
         

DÁNSKO 

 

 

Oficiálny názov Kongeriget Danmark 
Rozloha 43.094 km2 Počet 

obyvateľov 
5.374.584 obyv. 

Hlavné mesto Kodaň /Copenhagen  Počet 
obyvateľov 

487.979 obyv. 

Štátne zriadenie konštitučná monarchia 
(kráľovstvo) 

Mena 1 Dánska koruna 
(Dkk)=100 öre 

Náboženstvo 87,0% evanjelická luteránska cirkev, 2,0% protestantské a 
rímskokatolícke, 11,0% iné a bez vyznania 

Úradné jazyky dánčina (oficiálny), rôzne dialekty, angličtina a nemčina 
Územné členenie 14 okresov a 2 mestá (Kobenhavn a Frederiksberg) 
Zákonodarná moc parlament = folketing jednokomorový parlament, tvorí ho 179 

poslancov volených na štyri roky, vrátane 
dvoch zástupcov z grónska a dvoch z 
Faerských ostrovov 

Výkonná moc Panovník - dedičná hlava 
štátu. Plní prevažne 
reprezentačné úlohy 

Premiér - vodca 
väčšinovej strany, 
alebo koalície v 
parlamente, 
vymenovaný po 
voľbách panovníkom. 
Šéf vlády. Môže 
rozpustiť parlament a 
vyhlásiť nové voľby. 

Vláda - ma 20 
členov. Na 
odporúčanie 
premiéra ich 
vymenúva 
panovník a 
schvaľuje 
parlament. 

Súdna moc Najvyšší súd - Najvyššia 
odvolacia inštancia. Má 
15 doživotných sudcov. 
Na odporúčanie vlády ich 
vymenúva panovník. 

Vyššie súdy - riešia odvolania proti 
rozhodnutiam nižších súdov v 
občianskoprávnych a trestných veciach. 

Ceny základných potravín Chlieb 9 až 13 DKK,  
Mlieko (1 l) 6 DKK,   
Lacná pizza 70 DKK,  
Pivo v reštaurácii (0,33 l) 20 DKK  

Cestovanie 
Dánsko akceptuje ako cestový doklad na vstup do krajiny identifikačný preukaz iba v prípade, že tento 
obsahuje explicitne informáciu o štátnom občianstve. Slovensky občiansky preukaz túto informáciu 
explicitne neobsahuje, nevyplýva z neho jednoznačne slovenské štátne občianstvo. Preto budeme aj 
naďalej pri ceste do Dánska potrebovať  platný cestovný pas.  

 

V Dánsku je veľmi dobre vybudovaná sieť autobusových a lokálnych vlakových spojení. Autobusová 
doprava je spoľahlivá a premáva aj do najzapadnutejších dedín. Na zastávkach však nenájdete 
podrobný rozpis. Ten je len na hlavnej stanici, ale i tam sa uvádza len čas odchodu. V hlavnom meste 
Kodaň bola v októbri 2002 otvorená aj prvá časť metra. Základná cena cestovného lístka je 15,- DKK 
a platí tak pre autobusovú, ako aj vlakovú dopravu, resp. metro. Cenovo výhodnejšie sú tzv. klipové 
karty (na 10 jázd), resp. turistické lístky na 24, 48 alebo 72 hodín. Cena taxíka na jeden kilometer je 



15 až 22,-DKK.  
V Dánsku sa jazdí po pravej strane. Zo zákona je povinné používanie bezpečnostných pásov a 
tlmených svetiel aj v priebehu dňa. Deti do 7 rokov musia rovnako povinne používať autosedačky. 
Maximálna povolená hranica alkoholu v krvi je 0,5 promile. Maximálna povolená rýchlosť v meste je 
50 km/h, na motorových cestách a cestách 1. triedy 80 km/h, na diaľnici 110 km/h. Dodržiavanie 
rýchlosti sa sleduje špeciálnymi kamerami umiestnenými pri cestách, resp. na diaľnici. Za používanie 
ciest prvej triedy, resp. diaľnic sa v Dánsku neplatí. Platí sa však za používanie mostov a trajektov. 
Aktuálny cenník a všetky potrebné informácie je možné nájsť na internetových stránkach (anglická, 
resp. nemecká verzia).  
Do Dánska odchádza aj niekoľko trajektov za deň. Z Nemecka je najpoužívanejší trajekt Rostock - 
Gedser. Lode však odchádzajú aj z Poľska. Zo Škandinávie je najpoužívanejší presun z Helsinborgu 
do Helsingor. Trajekty premávajú aj na trase Oslo - Kristiansand a Malmo - Kodaň. 
 
