ÍRSKO
Oficiálny názov
Rozloha
Hlavné mesto
Štátne zriadenie
Náboženstvo
Úradné jazyky
Územné členenie

Zákonodarná moc

Výkonná moc

Súdna moc

Eire, Republic of Ireland, Írska republika
70,273 km²
Počet obyvateľov
4,234,925
Počet obyvateľov
478 000
Dublin
Republika
Mena
Euro €
Rímsko-katolícke: 88 %, anglikánske: 3 %, židovské: 1 %, iné: 8 %
Írčina, angličtina
26 okresov (counties)
Seanad Éireann
Dáil Éireann
Oireachtas
Dvojkomorový parlament
Senát
Snemovňa
http://www.oireachtas.ie/
60 členov s 5-ročným
reprezentantov.
funkčným obdobím: 43 z nich Má 166
volia profesijné organizácie, 6 poslancov
univerzity, 11 vymenúva
priamo
premiér. Môže pozmeniť
volených na 4
alebo oddialiť zákon
roky systémom
schválený snemovňou.
pomerného
zastúpenia.
Schvaľuje
zákony
povoľujúce
dane, vládne
výdavky
a vypisovanie
štátnych
pôžičiek.
Prezident
Premiér
Kabinet –
Volí sa na sedem rokov
Vodca väčšinovej strany alebo Vláda
v priamych všeobecných
koalície v parlamente. Volí ho Skladá sa z 15
voľbách, najviac na dve
Snemovňa a vymenúva
členov
obdobia. Je hlavou štátu.
prezident. Je šéfom vlády.
vymenovaných
Podpisuje zákony, na
http://taoiseach.gov.ie/
premiérom
odporúčanie premiéra rozpúšťa
a potvrdených
parlament.
snemovňou.
http://www.president.ie/
Riadi výkon
vládnej moci.
http://www.irlg
ov.ie/
Najvyšší súd
Vyšší súd
Okruhové
Najvyššia odvolacia inštancia.
Rieši väčšinu odvolaní
súdy
Skladá sa zo šiestich sudcov,
v najvážnejších trestných
Osem súdov,
ktorých na odporúčanie
a občiansko-právnych veciach. rozhodujú vo
premiéra a kabinetu vymenúva Tvorí ho 17 sudcov
významných
prezident.
vymenovaných prezidentom.
kauzách.
Okresné súdy
23 súdov,
riešia menej
závažné
občianskopráv
ne a trestné
veci.

