
        

 
FRANCÚZSKO 

 

 
    

Oficiálny názov Francúzska republika , République Française 
Rozloha 547 tis. km2 Počet obyvateľov 63,1 mil. (2006) 
Hlavné mesto Paríž Počet obyvateľov 11,5 mil.  
Štátne zriadenie republika Mena Euro    € 
Náboženstvo 81, 4 % katolíkov, 6, 8 % moslimov, 1, 64 % protestantov, 1, 29 % Židov, 

iné  11,1 %. 
Úradné jazyky Francúzsky 
 
 
Územné členenie 

Francúzsko spolu s ostrovom Korzika má 22 oblastí členených na 96 
departementov, krajina má 36 394 miest a obcí. Okrem toto má aj 4 
zámorské  časti (Francúzska Guyana, ostrovy Guadeloupe, Martinique, 
Réunion), 4 zámorské územia (Francúzska Polynézia, Nová Kaledónia, 
Wallis a Futuna), územia za južným polárnym kruhom a územia so 
špeciálnym štatútom (Mayotte, Saint-Pierre-Miquelon). 

 
 
Zákonodarná moc 

Dvojkomorový parlament 
www.assemblee-nationale.fr 
 

Národné 
zhromaždenie 
 s 577 poslancami 
volených vo 
všeobecných priamych 
voľbách na 5 rokov 

 Senát  
s 321 senátormi 
volenými na 9 
rokov vo 
všeobecných 
nepriamych 
voľbách 
voliteľmi 
www.senat.fr 

 
 
 
 
 
Výkonná moc 

Prezident  
Prezident volený občanmi v 
priamych voľbách menuje 
predsedu vlády, predsedá 
Rade ministrov, vyhlasuje 
referendum, v čase vážneho 
ohrozenia môže rozpustiť 
francúzske Národné 
zhromaždenie (nie však 
Senát) a ujať sa jeho 
právomocí. 
Funkčné obdobie je 5 rokov. 
www.elysee.fr  

Vláda 
Menuje ju prezident.  
Predseda vlády má 
právo navrhovať 
zákony rovnako ako 
členovia parlamentu. 
Vláda za výkon funkcie 
zodpovedá Národnému 
zhromaždeniu (nie 
Senátu), ktoré jej môže 
vysloviť nedôveru.  

 

Súdna moc www.justice.gouv.fr   
 
 
Ceny základných potravín 

Chlieb:                      3 Eur 
250g. masla:              1,56 € 
1l mlieka                   1,20 € 
1,5 l. minerálna voda: 0,47 € 
250g balenie kávy:    1,99 € 

Cestovanie 
Všeobecné turistické 
stránky 

Niet pochýb, že Francúzsko je krajinou veľkých kontrastov, ponúkajúcich 
nekonečné možnosti objavovania zaujímavých destinácií – množstvo 
podnebne rozličných prírodných zákutí od horúcich pláží, cez slnkom 
zaliate vinice až po majestátne Alpy, historické mestá so známymi 



stavbami a múzeá s najkrajšími umeleckými dielami a Paríž – 
najromantickejšie mesto. A keby sa Vám z toho zatočila hlava, oddýchnete 
si v neznámej malej dedinke pri káve a croissante. Francúzsko má toto 
všetko a ešte o mnoho viac...  
 
Viac informácií a zaujímavostí nájdete na týchto stránkach: 
Paríž: www.parisinfo.com 
Informácie o cestovaní, turistike, pamiatkách: www.paris-paris-paris.com 
                                                                          www.skrz.sk 
                                                                          www.sopka.cz 
Francúzska národná turistická organizácia: www.franceguide.com 
Prehľad francúzskych pamiatok: www.monuments-france.fr 
Aktuálny program divadiel, koncertov, festivalov: www.viafrance.com 

Hlavná stránka na 
vyhľadávanie 
autobusových/vlakových 
spojení 

Na tejto stránke nájdete všetky potrebné informácie, vyhľadávanie 
autobusových, vlakových spojení, metra a iných v rámci Francúzska: 
www.ratp.fr 

Stránka železníc/vlakovej 
dopravy 

Stránka siete štátnych železníc: www.sncm.fr, www.sncf.com 
O možnosti využitia rýchlostných vlakov sa dozviete viac na : 
www.tgv.com 

Stránky autobusových 
prepravcov 

Informácie o preprave v iných väčších mestách nájdete na týchto stránkach: 
Bordeaux: www.infotbc.com 
Lyon: www.tcl.fr 
Rennes: www.star.fr 
Lille: www.transpole.fr 
Marseille: www.rtm.fr 
Grenoble: www.semitag.com 
Veľmi často používanou je spoločnosť Eurolines.  
Cena lístka na autobus alebo metro je 1,4 Eur za jednu cestu.  

