
Postup pri získavaní vstupných víz do Azerbajdžanskej republiky v prípade 

občanov cudzích štátov a osôb bez štátnej príslušnosti  

 

 

Podľa dekrétu Prezidenta Azerbajdžanskej Republiky č. 326 zo dňa 13. septembra 2010 môžu 

cudzinci a osoby bez štátnej príslušnosti po príchode do Azerbajdžanskej republiky dostať 

vstupné víza na vízovom oddelení  medzinárodného letiska v nasledujúcich prípadoch: 

 

1. V prípadoch uvedených v medzištátnych a medzivládnych zmluvách Azerbajdžanskej 

republiky; 

 

2. Ak sa jedná o osoby, ktoré cestujú do Azerbajdžanu na základe oficiálneho pozvania od 

Prezidenta Azerbajdžanskej republiky, premiéra Azerbajdžanskej republiky, predsedu Milli 

Medžlis (parlamentu) Azerbajdžanskej republiky, vedúceho Administratívy Prezidenta 

Azerbajdžanskej republiky, predsedovi parlamentu Nachičevanskej autonómnej republiky; 

 

3. Ak sa jedná o osoby, ktoré pricestovali do Azerbajdžanu na základe oficiálneho pozvania 

od predsedu Ústavného súdu Azerbajdžanskej republiky, predsedu Najvyššieho súdu 

Azerbajdžanskej republiky, generálneho prokurátora Azerbajdžanskej republiky, komisára pre 

ľudské práva ( verejného ochrancu práv/ombudsmana) Azerbajdžanskej republiky, predsedu 

ústrednej volebnej komisie Azerbajdžanskej republiky, predstaviteľov ústredných výkonných 

orgánov Azerbajdžanskej republiky, guvernéra Centrálnej banky Azerbajdžanskej republiky, 

predsedu administratívneho oddelenia prezidentského úradu Azerbajdžanskej republiky, 

vedenia Národného Olympijského Výboru Azerbajdžanskej republiky, predsedu Kaukazského 

Moslimského úradu, predstaviteľov zahraničných firiem pôsobiacich v Azerbajdžane v súlade 

s medzinárodnými dohodami s podporou Azerbajdžanskej republiky a  so súhlasom Štátneho 

Migračného úradu Azerbajdžanskej republiky; 

 

4. Ak sa jedná o členov diplomatického, administratívneho a technického personálu 

zahraničných diplomatických zastupiteľských úradov, konzulátov a úradov medzinárodných 

organizácií v Azerbajdžanskej republike, ich rodinných príslušníkov, ako aj príslušníkov 

cudzích štátov, ktorý do krajiny cestujú za účelom špeciálnych diplomatických misií; 

 

5. Ak sa jedná o osoby, ktoré cestujú do Azerbajdžanu na základe oficiálneho pozvania 

Ministerstva Azerbajdžanskej republiky pre mimoriadne udalosti, aby sa mohli zúčastniť na 

operáciách na odstránenie následkov mimoriadnych udalostí; 

 

6. Osoby, ktoré pricestovali do Azerbajdžanu v dôsledku úmrtia člena rodiny, čo potvrdzujú 

príslušné doklady. 

7. V prípadoch, ak príslušníci pochádzajú z krajiny, v ktorej nie je akreditovaný zastupiteľský 

úrad a konzulát Azerbajdžanskej republiky, no z danej krajiny existuje priame letecké 

spojenie do Azerbajdžanu. 



UPOZORNENIE: Pri všetkých typoch víz s viacnásobným vstupom do krajiny je pozývajúca 

strana povinná predložiť žiadosť na schválenie konzulárnemu oddeleniu Ministerstva 

zahraničných vecí Azerbajdžanu. Schválenú žiadosť so splnomocnením zasiela Ministerstvo 

zahraničných vecí veľvyslanectvu Azerbajdžanskej republiky v príslušnej krajine. 


