
 

 

Žiadosť o ESTA autorizáciu 

Aké údaje budete pre vyplnenie žiadosti potrebovať? 

 

1.) Vašu e-mailovú adresu, na ktorú Vám príde výsledok 

2.) Meno a priezvisko 

3.) Ďalšie mená, pod ktorými ste známy (nemyslí sa meno za slobodna) 

4.) Dátum narodenia 

5.) Mesto narodenia 

6.) Pohlavie 

7.) Štát narodenia 

8.) Číslo pasu 

9.) Krajinu štátneho občianstva 

10.) Rodné číslo 

11.) Dátum vydania pasu 

12.) Dátum expirácie pasu 

13.) Krajinu ktorá vydala pas 

14.) Doklady (OP/pas) iných štátov, ak vám boli v minulosti vydané 

15.) Iné občianstva a spôsob ich nadobudnutia 

16.) Člestvo v programe Global Entry a jeho číslo (ak existuje) 

17.) Súčasná adresa – ulica, mesto, kraj, PSČ, štát 

18.) Telefónne číslo 

19.) Identifikátory sociálnych sietí (voliteľné) 

20.) Meno a priezvisko matky a otca (uvádzajú sa aj zosnulí) 

21.) Súčasné alebo posledné zamestnanie (pozícia, zamestnávateľ, adresa, telefón) 

22.) Ak je cieľom cesty USA, tak názov, adresu a tel.číslo prvého ubytovania (ak viete) 

23.) Kontaktná osoba pre prípad núdze (meno a priezvisko, email, telefón) 

24.) Odpovede na nasledujúce otázky: 

a) Trpíte telesným alebo duševným postihnutím; alebo ste užívateľmi drog 

alebo ste na nich závislí; alebo v súčasnej dobe trpíte niektorou z 

nasledujúcich chorôb (prenosné choroby sa uvádzajú podľa section 361(b) 

of the Public Health Service Act):* Cholera Záškrt Infekčná tuberkulóza 

Mor Detské kiahne Žltá zimnica Vírusové krvácavé horúčky, napríklad 

Ebola, Lassa, Marburg, Crimean-Congo Závažné akútne ochorenie 

dýchacích ciest, ktoré by sa mohlo preniesť na ďalšie osoby a spôsobiť 

úmrtie * 



b) Boli ste niekedy zatknutý/á alebo odsúdený/á za trestný čin, ktorý viedol k 

vážnej škode na majetku alebo k vážnej ujme na inej osobe alebo vládnom 

subjekte? 

c) Porušili ste niekedy akýkoľvek zákon týkajúci sa vlastníctva, užívania alebo 

distribúcie nezákonných drog?  

d) Usilujete sa angažovať alebo angažovali ste sa niekedy v teroristickej 

činnosti špionáži, sabotáži alebo genocíde? 

e) Spáchali ste niekedy podvod alebo ste uviedli podvodné informácie o sebe 

alebo iných osobách, aby ste získali alebo napomohli iným získať vízum 

alebo vstup do Spojených štátov? 

f) Usilujete sa v súčasnosti nájsť zamestnanie v Spojených štátoch alebo ste 

boli predtým zamestnaný/á v Spojených štátoch bez predchádzajúceho 

povolenia od vlády USA? 

g) Bolo Vám niekedy zamietnuté vízum USA, o ktoré ste si zažiadali so svojím 

súčasným alebo predchádzajúcim pasom, alebo bol Vám niekedy 

zamietnutý vstup do Spojených štátov, alebo zrušili ste svoju žiadosť o 

vstup v mieste vstupu v USA? 

Ak áno, rok a miesto kde k tomu došlo (napr. 2003 Ambasáda Bratislava) 

h) Zostali ste niekedy v Spojených štátoch dlhšie než na obdobie, ktoré Vám 

povolila vláda USA?  

i) Cestovali ste po 1. marci 2011 (vrátane) do Iránu, Iraku, Líbye, Severná 

Kórea, Somálska, Sudánu, Sýrie alebo Jemenu alebo ste tam boli? 

Ak áno, schvaľovací proces bude trvať niekoľko týždňov s neistým 

výsledkom, ku žiadosti bude potrebné doložiť všetky relevantné podklady, 

kvôli ktorým vás po odoslaní žiadosti budeme kontaktovať. 