Ceny základných potravín

Chlieb /1kg
Minerálka

0.98 €
0.80 €

Maslo /1 kg/ 3.45 €
Káva /250g/ 2.60 €

Mlieko /1 L/ 0.98 €

CESTOVANIE
Treba navštíviť
Ostrov leží na Írskej rovine s nadmorskými výškami 30-40 m n. m., členenej len rašeliniskami a väčšími či
menšími jazerami. Írsko ponúka prekvapujúce množstvo rozličných scenérií. Vidiecke a prímorské
dovolenkové strediská ideálne pre rodinnú dovolenku ležia na tichých miestach nezasiahnutých urbanizáciou.
Celá krajina má pečať pokoja a ticha. Pamiatky, ktoré v nej možno objaviť, majú neraz aj vyše 2000 rokov.
Najstaršia zmienka o meste Dublin, hlavnom meste Írska, je z čias, keď tam stálo keltské sídlo. Dublinský hrad
bol vybudovaný v polovici 13. stor., keď mesto ovládali Normani. Za stáročia ho niekoľko ráz prestavovali a
rozširovali. Dnes má dve veže a na hornom nádvorí zaujímavé múzeum zbraní s cennými exponátmi. Za
návštevu stojí aj rímskokatolícka katedrála s interiérmi od významných sochárskych majstrov a katedrála sv.
Patricka, hlavná protestantská stavba v Dubline. Milovníkom golfu slúži 30 ihrísk v mesta a na okolí,
oddýchnuť si možno vo Phoenix, jednom z najväčších mestských parkoch na svete.
História Corku, druhého najväčšieho mesta v krajine, siaha do 6. stor. Okrem nádherných cirkevných stavieb
sprievodcovia odporúčajú návštevu obilného trhu s honosnými meštianskymi domami z 18. stor. Za
zaujímavou architektúrou sa vyplatia aj výlety do okolia, napr. na zámok Hyde v meste Fermay či na zámok
i domy z 18. stor. v mestečku Malow.
Historické mesto Limerick, založené ešte v dobe bronzovej, je plné krásnych pamiatok. Pozornosť púta hrad z
12. stor., na okolí je však ešte niekoľko ďalších veľkolepých hradov, hrobiek, zrúcanín a chrámov i pevnosť
Bunratty.
Veľa keltských pamiatok leží uprostred čistej prírody aj na ostrove Inishmore.
Potraviny, gastronómia, lahôdky, nápoje
Pretože Írsko má vyspelé poľnohospodárstvo, na jedálnych lístkoch je domáca produkcia: veľa bravčového
a kuraciny, slanina, mliečne výrobky, ryby. Na pobreží sú špičkové dary mora, vrátane homárov, ustríc
a kreviet. Jednotlivé regióny majú svoje vlastné domácke špeciality. Vo Wicklow je to pečená jahňacina, v
Limericku lahodná šunka, v Galway ustrice s celozrným chlebom a čiernym výborným pivom Guinness.
Svetoznámym alkoholickým nápojom je írska whisky. Od škótskej sa líši tým, že sa destiluje tri razy. Má
špecifickú chuť a zrie v drevených sudoch najmenej 7 rokov. Najstaršia pálenica na svete Bushmills Distillery
je otvorená aj pre ľudí zvedavých, ako sa špičková whisky pripravuje.
Šport, oddych, turistika
Desaťtisícky Írov sú vášnivými fanúšikmi rugby. (Plán ragbyovej ligy zverejňuje Írska asociácia rugby na
www.irfu.ie). Populárny je aj golf, ihriská sú prakticky pri každom väčšom mieste, najlepšie v Portmarnock,
Mount Juliet, Ballybunion a The Druid´s Glen. (Viac na: www.golfinireland.com.) Trochu menej populárny je
futbal. Obľúbenou zábavou je rybárčenie, za rybami sa organizujú dokonca aj skupinové výlety. Každé jazero,
rieka či riečka sú plné lososov, pstruhov a šťúk.
Nádherná zelená riedko osídlená írska krajina, hlboké lesy i zalesnené stráne lákajú vďaka miernemu podnebiu
na výlety do prírody prakticky po celý rok. Po krajine sú vyznačené turistické i cykloturistické trasy, vedú
zvyčajne popri farmách, kde sa možno zastaviť na jedlo ale aj ubytovať. Prakticky na každom kroku si možno
vypožičať bicykel. Mimoriadne populárne sú plavby na hausbótoch po írskych riekach, spojené s pozorovaním
prírody a rybárčením. Na hausbótoch sú vykurované kajuty na bývanie, kuchyňa, chladnička, sprcha.
Hlavná stránka na
Autobusy Bus Eireann (vrátane diaľkových a expresných liniek) jazdia najmä
vyhľadávanie
medzi veľkými mestami (http://www.buseireann.ie/). Spoločnosť CIE vystavuje
autobusových/vlakových
bežne aj kombinované cestovné lístky na autobusy i na vlaky. Cestovný lístok Irish
spojení
Rambler (Írsky tulák) umožňuje neobmedzený počet jázd na 3, 8 a 15 dní. Je aj
viacero nezávislých autobusových spoločností, ktorá sú niekedy lacnejšie,
rýchlejšie a frekventovanejšie ako Bus Eireann. Jazdia zväčša z Dublinu do okolia.
Vyhľadávanie autobusových spojení: http://194.106.151.88/jplan/bin/query.exe/en
Vyhľadávanie lacnej cesty aj ubytovania: http://www.budgettravel.ie/

Stránka železníc/vlakovej
dopravy
Zľavy na autobusy a
vlaky
Stránky autobusových
prepravcov

