
 

ISLAND 
 

Oficiálny názov Islandská republika 
Rozloha 103 000 km2 Počet obyvateľov 296,737 
Hlavné mesto Reykjavík Počet obyvateľov 113 730 
Štátne zriadenie Republika Mena islandská 

koruna  
(=100 
aurar) 

Náboženstvo 93 % štátna evanjelicko-luteránska cirkev, 3,2 % iné luteránske cirkvi, 1 % 
rímsko-katolícka cirkev 

Úradné jazyky islandčina 
Územné členenie 23 krajov 
Zákonodarná moc Alltinget  – jednokomorový 

parlament 
Má 63 členov. Volia sa na 4 
roky v priamych voľbách podľa 
pomerného zastúpenia 
v ôsmich obvodoch. Upravuje 
a schvaľuje štátny rozpočet, 
prijíma zákony o veciach podľa 
vlastného uváženia, volí členov 
celoštátnych komisií a výborov, 
odhlasovaním nedôvery 
odvoláva premiéra a vládny 
kabinet. 
www.althingi.is 

Regionálna správa 
23 okrespv, 15 miest a 4 dištrikty. Spolu 
sa členia na 105 samosprávnych obcí. 

Výkonná moc Prezident 
Volí sa na štyri roky 
v priamych všeobecných 
voľbách. Je hlavou štátu. Na 
odporúčanie premiéra môže 
rozpustiť parlament. 
 

Premiér 
Po voľbách ho 
vymenúva prezident. Je 
šéfom vlády, vedie 
schôdze kabinetu. 
 
 
 
 
http://government.is/ 

Kabinet 
 Tvorí ho 12 
členov 
vymenovaných 
premiérom 
a schválených 
parlamentom. 
Dozerá na 
výkon vláden 
moci, 
pripravuje 
návrhy 
zákonov. 

Súdna moc Najvyšší súd 
Rozhoduje v občiansko-
právnych a trestných veciach. 
Posudzuje ústavnosť zákonov. 
Sudcovia sú doživotní, na 
odporúčanie premiéra ich 
vymenúva prezident. 
 www.haestirettur.is  

Vysoký štátny súd 
Koná v prípadoch 
ústavných žalôb proti 
členom kabinetu. 
Doposiaľ sa ešte 
nezišiel. 
Pracovný súd 
Riešo spory medzi 
odbornými zväzmi 
a zamestnávateľskými 
združeniami. 

Okresné súdy 
Osem súdov, 
rozhodujú 
v občiansko-
právnych 
a trestných 
veciach. 
 
 
 
 
 



CESTOVANIE 
Island je z Európy prístupný len po Severnom mori alebo letecky. Cesta lietadlom je pohodlnejšia a rýchlejšia. 
Zaujímavejšia, ale časovo náročnejšia je cesta trajektom  z niektorého severoeurópskeho mesta, ktorá trvá okolo 30 
hodín, no zažiť snehovú búrku v Severnom mori musí stáť za to... 
Hlavná stránka na vyhľadávanie 
autobusových /leteckých / 
trajektových spojení 

Kvôli  náročným geografickým a klimatickým podmienkam, bežnú prepravu 
po Islande okrem autobusov zabezpečujú trajekty a lietadlá, 
Autobusová a letecká doprava po ostrovnom štáte je veľmi hustá. Spojenie 
je ku všetkým dedinám a osadám., najmä v lete 
www.nat.is 
Je to určite jedna z najlepších stránok. Obsahuje na jednom mieste podrobné 
informácie  o doprave na Islande, kde si pomocou prehľadnej mapy môžete 
vyklikať a naplánovať cestu po ostrove. Taktiež tam nájdete info 
o zaujímavých miestach a národných parkoch. Fakt dobrá stránka. 

Stránka železníc/vlakovej dopravy Jednou z rarít ostrovného štátu je, že tam nemajú železnicu. 
Zľavy na autobusy  Autobusy: 

Stránka, kde môžete nájsť odchody autobusov v rámci krajiny. 
www.bsi.is   
Stránky autobusových spoločností na Islande: 
www.trex.is 
www.austurleid.is 
www.sbk.is  
Stránka autobusov, ktoré smerujú na letisko a z letiska. 
www.flybus.is 
 
Deti do štyroch rokov cestujú zadarmo a do jedenástich za polovičnú cenu. 
Na veľký okruh celým Islandom sa dá zakúpiť Full Circle Passport. Týmto 
lístkom môžete časovo neobmedzene a s ľubovoľným počtom zastávok na 
hlavnej trase, precestovať okolo celého Islandu. 
Špeciálne omnibuspasy platné 1, 2, 3 alebo 4 týždne umožňujú 
neobmedzené cestovanie všetkými linkami. Sú aj kombinované autobusové 
a letecké cestovné lístky. 

