
 

GRÉCKO 
 

Oficiálny názov Helénska republika 
Rozloha 131 957 km2 Počet obyvateľov 10 543 000 
Hlavné mesto Atény Počet obyvateľov 772 000 
Štátne zriadenie Republika Mena € euro 
Náboženstvo Grécke pravoslávne: 92 %, Moslimské 3 %, Iné 5 % 
Úradné jazyky Grécky jazyk 
Územné členenie 51 prefektúr (nomos), 1 autonómny región 
Zákonodarná moc Vouli ton Ellinon 

Parlament Grécka 
Jednokomorový parlament 
 
 
www.parliament.gr   

Tvorí ho 300 poslancov 
volených na štyri roky. 
Schvaľuje zákony, 
prekonáva prezidentské 
veto, ratifikuje zmluvy. 

Regionálna 
správa 
13 regiónov 
spravovaných 
guvernérmi, 
ktorých vymenúva 
minister vnútra.  
51 prefektúr na 
čele s prefektmi 
volenými 
v priamych 
všeobecných 
voľbách. 

Výkonná moc Prezident 
Volí ho na 5 rokov parlament, najviac 
na dve obdobia. Hlava štátu, hlavný 
veliteľ ozbrojených síl. Reprezentuje 
krajinu v medzinárodných vzťahoch, 
rokuje o zmluvách. So súhlasom 
parlamentu vyhlasuje vojnu. Vetuje 
zákony. 
www.presidency,gr  

Premiér 
Vodca väčšinovej 
parlamentnej strany alebo 
koalície. Vymenúva ho 
prezident a schvaľuje 
parlament. Šéf vlády. 
Kontrasignuje prezidentské 
akty. Prepúšťa ministrov. 
www.primeminister.gr  

Kabinet 
Členov vymenúva 
prezident na 
odporúčanie 
premiéra. Dozerá 
na výkon vládnej 
moci. Predkladá 
parlamentu návrhy 
zákonov. 
 
 

Súdna moc Najvyšší justičný súd 
Najvyššia odvolacia inštancia. 
Sudcov vymenúva doživotne 
prezident na odporúčanie osobitných 
sudcovských rád. 
 
 
 

Štátny súd 
Rozhoduje o ústavnosti 
zákonov a zákonnosti 
opatrení vlády. 

Kontrolná rada 
Kontroluje vládne 
účty, bojuje proti 
podvodom 
v štátnych 
orgánoch. 

Chlieb /1kg/ 1.20 € Maslo /1 kg/ 3.60 € Mlieko /1 
L/ 

1.45 
€ Ceny základných 

potravín Minerálka 1L 1.00 € Káva /250g/ 2.50 € Balíček 
keksov 

2.00 
€ 

CESTOVANIE 
Grécko, magická krajina tisícov ostrovov a ostrovčekov, plná slnka a modrej oblohy, romantických zákutí 
a vysokých hôr, plná vášne ale aj pokoja. Je zakladateľom európskej tradície kultúry, politiky a vedy. 
Jednoducho krajina snov... 
Pokiaľ cestujete do Grécka s cieľom spoznať prírodu a antické pamiatky, potom je opimálne obdobie od 
polovice marca do polovice mája. V júni, júli a auguste nástávajú veľké horúčavy. Rovnako niektorí 
cestujúci/turisti využívajú obdobie po sezóne – september/október, aby si v pokoji a bez tlačenia oddýchli na 
najznámejších plážach Grécka. 



Hlavná stránka na 
vyhľadávanie 
autobusových/vlako
vých spojení 

www.oasa.gr – Mestská doprava v Aténach /vpravo hore anglická verzia/ 
www.isap.gr – Atény – Piraeus: metro spojenie 
www.ametro.gr – Metro v Aténach 
http://www.travelinfo.gr/bus.htm - vyhľadávanie autobusových spojení 

Stránka 
železníc/vlakovej 
dopravy 

www.ose.gr 
Centrálna stránka na vyhľadávanie vlakových spojení v Grécku. V pravom hornom rohu 
si kliknite na EN – anglickú verziu stránky a môžete vyhľadávať. Upozorňujem vopred, 
že vlaky v Grécku sú veľmi nespoľahlivé, čo sa týka presnosti. Meškania 15-30 min. nie 
sú vôbec výnimočné. Vlaky sú však celkom pohodlné. 