Všeobecné turistické 
stránky 

http://www.dansko.sk/websol.php?1&&304 - veľmi zaujímavo audio- 
vizuálne spracovaná stránka o Dánsku 
Užitočné stránky ako sprievodcovia krajinou: 
Ikar.sk 
Jota.cz 
Baset.cz 
Freytagberndt.sk  
Lonelyplanet.com 
Roughguides.com 
Marcopolo.de 
 
Podrobné informácie o kultúrnych podujatiach, pamiatkach a 
zaujímavých objektoch, múzeách, programoch kín a TV (v niektorých 
prípadoch aj na tri roky dopredu): 
www.visitdenmark.com  
http://www.visitdenmark.com/siteforside.htm 
www.kulturdanmark.dk 
 

Hlavná stránka na 
vyhľadávanie 
autobusových/vlakových 
spojení 

http://www.ht.dk/ - linka na zistenie autobusového spojenia. 

V Dánsku je hustá sieť medzimestských liniek štátnych i súkromných 
spoločností a MHD. 

 
Stránka železníc/vlakovej 
dopravy 

 www.dsb.dk - stránka na vyhľadanie medzimestských železničných 
spojení 

Stránky autobusových 
prepravcov 

www.ht.dk 

Stránka na vyhľadávanie medzimestských autobusových spojení 
Letecké spoločnosti pre 
vnútroštátne lety 

Dánsko má viacero medzinárodných letísk a celú sieť lokálnych letísk. 
Absolútne však dominuje medzinárodné letisko Kastrup, na ostrove 
Amager (Kodanské letisko), ktoré patrí k najväčším v Európe a je 
hlavným škandinávskym leteckým uzlom. Turisti zo zahraničia môžu 
pristáť na ďalších medzinárodných letiskách v Billunde (návštevníci 
zábavného parku Legoland), Aarhuse, Alborgu, Roenne na ostrove 
Bornholm a i. 

Stopovanie Najvýhodnejšie je stopovať cez Čechy, Nemecko buď do Rostocku a 
potom už len trajektom alebo na pevnine na Jutský polostrov. 
Dáni nemajú veľmi vo zvyku brať stopárov. Často totiž jazdia len na 
krátke vzdialenosti. Spoliehať sa treba na turistov z Nemecka. Kamióny 
najlepšie odchytíte na pumpách či odpočívadlách. Autostop je povolený 
všade s výnimkou diaľnic. Na stopára sa vzťahuje zákonné poistenie 



majiteľa vozidla. 
Ostatné informácie 
k cestovaniu 

www.taxamotor.dk - stránka taxi služby. Taxikári hovoria obyčajne bez 
problémov anglicky. Základná sadzba je 22 DKK a potom plus/km 7,70 
DKK od pondelka do piatka od 7,00 - 19,00 hod, plus 9,60 DKK/km  v 
tých istých dňoch avšak v nočných hodinách a  plus 11,60 Dkk/km za 
víkendové dni. 

Prenájom bicyklov: www.rentabike.dk 

www.scandlines.dk - stránka na ktorej si môžete objednať trajekt. Trajekt 
Dánsko - Nemecko, v čase hlavnej dovolenkovej sezóny odporúčame 
trajekt objednať vopred.  

Ak navštívite Kristianiu, majte na pamäti, že mimo múrov štátu hippies 
platí prísny zákaz prechovávania drog a ak porušíte zákon, hrozí vám 
vyhostenie z krajiny a samozrejme väzenie. 