Stránky autobusových prepravcov Autobusom sa môžete dostať do všetkých prístupných častí krajiny. Je veľa 
spoločností, ktoré ponúkajú aj organizované autobusové výlety. Rezervácie 
lístkov nie sú nutné. Lístky sa dajú kúpiť na autobusových staniciach alebo 
priamu u vodiča. Linky na niektoré spoločnosti: 
www.travelnet.is 
http://www.austurleid.is/austurleid.htm 

Letecké spoločnosti pre vnútroštátne 
lety 

Zabezpečuje lety z viacerých Európskych miest na Island 
www.icelandexpress.com  
Vnútroštátne lety si môžete nabookovať na tejto stránke  
landsflug.is    
Ďalšia stránka pre vnútroštátne lety   
http://www.airiceland.is/  
Letecká spoločnosť zabezpečujúca lety z Európy  a transatlantické lety 
z USA a Kanady  
 www.icelandair.net   
Nízkonákladová letecká spoločnosť  
www.thomsonfly.com  
komplexné dopravné služby  
 www.nat.is   
Stránka, kde nájdete odchody autobusov z celého Islandu na letisko 
v Reykjaviku.  
www.flybus.is  

Najznámejšie letiská Letisko pri Reykjavíku  www.keflavikairport .com  
Letisko Akureyri  http://airlines.priceline.com/airlines/  

Lodná doprava Jedna z najznámejších lodných spoločností, ktorá operuje plavby na Island 



z viacerých miest severnej Európy. 
www.smyril-line.is  
Trajekty na/z Islandu 
Lodná doprava veľmi rozvinutá, pravidelné linky spájajú všetky prímorské 
mestá. V zime je veľa spojov zrušených. Hlavná linka, ktorá prepravuje 
pasažierov aj autá, sa plaví medzi Reykjavikom a prístavom Akranes 
http://www.aferry.to/ferry-to-iceland.htm -. 

Stopovanie Vzhľadom k minimálnej hustote cestnej premávky je stopovanie dosť 
problematické. Určitá šance je dohovoriť sa s niekým napr. v kempe.  

Ostatné informácie k cestovaniu Auto  
Cestná sieť má 12 955 km, ale asfaltových ciest je len 3863 km hlavných 
okružných ciest. Mnohé miestne cesty vo vnútrozemí sú nespevnené. 
Niektoré vysokohorské cesty sú zjazdné len pre terénne vozidlá. Cestujúci (i 
na zadných sedadlách, musia byť pripútaní pásmi. Vzhľadom k náročným 
podmienkam, riedkemu osídleniu a veľkým vzdialenostiam sa odporúča 
spoločná jazda najmenej dvoch vozidiel, pokiaľ turista nemá vysielačku či 
mobil. Mnoho horských prechodov nie je zjazdných až do polovice júna. 
Opatrnosť treba pri prejazde mostov (väčšina má iba jeden jazdný pruh, 
nemusia byť obrubníky. Za použitie auta sa platí osobitný poplatok približne 
1600 Sk za týždeň v závislosti od kubatúry auta. 
Rýchlostný limit 80km/hod. 
Informácie o zjazdnosti ciest v islandčine a angličtine: www.vegag.is 
Taxi  
priemerná cena : 50 ISK/km 
http://www.travelnet.is/GHI/iceland_taxi/index.asp - výrazné zľavy pre 
väčšie skupiny 
www.mountaintaxi.is - moderná stránka kde ponúkajú autá 4x4  

UBYTOVANIE 
Možností ubytovania je na Islande veľa. Vďaka svojskej prírodnej kráse ponúka Island množstvo úchvatných miest 
v malebných farebných domčekoch, typických pre tento kraj. Najbežnejším spôsobom hľadania bytu či domu na 
prenájom je sledovanie dennej tlače, kde si majitelia bytov inzerujú svoje ponuky 
Lacné ubytovanie pre 
študentov/mladých ľudí 

Stránka, kde si môžete priamo zarezervovať ubytovanie v niektorom z 26 
hotelov na Islande. Okrem toho tu nájdete aj rôzne rady a typy na výlety 
a túry. 
www.hostels.is   
Súkromná stránka ponúka prijateľné ubytovanie v Reykjaviku 
http://www.mmedia.is/~brandon/  
Stránka, kde môžete nájsť jedny z najlacnejších ubytovaní v hoteloch na 
Islande  
http://www.hostelbookers.com/hostels/iceland/ 
Kompletný zoznam hostelov na Islande aj z informáciou o cene v rôznych 
menách  
http://www.hostels.com/en/is.html   
Podobná stránka no obsahuje aj rôzne rady a odporúčania 
http://www.bootsnall.com/hostels/europe/iceland/  