Zľavy na autobusy 
a vlaky 

Vlaky: 
Skupinový lístok 
V prípade ak cestujete aspoň šiesti, máte nárok na redukciu cestovného od 30 do 50 %. 
Doplatky na lôžka sa platia v plnej výške. 
Študenti 
Študenti vysokých škôl majú zľavu 25 % na všetkých cestách vlakom po celej krajine. 
Cestovateľská karta /Multiply Journey Card/ 
Túto kartu si môžete zakúpiť na 10, 20 alebo 30 dní. Počas tohto obdobia môžete potom 
2. triedou cestovať koľkokrát chcete, kamkoľvek chcete. Existuje dokonca aj skupinová 
cestovateľská karta. 
Viac informácií o zľavách na železniciach nájdete na: 
http://www.ose.gr/%284911586463982390%29/ecportal.asp?id=627&nt=18&lang=2#int
ercity  

Stránky 
autobusových 
prepravcov 

www.ktel.org  
Pred olympijskými hrami v Aténach, vymenili Gréci všetky autobusy v krajine za nové 
a veľmi pohodlné vozidlá. Autobusová sieť je pomerne hustá a spoje sú v porovnaní 
s vlakmi oveľa presnejšie. Na tejto stránke si môžete vyhľadať autobusové spojenie 
kamkoľvek v Grécku alebo do okolitých krajín. 

Letecké spoločnosti 
pre vnútroštátne 
lety 

Vnútroštátne lety operujú spoločnosti Aegean Airlines a Olympic Airlines. 
www.aegeanair.com – Aegean Airlines 
www.olympicairlines.com – Olympic Airlines 
Spojenie zo Slovenska zaisťujú do Atén a Thessaloniki spoločnosti: 
www.csa.cz – České aerolínie /lety z Košíc, Popradu a Bratislavy, cez Prahu/ 
www.aua.com – Austrian Airlines /lety z Viedne, alebo z Košíc cez Viedeň/ 
Okrem toho do Grécka a z Grécka lietajú aj rôzne nízkonákladové spoločnosti. 
Zo Slovenska: 
www.skyeurope.com – Sky Europe /Z Bratislavy do Atén/ 
Z Čiech: 
www.smartwings.net – Smart Wings /z Prahy na ostrovy Heraklion a Chainas/ 

Najznámejšie 
letiská 

www.aia.gr – Medzinárodné letisko v Aténach 
http://www.hcaa-eleng.gr/thes.htm - Letisko v Thessaloniki 
http://www.hcaa-eleng.gr/irak.htm - Letisko Heraklion na Kréte 
http://www.hcaa-eleng.gr/kerk.htm - Letisko Corfu 
http://www.hcaa-eleng.gr/zakinth.htm - Letisko Zakynthos 
http://www.hcaa-eleng.gr/greekair.htm  
Stránka, kde môžete nájsť informácie o všetkých gréckych letiskách. 

Lodná doprava Na väčšinu ostrovov jazdia z prístavu Pireus pri Aténach a vedľajšieho Zea Marina 
pravidelne viac ráz denne lode rôznych veľkostí, drahšie rýchlolode  alebo trajekty, ktoré 
majú zvyčajne tri triedy odlišné cenou a komfortom. Komfort je pre mnohých 
cestujúcich dôležitý, pretože cesta z Atén na Krétu trvá 12 h, na Rhodos či do Solúne 14 
h. 
http://www.gtp.gr/ - Vyhľadávanie lodných spojení  
www.anek.gr – Vnútroštátna lodná doprava a plavba do Benátok a Ancony 
www.fragline.gr – Spoločnosť Fragline 
www.marlines.gr – Spoločnosť Marlines 
www.ventouris.gr – Spoločnosť Ventouris Ferries 
www.minoan.gr – Minoan Lines 



http://www.greekferries.gr/   - Vyhľadávanie lodných spojení 
www.ferries.gr - Vyhľadávanie lodných spojení 

Stopovanie Stopovanie v Grécku nie je bežnou záležitosťou. Na to aby vám niekto zastavil, musíte 
mať dobré šťastie. Gréci samotní stopujú málokedy, väčšinou sú to zahraniční turisti. 