Ubytovanie 
 
V Dánsku je asi 100 youth hostelov, v ktorých vek nie je dôležitý. Nachádza sa v každom väčšom 
meste. Ceny sa pohybujú od 60 Dlr za noc. Počet kempov je vysoký (asi 500). Úroveň je na vysokej 
úrovni. Väčšinou sa platí za osobu, zriedka za stan. Ceny sa pohybujú od 35 Dkr za noc, sprchy sa 
platia osobitne. Zhruba 2 Dkr za 2 minúty. 
 
Lacné ubytovanie pre 
študentov/mladých ľudí 

www.danhostel.dk - najlacnejšie ubytovacie možnosti  na veľmi dobrej 
kvalitatívnej úrovni , predovšetkým pre mladých a menej náročných ľudí 
- študentov a rodiny ponúka sieť ubytovacích zariadení Danhostel 
Danmarks Vandrerhjem. Ide o študentské ubytovne, známe tiež pod 
anglickými výrazmi SLEEP-IN, YOUTH HOSTEL. 

Turistické 
ubytovne/campy 

www.danland.dk - veľké komplexy, ponúkajúce apartmány s kapacitou 2 
- 10 osôb. Komplexy sú vynikajúco vybavené, okrem toho že sú na 
najkrajších letoviskách a často takmer priamo na pláži, sú perfektne 
vybavené - disponujú reštauráciami, telocvičňami, krytými i otvorenými 
bazénmi, tenisovými kurtami a pod. Ubytovanie v týchto zariadeniach 
býva výhodné zväčša keď ide o celotýždenné ubytovanie (sobota-sobota), 
možné sú však aj predĺžené víkendy.  
www.sologstrand.dk - ďalšie ubytovacie možnosti chaty, turistické centrá, 
hotely 

Stránky na vyhľadávanie 
ubytovania 

www.useit.dk - tu nájdete informácie o možnostiach krátkodobého 
ubytovania a tiež informácie o študentských ubytovniach /hosteloch/. 

Ostatné informácie 
k ubytovaniu 

Stránky pre vyhľadanie ubytovania v Dánsku: 
http://www.sologstrand.com/?stlcmpid=8706 
http://www.feline-holiday-denmark.com/ 

Priemerná cena za jednu 
noc v hosteloch/hoteloch 

120 DKK/noc 

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

www.novasol.dk , www.novasol.cz 
www.allround-service.cz 
Pre tých, ktorí dajú prednosť českému jazyku, odporúčame firmu, u ktorej 
možno od začiatku až do konca realizovať celú operáciu a vlastne potom 
už len stačí „zbaliť kufre" a len cestovať. Táto firma má sídlo v Českej 
republike a jej webové stránky nájdete na : www.allround-service.cz . 
Firma Allround-service Vám zabezpečí aj lodné lístky na trajekty, 
vstupenky do zábavných parkov v celej Európe a poskytuje ďalšie služby 
v cestovnom ruchu. 



Práca 
Celkovú ekonomickú situáciu Dánska možno napriek globálnym ťažkostiam charakterizovať ako dobre 
fungujúcu a silnú. V roku 2003 a 2004 sa celková zamestnanosť zvýšila v súkromnom i vo verejnom 
sektore. Najpozitívnejšie sa zvýšenie zamestnanosti prejavilo v týchto oblastiach: komerčné služby, 
zdravotníctvo, chemický priemysel, veľkoobchod, sociálne služby, maloobchod, doprava, služby 
spoločného stravovania a stavebníctvo. Na druhej strane prebytok pracovníkov je v 
poľnohospodárstve, štátnej správe, odevnom a textilnom priemysle, finančníctve a energetike. 
Výška minimálnej mzdy  
Stránky úradov práce Kontakty na Dánske úrady práce: www.jobnet.dk/afjobnet/kontakt  
Portály na vyhľadávanie 
práce v krajine 

 
www.jobmatch.dk         www.jobavisen.dk 
www.job-guide.dk         www.timework.dk 
www.danisco.com,       www.stepstone.dk,  
www.exis.dk,                www.jobbank.dk, 
www.job-index.dk,        www.ing.dk,  
www.jobfinder.dk,         www.jobmatch.dk,  
www.off-stillinger.com, www.workindenmark.dk  

