
Návod na vyplnenie formuláru Cyprus Flight Pass pre vstup na Cyprus 

Formulár je nutné vyplniť 48 hodín pred odletom na https://cyprusflightpass.gov.cy 

1) Stlačte „Register“. 

 

2) Vytvorte si konto. Vyplňte: meno, priezvisko, e-mail, heslo 2x, zakliknite prečítanie 

a akceptovanie podmienok  „I have read and I accep the Terms of Use“ a stlačte „Register“ 

 
3) Na e-mail vám príde správa pre aktiváciu účtu. Stlačte „Activate“. 

 

 
 

xxxxxx@xxxx.xx



4) Prihláste sa a stlačte „Login“ 

 
5) Požiadajte o svoj CyprusFlightPass do 48 hodín pred začiatkom cesty z krajiny pôvodu do 

Cyperskej republiky. Vyberte si možnosť, či ste alebo nie ste očkovaní na Covid-19. 

 

 

 

xxxxxx@xxxx.xx

xxxxxx@xxxx.xx



6) Vzor na vyplnenie pre nezaočkované osoby. Vyplňte priezvisko, meno, číslo pasu alebo 

občianskeho preukazu, národnosť, dátum narodenia, krajinu narodenia, pohlavie, mobilné 

číslo, e-mail 

 

Vyberte priamy let na Cyprus „Direct Flight to the Republic of Cyprus“, dátum odletu, leteckú 

spoločnosť a číslo letu podľa komplexného cestovného odbavenia, krajinu z ktorej odlietate, 

letisko na Cypre, dátum odletu z Cypru späť, ak dátum odchodu z Cypru nie je k dispozícii, uveďte 

dĺžku plánovaného pobytu na Cypre (iba v prípade jednosmernej letenky) a potvrdíte, že ste za 

posledných 14 dní neboli v krajine, ktorá je Cyperskou republikou označená ako sivá. 

 

xxxxxx@xxxx.xx



Ak máte negatívny výsledok PCR testu zaklikite „Yes“, uveďte dátum a čas vykonania testu, 

typ testu „Molecular Method (RT-PCR)“ a „Test result is Negative“ 

 
 

Účel cesty. Ak nie ste rezidentom Cypru kliknite na „NO“ a vyberte účel cesty „Holidays“. 

Uveďte vašu trvalú adresu a následne adresu vášho pobytu na Cypre: hotel, adresa hotela, 

mesto, oblasť, smerovacie číslo. 

 
 

 

 



Vyplňte emergency kontakt na inú osobu, zakliknite všetky políčka podľa obrázku a stlačte 

submit. 

 
Nakoniec pripojíte negatívny výsledok testu na Covid-19 „Attach Covid-19 Test“ a stlačte 

„Request“. 

 

 
 

xxxxxx@xxxx.xx



7) Vzor na vyplenenie pre zaočkované osoby. Vyplňte priezvisko, meno, číslo pasu alebo 

občianskeho preukazu, národnosť, dátum narodenia, krajinu narodenia, pohlavie, mobilné 

číslo, e-mail, krajinu vakcinácie, typ vakcíny, dátum prvej dávky a dátum druhej dávky. 

 

 
 

 

 

xxxxxx@xxxx.xx



Detaily letu: deň a čas odletu na Cyprus, letecká spoločnosť a číslo letu podľa komplexného 

cestovného poistenia, krajina odletu, letisko príletu a dátum odletu z Cypru. 

 

Účel cesty. Ak nie ste rezidentom Cypru kliknite na „NO“ a vyberte účel cesty „Holidays“. Uveďte 

vašu trvalú adresu a následne adresu vášho pobytu na Cypre: hotel, adresa hotela, mesto, oblasť, 

smerovacie číslo. 

 

 



Uveďte vašu trvalú adresu a následne adresu vášho pobytu na Cypre: hotel, adresa hotela, mesto, 

oblasť, smerovacie číslo. Vyplňte emergency kontakt na inú osobu, zakliknite všetky políčka podľa 

obrázku a stlačte submit. 

 

 

 
 

 

 

 

xxxxxx@xxxx.xx



Nakoniec pripojíte certifikát o očkovaní na Covid-19 „Attach Vaccination document“ 

a stlačte „Request“. 

 

 
8) Na obrazovke sa zobrazí správa o úspešnej registrácii. 

 

 

Ak chcete uložiť dokument CyprusFlightPass do počítača alebo mobilu, kliknite na „DOWNLOAD 

HERE“. Ak chcete pridať ďalšieho účastníka, kliknite na „ADD PASSENGER“. Na e-mailovú adresu 

uvedenú pri registrácii dostanete dokumenty: CyprusFlightPass (CFP) a váš súbor s výsledkami testu 

na COVID-19. Vytlačený dokument a certifikát CyprusFlightPass (CFP) s výsledkom testu COVID-19 

alebo certifikátom o vakcinácii, by ste si mali vziať so sebou na letisko. Formulár CyprusFlightPass 

(CFP) by mal vyplniť každý účastník zájazdu. Ak je účastníkom cesty maloletý, formulár by mal vyplniť 

rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa. 

 


