
Návod pre registráciu na  

https://visitegypt.gov.eg/ 

 

Pokiaľ sa stane, že Vám systém otvorí stránku v arabčine, je potrebné zmeniť nastavenie jazyka, a to 
kliknutím na ikonku zemegule vľavo na lište (viď šípka) a z menu vybrať English 

 

 

Políčka označené * sú vo formulári povinné 

Krok 1: Osobné dáta 

Krsné meno, Priezvisko, Národnosť, číslo pasu, dátum narodenia, pohlavie (male – muž, female – 
žena) 

 

Kliknete na next 

 

Krok 2: Kontaktné údaje:  

Mobilné telefónne číslo začínajúce slovenskou predvoľbou (napr. +421 911 123 456), e-mailová 
adresa. 

https://visitegypt.gov.eg/


RESIDENCE GOVERNORATE IN EGYPT     - z menu vyberte Red Sea  

DISTRICT – z menu vyberte Alghrdaa 

RESIDENCE ADRESS IN EGYPT – vypíšte názov hotela a mesto, napr. Hotel Sea Star, Hurghada  

 

Kliknite na next – ďalší krok 

Krok 3: - údaje o zájazde/pobyte 

TRIP TYPE – vyberte Air 

Carrier – názov leteckej spoločnosti  

Flight Number – číslo letu – uvedené na vašom voucheri 

Departure Port – miesto odletu (Bratislava) 

Departure Date from Origin  - dátum a čas odletu z Bratislavy, v tvare dd.mm.rrrr hh:mm (čísla letov, 
dátumy a letové časy sú uvedené na vašom voucheri) 

Entry Port – miesto príletu do Egypta (Hurghada) 

Arrival Date to Egypt – dátum a čas príletu do Hurghady, v tvare dd.mm.rrrr hh:mm /Pozor pri 
nočných odletoch, keď lietadlo odlieta zo Slovenska jeden deň večer, ale prilieta do destinácie na 
druhý deň po polnoci, v tom prípade treba vpísať dátum príletu do Hurghady nasledujúci deň po 
odlete zo Slovenska. 

Napríklad: Lietadlo odlieta z Bratislavy dňa 01.04.2022 o 20:05, prilieta do Hurghady o 00:10 dňa 
02.04.2022, čiže dátum príletu uveďte 02.04.2022 o 00:10 

Is it transit – zvoľte NO 

Visit Reason – dôvod návštevy – uveďte Tourism 

Which cities you would visit during your residency in Egypt – Ktoré z miest chcete navštíviť počas 
vášho pobytu v Egypte  



Vyplňte dátum Vášho plánovaného návratu z Egypta. 

 

 

 

Kliknite na Next,  

Krok 4 – je potrebné nahrať dokumenty  (u detí do 12 rokov len fotografia pasu) 

- PCR test na Covid 19   
- Fotografia cestovného pasu 
- Potvrdenie o vakcinácii 1. dávka 
- Potvrdenie o vakcinácii 2. dávka  

 

 



 

 

 

 

Kliknite na next – ďalej, zobrazí sa vám sumár doteraz vyplnených údajov, pod nimi je potrebné 
zodpovedať otázky: 

 

- Máte príznaky, ako je vysoká horúčka, kašeľ, bolesť v krku a dýchavičnosť? – ÁNO – NIE (YES – NO) 
- Boli ste za posledných 14 dní v kontakte s niekým, kto bol pozitívne testovaný na COVID-19? 
- V prípade, že spozorujem akékoľvek príznaky COVID-19 počas môjho pobytu v Egypte, alebo zmením 

vyššieuvedenú adresu alebo telefónne číslo počas môjho pobytu v Egypte, okamžite to telefonicky 
oznámim na linke 105  

- Potvrdzujem, že som prečítal a porozumel všetkým otázkam vyššie a sú zodpovedané pravdivo a všetky 
mnou poskytnuté informácie sú správne a nemám diagnostikované ochorenie (nákazlivé – epidemické) 
a nemal som kontakt s niekým, kto má podozrenie alebo je pozitívne testovaný na toto ochorenie, 
a nemal som žiadne príznaky posledných 14 dní. 

- Súhlasím so zásadami ochrany osobných údajov na stránke. Súkromné zásady ochrany osobných 
údajov je možné zobraziť prostredníctvom nasledujúceho odkazu 

Pokiaľ máte vyplnené všetky údaje správne, kliknite na CONFIRM (Potvrdiť) 

 



 



Na monitore sa vám zobrazí informácia, že ste boli úspešne zaregistrovaní spolu s vašim verifikačným 
pin kódom. Vaša požiadavka bola akceptovaná a systém vám vygeneruje QR kód 

 

 

 

 

 

 

 



Tá istá informácia vám príde i na e-mailovú adresu, ktorú ste zadali 

 

A v nasledujúcom e-maili akceptáca vášho statusu spolu s QR kódom a fotokópiou Vášho pasu.  

 


