MALTA
Oficiálny názov
Rozloha

Hlavné mesto
Štátne zriadenie

Náboženstvo
Úradné jazyky

Územné členenie

Zákonodarná moc

Výkonná moc

Repubblika ta' Malta
Republic of Malta, Maltská republika
Malta je ostrovný štát v
Počet obyvateľov
Stredozemnom mori.
Pozostáva z nasledujúcich
obývaných ostrovov:
Malta, 246 km², Gozo 67
km², Comino 3 km².
Spolu 316 km².
Valletta (La Valletta)
Počet obyvateľov
Parlamentná republika
Mena

402 668 (2005)

9200
Maltská líra /Lm/ =
100 centov = 1000
mils
Približne 98 % obyvateľstva je rímsko-katolíckej viery, 1% anglikánskeho
vierovyznania
Úradným jazykom na Malte je maltčina (Malti), prevažná väčšina
obyvateľov však hovorí aj po anglicky, menej už taliansky. Angličtina je
druhý úradný jazyk..
Pozostáva z nasledujúcich obývaných ostrovov: Malta, Gozo, Comino. K
Malte sú pridružené aj tri ostrovčeky - Cominotto, Filfla Island a St. Paul's
Island.
Jednokomorový
Regionálna správa
68 volených miestnych
parlament
(malt.: Il-Kamra tarvýborov, ktoré prebrali
časť zodpovednosti
Rappreżentanti)
Tvorí ho 65 poslancov –
národ. úradov,
volených priamo,
konkrétne zodpovedajú
systémom pomerného
napr. za: správu ciest a
zastúpenia. Schádza sa raz osvetlení, údržbu miest,
ročne, navrhuje a
správu verejných
schvaľuje zákony, prijíma knižníc, vyberanie
rozpočet, hlasovaním o
miestnych poplatkov
dôvere môže odvolať
premiéra a kabinet.
V súčasnosti –vláda
konzervatívnej strany.
Prezident
Premiér
Kabinet
Volí ho parlament na 5
Vodca väčšinovej
Skladá sa z
rokov. Je hlavou štátu,
strany alebo koalície,
poslancov, ktorých
podieľa sa na zostavovaní menovaný prezidentom vymenoval prezident
vlády, podpisuje zákony,
na 5 rokov. Je na čele
na odporúčanie
rozpúšťa parlament,
výkonnej moci,
premiéra.

Súdna moc

Ceny základných potravín

udeľuje milosť. Prezident
zastupuje najmä
reprezentatívnu funkciu.
Ústavný súd
Najvyšší odvolací súd
Rozhoduje o ústavnosti
zákonov, o volebných
sporoch, otázkach
ľudských práv. Skladá sa z
deviatich sudcov, ktorých
na odporúčanie premiéra
vymenúva prezident, a vo
funkciách ostávajú do
dovŕšenia veku 65 rokov.

predsedá schôdzam
vládneho kabinetu.

Riadi činnosť
rezortov, zodpovedá
sa parlamentu.
Nižšie súdy, t.j.
súdy 1.inštancie

Občiansky odvolací
súd
Rozhoduje v
občianskoprávnych
sporoch. Traja
sudcovia, vymenovaní
prezidentom, pôsobia
až do dovŕšenia veku 65
rokov.
Trestný odvolací súd
Prerokúva odvolania
ohľadom trestných
čniov. Predsedajú mu 3
sudcovia, opäť
menovaní prezidentom,
pôsobia až do dovŕšenia
65 rokov.
Na Malte je nedostatok pitnej vody, túto zabezpečuje zariadenie na
odsoľovanie morskej vody. Z tohto dôvodu sa pitná voda kupuje v
plastových fľašiach, neodporúčame piť vodu z vodovodu.
Chlieb: 25 maltských centov = 56 euro centov
Maslo: 78 maltských centov = 1 euro 77centov
1L mlieka: 26 maltských centov = 59 euro centov
1L minerálnej vody: 22 maltských centov = 50 euro centov
Balíček kávy: Lm 1.50 = 3 eurá 40 centov
Pivo v podniku: 90 maltských centov,= 2 euro 10 centov
Káva v podniku: 45 maltských centov = 1 euro 5 centov

