
Nový Zéland 
 

Cestovanie  
 
• Turistický adresár Nového Zélandu 
 
Táto webová stránka je komplexným adresárom turistických a cestovných agentúr Nového 
zélandu. Nájdete tu užitočné informácie o ubytovaní, atrakciách, turistických trasách a doprave. 
  
http://www.tourism.net.nz    
 
• Turizmus Nového Zélandu 
  
Stránka informujúca o histórii, culture, prírode, ale taktiež o tom, čo sa práve deje, aktuálnych 
podujatiach a o tom, čo sa oplatí navštíviť. Taktiež sa zoznámite s miestami, kde sa natáčala 
trilógia Pán prsteňov. 
 
http://www.newzealand.com/travel/International   
 
• Dobrodružstvo na Novom Zélande 
 
Vyberte si región alebo mesto a nájdite si všetky potrebné informácie o ubytovaní, doprave a 
aktivitách na Novom Zélande.  
 
http://www.adventurenewzealand.com/index.php/cPath/2   
    
 

   Ubytovanie 
  
• Ubytovanie na Novom Zélande 
 
Stránka je kompletným sprievodcom  tvšetkými možnosťami ubytovania na Novom Zélande, od 
kempov a chatiek, mládežníckych hostelov, motelov až po hotely, B&B hotely, rezorty, 
dovolenkové domčeky a apartmány. 
 
http://www.accommodationinnewzealand.co.nz/    
 
• Bed and Breakfast 
Webová stránka Federácie Nového Zélandu Bed and Breakfast hotely. 
 
http://www.nzbnbhotels.com/  
 
• Hostely na Novom Zélande 
Užitočný adresár hostelov. 
 
http://www.hostelnewzealand.com/  
 

 

Štúdium 
 
• Adresár vzdelávania 
 
Poskytuje informácie o jazykových školách, univerzitách, stredných školách a zákaldných 
školách, polytechnických a iných vzdelávacích inštitúciách. Ponúka taktiež užitočné informácie o 
vízach, ubytovaní, poistení, atď.  
 
http://www.newzealandeducation.com/  
 
• New Zealand Educated – webová stránka pre medzinárodných študentov 
 
Webová stránka pre medzinárodných študentov, ktorí chcú študovať na Novom Zélande. 
Informácie o vzdelávaní, kurzoch a inštitúciách, ale aj praktické informácie o ubytovaní, 
postupoch pri podaní prihlášky, kvalifikáciách, poplatkoch, vízach, atď. 



 
http://www.newzealandeducated.com/  
 
• Medzinárodná stránka vzdelávania 
 
Informácie o 7 štátnych univerzitách na Novom Zélande. 
 

     http://www.intstudy.com/study_abroad/nzlist.htm    
 
 

Praktické informácie 
 
• Imigrácia na Novom Zélande  
Oficiálna stránka Nového Zélandu ohľadom imigrácie. Veľa užitočných informácií o živote na 
Novom Zélande, vízach, poplatkoch, práci, štúdiu.  
 
http://www.immigration.govt.nz/  
 
• Občianstvo Nového Zélandu 
Na tejto stránke nájdete informácie ohľadom žiadosti o občianstvo, podmienkach a systéme 
prideľovania občianstva.  
 
http://www.dia.govt.nz/diawebsite.nsf/wpg_URL/Services-Citizenship-Index?OpenDocument 
 
• Železnice Nového Zélandu 
Sprievodca pre pasažierov využívajúcich železničné spojenia Nového Zélandu. 
 
http://www.railnewzealand.com    
 

 

Práca 
 

• Best Job 
Databáza pracovných pozícií podľa kategórií alebo miesta pôsobenia.  
http://www.bestjobsnz.com/   
 
• Seek Job  
Portál slúžiaci na vyhľadávanie práce. Môžete si vybrať oblasť záujmu alebo miesto pôsobenia a 
nájdete tu užitočné informácie o správnej forme CV, ako uspieť na pohovoroch a vyjednávať o 
plate.  
 
http://www.seek.co.nz/  
 
• Kiwicareers 
Informácie o práci a odbornom vzdelávaní na Novom Zélande: objavte národné a regionálne 
trendy a najdynamickejšie odvetvia.  
 
http://www.kiwicareers.govt.nz/  
 
• Krátkodobé práce 
 
Webová stránka ponúka zoznam odkazov na stránky ponukajúce sezónne a prechodné prácovné 
príležitosti na Novom Zélande.   
 
http://www.immigration.govt.nz/migrant/stream/work/workingholiday/workopportunities/  

 
• Job-Bank  
Služby Ministerstva sociálneho rozvoja. Vyberte si región, v ktorom by ste chceli pracovať a 
oblasž záujmu a dostanete zoznam pracovných ponúk.  
 
http://job-bank.winz.govt.nz/  

 