Ostatné informácie 
k cestovaniu 

Taxi: 
Ceny taxíkov v Grécku je podobná cene taxíkov u nás. Cena sa nepočíta podľa 
kilometrov, ale podľa času, ktorí strávite v aute na ceste. A pritom grécki šoféri sú známi 
svojou „veľmi rýchlou“ jazdou. Napr. za cestu z námestia Syntagma v Aténach na letisko 
(cca 30 km), zaplatíte 25 €. 
Iné: 
http://www.bikegreece.com/ - Ako zdolať Grécko na bicykli... 
http://www.outdoorsgreece.com/ - Trekking v Grécku 
www.avance.gr – požičovňa áut 
www.aventura.gr – požičovňa áut 
www.payless.gr – požičovňa áut 
www.hertz.gr – požičovňa áut 
Cesty sú dobré, ale veľmi preplnené najmä na úseku Solún-Atény. Je na nich veľa nehôd. 
Hlavné trasy sú vyznačené v gréčtine i latinke. Povinné sú bezpečnostné pásy, zakázané 
je telefonovať z mobilu. Polícia toleruje maximálne 0, 5 promile alkoholu v krvi, za 
väčšie množstvo je pokuta, nad 0, 8 promile ide o trestný čin. Autostrád je málo, platí sa 
mýto. Turista využije najmä dva úseky od macedónskych hraníc kúsok za Solúnou 
smerom na Atény a 55 km pred Aténami. Hlavné ulice veľkých miest sú prepchaté, 
zápchy sú dlhé, predbieha sa chaoticky z pruhu do pruhu a neustále sa trúbi. Právnici 
Gréckeho automotoklubu ELPA poskytujú zahraničným motoristom bezplatné rady. 

UBYTOVANIE 
Keďže Grécko je veľmi známa turistická krajina, ubytovanie môžete nájsť naozaj všade. Grécko oplvýva 
množstvom hotelov, penziónov, domov na prenájom, campingov a iných ubytovacích zariadení. Gréci sú 
v službách vzorní a ku každému návštevníkovi pristupujú s vážnosťou a serióznosťou. V prípade problémových 
návštevníkov sú však veľmi razantní v riešeniach. 
Lacné ubytovanie 
pre 
študentov/mladých 
ľudí 

www.iyhf.org – Federácia mládežníckych ubytovní 
http://www.travellerspoint.com/budget-accommodation-en-ci-70-21.html  
Lacné ubytovanie v Aténach 
http://europa.eu/youth/travelling_europe/index_he_en.html  
http://www.interland.gr/athenshostel/  
http://www.trav.com/cities/hostels/athens.html 

Turistické 
ubytovne/campy 

http://www.camping.gr/  
Stránka so zoznamami všetkých kempovacích miest a podmienkami na kempovanie. 

Stránky na 
vyhľadávanie 
ubytovania 

www.grhotels.gr – Hlavná stránka na vyhľadávanie hotelov v Grécku. 
www.gtp.gr – Ubytovanie pre turistov. 
http://www.all-hotels-in-greece.com/ - Všetky hotely v Grécku. 

Ostatné informácie 
k ubytovaniu 

www.thalassa.gr – stránka o gréckych plážach 
http://www.greekcuisine.com/ - všetko o gréckej kuchyni 
 

Priemerná cena za 
jednu noc 
v hosteloch/hoteloc
h 

Hostel: 10 – 20 € /noc 
Hotel: 30 – 70 € /noc 
Kemping: 10 € za auto, 5 €/osoba 
Chata: 100 – 150 €/týždeň (chata pre 4 osoby) 

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

http://secure.hospitalityclub.org/hc/hcworld.php?country=76&language=eng  
Hospitality klub v Grécku 

PRÁCA 
Od 1. mája 2006. Grécko sa rozhodlo úplne otvoriť svoj pracovný trh pre občanov všetkých krajín Európskej 
únie. Grécko pred vstupom desiatich nových krajín do únie prijalo dvojročné  prechodné obdobie, počas 
ktorého obmedzilo zamestnávanie pracovníkov z iných krajín EÚ. V praxi to znamenalo, že Slováci, ktorí chceli 



po 1. máji 2004 pracovať v Grécku, potrebovali získať pracovné povolenie. Situácia sa po skončení 
dvojročného prechodného obdobia zmenila a Grécko sa stalo v rámci EÚ krajinou s úplne otvoreným 
pracovným trhom. Slováci môžu teda v krajine pracovať bez pracovného povolenia. 
Je veľmi dôležité, nájsť si prácu v Grécku ešte pred vycestovaním do tejto krajiny, teda pomocou internetu. 
Hľadanie práce osobne je v rámci turistického pobytu síce možné, ale prakticky nerealizovateľné. Doterajšia 
legislatíva totiž považuje vstup na územie Grécka s cieľom pracovať bez pracovného povolenia za porušenie 
zákona. Sankcie, ktoré sa udeľujú za tento priestupok sú zadržanie cudzinca, jeho vyhostenie a zákaz vstupu na 
celé územie Grécka. Pracovné povolenie sa nesmie vybavovať už počas výkonu práce, ale presne podľa 
uvedeného postupu krok za krokom. Grécka pracovný trh je momentálne značne obsadený a pracovné 
príležitosti sú obmedzené. Znalosť gréčtiny je nevyhnutná, pre sezónnych pracovníkov je minimálne znalosť 
základov podmienkou. 
Výška minimálnej 
mzdy 

