ESTÓNSKO
Oficiálny názov
Rozloha
Hlavné mesto
Štátne zriadenie

Republic of Estonia
45.227 km2
Tallinn
republika

Náboženstvo
Úradné jazyky
Územné členenie
Zákonodarná moc

luteráni, pravoslávni, protestanti
estónčina (oficiálny), ruština, fínština, angličtina a nemčina
15 oblastí a 6 mestských okresov
RIIGIKOGU - jednokomorový parlament - Tvorí ho
Regionálna správa - 15
101 poslancov volených na štyri roky vo všeobecných okresov spravovaných
priamych voľbách. Iniciuje zákony a posudzuje
radami zvolenými na tri roky
návrhy predkladané premiérom.
Prezident - volí ho
Premiér - vymenúva ho RADA MINISTROV parlament na 5 rokov.
prezident, schvaľuje
vymenúva ju premiér,
Hlava štátu, vymenúva
parlament. Šéf vlády,
schvaľuje parlament. Premiér
diplomatov, reprezentuje
určuje štátnu politiku.
predseda jej schôdzam,
štát na medzinárodných
Dozerá na výkon
zodpovedá parlamentu za jej
podujatiach.
vládnej moci.
činnosť.

Výkonná moc

Súdna moc

Ceny základných potravín

Počet obyvateľov
Počet obyvateľov
Mena

1.476.305 obyv.
427.115
1 Estónska koruna –kroon
(EEK)=100 centov

Národný súd - Najvyššia odvolacia instancia. Preskúmava rozhodnutia nižších súdov,
rozhoduje v ústavnoprávnych veciach. Predsedu vymenúva parlament. Funkciu
zastáva doživotne.
Chlieb – 6-10EEK
Mlieko- 8 EEK
Pivo- 10EEK
Pizza – 60EEK

Cestovanie
Estónsko je najmenšia republika zo všetkých troch pobaltských republík, no ekonomicky najrozvinutejšia. Povrch
je rovinatý. Najvyšší vrch Suur Munamägi dosahuje len 318 metrov nad morom. V Estónsku sa nachádza viac ako
1.000 jazier a ich plocha zaberá až 6 % územia. Najväčšie jazero v Estónsku, jazero Peipsi je štvrté najväčšie v
Európe.
Malé Estónsko má celý rad malebných stredovekých miest, mestečiek a stredovekých hradov. Staré centrum
Tallinnu bolo zapísané do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Rázovitú architektúru
majú aj vidiecke hospodárske usadlosti s veternými mlynmi a tiché rybárske dedinky. Časť stavieb a mnohých
pamiatok ešte stále nesie pečať necitlivého socialistického zaobchádzania. Krajina láka zeleným rovinatým
vidiekom, romantickými zákutiami na piesočnatom pobreží, smrekovými a brezovými lesmi. V Pärnu sú termálne
kúpele s liečivým bahnom. Osobitý ráz majú veľké ostrovy Saaremaa a Hiiumaa, za tichom sa chodí na ostrovčeky
Muhu, Kihnu a Ruhnu. Juh pripomína viacerým atmosféru rozprávok Hansa Christiana Andersena či bratov
Grimmovcov. Na severe je obľúbeným výletným miestom národný park Lahemaa. Krajina chce rozvíjať turistický
ruch a orientuje sa na nároky a vkus Fínov, Švédov, Nemcov a Britov, vítajú však aj solventných turistov z Ruska.

Všeobecné turistické
stránky

www.visitestonia.com, www.tourism.tallinn.ee
Turistické informácie o krajine
http://www.skrz.sk/goto.php?url=http://www.tourism.ee/&title=Official+Tourist+Site
Na tejto stránke nájdete všeobecné turistické informácie o Estónsku v slovenčine
http://tallinn.ee/
Stránka , kde nájdete informácie o hlavnom meste Estónska
www.riik.ee
Informácie o krajine, štátnych orgánoch, štatistické údaje
http://www.estonica.org/
Encyklopédia o Estónsku
www.viroweb.ee/estonia/
http://www.inyourpocket.com/estonia/en/
Sprievodca Estónskom

Hlavná stránka na
vyhľadávanie
autobusových/vlakových
spojení

https://webmail.elion.ee/

Stránka železníc/vlakovej
dopravy

Autobusová doprava je rozhodne pomalšia, no autobusové spojenia pokrývajú celú
krajinu. Ceny sú nízke a vo všeobecnosti sú autobusy najpoužívanejším druhom
dopravy.
Najvýhodnejšie je priame spojenie z Rigy.
Edel railway: http://www.edel.ee/
Elektri railway: http://www.elektriraudtee.ee
Rail express: http://www.evrekspress.ee