Letecké spoločnosti pre
vnútroštátne lety

Najznámejšie letiská

Lodná doprava

Stopovanie

Ostatné informácie
k cestovaniu

Vlaky Larnród Eireann sú príjemným spôsobom dopravy. Do Írska sa možno
vlakom dostať aj zo Severného Írska. Na niektorých dlhších trasách jazdia aj
lôžkové vlaky: www.irishrail.ie
Špeciálna stránka na vyhľadávanie lacných spojení pre študentov a mládež:
http://www.usit.ie/
Zľavy pre študentov: http://www.studenttravelcard.ie/
Autobusová doprava v Dubline: http://www.dublinbus.ie/
Stránka autobusovej prepravy v Írsku. Možnosť priamo si naplánovať cestu, aj
zakúpiť lístok on-line: http://www.buseireann.ie/
Autobusová doprava medzi letiskami: http://www.citylink.ie/
Vyhľadávanie autobusových spojení, aj medzinárodných:
http://www.translink.co.uk/
Turistické autobusy, vyhliadkové trasy: http://www.cietours.ie/home/
Shuttle bus z letiska a na letisko: http://www.aircoach.ie/
Jedna z najstarších autobusových spoločností: http://www.jjkavanagh.ie/
Aer Lingus Airlines: http://www.flyaerlingus.com/
Ryan Air, nizkonákladová spoločnosť, zabezpečuje aj letecké spojenie medzi
Slovenskom a Írskom: http://www.ryanair.ie/
Letecké spojenie v rámci Írska a Veľkej Británie: http://www.aerarann.ie/
Írska nízkonákladová spoločnosť: http://www.budgetair.ie/
Anglická spoločnosť operujúca lety do Írska: http://www.airsouthwest.com/
Národnou leteckou spoločnosťou je Aer Lingus (http://www.flyaerlingus.com/ v
krajine je osem dopravných letísk (najväčšie Dublin, Cork a Shannon) s
pravidelnou dopravou a niekoľko desiatok menších letísk. Najväčším dopravcom
je Ryanair (http://www.ryanair.com), najväčšia nízkonákladová spoločnosť v
Európe a jedna z najväčších euróúpskych aerolínií, vykonáva väčšinu aktivít mimo
krajiny.
Stránka, kde môžete nájsť informácie o troch najznámejších letiskách v Írsku
/Cork, Dublin, Shannon/: http://www.dublinairportauthority.com/index.html
Letisko Shannon: http://www.shannonairport.com/index.html
Letisko Cork: http://www.corkairport.com/index.asp
Veľa trajektov prichádza z Veľkej Británie, vrátane vznášadiel.
Viac informací o pravidelných spojoch je na internetových adresách spoločností:
Brittany Ferries: http://www.brittany-ferries.com/
Irish Ferries: http://www.irishferries.com/
Swansea-Cork Ferries: http://www.swansea-cork.ie/
Stena Line: http://www.stenaline.com/
Frekventovaný je spoj Liverpool-Dublin (plavba trvá 8 h), Holyhead-Dublin (1,5
až 3 h), Swansea-Cork (10 h), Pembroke-Rosslare (3,45 hodiny). Trajekty jazdia aj
z Francúzska: plavba Cherbourg-Rosslare trvá 18 h a Roscoff-Rosslare 17 h.
Stopovanie v Írsku je vraj celkom jednoduché. Ak ste sám, budete čakať možno
ina 10 minút na to, aby vám niekto zastavil. Vo vidieckych oblastiach, kde nie je
taká premávka budete samozrejme čakať dlhšie. Íri so stopovaním nemajú žiaden
problém.
Väčšina ľudí cestuje do Írska lietadlom cez Dublin. Dá sa však letieť aj do miest
Cork, Donegal, Galway, Limerick. Rovnako sa do Írska môžete dostať aj loďou
z Walesu alebo Francúzska. V Írsku sa jazdí vľavo. Cesty sú na európske pomery
značne úzke a nekvalitné. Diaľničná sústava je v štádiu dobudovania. Poplatky za
diaľnice sa neplatia, ale uhrádzajú sa na niektorých miestach mýta (mosty a
tunely).
Požičovne áut:
http://europcar.ie
http://www.carhire.ie
http://hertz.ie
http://nationalcar.com
http://www.carhire3000.ie

