 22242 Jezera, Otočje Kornati
Jezera 22242 Jezera, p.p. 2
Vodice 22211 Vodice, Vodice b.b.
Skradin 22222 Skradin, Obala P. Šubića b.b.
Trogir 21220 Trogir, Čiovo - Put Cumbrjana b.b.
Split 21000 Split, Uvali Baluni b.b.
Milna 21405 Milna

Telefón (00385)
051 271 288
052 741 066
052 741 897
052 813 133
052 219 142
052 573 162
052 573 400
051 704 004

Fax (00385)
051271824

051 571 622

051 571 125

051 776 268
051 724 023
023 697 457
023 697 465
0227860278
0914700091
022 439 315
022 443 086
022 771 365
021 881 544
021 398 548
021 398 599
021 636 306
021 636 366

051 776 222
051 724 229

052 741 166
052 842 366
052 211 850
052 573 266
051 704 024

023 697 462
022 786 0279
-022 434 294
022 442 470
022 771 163
021 881 258
021 398 556
021 361 310
021 636 272

Vrboska 21463 Vrboska, Vrboska b.b.

Palmižana 21450 Hvar, Palmižana b.b. Pakleni otoci
Korčula 20260 Korčula
Dubrovnik 20236 Dubrovnik, p.p. 35
NOVIGRAD Mandrač bb ili 18
52366 Novigrad
ČERVAR-PORAT Riva Amfora 8
52449 Červar
PARENTIUM Trg Slobode 2/a
52440 Poreč

021 774 018

021 774 144

021 744 995
020 711 661
020 455 020
020 455 021

021 744 985
020 711 748
020 455 022

052 757 077

052 757 314
052 757 006

052 436 661

052 436 320

052 452 210

052 452 212

MARINA VALALTA Uvala San Felice
52210 Rovinj
VRSAR Obala M. Tita 1a
52450 Vrsar
USLUGA POREČ Turističko šet 9
52 440 Poreč
VERUDA Cesta. p. brig.12
52100 Pula
ADMIRAL M. Tita 139
51410 Opatija
PUNAT Puntica 7
51521 Punat
BRODOGRADILIŠTE CRES Peškera 2
51557 Cres
Y/C MALI LOŠINJ Privlaka bb
51550 Mali Lošinj
MARINA BORIK Obala Kneza Domagoja 1
23000 Zadar
MARINA ZADAR I.Meštrovića 2
23000 Zadar
MARINA DALMACIJA Elizabete Kotromanić 11/1
23000 Zadar
OLIVE ISLAND MARINA, Otok Ugljan
23 273 Sutomišćica
VELI IŽ
23281 Veli Iž
KORNATI Šet. K.Branimira 1
23210 Biograd n/M
HRAMINA Put gradine bb
22243 Murter
BETINA Nikole Škevina 15
22244 Betina
SOLARIS Hot.naselje Solaris bb
22000 Šibenik
ŠANGULIN Kraljice Jelene 3
23210 Biograd n/m
KREMIK Splitska 24
22202 Primošten
MARINA TRIBUNJ Jurjevgradska 2
22212 Tribunj
MARINA FRAPA Uvala soline
22203 Rogoznica
MARINA Kaštela Šet. k Tomislava bb
21213 Kaštel Gomilica

052 811 033

052 821 004

052 441 064
052 441 052
052 451 913
052 431 003

052 453 213
052 453 050

052 214 740

052 211 194

051 271 822

051 271 708

051 654 111

051 654 110

051 571 324

051 571 532

051 231 626

051 231 461

023 333 036

023 331 018

023 204 850
023 204 700

023 333 917
023 333 871

023 200 300

023 200 333

023 335 808

023 335 810

023 277 066

023 277 186

023 383 800

023 384 500

022 434 411

022 435 242

022 434 497
022 434 844
022 361 007
022 361 024
023 385 150
023 385 020
022 581 111
022 570 068

052 441 062

022 434 497
022 361 800
022 361 801
023 384 944
022 571 142

022 447 140

022 447 141

022 559 900

022 559 932

021 204 010

021 204 040

AGANA Dr. Franje Tuđmana 5
21222 Marina
LUČICA - LUMBARDA
20263 Lumbarda

Prístavná správa *

Pula
52100 Pula, Riva 18

Rieka
51000 Rijeka, Senjsko
pristanište 3

021 889 010

020 712 489

020 712 479

Prístavný
kapitán

Riaditeľ Sekcie
inšpekčných
záležitostí

Námorná
doprava 00 24

Josip
Lazarić

inšpektori:
Petar Bonašin
tel. 052 535 881
kap. Velimir
Močinić
tel. 052 535 882

riaditeľ:
Lucio Toffetti
tel/fax
052 535 877
052 222 037 052 535 888
tel.
052 535 870