Letecké spoločnosti pre 
vnútroštátne lety 

Parížske letiská, aktuálne odlety, prílety, letové poriadky, iné informácie 
nájdete na: www.adp.fr 
Najznámejšie francúzske letecké spoločnosti sú: www.airfrance.fr,  
www.viafrance.sk 
Letecká spoločnosť nielen pre vnútroštátne lety: www.corsair.fr 
Informácie o letiskách v Paríži sú na stránke: www.aeroportsdeparis.fr 

Metro  V Paríži premáva RER, ktoré má 5 liniek , viac info na: www.ratp.fr,  
www.paris-paris-paris.com  

Ostatné informácie 
k cestovaniu 

Francúzska diaľničná asociácia, plán diaľnic, poplatky: www.autoroutes.fr 
Mladí ľudia vo veku od 12 do 25 rokov majú na metro, vlak a autobus 
zľavu vo výške 25 % , viac informácií na www.voyages-sncf.com 

Ubytovanie 
 
Lacné ubytovanie pre 
študentov/mladých ľudí 

 Ubytovanie pre mladých ľudí, vo väčšine prípadov si môžete i rezervovať 
online: www.pariserve.tm.fr/logement/auberge 

              www.fuaj.org  
            www.hostelworld.com/hostels 
            www.camping-paris.com 

 
 
Ubytovanie pre mladých 
ľudí a študentov v Paríži 

 www.pap.fr                                 www.seloger.com  
 www.fnaim.fr                                www.cnab.fr  
 www.colocation.fr                      www.kel-koloc.com  
 www.explorimmo.com              www.immostreet.com  
 www.lesiteimmobilier.com      www.immocnab.com   
www.entreparticuliers.com 

 
Stránky na vyhľadávanie 

Ubytovanie vo Francúzsku: www.cnous.fr 
                                             www.mapiaule.com 



ubytovania                                              www.adele.org 
Nájdite si lacný hotel na týchto stránkach: www.cidj.com 
                                                                    www.parisinfo.com/paris_hotels 
                                                                   
http://en.parisinfo.com/paris_hotels/  
                                                                   
www.reservations.bookhostels.com 
Stránky na vyhľadávanie a on-line rezerváciu lacného ubytovania pre 
študentov: www.hostelseurope.com 
                 www. hostelworld.com  
                 www.hoste ltraveler.com 
                 www.hihostels.com  

Ostatné informácie 
k ubytovaniu 

Cena bývania je rozdielna a závisí od geografickej polohy. Ceny sú vyššie 
v Paríži a v niektorých väčších mestách. Prenájom ubytovania je možný cez 
ponuky v novinách a bezplatných týždenných novinách alebo cez 
realitných agentov alebo majiteľov, v tom prípade ale musíte platiť za 
služby. Prenajať alebo kúpiť si byt je možné aj priamo od majiteľa (ponuky 
sú v novinách ako napríklad „Particulier a Particulier“). Miesta na 
prenájom možno tiež nájsť cez internet. Niektoré radnice tiež môžu pomôcť 
pri hľadaní ubytovania. 
Prenájom obvykle trvá 3 roky a môže byť automaticky predĺžený. Môže 
byť predčasne skončený za určitých okolností( z osobných alebo 
pracovných dôvodov). V prípade ukončenia je lehota 3 mesiace pre 
podnájomníka, v prípade zmeny zamestnania alebo nezamestnanosti je to 
len 1 mesiac. Majiteľovi to musí byť oznámené doporučene poštou.  
Často sa vyžaduje depozit ekvivalentný 2 mesačnému nájmu ( je vrátený 
nájomníkovi pri odchode). Poplatky agentúram sú obvykle vo výške 
mesačného nájomného. Nájomné sa platí vopred. Po nasťahovaní nájomník 
obvykle musí zaplatiť 3 až 4 mesačné nájomné ( nájomné za 1. mesiac, 
depozit a náklady agentúre).  
Niektorí majitelia a agentúry tiež vyžadujú „zábezpeku“, inak povedané 
ďalšieho človeka ktorý sa zaviaže zaplatiť nájom v prípade že nájomník sa 
dostane do finančných ťažkostí. Zvyčajne by výška nájomného nemala 
presiahnuť 30% z čistého mesačného zárobku nájomníka (ako dôkaz sa 
vyžadujú posledné 3 výplatné pásky. 