Stránky autobusových
prepravcov

http://www.bussireisid.ee
Vyhľadávanie autobusového spojenia v Estónsku
http://www.tak.ee/eng/
Vyhľadávanie autobusového spojenia v Tallinne

Letecké spoločnosti pre
vnútroštátne lety
Stopovanie

www.aua.com, www.csa.com

Ostatné informácie
k cestovaniu

Celkovo bezproblémové, najmä čo sa týka letných mesiacov. Rovnako ako v celom
Pobaltí. Najideálnejšie je držať sa hlavnej cesty smerujúcej do Tallinu.
Čo sa týka leteckej dopravy, do Estónska lietajú linky z Prahy, Budapešti a Viedne.
Autom je možné cestovať cez Poľsko, Rusko, Litvu a Lotyšsko. Rusko možno obísť a
cestovať priamo z Poľska do Litvy. Vzdialenosť 1607 km, čas jazdy 24 hodín.
Virtuálny sprievodca cestovaním po Estónsku:
http://www.virtualtourist.com/travel/Europe/Estonia/TravelGuide-Estonia.html

Ubytovanie
Vo veľkých mestách je dostatok hotelov a študentských ubytovní. V Talline je najznámejší hotel VIRU. V mestách
sú aj študentské ubytovne a v Talline, Tartu a Narve počas prázdnin prenajímajú aj študentské internáty.
Kempov nie je mnoho, no postačujú pokrývať potreby.
Lacné ubytovanie pre
študentov/mladých ľudí
Turistické

http://www.campusttu.ee/eng/
Internát Technickej Univerzity
Kempov nie je mnoho, no postačujú pokrývať potreby.

ubytovne/campy
Stránky na vyhľadávanie
ubytovania

Ostatné informácie
k ubytovaniu

Priemerná cena za jednu
noc v hosteloch/hoteloch
Odkazy na portály, kde si
mladí ľudia hľadajú alebo
ponúkajú ubytovanie

http://visitestonia.com/index.php?page=9
Stránka na vyhľadávanie ubytovania
http://ajaviide.delfi.ee/places/turism/hostelid/
Hotely
http://turism.tartumaa.ee/linn.php?mis=majutus&lang=eng
Hotely v Tartu,
Je možné si v Estónsku kúpiť alebo prenajať byt alebo dom. Byt si možno prenajať
zariadený alebo nezariadený. Byt si možno prenajať priamo od majiteľa alebo cez
realitnú agentúru. Pomôcť môže aj zamestnávateľ. Pri hľadaní ubytovania môžete
použiť viac zdrojov, ktoré tu sú podrobnejšie popísané.
V hlavnom meste je priemerná cena za noc okolo 250 EEK
Hotel stojí priemerne 900 EEK
http://europa.eu/youth/travelling_europe/index_ee_en.html
www.tripadvisor.com

Práca
Estónsko ako členská krajina EÚ plne otvorila svoj pracovný trh pre všetkých občanov únie.
Estónsky trh práce je charakteristický neustálymi zmenami. Je relatívne nestabilný a dosť nepredvídateľný.
Väčšina pracovných ponúk vyžaduje veľmi dobré ústne aj písomné ovládanie estónskeho jazyka. V mnohých
prípadoch sa vyžaduje ruština, ale aj angličtina a nemčina.
Výška minimálnej mzdy
Suma dávky v nezamestnanosti je 400 EEK mesačne
Priemerná mesačná hrubá mzda v Estónsku v roku 2003 bola 6700 EEK, v
1.štvrťroku 2001 už 6748 EEK a v 2.štvrťroku až 7417 EEK.
Stránky úradov práce

Portály na vyhľadávanie
práce v krajine

www.tta.ee
Stránka úradu práce
http://www.ensib.ee
Tu nájdete viac informácií o sociálnych dávkach, ktoré možno získať od Úradu
sociálneho poistenia
Stránka Úradu pracovného trhu-voľné pracovné miesta v celom Estónsku
www.executivesearch.ee
Fontes Personaliotsing -ponuky práce, formulár na zapojenie sa do databázy
zamestnávateľov a uchádzačov o zamestnanie

Vyhľadávanie brigád,
sezónnych prác, au-pair
agentúry

Informácie o pracovných
podmienkach

www.job.ee
Vyhhľadávanie pracovných ponúk na internete
Informácie o voľných pracovných miestach môžete získať na Estónskom úrade trhu
práce, ktorý sídli v Taline. Prácu si môžete hľadať aj osobne počas troch mesiacov
bez povolenia na pobyt.
www.eures.sk
portálu na vyhľadávanie pracovných príležitosti.