Turistické ubytovne/campy Kemp v blízkosti letiska Keflavik 
 http://www.randburg.com/is  
Tu sa dá požičať karavan  
http://www.randburg.com/is/   
Tu nájdete stránky, kde môžete vyhľadávať chaty a chalupy pre skupinky 
ľudí 
http://www.icetourist.is/ 
 
Na tejto stránke nájdete kompletné informácie o možnostiach kempovania 
na Islande. Stránka je aj v anglickej a nemeckej verzii. Nájdete tu zoznam 
všetkých kempov, vrátane fotografií, popisu služieb, podmienok a cien za 



kempovanie. Okrem toho si tu prečítate aj rady a odporúčania, ktoré môžete 
využiť pri svojej ceste 
www.camping.is  
 

Stránky na vyhľadávanie ubytovania Stránka, kde nájdete hotely v celom Islande. Môžete vyhľadávať jednotlivé 
zariadenia podľa miest alebo regiónov  
http://www.icetourist.is/   
Hotel v Reykjavíku  
http://www.centerhotels.com/  
Výborná databáza ubytovacích zariadení /ubytovanie na farmách/ 
www.farmholidays.is    
Stránka v islandskom jazyku   
www.gisting.is/  

Ostatné informácie k ubytovaniu Informácie dostupné v českom jazyku. 
http://www.bongobongo.cz/svet/island.asp  
Zľavy pre ubytovanie 
 www.coupons.is  
Stránky, kde nájdete všeobecné informácie k ubytovaniu: 
www.exploreiceland.is  
www.neimur.is  
www.iceland.vefur.is 
www.infoiceland.is 
www.tourist.is 
www.visit.is 
www.visitorsguide.is 
www.whatson.is 
www.gayice.is  

Priemerná cena za jednu noc 
v hosteloch/hoteloch 

Hostel: od 900 SKK/noc 
Hotel: 2000 SKK/noc 
Kemping: veľmi rôzne, niektoré sú úplne zadarmo 
Chata: 500 – 1000 SKK/noc 

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

Hospitality Klub na Islande. Ubytovanie zdarma, ak sa zaregistrujete 
v Hospitality klube. 
http://www.hospitalityclub.org/hc/hcworld.php?country=89 
 

PRÁCA 
Island nepatrí medzi členské štáty Európskej únie, avšak otázku voľného pohybu pracovných síl rieši Dohoda o 
Európskom hospodárskom priestore. Od 1. mája 2006 je trh práce v tejto krajine voľný aj pre občanov nových 
členských krajín Európskej únie vrátane Slovenska. Môžu sa v krajine zamestnať bez obmedzení, nepotrebujú 
pracovné povolenie. Island uplatnil pre občanov z nových členských štátov 2-ročné prechodné obdobie od mája 
2004 do 1. mája 2006. Pracovníci z nových členských štátov majú teda pri obsadzovaní voľného pracovného miesta 
rovnaké postavenie ako občania pôvodnej pätnástky. 
Výška minimálnej mzdy Na Islande nebola dosiaľ nariadená minimálna mzda. Existujú iba 

kolektívne zmluvy, ktoré stanovujú minimálnu mzdu pre jednotlivé 
odvetvia. I tá najnižšia mzda však predstavuje dostatočný príjem na 
zaistenie slušnej doživotnej úrovne pracovníka i jeho rodiny. Viac 
informácií o mzdách nájdete na stránkach odborových spoločností: 
www.efling.is alebo na www.vr.is  

Stránky úradov práce Islandské verejné služby zamestnanosti /Úrad práce/ 
Na Islande funguje 8 regionálnych úradov práce situovaných v príslušných 
regiónoch, na ktoré sa môžu uchádzači obrátiť so žiadosťou o pomoc. 
Odkazy na každý z nich nájdete na tejto stránke. 
http://www.vinnumalastofnun.is/  
 

Portály na vyhľadávanie práce 
v krajine 

Pracovné agentúry na Islande: 
www.fs.is  



www.abendi.is  
www.gallup.is 
www.radgard.is 
www.radning.is 
www.vinna.is 
http://www.vinnumalastofnun.is/english  

Vyhľadávanie brigád, sezónnych 
prác, au-pair agentúry 

Vyhľadávanie sezónnych prác. O prácu požiadajte s dostatočným 
predstihom.  
www.nordjobb.net  
Študentské brigády  
europa.eu/youth/working   
Au-pair na Islande v nemeckom   
http://www.au-pair-box.com/ 