Minimálna mzda je  
Základné vzdelanie : 629 € 
Stredoškolské vzdelanie: 736 € 
Technické vzdelanie: 824 € 
Vysokoškolské vzdelanie: 862 € 

Stránky úradov 
práce 

www.oaed.gr  – Grécky úrad práce 
Nájdete tu všetky informácie potrebné pre hľadanie práce, informácie o pracovných 
podmienkach o odvodoch, povinných registráciách, jednoducho o všetkom, čo môžete 
potrebovať v súvislosti s prácou. 

Portály na 
vyhľadávanie práce 
v krajine 

Kontakt na portály práce :  

www.eures.sk - slovenský eures 
www.oaed.gr grécky úrad práce  
www.skywalker.gr 
www.infomarine.gr/findjob  
http://gr.careervenue.com 
www.in2greece.com/jobs  

Práca na internete: athens.citynews.com, www.eie.org.gr, www.falirakimirror.gr, 
www.infomarine.gr/findjob, www.ads-in-greece.com, www.e-stet.net, 
www.gr.careervenue.com, www.jobpilot.net, www.compulink.gr, www.eurojobs.com, 
www.in2greece.com/jobs, www.pmrhr.gr  

 
Vyhľadávanie 
brigád, sezónnych 
prác, au-pair 
agentúry 

www.natives.co.uk/summerjobs/summerjobs.htm  
Brigády na lodiach a jachtách 
http://gogreece.about.com/b/a/256538.htm Letné brigády v Grécku 
www.transitionsabroad.com/listings/work/shortterm/Mediterranean.shtml  
Krátkodobé práce v Grécku 
www.jobsabroad.com/Greece.cfm - Letné brigády v Grécku  

Informácie 
o pracovných 
podmienkach 

Po vstupe na územie Grécka si najneskôr do vypršania doby platnosti vstupného víza 
musíte požiadať o povolenie na pobyt za účelom práce a to na obecnom alebo mestskom 
úrade v mieste vášho gréckeho bydliska. K tejto žiadosti – formuláru, ktorý dostanete na 
mestskom úrade, musíte priložiť nasledujúce doklady: 

• pracovnú zmluvu  
• potvrdenie IKA ( zdravotná, nemocenská a sociálna poisťovňa GR), že vás váš 

zamestnávateľ poistil  
• čestné vyhlásenie, v ktorom uvediete miesto svojho bydliska v Grécku  
• potvrdenie o vašom zdravotnom stave vydané gréckym štátnym zdravotníckym 

zariadením  
• kolok v hodnote 147 eur (kúpite ho na gréckom daňovom úrade)  
• fotokópie všetkých stránok vášho cestovného pasu  
• 2 farebné fotografie aktuálnej podoby  



Všetky dokumenty musia byť v gréckom jazyku alebo úradne preložené do gréckeho 
jazyka Obecný alebo mestskú úrad pošle všetky tieto dokumenty Úradu pre migráciu a 
cudzincov príslušnej periférie. Ten skonzultuje prípadné bezpečnostné riziká vášho 
povolenia na pobyt s príslušnými policajnými orgánmi a následne rozhodne o udelení 
povolenia na pobyt. Povolenie na pobyt sa udeľuje spravidla na obdobie platnosti 
pracovného povolenia, t.j. 1 alebo 2 roky.  

Pracovné zmluvy sa uzatvárajú spôsobom štandardným v krajinách EÚ. V Grécku sú 
však legálne rovnako písomné ako aj ústne pracovné zmluvy, pričom pracovná zmluva 
obsahuje základné práva a povinnosti zamestnanca (finančné ohodnotenie, miesto 
výkonu práce, druh činnosti a pod.).Pre občanov z nových členských krajín EÚ je však 
uzatvorenie pracovnej zmluvy v písomnej podobe viac-menej povinné. Návrh pracovnej 
zmluvy so zamestnancom z novej členskej krajiny totiž zamestnávateľ predkladá 
príslušnému úradu, aby pre zamestnanca získal pracovné povolenie. Pracová zmluva 
musí obsahovať presnú špecifikáciu pracovnej činnosti, pracovnej doby, odmeny za 
prácu, miesto výkonu práce, atď. Tento návrh pracovnej zmluvy prekontroluje Inšpekcia 
práce.  