Žiadateľ predloží príslušnému orgánu:
- Žiadosť;
- Kópiu osobného dokladu totožnosti;
- Kópiu potvrdenia preukazujúceho zaplatenie štátnych poplatkov;
- Doklad overujúci profesionálnu kvalifikáciu získanú v cudzom štáte (diplom,
vysvedčenie, potvrdenie, potvrdenie o schopnostiach alebo ich overená kópia).

Ak je to nevyhnutné, príslušné orgány majú právo žiadať od žiadateľa preklad cudzích
dokladov.
Kompetentné úrady posúdia žiadosť, rozhodnú a oboznámia o tom žiadateľa do 4
mesiacov od predloženia žiadosti.
Ďalšie informácie o uznávaní odborných kvalifikácií v Estónsku získate od
Estónskeho centra ENIC/NARIC alebo na ich stránke
www.socrates.ee/et/enicnaric.html
Možnosti pre
podnikateľov/začínajúcich
podnikateľov
Ostatné informácie
Pracovné povolenie nepotrebujete.
k práci
Ak sa vám podarilo nájsť si prácu, alebo ste v krajine viac ako 3 mesiace a chcete
hľadať prácu i naďalej, musíte si vybaviť povolenie na pobyt.
www.socrates.ee/et/enicnaric.html
Informácie o uznávaní odborných kvalifikácií v Estónsku získate od Estónskeho
centra ENIC/NARIC alebo na ich stránke
http://www.buyusa.gov/baltics/en/27.html
Prehľad dní pracovného pokoja v Estónsku aj v Litve a Lotyšsku

Štúdium
Podmienkou na prijatie je maturitné vysvedčenie ekvivalentné estónskemu maturitnému vysvedčeniu (so žiadosťou
o uznanie dokladu o vzdelaní sa zahraniční študenti musia obrátiť na stredisko ENIC -NARIC v Estónsku), resp.
doklad o prijatí na univerzitu v krajine pôvodu a znalosť estónskeho jazyka. Od skúšky z estónskeho jazyka sú
oslobodení študenti, ktorí chcú študovať odbor estónčina ako cudzí jazyk. Záujemcom o štúdium bude umožnené
pred nástupom na štúdium alebo počas štúdia absolvovať kurz estónskeho jazyka. Zahraniční študenti spravidla
musia absolvovať aj vstupný test z anglického jazyka. Vysoká škola môže požadovať splnenie ďalších podmienok:
napr. vykonanie prijímacích skúšok, priemer známok na maturitnom vysvedčení. Prijímacie skúšky sa nekonajú na
Estónsku poľnohospodársku univerzitu.
V prípade študijných programov v anglickom jazyku sa vyžaduje znalosť anglického jazyka (TOEFL, IELST).
Vysokoškolské vzdelávania poskytujú univerzity a vyššie odborné školy. Vyučovanie sa uskutočňuje v estónčine,
ruštine, školy ponúkajú aj programy v anglickom jazyku. Akademický rok je rozdelený na dva semestre. Štúdium je
založené na kreditnom systéme (1 akademický rok zodpovedá 40 kreditom).
Stredoškolské štúdium

https://eh-jas.hm.ee/avalik/oas/Otsing.uix
Stredoškolské vzdelanie:
Gümnaasium - stredné všeobecné vzdelanie. Trvá tri roky, pre študentov od 16 do 19
rokov. Končí sa piatimi záverečnými skúškami, z ktorých tri sú na štátnej úrovni.
Kutseõppeasutus - stredná odborná škola. Trvá minimálne tri roky, od 16 do 19 rokov.
Ak si študent zvolí odbornú školu po absolvovaní gymnázia, štúdium trvá už len 1 až
2,5 roka.