http://www.argusrentals.com/
http://irishcarrentals.com

UBYTOVANIE
Lacné ubytovanie pre
študentov/mladých ľudí

Stránky pre vyhľadávanie lacného ubytovania pre študentov a mládež:
http://www.hostelireland.com/
http://www.celtic-accommodation.ie/
Lacné ubytovanie pre študentov: http://www.findahome.ie/
Turistické
Vyhľadávanie ubytovania v turistických ubytovniach a kempoch:
ubytovne/campy
http://www.townandcountry.ie/
Hostely v Írsku: http://www.hostels-ireland.com/
Jednoduché vyhľadávanie ubytovania: http://www.daft.ie/
Stránky na vyhľadávanie
Vyhľadávanie ubytovania rôzneho typu: http://www.goireland.com/
ubytovania
http://www.ireland.ie/Accommodation.aspx
Ostatné informácie
Rady, ak si chcete prenajať dom alebo byt v Írsku:
k ubytovaniu
http://www.oasis.gov.ie/housing/renting_a_flat_or_house/
Informácie o právach a zodpovednostiach pri ubytovávaní:
http://www.threshold.ie/
http://www.ucd.ie/su/accomm/housingrights.html
Priemerná cena za jednu noc Priemerná cena za ubytovanie sa pohybuje od 15 do 30 € za osobu a noc.
v hosteloch/hoteloch

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

http://www.goireland.com/accommodation/Ireland_Accommodation.htm
http://www.anoige.ie/

PRÁCA
Pracovať v Írsku môžete bez obmedzenia a nepotrebujete na to žiadne povolenie. Bez plynulej angličtiny si
však len ťažko nájdete prácu a šance máte malé aj v prípade sezónnych prác, prác v stavebníctve alebo ako
pomocné sily na farmách. Prácu si môžete hľadať prostredníctvom internetu a to na internetových pracovných
portáloch alebo na stránkach denníkov.
Výška minimálnej mzdy
Minimálna mzda v Írsku je 7.65 € pre zamestnancov s praxou. Zamestnanec
s praxou je ten, čo má minimálne dvojročné pracovné skúsenosti po 18. roku
života.
- zamestnanci, ktorí pracujú prvý rok po 18. roku života majú 6.12 €
- zamestnanci, ktorí pracujú druhý rok po 18. roku života majú 6.89 €
- zamestnanci, ktorí ešte nemajú 18 rokov, majú min. mzdu 5.36 €
Stránky úradov práce
Írsky úrad práce: http://www.fas.ie/
Portály na vyhľadávanie
Denníky, v ktorých môžete vyhľadávať pracovné ponuky:
práce v krajine
Irish Examiner“ http://www.examiner.ie
„Irish Independent“ http://www.loadza.com
„Irish Times“ http://www.ireland.com
„Sunday Business Post“ http://www.sbpost.ie
„Sunday Tribune“ http://www.tribune.ie
Niektoré z vysokého počtu personálnych agentúr:
http://www.jobfinder.ie
http://www.grafton-group.com
http://www.marlborough.ie
http://www.irishjobs.ie
http://www.indigo.ie
http://www.skillsgroup.ie
http://www.cpl.ie
http://www.acumenrecruit.ie
http://www.bla.ie
http://www.csr.ie

Vyhľadávanie brigád,
sezónnych prác, au-pair
agentúry

Informácie o pracovných
podmienkach

Možnosti pre
podnikateľov/začínajúcich
podnikateľov
Ostatné informácie
k práci

http://www.hwapeople.com
http://www.hrm.com
http://www.ireland.com/jobs
http://www.topjobs.ie
http://www.reed.ie
http://www.sales-placement.ie
http://www.skillsgroup.ie
http://www.irishcareers.com
http://www.irishjobs.ie
http://www.monster.ie
http://www.nixers.com
http://www.recruit-online.com
http://www.recruitment-ireland.net
Brigády a sezónne práce: http://www.eirjob.com/, http://www.gojobsite.ie/,
http://www.job.ie/, http://www.job-ireland.com/ http://www.jobtrack.ie/
http://www.monster.ie/, http://www.recrutireland.com/, http://www.emigran.ie/
http://www.hoteljobs,ie/ http://www.irishtimesjobs.com/ http://www.jobfinder.ie/
http://www.jobsnation.net/, http://www.medical-posts.com/ http://www.myjob.ie/
Au pair:
http://www.aupairhere.com/
http://www.executivenannies.com/
http://www.joboptionsbureau.ie/
http://www.aupairireland.com/
http://www.nixers.com/healthcare_childcare_nursing_jobs.aspx
Informácie o právach zamestnancov: http://www.entemp.ie/
Ministerstvo podnikania, obchodu a zamestnanosti: http://www.entemp.ie/
Európsky portál pracovnej mobility: http://www.eures.sk/
Stránka, kde môžete nájsť všetky praktické informácie z rôznych oblastí:
http://www.oasis.gov.ie/