 
Možnosti pre 
podnikateľov/začín
ajúcich 
podnikateľov 

www.elke.gr – Grécka agentúra pre podporu investovania 
www.labor-ministry.gr – Ministerstvo práce a sociálnych vecí 
www.uhcci.gr – Centrálna asociácia komôr 

Ostatné informácie 
k práci 

www.oaed.gr – grécky úrad práce 

ŠTÚDIUM 
Stredoškolské 
štúdium 

http://www.ekep.gr/english/education/protobathmia.asp 
Základne školstvo v Grécku 
http://www.ekep.gr/english/education/deuterobathmia.asp 
Stredné školy v Grécku 

Vysokoškolské 
štúdium 

http://www.ekep.gr/english/education/tritobathmia.asp  
Vysokoškolské vzdelávanie v Grécku 

Stránky škôl www.uoa.gr – University of Athens 
www.ntua.gr – National Technical Universit of Athens 
www.auth.gr – Aristotelio University of Thessaloniki 
www.aueb.gr – Athens University of Economics and Business 
www.aua.gr – Agricultural University of Athens 
www.panteion.gr – Panteio University of Social and Political Sciences 
www.unipi.gr – University of Piraeus 
www.uom.gr – University of Macedonia 
www.upatras.gr – University of Patras 
www.uoi.gr – University of Ioannina 
www.uch.gr – University of Crete 
www.tuc.gr – Technical University of Crete 
www.aegean.gr – University of Aegean 
www.ionio.gr – Ionian University  
www.uth.gr - University of Thessaly 
www.hua.gr – Charokopio University of Home Economics 

Štipendiá, granty 
pre študentov 

http://www.iky.gr/scholarships/allodapoi/default.htm 
Podmienky pre získanie štipendia, prihlášky a informácie 
www.onassis.gr  
Stránka Onassisovej nadácie, ktorá poskytuje štipendiá pre zahraničných študentov. 

Letné školy Letné školy v Grécku: 
www.mfa.gr/ggae  
www.citinet.gr/newgreece/index.html  
http://www.typet.gr/typet23e.html  



http://interact.uoregon.edu/tag/litcamp.html  
www.goarch.org/access/youth/welcome.html#camps  

Stáže, výmenné 
študijné pobyty 

www.certh.gr/pls/rmp/mobility.main 
národný mobilitný portál pre vedecko-výskumných pracovníkov 
www.neagenia.gr – Stránka mobility pre mládež a študentov  

Jazykové kurzy Stránky škôl/kurzov gréckeho jazyka: 
www.omilo.com 
www.hau.gr 
www.kpiperis.gr 
www.athenscentre.gr 

Ostatné informácie 
ku štúdiu 

www.ypepth.gr – Ministerstvo školstva Grécka 
www.cso.auth.gr/English/Dikatsa.br.htm, 
www.hri.org/info/help/dikatsa.html  
Uznávanie dokladov o vzdelaní v Grécku 
http://www.ekep.gr/english/education/main.asp - Vzdelávanie v Grécku 

Banky  www.bankofgreece.gr – Bank of Greece 

www.nbg.gr – National Bank of Greece 

www.alphabank.gr – Alpha bank 

www.piraeusbank.gr  - Piraeus bank Greece 

www.emporiki.gr – Emporiki commercial bank Greece  

www.eurobank.gr – EFG Eurobank Greece 

www.geniki.gr – General bank of Greece 

www.egnatiabank.gr – Egnatia Bank Greece 

www.omegabank.gr – Omega Bank Greece 
Slovenské 
veľvyslanectvo 
v Grécku 

Adresa: Embassy of the Slovak Republic, 4,Georgiu Seferis, Paleo Psychico, 154 52 
Athens. 
Tel: 0030 210 6771 980 
Fax: 0030 210/6771 878 
e-mail: embassy@athens.mfa.sk 
Web: www.athens.mfa.sk 

Grécke 
veľvyslanectvo na 
Slovensku 

Adresa: Veľvyslanectvo Helénskej republiky, Hlavné námestie 4, 811 01 Bratislava, 
Tel.: 00421 2 5443 4143-4  
Fax.: 00421 2 5443 4064 
e- mail: embassy@greece.sk  
Web: www.greece.sk 

Ďalšie informácie: eurodesk@iuventa.sk  
 