Mladen Mandić
tel. 051 212 474
fax. 051 212 696

riaditeľ:
Edo Kovačević
051 214 113
tel.051 214 031
051 211 660
fax.
051 313 265

Darko
Glažar

Senj
53270 Senj, Obala kralja Siniša Orlić
Zvonimira 12
Zadar
23000 Zadar, Liburnska
obala 8

021 889 411

Milivoj
Maričić

inšpektor
Vladimir Biondić
tel. 053 881 301
inšpektor
Mirko Petrica
tel. 023 254 886

telefón/fax
(00385)

riaditeľ:
tel.
053 881 301
riaditeľ:
Denis
Livljanić
tel.
023 254 880

053 881 301
053 884 128

023 254 888
023 250 235

fax.
023 254 876
riaditeľ:
Šibenik
22000 Šibenik, Obala
Franje Tuđmana 8

Split
21000 Split, Obala
Lazareta 1, p.p. 317

Janes
Lakoš

Boris
Matošić

Boris Seljanovski
tel. 022 217 216

Milan Staničić
tel. 021 345 656

tel.
022 217 214
fax.
022 212 626
riaditeľ:
Ivica Vuletić
tel.
021 362 436
fax.
021 346 555

022 217 217
022 217 378

021 345 500
021 345 416
021 361 298

riaditeľ:
Ploče
20340 Ploče, Trg kralja
Tomislava 24

Ivo
Matković

Dubrovník
20000 Dubrovnik,Obala Ivan Filippi
Stjepana Radića37

inšpektor
tel. 020 670 506

Nikola Beusan
tel. 020 418 984

tel.
020 679 008
020 670 206

020 679 008
020 678 621

riaditeľ:
020 418 988
tel/fax.
Tonći Carević
020 418 987
tel/fax.
020 418 989 020 418 989

Prístavné správy
Štátne prístavné správy
RIADITEĽ
Prístavná správa Rieka
dr. sc. Bojan
51000 Rijeka, Riva 1
Hlača
Prístavná správa Zadar
dipl. oecc. Ivica
23000 Zadar, Liburnska obala
Burić
6/I
Prístavná správa Šibenik
dipl. ing. Marijan
22000 Šibenik, Ob. hrvatske
Petković
mornarice 4
Prístavná správa Split
dipl. iur. Joško
21000 Split, Gat sv. Duje 1
Berket Bakota
Prístavná správa Ploče
mr. sc. Tomislav
20 340 Ploče, Trg kralja
Batur
Tomislava 21

tel / fax / e-mail
051 351 111, 351 112/051 213 112
rijeka.gateway@portauthority.hr
023 201 201, 202/023 201 212
lucka-uprava-zadar@zd.t-com.hr
022 218 001/022 200 362
lucka-uprava-sibenik@si.htnet.hr
021 390 222, 390 218/021 390 239
lucka-uprava-split@st.t-com.hr
020 603 281/020 670 271
luka-ploce@du.t-com.hr

Prístavná správa Dubrovník
20000 Dubrovnik, Obala Ivana
Pavla II br. 1
Župná prístavná správa
Prístavná správa zadarskej
župy 23000Zadar,Liburnska
obala 6
Prístavná správa šibenskokninskej župy
22 000 Šibenik, Drage 14
Prístavná správa splitskodalmatínskej župy
21000 Split, Prilaz braće
Kaliterne 10
Prístavná správa
dubrovačko-neretvanskej
župy
20000 Dubrovnik, Zlatarska 3
Prístavná správa UMAGNOVIGRAD
52470 Umag,Obala J. B. Tita 3
Prístavná správa PULA
52000 Pula, Kandlerova 42
Prístavná správa RABAC
52221 Rabac,Obala m. Tita 37
Prístavná správa ROVINJ
52210 Rovinj, Ulica Carera 15
Prístavná správa POREČ
52440 Poreč, Obala m. Tita 6
Prístavná správa NOVI
VINODOLSKI
51250 Novi Vinodolski, Ob.
kneza Branimira 3
Prístavná správa
CRIKVENICA
51260
Crikvenica,Tomislavova 80
Prístavná správa BAKARKRALJEVICA
51221 Kraljevica,
Frankopanski trg 1
Prístavná správa OPATIJALOVRAN