Vyhľadávanie brigád, 
sezónnych prác, au-pair 
agentúry 

Tu nájdete Verejné služby zamestnanosti sú bezplatné, voľné pracovné 
miesta verejných služieb zamestnanosti sú dosiahnuteľné na internetovej 
stránke: www.af.dk 

Aktuálne ponuky au-pair v Dánsku: 
http://www.dansko.sk/websol.php?4&&391 

Informácie o pracovných 
podmienkach 

Dánsko si pri vstupných rozhovoroch s kandidátskymi štátmi presadilo 
dvojročné prechodné obdobie, počas ktorého môže obmedziť 
zamestnávanie pracovníkov z „nových“ členských krajín EÚ (s výnimkou 
Cypru a Malty). Občania Slovenska podobne ako občania ďalších ôsmich 
krajín EÚ, ktoré vstúpili do únie 1. mája 2004, môžu v Dánsku pracovať 
len na základe pracovného povolenia. 

Možnosti pre 
podnikateľov/začínajúcich 
podnikateľov 

Dánsko sa chápe ako centrum priemyselného a spotrebného dizajnu, 
architektúry, špičkových technológií v elektrotechnickom priemysle, 
energetike, farmaceutiky, pôdohospodárstve a poľnohospodárstve, 
vrátane rybárstva. Medzi špičkové dánske priemyselné odvetvia patrí 
nábytkársky priemysel, obuvnícky, textilný a i. 

V Dánsku sa v priebehu rokov vykryštalizovalo niekoľko výstavníckých, 
veľtržných a kongresových centier. 
Skutočne svetový punc a imidž majú výstavné centrá: 

• Bella Center A/S v Kodani, na ostrove Amager   
• Messecenter Herning A/S v meste Herning v strede Jutského 

poloostrova. 

Tu nájdete všetky užitočné adresy súvisiace s podnikaním v Dánsku: 
http://www.dansko.sk/websol.php?5&&106  

Ostatné informácie 
k práci 

Ak si chcete hľadať prácu v Dánsku osobne, môžete sa v krajine 
zdržiavať 6 mesiacov za podmienky, že budete evidovaný v databáze 
lokálneho úradu práce a označený ako tzv. – job-seekers, teda ,,hľadač 
práce“. Na lokálnom úrade práce v mieste vášho pobytu v Dánsku – 
Arbejdsformidlingen (AF) - sa musíte prihlásiť do 7 dní od opustenia 
Slovenskej republiky a zaradiť sa do databázy uchádzačov o voľné 
pracovné miesto. Počas tohto obdobia musíte byť finančne zabezpečení, 
čo musíte patrične preukázať. Ak ste v Slovenskej republike poberateľom 
podpory v nezamestnanosti dánsky AF vám ju bude vyplácať v Euro, 



samozrejme vo výške stanovenej na Slovensku . 

Štúdium 
Dánsko otázke vzdelanosti venuje mimoriadnu pozornosť. Až takmer 10 % verejných výdavkov ide na 
vzdelanie obyvateľstva z toho viac ako 30 % ide na vysoké školstvo. Novými trendami v Dánsku je 
vytváranie tzv. vedeckých parkov na pôde univerzít a vysokých škôl a prehĺbenie spolupráce medzi 
školstvom a podnikateľskou sférou, predovšetkým v oblastiach elektrotechniky a telekomunikácii a 
potravinárstva. 
Školské osnovy vydáva Ministerstvo školstva, avšak nie sú záväzné - rozhoduje miestny úrad podľa 
potrieb svojho regiónu. Na základných školách povinnými predmetmi sú dánčina, matematika, fyzika, 
chémia, dejepis, zemepis, biológia a od 5. resp. 7. triedy anglický a nemecký jazyk. Školský rok sa 
začína v auguste a končí v júni a má 200 vyučovacích hodín. Približne 20 % detí žiakov základných 
škôl odchádza priamo do zamestnania a ostatní pokračujú vo vzdelávaní.  
 