Cestovanie
Všeobecné turistické stránky

Oficiálna stránka pre turistiku: www.visitmalta.com , www.malta.com/int
(v angl.) (informácie o vízach, doprave, ubytovaní, pamiatkach, tiež
interaktívna mapa a virtuálne prehliadky po ostrove).
Úvod o krajine: http://en.wikipedia.org/wiki/Malta (v angl.) (história,
geografia, politika, ekonómia, hospodárstvo, obyvateľstvo, kultúra…)
Kultúrne pamiatky, plavby a exkurzie: www.maltatravelnet.com (v angl.)
Informácie o ubytovaní a cestovaní:
www.lonelyplanet.com/worldguide/destinations/europe/malta (v angl.)
Praktické informácie:
www.skrz.sk/lokality.php?krajina=53%7CMalta (v slov.)
Malta ponúka mnoho jedinečných krás-od záhadných prehistorických
chrámov ku vznešenej barokovej architektúre, od zhrdzavených žltých
autobusov po pestré drevené rybárske loďky. Skaly na Malte sú staré od 7
do 30 miliónov rokov, vápencové vrstvy sú bohaté na fosílie mušlí
a ježoviek. Hoci Malta na prvý pohľad vyzerá plocho, v skutočnosti sa dvíha
od východu na západ, kde sa útesy týčia vysoko nad morom.
Historické pamiatky:
Malta je veľmi bohatá na historické pamiatky. Tri z nich sa nachádzajú na

zozname Kultúrneho dedičstva organizácie UNESCO: hl. mesto Valletta
ako celok, megalitické chrámy na Malte a Gozu, a tzv. Hypogeum v Hal
Saflieni.
Prírodné pamiatky:
Jazero Dweira (Inland Sea) je oddelené od mora úzkou hradbou tvorenou
útesmi, vytvára tak obľúbené prírodné slané kúpalisko. S morom je spojené
skalným tunelom.
Azúrové okno (Azur Window), slávna prírodná skalná brána, je to približne
100 m kamenná doska ležiaca na dvoch stĺpoch, Malťanmi nazývaná Tiega
Zerga.
Jaskyňa nymfy Kalipsó, neďaleko zálivu Ramla Bay na ostrove Gozo, tešte
sa na rozprávania sprievodcov o mýtickej histórii tohoto miesta.
Kultúra:
Grandmasters’ Palace- postavený v 16.st.-terajší parlament
St. James Centre for Creativity- bývalá pevnosť, múzeum moderného
umenia, odkryté pôvodné a tajné miestnosti s nákresmi na stenách…
Šport:
Plávanie: Maltské pláže ponúkajú rozmanité možnosti. na malte môžete
nájsť pláže kamenité, so zlatým pieskom, s červeným pieskom, odľahlé
lagúny s azúrovou vodou. Odporúčané miesta na plávanie:
http://zeme.sopka.cz/zeme_kapitola.php?idZeme=143&Klic=11431 (češt.)
Potápanie
Okrem fascinujúceho podmorského reliéfu láka potápačov z celého sveta i
príjemná teplota vody, ktorá je v lete okolo 23 °C, a v zime okolo13-15°C.
Viditeľnosť je vynikajúca – až do 30 metrov vďaka tomu, že maltské vody
patria k jedným z najčistejších. Na Malte môžete nájsť okolo 30
potápačských škôl, ktoré ponúkajú rôzne kurzy, najlepšie miesta na
potápanie nájdete tu:
http://zeme.sopka.cz/zeme_kapitola.php?idZeme=143&Klic=11431
Jazda na koni
Na Malte sa nachádza najstarší klub pre pólo v Európe, a tiež závodná dráha,
ktorá je jednou z najdlhších v Európe. Mnoho miestnych agentúr organizuje
jazdy na koni, najmä v zimnom období. Najlepšie trasy sú z Marsyjazdeckého strediska, pozdĺž pobrežia do Siggiewi a ďalej do Rabatu a
Buskettu. Inou populárnou trasou sú severovýchodné zátoky jako Golden
Bay, Mellieha, a na ostrove Gozo. Školy jazdectva nájdete na tejto stránke:
http://zeme.sopka.cz/zeme_kapitola.php?idZeme=143&Klic=11433
Horolezectvo a zlaňovanie
Tento šport sa organizuje skôr neoficiálne, avšak praktizujú ho odborníci
s mnohoročnými skúsenosťami. Organizátori vám poskytnú potrebnú
výstroj. Najpopulárnejšie oblasti sú pod útesmi Dingli, ďalej miesto známe
ako Ghar Lapsi (pod mestečkom Naxxar) a na ostrove Gozo.
Pešia turistika
Najkrajšie je na Malte od novembra do polovice mája, vtedy sú ostrovy
akoby pokryté kobercami kvetov. Polia sú plné zeleniny, okraje ciest
pokryté fenyklom, divokými kosatcami, myrtou.. Najkrajšie osvedčené
trasy: http://zeme.sopka.cz/zeme_kapitola.php?idZeme=143&Klic=11437