ŠTÚDIUM
Stredoškolské štúdium

Zoznam stredných škôl, kde nájdete aj ich internetové stránky:
http://www.edunet.ie/links/ireland.html
Stránka združenia rodičov študentov: http://www.edunet.ie/parents
Ďalší zoznam stredných škôl:
http://www.totalireland.com/index/reference_and_education/secondary_schools/
Zoznam základných škôl v Írsku:
http://www.totalireland.com/index/reference_and_education/primary_schools/

Vysokoškolské štúdium

Dublin City University: http://www.dcu.ie/
National University of Ireland: http://www.nui.ie/
University College Cork: http://www.ucc.ie/
University College Dublin: http://www.ucd.ie/

Stránky škôl

Štipendiá, granty pre
študentov

National University of Ireland Galway: http://www.nuigalway.ie/
National University of Ireland Maynooth: http://www.nuim.ie/
Trinity College, Dublin: http://www.tcd.ie/
University of Limerick: http://www.ul.ie/
Oficiálny úrad pre vyššie vzdelávanie: http://www.hea.ie/
Medzinárodná vzdelávacia rada Írska: http://www.educationireland.ie
Informácie o vzdelávaní v Írsku: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Irish_thirdlevel_educational_institutions
Všeobecná stránka o štúdiu v Írsku:
http://www.daycourses.com/study_in_ireland/index.html
Informácie o grantoch pre znevýhodnených študentov: http://www.aheadweb.org/
Nadácia podporujúca vysokoškolských študentov:

Letné školy

Jazykové kurzy
Ostatné informácie ku
štúdiu
Banky

Slovenské veľvyslanectvo
v Írsku

Írske veľvyslanectvo na
Slovensku

Ďalšie informácie:

http://www.oreillyfoundation.ie/
Všetko o štipendiách pre vysokoškolákov v Írsku:
http://www.oasis.gov.ie/education/third_level_education/higher_education_grants
_scheme.html
Aktuálna ponuka letných škôl v Írsku:
http://www.goireland.com/Scripts/low/xq/asp/cat.16/areatype.I/areaid.1/SubjectID.
64/qx/listing.htm
Zoznam letných škôl v Írsku: http://www.mayoireland.ie/Mayo/Tourism/SumSchls/SumSchls.htm
Letné jazykové školy v Írsku: http://www.usit.ie/130/Study_In_Ireland_
http://www.nuigalway.ie/international_summer_school/irish_studies.html
Letné školy írskeho jazyka: http://www.gaelachas.com/chiarain.htm
http://www.mei.ie/mei/Main/Home.htm
Únia študentov Írska: http://www.usi.ie/
http://europa.eu/youth/studying/at_school/index_ir_en.html
ACCBank: http://www.accbank.ie/
Národná Banka Írska: http://www.bankofireland.ie/
Bank of Scotland Ireland: http://www.bankofscotland.ie/
Anglo-Írska banková spoločnosť: http://www.angloirishbank.ie/
Helaba Dublin: http://www.helaba.ie/
IIB Homeloans: http://www.iibhomeloans.ie/
LBBW Bank Ireland: http://www.lbbwie.com/
IIB Bank: http://www.iibbank.ie/
National Irish Bank: http://www.nib.ie/
Rabobank Ireland: http://www.rabobank.com/
WGZ-Bank Ireland: http://www.wgz-bank.ie/
Centrálna banka Írska: http://www.centralbank.ie/
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Dubline
Embassy of the Slovak Republic
20 Clyde Road,
Ballsbridge
Dublin 4
tel: +3531 660012
fax: +3531 6600014
email: slovak@iol.ie
Veľvyslanectvo Írska v SR
Mostová 2
hotel Carlton Savoy Building
811 02 Bratislava
tel: 00421 (2 ) 5930 9611
fax: 00421 (2) 5443 0690
email: bratislava@iveagh.irlgov.ie
Informácie o Írskom štáte: http://www.irlgov.ie/