Stredoškolské štúdium Vyššie  stredné vzdelanie , ktoré slúži ako príprava na vysokú školu, trvá 

3 roky a končí maturitou. Odborné vzdelanie trvá 3-4 roky a ponúka 
približne 200 špecializácií. 

Vysokoškolské štúdium Vysokoškolské vzdelávanie poskytuje 11 univerzít, z toho 5 
multifakultných  a 6 špecializovaných na oblasti ako elektrotechnika, 
farmácia, veterinárna medicína, umenie a ďalšie, a vyše 170 inštitútov 
vysokoškolského vzdelávania „college“, ktoré sa v roku 1997 
transformovali na nový typ inštitúcií CVUs (Centres for higher and 
further education - Centrum pre vysoké a ďalšie vzdelávanie). Dĺžka 
štúdia, ktoré sa zameriava na praktické vzdelávanie, najmä v oblastiach 
sociálnej práce, inžinierstva, fyzioterapie a pod., je 2 až 4 roky. Štúdium 
môže končiť buď diplomom alebo profesionsbachelor (odborne zameraný 
bakalár)V Dánsku je 5 univerzít. V Kodani je najstaršia z nich, založená v 
roku 1479, ďalšie sú v Aarhuse, Aalborgu. Odense a Roskilde. Okrem 
univerzít je v Dánsku celý rad ďalších vysokých škôl, kde možno 
študovať technické vedy, farmáciu, stomatológiu, architektúru, 
veterinárstvo a i.  

Stránky škôl Zoznam dánskych štátom akreditovaných univerzít: 
www.ciriusonline.dk/eng/studyprog 

 
Štipendiá, granty pre 
študentov 

V  Dánsku sa spravidla neplatí školné, ani registračné poplatky na 
univerzitné vzdelávanie okrem niektorých doktorandských štúdií. 

O štipendiá v rámci programu EÚ sa študent uchádza priamo na domácej 
univerzite (okrem programu Mládež). Podmienky výberu a termín 
uzávierky stanovuje príslušná vysoká škola. Bližšie informácie poskytnú 
zahraničné oddelenia vysokých škôl.  

 
Ostatné informácie ku 
štúdiu 

Dôležitú úlohu v Dánsku hrá mimoškolské vzdelávanie, ktoré sa 
organizuje po celej krajine a realizuje predovšetkým vo večerných 
hodinách. Typicky dánskou inštitúciou sú tzv. ľudové školy internátneho 
typu, ktorých hlavnou úlohou je napomáhať rozvoju osobnosti pomocou 
dialógu medzi učiteľom a žiakom, štúdiom literatúry, histórie a pod. 
Často sa tiež nazýva školou života. Základy tohoto školstva položil v 
prvej polovici 19. storočia teológ, historik a básnik N.F.S. Grundtvig. 
Dnes je v Dánsku približne 100 takýchto škôl. 

Slovenské veľvyslanectvo 
v krajine 

Zastupiteľský úrad SR 
Honorary Consulate of the Slovak Republic, Vesterled 26-28, DK-2100 
Copenhagen O, Denmark 



Tel: 0045/39209911-2 
Fax: 0045/39209913  
E-mail: dko12084@vip.cybercity.dk 

 
Veľvyslanectvo krajiny na 
Slovensku 

BRATISLAVA - konzulát  
Adresa: Ventúrska 12, 815 16 Bratislava 
Úradné hodiny: 10.00-12.00 a 14.00-16.00 
Podmienky udelenia víz pre občanov SR 
90-dňový bezvízový styk. 

Internetové adresy bánk v 
krajine 

Otváracie hodiny bánk: Pondelok - Streda a Piatok  09.30 - 16.00 hod., 
Štvrtok 09.30 - 18.00 Hod. Niektoré zmenárne sú otvorené až do 24.00 
hod.  

Najvýhodnejšie je využiť služby spoločnosti FOREX, ktorá mení peniaze 
najvýhodnejšie. V Kodani ju nájdete oproti Tivoli parku a na vlakovej 
stanici. 

Internetové adresy bánk Dánska: 

http://www.nationalbanken.dk/ 

http://www.statbank.dk/statbank5a/default.asp?w=1152 

http://www.dst.dk/ 

 

 
 