Windsurfing
Vo väčšine hlavných letovísk je možné požičať si potrebné vybavenie.
Windsurfing je jeden z hlavných celoročných športov na Malte. Dôkazom
toho sú i rôzne šampionáty, najznámejšie sú International Open-Class
Board-sailing Championships, ktoré sa konajú v máji a v septembri. Medzi
najobľúbenejšie miesta patria zátoky Mellieha Bay a St. Paul’s Bay.
Futbal
Futbal je na Malte najpopulárnejším športom a hoci Malťania nemajú veľa
skúseností na medzinárodnom poli, Národný štadión v Ta´Qali vždy
pritiahne zástupy fanúšikov.
Turisticky zaujímavé podujatia
L’Imnarja(Oslava svetla): Letný folklórny festival
Sviatok sv. Petra a Pavla 29. júna je významným dňom maltských
populárnych zvykov a tradícií.
Festival zborového spevu na Malte
Tento festival má tradíciu už od r. 1989, kedy sa uskutočnil prvý ročník.
Jeho cieľom je okrem kultúrneho „vyžitia“ i podpora medzinárodných
talentov. Zbory súťažia vo viacerých kategóriách: mužské, ženské a
zmiešané zbory. Tie posudzuje medzinárodná porota, festival sa končí
záverečným večerom v Mediterranean Conference Centre vo Vallette.
Karneval
Táto udalosť patrí k tým najpestrejším, najfarebnejším a
najzábavnejším..Karneval začína 5 dní pred veľkonočným pôstom. Viac
informácií nájdete na:
http://zeme.sopka.cz/zeme_kapitola.php?idZeme=143&Klic=11312

Cestovanie
Hlavná stránka na vyhľadávanie
autobusových/vlakových spojení

Autobusová doprava:
Jediným druhom hromadnej dopravy sú na Malte autobusy. Hromadná
doprava končí na európske pomery skoro- okolo deviatej hodiny večer.
Oplatí sa kupovať si jednorázové lístky, Vodič je zároveň i sprievodca, čo
značne spomaľuje celú dopravu. Zaujímavá stránka o historických
autobusoch:http://www.jsh1949.co.uk/jsh1949/MALTA%20BUS%20HOM
E%20PAGE.htm
Doprava taxíkom je finančne náročnejšia, 7km cesta stojí okolo 8 Lm, čo je
18 eur 60 centov. Možnou alternatívou je prenajať si auto. Denne to stojí 6
maltských lír, čo je 14 eur, avšak poistenie je už v cene.

Stránka železníc/vlakovej dopravy
Stránky autobusových prepravcov
Letecké spoločnosti pre

Dopravné spojenia: http://www.maltatransport.com/en/ (v angl.)
Na Malte nie je železnica. Je to malý ostrov a preprava je zabezpečená
typickými maltskými autobusmi, taxi službou, súkromnými automobilmi.
www.atp.com.mt
www.maltatransport.com/en
- Maltské letisko Malta International /MLA/ /Luga/-

vnútroštátne lety

Stopovanie

Ostatné informácie k cestovaniu

www.maltairport.com/page.asp?p=4851&l=1 sa nachádza 5 km
juchovýchodne od Vallety. Autobusy pravidelne odchádzajú do a z
Valletskej mestskej brány.
Medzi Maltou a Gozom je počas celého roka k dispozícii helikoptérový
servis. Je to rýchla alternatíva cestovného servisu, ktorá premáva osem-krát
denne a zoberie desať pasažierov, let trvá do pätnástich minút.
Na Malte nie je jednoduché stopovať. Šoféri nie sú zvyknutí na ľudí, ktorí
stopujú, preto len málokedy stopujúcim zastavia a zoberú ich. Vo všetkých
kútoch Malty je k dispozícií taxi služba vybavená taxametrom.
Cestovná agentúra zameraná na služby pre mladých- www.nsts.org
Pri vstupe do krajiny musí každý cudzinec disponovať zdravotným
poistením (komerčným, príp. Európskou zdravotnou poisťovacou kartou –
EHIC). Bezplatná zdravotná pomoc v Maltskej republike sa neposkytuje. Pri
príchode do krajiny je možné disponovať maximálne hotovosťou v maltskej
mene vo výške 50,- LM, pri výstupe 25,- LM. Ostatné meny je možné
dovážať bez obmedzenia. Pri pobyte nad 8 dní je povinná registrácia na
príslušnom policajnom oddelení – kvestúre.
V Maltskej republike sa jazdí po ľavej strane. Malta akceptuje
medzinárodné, národné i európske vodičské preukazy. Rýchlostný limit je
64 km/hod /na diaľnici a 40 km/hod v zastavaných oblastiach. Počas jazdy
na diaľnici a mimo mesta je potrebné mať rozsvietené svetlá na motorovom
vozidle. Platí zákaz telefonovať počas jazdy motorovým vozidlom z
mobilného telefónu. Napriek maximálnej povolenej hranici alkoholu v krvi
0,5 promile, bude vhodnejšie, ak pred jazdou nebudete požívať alkoholické
nápoje. Odporúča sa využívať hromadnú dopravu, ktorej ceny sú pre
slovenských turistov prijateľné. Jazda na bicykli nevyžaduje nosenie helmy.
Osobitnú pozornosť treba venovať nákupu starožitností, ktoré podliehajú
veľmi prísnej colnej kontrole. Taktiež je z krajiny zakázané vyvážať
chránené exotické rastlinné a živočíšne druhy. Ako suveníry sa odporúča
nakupovať výrobky z textilu, keramiky, kovu a skla.
Maltská republika nie je úplne pokrytá mobilným telefonickým signálom.
Urgentné udalosti je možné hlásiť na tel. číslach:
(prvá pomoc – 118, lekárska prvá pomoc – 196).
Informačné centrá nachádzajú v mestách :
Valletta - Freedom Square;
Luqa - Malta Int. Airport
St. Julian’s - Spinola Palace; Victoria, Gozo - Tigrija Palazz,