dipl. ing. Vlaho
Đurković

020 313 333/020 418 551
padubrovnik@portdubrovnik.hr

RIADITEĽ

tel/fax
023 250 565, 250 563
/023 250 564
lucka-uprava@zd.t-com.hr

dipl. oecc.
Marinko Slavić
Željko Dulibić

022 219 852/022 219 863
info@cpa-sibenik-knin.hr

kap. Igor PupićMarijan, dipl.ing.

021 339-825/021 339-826
lucka-uprava-sdz@st.t-com.hr

dipl. oecc. Mladen
Milošević

020 322 045/020 322 045
luckauprava.dnz@du.t-com.hr

Sergio Stojnić
Donald de Gravisi
ing. Mario Paliska
dipl. ing. Donald
Schiozzi
Željko Čorak

052 757 176/052 743 266
lucka-uprava-umag novigrad@pu.tcom.hr
052 383 160/052 383 162
info@luckauprava-pula.hr
052 872 160/052 872 160
lu-rabac@pu.t-com.hr
052 814 166/052 814 166
lucka.uprava.rovinj@pu.t-com.hr
052 453 497/052 453 497
lucka-uprava-porec@pu.t-com.hr

Velimir Antić

051 244 780/051 244 409
lucka-uprava-novi-vinodolski@t-com.hr

kap. Franjo
Matejčić

051 241 577/051 241 577
ured-grada@grad-crikvenica.t-com.hr

oecc. Berislav
Antić

051 281 122/051 283 055
lu-bakar-kraljevica@ri.t-com.hr

dipl. ing. Zdravko
Debelić

051 271 797/051 271 797
lu.opatija@ri.t-com.hr

51410 Opatija, Viktora Cara
Emina 3
Prístavná správa KRK
51500 Krk, Trg bana Jelačića 5
Prístavná správa CRES
51557Cres,Creskog statuta 15
Prístavná správa MALI
LOŠINJ
51550 Mali Lošinj, Priko 64
Prístavná správa RAB
51280 Rab, Biskupa Draga 2
Prístavná správa SENJ
53270 Senj, Obala kralja
Zvonimira 12
Prístavná správa NOVALJA
53291 Novalja, Zvonimirova
26
Prístavná správa
KORČULA
20 260 Korčula, Trg Petra
Šegedina 7
Prístavná správa
DUBROVNIK
20 000 Dubrovnik, Cvjete
Zuzorić 3
Prístavná správa VELA
LUKA
20 270 Vela Luka, Obala 2

dipl. ing. Dijana
Mihaljević

051 220 165/051 880 072
lucka-uprava-krk@ri.t-com.hr

Anđelko Petrinić

051 572 111/051 573 021

ing. Gracijano
Petrinić

051 232 020/051 520 309
lucka.malilosinj@inet.hr

dipl. oecc. Vanja
Debelić

051 725 938/051 725 938
lucka-uprava-rab@iskon.hr

dipl. ing. Predrag
Dešić

053 884 660/053 884 659
lucka-uprava-senj@gs.t-com.hr

prof. Igor Vidas

053 663 230/053 663 230
lucka.uprava.novalja@gs.t-com.hr

dipl. oecc. Vedran
Leleković

020 715 241/020 715 279

dipl. ing. Kristijan
Pavić

020 324 814/020 324 815
zupanijska.lucka.uprava@du.t-com.hr

kap. Sreten
Žuvela

020 813 520/020 813 5

Pátracia a záchranná služba v Chorvátsku
Pátracia a záchranná služba v Chorvátsku sa skladá zo Štábu pátracej a záchrannej služby,
Národného centra zosúlaďovania pátrania a záchrany na mori, Regionálnych centier pátrania a
záchrany (prístavné správy Pula, Rijeka, Senj, Zadar, Šibenik, Split, Ploče a Dubrovník),
pobrežných pozorovacích jednotiek (prístavné pobočky všetkých prístavných správ +
pobrežné rádiostanice + strážené majáky + pozorovaťeľské stanice Chorvátskeho vojenského
námorníctva) a jednotka pátrania a záchrany (námorné, letecké a vnútrozemské jednotky.)
Základné úlohy Národného centra zosúlaďovania pátrania a záchrany na mori je
zosúlaďovanie akcií pátrania a zachraňovania na mori, vykonávanie dozoru nad námornou
premávkou a kontrola bezpečnosti plavby.
Národné centrum záchrany na mori: vykonávala 24 hodinovú pohotovosť na
bezplatnom telefónnom čísle 9155.

