БРАТИСЛАВА
Бъдете предпазливи и внимателни, за да бъде престоят Ви приятен
Братислава като център на обществено-културния живот предоставя
редица възможности за посещаване на театри, исторически паметници, музеи, както и
спортни мероприятия. Предоставяме Ви информации, които ще Ви помогнат приятно
да изкарате в Братислава, без да решавате проблеми, свързани с посещение в
полицията.
ОБМЯНА НА ПАРИ
След пристигане в страната ни






Пари обменяйте само в банкови институции или обменни бюра, а не на улицата, не
разменяйте банкноти на чужди лица.
Финансова наличност и документи не дръжте на едно място и ВНИМАНИЕ, не в
задния джоб на панталоните.
Кредитната карта или по-големи суми вадете само преди
плащане. При изваждане на готовност от банкомата – при
въвеждане на PIN кода запазвайте дискретна зона. При
въвеждане на PIN кода закрийте клавиатурата с другата
ръка – ще попречите на нежелано научаване на Вашия
номер. Внимавайте за Skimming – копиране на кредитната
Ви карта в преносимо устройство. След приключване на
транзакцията приберете на сигурно място финансовите
средства и картата.
Редовно проверявайте наличността на картата си. Ако
установите нейната загуба или кражба, веднага съобщете
това на полицията и се свържете с вашата банкова
институция за блокирането й. В случай на кражба съобщете това и на полицията.

ТРАНСПОРТ
Желанието да се види колкото се може повече от живота на посетената страна ни
принуждава да използваме и транспортни средства.


На територията на СР има нулева толерантност за шофиране на МПС под влиянието
на упойващи вещества. Никога не шофирайте МПС под влиянието на алкохол! Ако
полицията установи у водача наличие на алкохол над стойност 1 % - 0,48 мг/л, това
се счита за престъпление.



Таксиметрови коли поръчвайте само посредством такси услуги, предпочетете да
пътувате заедно с приятели (цената за такси услугата не се променя – тя не зависи

от броя на превозваните лица)


При използване на други транспортни средства постоянно наблюдавайте багажа си.



Не приемайте предложения за разглеждане на града от непрофесионален гид.
Покана за парти от непознати лица не винаги означава приятно изживяване.
Избирането на професионален гид ще ви осигури приятно опознаване на
културните
паметници
в
нашия
град:
http://www.bkis.sk/turista-vbratislave/sprievodca-cr/



Автомобил под наем взимайте само в регистрирани рента-кар фирми, паркирайте на определени за паркиране
места, винаги заключвайте колата си.



Ако при вас спре кола с предложение за изгодно
разглеждане на забележителностите на нашия град,
откажете. Тази услуга качествено ще ви предостави:
http://www.tour4u.sk alebo http://www.dpb.sk



При трансфер от летището или по града се движете в групи. В случай на
здравословни проблеми или други непредвидени ситуации, можете заедно с
Вашите близки взаимно да се пазите.



При използване на градски транспорт пазете багажа си и личните вещи. Поголемият брой на пътниците изисква повишено внимание за евентуални джебчии.

УЛИЦА
По време на разходка из историческите улички на Стария Град
 Спазвайте правилата за движение по пътищата,
съблюдавайте светлинната сигнализация, евентуално се
ръководете от инструкциите на полицая.
 Не встъпвайте на платното за движение между
паркираните коли, които пречат на изгледа. На пътното
платно не встъпвайте, без да сте се убедили, че не идва
някакво МПС.
 По време на понижена видимост и през нощните часове,
пешеходците трябва да бъдат видими за останалите
участници в движението по пътищата. Поради това е
подходящо върху дрехите или чантата да има рефлексни елементи.
Задължително ползвайте пешеходната пътека, надлез или подлез.
 Избягвайте тъмни и неосветени места или улици. Посоката към културните
паметници в Братислава е отбелязана. Забележителностите се виждат.
 Посетете културните паметници в частите на Братислава и околностите й, които
Ви е препоръчал професионален гид.
 Мобилен телефон и друга електроника или ценности ползвайте на
обществените места само, ако това е неизбежно.
 Не искайте от случайни минувачи да Ви направят снимка, а поискайте тази
услуга от гида или от Вашите приятели.