Vysokoškolské štúdium

http://www.escu.ee
V Estónsku je 6 verejných a 6 súkromných univerzít. Vzdelávanie na univerzite je
trojstupňové. Štúdium na jednotlivých stupňoch končí udelením titulu
Bakalaureusekraad (bakalár, 3 - 4 roky), Magistrikraad (master, 1 - 2 roky)
a Doktorikraad (3-4 roky).
Štúdium medicíny, veterinárneho lekárstva, farmácie, zubného lekárstva a
architektúry nie je rozdelené na stupne. Štúdium týchto odborov trvá 5 rokov (s
výnimkou medicíny - 6 rokov) a je ukončené diplomom v príslušnej špecializácii.
www.socrates.ee/en/enicnaric.php
Informácie o vysokoškolskom systéme, zoznam akreditovaných

Stránky škôl
Štipendiá, granty pre
študentov

Letné školy

Stáže, výmenné štúdijné
pobyty

Ostatné informácie ku
štúdiu

http://miksike.com/
Slovensko nemá s Estónskom uzatvorenú bilaterálnu dohodu. Štipendiá vypisujú
jednotlivé univerzity.
http://www.kool.ee/
Portál pre študentov
http://www.osf.sk/
Čiastkový doplnkový grant pre študentov bakalárskeho, magisterského a
postgraduálneho štúdia. Program administratívne zabezpečuje Nadácia otvorenej
spoločnosti
http://www.ioc.ee/vispp2005/page.php
Letná škola v Estónsku
http://www.tlu.ee/?LangID=2&CatID=2004
Letná škola v Tallinne
http://www.epha.org/a/2363
http://www.balticgrid.org/Dissemination/Events/BG_1stSummerSchool/
http://www.ecrea.eu/summer.html
http://www.yfu.ee/
Možnosti štúdia v Estónsku pre zahraničných študentov
www.eyl.ee
Federácia estónskych študentov
Štátne vysoké školy majú pre domácich študentov k dispozícií určitý počet štátom
financovaných študijných miest. O tieto miesta sa estónski študenti uchádzajú
konkurzom.
Školné pre zahraničných študentov je v rozpätí od 30 000 – 48 000 EEK (1920 – 3000
eur) /rok. Školné na magisterské a doktorandské štúdium je vyššie 30 000 – 80 000
EEK (1920 – 5100 eur)/rok.
Životné náklady: 2000 – 3000 EEK (130 – 200 eur)/mesiac + ubytovanie na internáte
1000 EEK (64 eur)/mesiac alebo na priváte 5000 EEK (320 eur)/mesiac.

Slovenské vyľvyslanectvo Veľvyslanectvo SR pre Estónsko
v krajine
Embassy of the Slovak Republic,
Smilsu 8, LV 1050 Riga, Lotyšsko (Latvia)
Tel.: 00371 7814 280-1
Mobil: 00371 6534 626
Fax: 00371 7814 290
E-mail: embassy@slovakia.lv, consular@slovakia.lv (konzulárne oddelenie)
Na základe bezvízovej dohody sa môžu slovenskí občania zdržiavať v krajine počas
90 dní. Nad 90 dní je potrebné povolenie na dočasný alebo trvalý pobyt. Pre
bezvízový styk neplatí prihlasovacia povinnosť. Každý cudzinec vstupujúci a žijúci na
území Estónskej republiky musí mať platný pas, alebo iný doklad, ktorý osvedčuje
jeho právo zdržiavať sa na území krajiny. Deti musia mať svoj vlastný pas, alebo v
prípade zapísania v pase rodiča, v ňom musí byť vlepená aj ich fotografia.
Turisti môžu byť na hranici požiadaní, aby preukázali dostatok finančných
prostriedkov na zabezpečenie pobytu v krajine. Minimálna suma je 390 EEK na osobu
a deň.
Veľvyslanectvo krajiny na Veľvyslanectvo Etónska pre SR
Slovensku
Wohllebengasse 9/13, A –1040 Viedeň
Rakúska republika (Österreich)
Tel.: 0043/1 /503 7761
Fax.: 0043/1 /503 7761 20
E - mail: embassy@estwien.at

Internetové adresy bánk v
krajine

Podmienky udelenia víz pre občanov SR 90-dňový bezvízový styk od roku 1992. Pri
vstupe do krajiny sa musíte preukázať cestovným poistením.
http://www.ee/
http://www.stat.ee/statistics
http://www.eestipank.info/pub/en/
Peniaze sa dajú zmeniť v bankách, počas víkendov v zmenárňach, no trochu v horšom
kurze.