Informácie o pracovných 
podmienkach 

Islandká časť európskeho portálu pre zamestnávanie:   
www.eures.is  
Informácie o pracovnom práve na Islande:  
www.asi.is  
Informácie o pracovných podmienkach na Islande: 
http://www.fjolmenningarsetur.is/  
 

Možnosti pre 
podnikateľov/začínajúcich 
podnikateľov 

Islandská komora podnikateľov:   
www.chamber.is   
Informácie o podnikaní v Reykjavíku:  
 http://www.reykjavikresources.com/  

Ostatné informácie k práci http://www.vinnumalastofnun.is/ 
www.asi.is 
www.eures.is 

ŠTÚDIUM 
Stredoškolské štúdium Zoznam stredných škôl: 

http://www.menntagatt.is/default.aspx?pageid=329  
Vysokoškolské štúdium Úrad pre medzinárodné vzdelávanie na Islande: www.ask.hi.is  
Stránky škôl Zoznam základných škôl: 

http://www.menntagatt.is/default.aspx?pageid=267  
Zoznam stredných škôl: 
http://www.menntagatt.is/default.aspx?pageid=329  
Zoznam špeciálnych škôl: 
http://www.menntagatt.is/default.aspx?pageid=314 
Zoznam hudobných škôl: 
http://www.menntagatt.is/default.aspx?pageid=331 
Univerzity na Islande: 
University of Iceland: www.hi.is  
Univerzita v Akureyri: www.unak.is  
Islandská pedagogická univerzita: www.khi.is  
Islandská technická univerzita: www.ti.is  
Ekonomická univerzita v Bifroste: www.bifrost.is  
Univerzita v Reykjavíku:  www.ru.is  
Islandská Akadémia Umenia:  www.lhi.is  

Štipendiá, granty pre študentov Asociácia učiteľov Islandu, tiež stránky o grantoch:  
www.ki.is  
Stránka pre učiteľov a študentov vysokých škôl  
www.kennari.is  
Stránka o grantoch pre študentov, ktorí by mali záujem o štúdium 
islandského jazyka a kultúry. 
http://www.menntamalaraduneyti.is/afgreidsla/sjodir-og-eydublod/nr/1827  
 

Letné školy Hlavná stránka ku vzdelávaniu na Islande  
www.menntagatt.is  



Stáže, výmenné študijné pobyty Program Mládež v akcii na Islande:  
http://www.euf.is/euf/  

Jazykové kurzy Online kurz islandského jazyka:  
http://icelandic.hi.is/  
Kurzy islandského jazyka:  
http://www.fiv.is/  
Adresy a kontakty na inštitúcie, ktoré poskytujú kurzy islandského jazyka 
pre cudzincov: 
http://www.fjolmenningarsetur.is/  
 

Ostatné informácie ku štúdiu Celoživotné vzdelávanie:  www.fsnet.is  
Vzdelávanie dospelých:  http://www.namsflokkar.is/  

Banky Centrálna banka Islandu www.sedlabanki.is  
Ice Bank www.icebank.is  
Glitnir Bank www.glitnirbank.com  
Kaupthing Bank www.kaupthing.net  
Landsbanki Iceland www.landsbanki.com  

Slovenské veľvyslanectvo na Islande  Veľvyslanectvo SR (s pôsobnosťou pre Island) 
Thomas Heftyes gate 24 
NO-0244 Oslo 
Norway 
tel.: 2204 9470 
fax: 2204 9474 
e-mail: slovakr@online.no 

Honorárny konzulát SR v Reykjavíku (konzulárny obvod: celé územie 
Islandu) 

 Adresa: Honorary Consulate of the Slovak Republic, Dalvegur 16, B, P.A. 
201, Kópavogu 
Reykjavik, Island (Iceland) 
Tel.: 00354 5444 333 2 
Fax: 00354 5444 330 
E-mail:  kaldasel@islandia.is 
Honorárny konzul:  Runolfúr Oddsson 

Fínske veľvyslanectvo na Slovensku 
Veľvyslanectvo Islandskej republiky akreditované pre SR vo Viedni 
Adresa: 
Naglergate 2/8 
1010 Viedeň (Wien) 
Rakúska republika 
Tel.: 0043-1 / 533 2771 
Fax: 0043-1 / 533 2774 
alebo na islandskom konzuláte v SR 
Palisády 39 
811 06 Bratislava  
Slovenská republika 
Tel.: 00421/2 /5441 7741 
Fax.: 00421/2 /5441 7741 
E-mail: slovgeoterm@stonline.sk  
Otváracie hodiny: utorok, štvrtok 10.00 - 12.00 hod. 

 
 