Priemerná cena za jednu 
noc v hosteloch/hoteloch 

V hosteloch sa cena pohybuje od 15 Eur za noc, v hoteloch od 22 Eur.  

Odkazy na portály, kde si 
mladí ľudia hľadajú alebo 
ponúkajú ubytovanie 

Linky: www.entreparticuliers.com   
            www.fnaim.fr 
            www.orpi.com 
            www.seloger.com       
            www.avendrealouer.fr  

Práca  
 
 
 
 
Všeobecné info 

Po dvoch rokoch od vstupu SR a ďalších deviatich krajín do EÚ, teda po 1. 
máji 2006, Francúzsko potvrdilo svoje rozhodnutie pokračovať v 
päťročnom prechodnom období. Avizovalo však, že postupne oslabí 
obmedzenia a to najmä v sektoroch, kde je nedostatok pracovnej sily.  
Francúzsko prijalo päťročné prechodné obdobie, počas ktorého môže 
obmedziť zamestnávanie pracovníkov z iných krajín EÚ. Slovensko a 
Francúzsko v roku 2005 podpísali bilaterálnu dohode, na základe ktorej 
môže vo Francúzsku pracovať 300 mladých slovenských odborníkov ročne. 
V praxi to znamená, že Slováci, ktorí chcú pracovať vo Francúzsku, 
potrebujú získať pracovné povolenie. 

Výška minimálnej mzdy Minimálna mzda vo Francúzku je 1 100 euro mesačne a priemerná sa 



 pohybuje na hranici 1 200 – 1 300 euro mesačne. 
Priemerné mzdy pre vybrané zamestnania sú v Euro: 
Asistentka/sekretárka: od 1900 Eur   
Zdravotná sestra: od 1300 Eur 
Hotelový prevádzkar: od 1800 Eur 
IT pracovník: od 4000 Eur 
Manažérske pozície: od 2900 Eur  

Stránky úradov práce Národná agentúra práce: www.anpe.fr  
Portály na vyhľadávanie 
práce v krajine 

www.jobforyou.com,     www.atout-fr-international.com,  
www.cadremploi.fr,       www.cadresonline.fr,  
www.dynarel.fr,             www.emploi-lemonde.fr,  
www.go.tm.fr,                www.helpemploi.fr,  
www.jobpilot.fr,             www.liberation.fr,     
www.monster.fr,            www.pageinterim.fr,  
www.recrut.com,            www.stepstone.fr,        

Vyhľadávanie brigád, 
sezónnych prác, au-pair 
agentúry 

Celosvetová stránka, na ktorej sa môžete zaregistrovať, dať si vyhľadať 
rodinu v ktorejkoľvek krajine: www.aupair-world.net 
medzinárodná au-pair asociácia: www.iapa.org  
                                                     www.fee-revee.com 
                                                     www.lesenfantsdabord.fr www.afje-
paris.org 
                                                     www.accueil-service-au-pair.com 
Brigády, sezónne práce: http://www.4icj.com/fr/  
                                       http://europa.eu/youth 
                                       http://www.emmaus-international.org 
                                       http://www.workinfrance.com/  
                                       http://www.frenchentree.com/ 
                                       http://french.about.com/library 

Informácie o pracovných 
podmienkach 

Prácu vo Francúzsku si môžete hľadať pomocou internetovej stránky 
www.eures.sk , na ktorej sa nachádzajú voľné pracovné pozície.  
Ak chcete pracovať vo Francúzsku, najčastejšie si musíte nájsť svojho 
budúceho zamestnávateľa sami, najlepšie prostredníctvom zaslania žiadosti 
konkrétnemu zamestnávateľovi, ktorého si vyberiete cez internet. 
Francúzska legislatíva vám neumožňuje spontánny prístup do krajiny za 
účelom hľadania práce. Ak tu chcete pracovať, musíte si všetko, vrátane 
povolenia, vybaviť zo Slovenska za výdatnej pomoci vášho budúceho 
zamestnávateľa.  