 Ако видите в града да се движат групи хора, може да става дума за необявен
публичен митинг. Вероятно е, в интерес на опазването на живота, здравето и
имуществото на другите граждани, че ще се намеси полицията. Затова се
движете в достатъчно разстояние от „центъра на проявата“.
 Внимавайте за инсценирани ситуации /напр. да подпомогнете някого с пари за
благотворителни цели; инсценирано пътно произшествие; помощ на лица,
намиращи се в нужда/. В случай на нужда, обърнете се за помощ към: Полиция
158 ; Градска полиция 159 ; Пожарникари 155 ; Спасители 150 ; (Гореща линия
112)
РЕСТОРАНТ, МАГАЗИН
Посещението на друга държава е свързано с приятна почерпка или покупки на
сувенири


По време на разглеждане на града използвайте за
приятна отмора и почерпка ресторанти и кафенета от
по-висока ценова категория. Те ще ви предоставят
качествени услуги и Вие ще останете доволни. Не
приемайте покана за питие от непознати.



При купуване на сувенири винаги дръжте чантата си с парите и документите така,
че постоянно да я виждате. Подходящо е портмонето да имате близо до тялото, а
не свободно оставено в отворена чанта.
При плащане в ресторант или магазин дръжте под наблюдение платежната или
кредитната си карта (следете през цялото време манипулацията на персонала с
вашата карта), ще попречите на евентуалното й отчуждаване или злоупотреба с
нея.
Багажът слагайте на такова място, че да ги виждате по време на почивката ви.
Не оставяйте документите или портмонето в джобовете на якето или палтото,
които оставяте на стола или давате на гардероб в ресторанта.
В зоните със свободна wi-fi мрежа внимавайте за Вашия преносим компютър,
таблет, мобилни телефони, iPad и други. Не оставяйте ценните си вещи на места,
които не са в полезрението Ви.







ПАСПОРТ
необходим е за вашето легитимиране



Право да поиска легитимиране от чужденец има само служител на полицията.
Документите за самоличност никога не давайте на друг, освен на полицейските
органи. Не си давайте паспорта като залог за даване на ключове в местата за
настаняване, заемни къщи и пр.







Загуба или кражба на паспорта трябва да се съобщи
веднага в най-близкия полицейски участък. Искайте
от полицията да Ви издаде удостоверение за
загубата или отчуждаването на паспорта.
С проблематиката за влизането и пребиваването на
територията на Словашката република и в Шенген се
занимава Полицията за чужденци. Контакт:
Oddelenie cudzineckej polície
Policajného zboru
Bratislava, Hrobáková 44, 852 42 Bratislava, tel.: +421 9610 36 855
Не съобщавайте на чужди лица номера на документа Ви за самоличност, номера
на кредитната Ви карта или на сметката Ви в банката. Противозаконно е
търговците да проверяват тези номера! Не давайте личните Ви документи да
бъдат преглеждани без Ваше присъствие.

ХОТЕЛ
Сигурно място за отдих
 Не оставяйте документите и ценностите си в хотелската стая. За съхраняване на
ценностите използвайте хотелския трезор. Документът Ви за самоличност
носете винаги със себе си – необходим е за Вашето легитимиране.
 Ако Вашите вещи бъдат отчуждени от хотелската стая, оставете всичко в стаята
така, както сте го заварили чак до пристигането на полицаите. В никакъв случай
нищо не местете, не прибирайте и излишно не взимайте в ръце. С тези дейности
бихте могли да унищожите следите, които е оставил извършителя.
ПОЛИЦИЯ
На разположение е в случай на нужда









При евентуално отчуждаване на вашите вещи
обадете се веднага на полицията на тел. 158 и не се
стремете да решите сами ситуацията.
След документиране на следите от страна на
полицията, подгответе на полицията, евентуално на
застрахователното дружество, списък с отчуждените
вещи.
Ако сте видели извършителя, или извършителите,
опитайте се да запомните колкото се може повече детайли за тях (пол, възраст,
височина, физически особености, облекло, марка, цвят и регистрационния номер на
МПС).
При контакт с полицията запазете спокойствие и предоставете следните
информации: Вашето име и телефонен номер, точен адрес, опишете случилото се.
Свържете се с посолството Ви.

