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Registrácia na letisku krok za krokom

Po rezervovaní letu v spoločnosti eSky.sk dostanete odkaz s adresou, na ktorej môžete vykonať
registráciu online. Po otvorení stránky treba do vyznačených polí vyplniť údaje cestujúcich
(pozrite si, ako sa registrovať online). Vytlačte letenku, ktorú dostanete e-mailom (pozrite si, kedy
dostanete elektronickú letenku) a vydajte sa na cestu.

Ako vyzerá registrácia na letisku krok za krokom?

1. Po príchode na letisko skontrolujte na tabuli odletov číslo pracoviska check-in pre váš let
a batožinu, pokiaľ máte nejakú batožinu na registráciu.

2. Pripravte si občiansky preukaz alebo pas, vytlačenú letenku a vízum.
3. Podajte batožinu na príslušnom pracovisku.
4. Pokračujte na miesto bezpečnostnej kontroly.
5. Príručnú batožinu vyložte na pás na kontrolu.
6. Ak máte jedlo pre dieťa alebo lieky, pripravte ich na samostatnú kontrolu. Dajte ich

spolu s vonkajším obalom do košíka.
7. Do košíka vložte aj kovové predmety, ktoré máte na sebe – opasok z nohavíc, hodinky,

kľúče, mince a prístroje – telefón, tablet a pod.
8. Prejdite cez rám na detekciu kovov. Ak vydá zvukový signál, budete podrobený/-á ručnej

kontrole. Počas nej sa môže ukázať, že je potrebné napríklad vyzuť topánky.
9. Po absolvovaní kontroly si vezmite svoje veci spolu s dokladmi a pokračujte k

príslušnému odletovému východu (gate) v odletovej hale. Tu si môžete kúpiť nápoje,
ktoré si smiete vziať na palubu lietadla.

10. Pred vstupom na palubu musíte opäť predložiť palubný lístok. Budete nasmerovaný/-á
priamo do tunela, ktorým prejdete do lietadla alebo do autobusu čakajúceho na
letiskovej ploche, ktorý vozí cestujúcich k lietadlu.

11. Po vstupe do lietadla si vyberte miesto. Ak máte pridelené konkrétne miesto, môžete
požiadať palubný personál, aby vám ho pomohol nájsť. Príručnú batožinu uložte nad
alebo pod sedadlo (v závislosti od typu lietadla).

Ponúkol tento článok informácie, ktoré ste hľadali?  Áno  | Nie
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