KEMPOVANIE
Kempovanie je povolené iba v kempoch, alebo v priestoroch určených na kempovanie mimo
kempov.
Zahraniční kempujúci hostia, ktorí plánujú v Chorvátsku stráviť viac ako 90 dní a pre ktorých
Kempingové združenie odovzdá údaj, že majú zaplatený paušál, môžu žiadosť o vydanie
povolenia na prvý prechodný pobyt podať na príslušnej policajnej správe alebo stanici
v Chorvátskej republike. K žiadosti sa prikladajú nasledovné dokumenty:
dve fotografie; kópia platného cestovného pasu; doklad o zdravotnom poistení; doklad
o finančných prostriedkoch na pobyt; zmluva o celosezónnom pobyte v kempoch
v Chorvátsku; výpis z registra trestov štátu, ktorého je občan, alebo štátu, v ktorom má stály
pobyt – nie starší ako 6 mesiacov.

NEHNUTEĽNOSTI
Postup nadobudnutia vlastníckeho práva na nehnuteľnosť zahraničnými právnickými
alebo fyzickými osobami v Chorvátskej republike
Získanie nehnuteľnosti (občania Európskej únie) 5. decembra 2008 bola prijatá novela
zákona o vlastníctve a iných predmetných právach. Fyzické a právnické osoby z členských
krajín EÚ sa zrovnoprávnili s chorvátskymi občanmi tým, že sa zo súčasného zákona
odstránili špeciálne podmienky (reciprocita a súhlas Ministra spravodlivosti) na nadobudnutie
vlastníckeho práva na nehnuteľnosť v Chorvátskej republike (článok 60/2 Zmluvy
o stabilizácii a pridružení)
Preto od 1. februára 2009, kedy zákon vstúpil do platnosti, môžu občania EÚ nadobudnúť
vlastnícke právo na nehnuteľnosť v Chorvátskej republike za rovnakých podmienok ako
domáci občania.
▪
Pokiaľ ide o občanov tretích krajín (mimo EÚ), ktorí plánujú nadobudnúť vlastnícke
právo na nehnuteľnosť v Chorvátskej republike, reciprocita a súhlas Ministra zostávajú ako
povinnosť pri nadobudnutí vlastníckeho práva na nehnuteľnosť)
▪
Konania, ktoré boli začaté občanmi EÚ na nadobudnutie vlastníckeho práva na
nehnuteľnosť v Chorvátskej republike a ešte neboli ukončené konečným rozhodnutím pred
vstúpením do platnosti novely zákona o vlastníctve a iných predmetných právach, budú
zastavené z úradnej moci.
▪
Právny vzťah, ktorého cieľom je nadobudnutie vlastníckeho práva na nehnuteľnosť
v Chorvátskej republike a ktorý uzavrela fyzická alebo právnická osoba z členskej krajiny EÚ
predtým, ako vstúpila do platnosti novela zákona o vlastníctve a iných predmetných právach,
sa považuje za platný, ak boli splnené všeobecné podmienky pre platnosť takéhoto právneho
vzťahu a ak bol právny vzťah úplne uzavretý.

NEUM
Na základe Dohody o voľnom pohybe cez územie Chorvátskej Republiky z a do prístavu
Ploče a cez štátne územie Bosny a Hercegoviny v oblasti Neum zo dňa 22. novembra 1998