Možnosti pre 
podnikateľov/začínajúcich 
podnikateľov 

Požiadavky na založenie podniku 
Vytvorenie spoločnosti zahraničnou firmou je bez akýchkoľvek obmedzení. 
Ak sa zahraničný subjekt rozhodne etablovať vo Francúzsku, môže si 
zvoliť jeden z dvoch variantov podnikov – filiálku  alebo pobočku. 
Riaditeľ takejto pobočky, pokiaľ nie je Francúz, musí byť držiteľom 
platného pobytového povolenia. Založenie zahraničnej filiálky, pobočky 
alebo agentúry, považovanej za zahraničnú investíciu, nepodlieha 
deklarácii a predbežnému súhlasu. 
Detailné informácie nájdete na oficiálnych stránkach Invest in France na 
adrese www.investinfrance.org , ktorá obsahuje zoznam kontaktov a 
detailné informácie o finančných a právnych aspektoch podnikania. 
Založenie spoločnosti vo Francúzsku, ako aj ďalšie zaujímavé informácie o 
podnikaní vo Francúzsku nájdete na: www.afii.fr/France/DoingBusiness 

Ostatné informácie k práci Každý študent môže pracovať popri štúdiu. Študent musí získať pracovné 
povolenie (Autorisation Provisoire de Travail) predložením pracovnej 
zmluvy Oddeleniu pre zahraničné pracovné sily na úrade DDTE (Direction 
départementale du travail et de l´emploi) v mieste pobytu. 



Štúdium 
Vzdelávací systém vo Francúzsku má niektoré vlastné špecifiká, ktoré ho odlišujú od tradičných 
systémov. Vysoká kvalita výučby je charakteristická predovšetkým pre humanitné študijné odbory, akými 
sú história, štúdium jazykov, filozofia a iné. 
Základným predpokladom pre štúdium vo Francúzsku je ovládanie francúzštiny na úrovni diplomu 
DALF.  
Stredoškolské štúdium Štúdium vo Francúzsku na strednej škole je pre zahraničných študentov 

dosť obtiažné. Študovať môžete najmä na súkromných školách.  
Viac informácií na: www.fabert.com ,     
                                
http://www.highschoolprogramsabroad.com/France.cfm  

Vysokoškolské štúdium Vysokoškolské vzdelávanie na univerzite je organizované v 3 študijných 
stupňoch, ktorých ukončenie je potvrdené národným diplomom. 
Stránka na ktorej sa dozviete, kde, kedy a za akých podmienok podať 
prihlášku na vysokú školu, aké sú podmienky, v akom jazyku sú prijímacie 
pohovory  a pod.: www.egide.asso.fr   
                             http://europa.eu/youth/studying/index_fr_en.html 
                             http://www.education.fr  
Informačný portál pre mladých ľudí: http://www.jeunesse.gouv.fr  
Centrum služieb študentom: www.cnous.fr   
Ministerstvo mládeže, vzdelávania a výskumu: www.education.gouv.fr  

Stránky škôl Adresy všetkých univerzít nájdete na týchto stránkach:  
www.braintrack.com  
www.egide.asso.fr/fr/guide/choisir/listeuniversites 
Stránky najznámejších univerzít: www.sorbonne.fr 
                                                      http://www.univ-paris1.fr/ 
                                                      www.univ-paris3.fr    
                                                      www.paris4.sorbonne.fr 
                                                      www.univ-paris5.fr 

Štipendiá, granty pre 
študentov 

Granty pre zahraničných študentov sú 3 typy a to: od Francúzskej vlády, zo 
Slovenska a medzinárodných mimovládnych organizácií. Na získanie 
grantu z Francúzskej vlády, musíte podať žiadosť na Francúzskej ambasáde 
na Slovensku. Môžete využiť aj tieto stránky: 
http://www.euroinfo.gov.sk/index/go.php?id=1081   
www.egide.asso.fr/fr/guide/preparer/obtenir/bourses/ 
www.cnous.fr/_vie_47.htm 
www.crous-paris.fr/bourses/index.asp_ 