sa na hraničných priechodoch Klek-Neum a Zaton Doli-Neum nevykonáva hraničná kontrola
osôb, ktoré územím Bosny a Hercegoviny len prechádzajú.
Podľa článku 6 Protokolu o voľnej a neobmedzenej premávke pri prechode oblasťou Neum,
ktorý prijala vláda Chorvátskej Republiky na zasadnutí zo dňa 19. júla 2001, "zodpovedné
orgány oboch zmluvných strán vykonávajú hraničnú, pasovú a colnú kontrolu na základe
systému oddelených pruhov: zelené pruhy budú určené pre voľný prechod všetkých
vozidiel a cestujúcich v osobnej doprave; červené pruhy budú určené pre všetky ostatné
vozidlá a osoby, vrátane vozidiel a osôb smerujúcich do a z Bosny a Hercegoviny.
V dôsledku toho osoby, ktoré stratili svoje doklady a prechádzajú oblasťou Neum bez
zastavenia, nebudú predmetom kontroly a budú mať povolený voľný prejazd pri prekročení
štátnej hranice.
To tiež znamená, že cudzí štátni príslušníci, ktorí cez oblasť Neum prechádzajú bez
zastavenia, nepotrebujú víza pre vstup do Bosny a Hercegoviny, t.j. že smú prejsť touto
oblasťou za rovnakých podmienok ako občania Chorvátskej Republiky.
Dôležité telefónne čísla na území Chorvátska
Linka tiesňového volania: 112
Prvá pomoc 94
Požiarnici 93
Pomoc na ceste 987 (Chorvátsky auto-moto klub HAK)
Polícia 92
Policajný pridelenec Ministerstva vnútra SR v Chorvátsku
Radovan Kyselica
tel.: +385 1 456 3117
fax: +385 1 456 3115
mobil: +385 99 414 1866
e-mail: ppzagreb@hotmail.com
Slovenskí policajti na chorvátskych cestách
Na základe podpísaného "Memoranda o porozumení medzi Prezídiom Policajného zboru
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Generálnym riaditeľstvom chorvátskej polície o
spolupráci počas letnej turistickej sezóny 2008. vyšle slovenská polícia do Chorvátska štyroch
policajtov. Táto spolupráca bude pokračovať aj počas sezóny 2010.
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Záhrebe
Prilaz Gjure Deželica č. 10, 10000 Záhreb, Chorvátsko
Tel.: 00385/1/4877070, 00385/1/4877071, 003851/4877073 - konzulárne oddelenie
00385/98/278182 pohotovostná služba
Fax: 003851/4877078
Email: slovak.emb@zg.t-com.hr
Úradné hodiny ZÚ v pracovných dňoch: 8:00 – 16:00
Prijímanie stránok na KO ZÚ v pracovných dňoch: 9:00 – 12:00
Honorárny konzulát Slovenskej republiky so sídlom v Splite
Ante Plančić - honorárny konzul
ul. Kralja Zvonimira 14/XI
21 000 Split

Chorvátska republika
Telefón: 00385/21/315108
Fax: 00385/21/315109
E-mail: slovak.con@gmail.com
Chorvátske Turistické Združenie
Trenčianska 5
821 09 BRATISLAVA
Telefón: 00421 255 562 054, 00421 255 415 415
Fax: 00421 255 422 619
E-mail: infohtz@chello.sk

Užitočné linky:
http://www.agencija-zolpp.hr/Brodskelinije/tabid/1267/Default.aspx
Agentúra pobrežnej linkovej námornej dopravy – cestovný poriadok námorných liniek
www.jadrolinija.hr
www.hznet.hr
www.croatiaairlines.com

Cestovný poriadok trajektov a ceny
Cestovný poriadok vlakov
Cestovný poriadok letov národnej leteckej spoločnosti

Aktuálne informácie o situácii na chorvátskych cestách, diaľničných poplatkoch na
jednotlivých úsekoch, ako aj cenách pohonných hmôt sú k dispozícii na nasledovných
webových stránkach:
www.hak.hr - Hrvatski autoklub (Chorvátsky autoklub)
www.hac.hr - Hrvatske autoceste (Chorvátske autocesty)
www.arz.hr – Autocesta Rijeka Zagreb (Diaľnica Rieka – Záhreb)
www.azm.hr Autocesta Zagreb Macelj (Diaľnica Záhreb – Macelj)
www.bina-istra.hr Istrijský ypsilon
www.ina.hr - chorvátska čerpacia stanica INA
http://www.zagreb-airport.hr/
http://www.split-airport.hr/Split_aerodrom.htm
http://www.airport-dubrovnik.hr/
http://www.airport-pula.hr/hr/home/
http://www.zadar-airport.hr/hr/
http://www.osijek-airport.hr/
http://www.rijeka-airport.hr/
www.diving-hrs.hr Chorvátsky potápačský zväz
www.adriaticdiving.com