 
 
Stáže, výmenné študijné 
pobyty, štúdium pre 
zahraničných študentov 

Stránky o štúdiu pre zahraničných študentov: 
www.education.gouv.fr (iba vo francúzskom jazyku) 
www.edufrance.fr/en/  
www.edufrance.net/ 
www.onisep.fr  
www.diplomatie.gouv.fr/en/france_159/studying-in-
france_2192/index.html  
http://www.betobe.org  
http://europa.eu/youth/volunteering_-_exchanges/index_fr_en.html  
Informácie o možnosti stáže nájdete na webových stránkach slovenského či 
českého ministerstva školstva, Slovenskej akademickej a informačnej 
agentúry (www.saia.sk) alebo na stránkach jednotlivých vysokých škôl a 
univerzít.  

Jazykové kurzy, iné druhy 
kurzov 

Tréningové kurzy: http://www.onisep.fr/onisep-portail/portal/group/gp 
FLE sú jazykové centrá, ktoré organizujú jazykové kurzy: www.fle.fr  
Jazykové kurzy niele vo Francúzsku: www.alliancefr.org  
Informácie o rôznych tréningoch- www.lapprenti.com  



 
 
 
 
 
Ostatné informácie ku 
štúdiu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ubytovanie počas štúdia 

Informácie o štúdiu, školskom systéme a iné informácie týkajúce sa štúdia 
nájdete na stránke Ministerstva školstva : www.education.gouv.fr, ako aj na 
týchto stránkach: www.edufrance.fr 
                            www.egide.asso.fr   
Francúzske veľvyslanectvo v Bratislave: www.france.sk  
agentúra Égide: www.egide.asso.fr  
agentúra Edufrance: www.edufrance.fr  
Centrum služieb študentom: www.cnous.fr  
Na štátnych školách sa neplatí školné, iba zápisné, ktoré každoročne 
stanovuje ministerstvo vzdelávania.  
Súkromné vysoké školy si samy stanovujú výšku školného 
Každý zahraničný študent má právo pracovať vo Francúzsku, ak je poistený 
ako študent v Sociálnej poisťovni (Sécurité sociale) a je držiteľom 
študentského preukazu. Zahraniční študenti môžu pracovať najviac 884 
hodín ročne, najnižší príjem môže byť 7,61 Euro brutto/hod. a týždenný 
plat nesmie presiahnuť 133 Euro. 

Univerzitné internáty spravujú strediská CROUS (Centres Régionaux des 
Oeuvres Universitaires et Scolaires). Prenájom je pomerne nízky (120 - 300 
eur mesačne). Ubytovanie na internáte CROUS udeľuje na základe 
sociálnych kritérií. Ďalšou možnosťou ubytovania je prenájom u 
súkromného prenajímateľa. Pre podpísaním nájomnej zmluvy nájomník 
musí preukázať solventnosť (príjem najmenej 3x vyšší ako je nájomné) a 
zložiť kauciu vo výške dvojnásobku nájomného. 

Slovenské veľvyslanectvo 
v krajine 

Ambasade de la République Slovaque 
125 rue du Ranelagh 
750 16 Paris 
France 
tel: +33/1/ 4414 5120, -5600, -5122, -5612 
fax: +33/1/ 4520 7875, 4288 7653 
email: zuparis@wanadoo.fr  
konzulárne oddelenie: cons-sr@wanadoo.fr 

Veľvyslanectvo krajiny na 
Slovensku 

Veľvyslanectvo Francúzskej republiky na Slovensku 
Kutscherfeldov palác 
Sedlárska 7 
813 83 Bratislava 1 
tel: 02/ 5934 7777 
fax: 02/ 5934 7799 
email: diplo@france.sk , institut@france.sk  
web: www.france.sk 

Internetové adresy bánk v 
krajine 

Banque de France: www.banque-france.fr    
Banky sú zvyčajne otvorené od 9.00 do 17.00 od pondelka do piatku 
(podľa miesta môžu byť zatvorené od 12.00 do 14.00). Niektoré banky sú 
otvorené aj v sobotu. 

  