Ubytovanie
Lacné ubytovanie pre
študentov/mladých ľudí

Turistické ubytovne/campy

Vyhľadávanie podľa ceny- www.hostelbookers.com/hostels/malta
Vyhľadávanie podľa lokality, mesta www.hostelworld.com/countries/maltahostels.html
Online rezervácia v hosteloch www.hostelworld.com/ryanair/countrypage.php?ChosenCountry=Malta
ubytovanie na školskom internáte- www.university-residence.com
Kempy pre mladýchhttp://www.langage.com/language.courses/summer.camp.sliema.html

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

Zoznam hotelov a cateringových služieb - http://www.mhra.org.mt/
www.aboutmalta.com
http://www.hostels.com/
Všetky potrebné informácie pred príchodom na Maltu http://www.indigoguide.com/malta/living-in-malta.htm
Priemerná cena v hosteli sa pohybuje od 10 do 20 Euro na noc.
V hoteli sa cena pohybuje od 30 – 100 Euro na noc.
www.hospitalityclub.org
http://www.nsts.org/
http://www.ytc.org.mt/verdala/index.html

Práca
Všeobecné info

Výška minimálnej mzdy
Stránky úradov práce
Portály na vyhľadávanie práce
v krajine
Vyhľadávanie brigád, sezónnych
prác, au-pair agentúry

Informácie o pracovných
podmienkach

Možnosti pre
podnikateľov/začínajúcich
podnikateľov
Ostatné informácie k práci

Stránka vlády Malty - www.gov.mt
Táto najmenšia krajina EÚ je známa hlavne ako turistická destinácia, preto
aj väčšina pracovných ponúk je z tejto oblasti hospodárstva. V posledných
rokoch však na Malte možno sledovať vývoj smerom k špecializácií sa na IT
sektor. Viac informácií ohľadom pracovných podmienok nájdete v sekcii
www.europeans.sk/index.php?sekcia=life&id=116 .
Priemerný plat na Malte je 530 Euro na mesiac.
Stránka vlády Malty - http://www.gov.mt/index.asp?l=2
pracovné príležitosti na Malte - www.etc.gov.mt
http://www.gwuyouths.org/
Pracovné príležitosti na Malte (stránky v angl.):
www.etc.gov.mt
http://www.gwuyouths.org/
http://www.gwu.org.mt
http://www.gwu.org.mt
Pracovné podmienky pre Slovákov na Malte
Pracovné podmienky - www.eures.sk/det2.php?cms=160
www.legal-malta.com/immigration/work-permits.htm
Vyhľadávač informácií o krajinách – víza, podmienky, vyhľadávanie práce
www.anyworkanywhere.com
Stránka vlády Malty - www.gov.mt

Informácie o daňovom systéme - www.ird.gov.mt

Štúdium
Stredoškolské štúdium

Vysokoškolské štúdium

Stredné školy www.education.gov.mt/edu/schools/secondary_level_schools.htm
Na Malte majú žiaci vo veku od 3-10 rokov a 11-15 rokov povinné
uniformy, nezáleží na tom, či je to súkromná, štátna alebo cirkevná škola.
Informácie o univerzitách a fakultách www.mcast.edu.mt/gozo_centre.html
Vysokoškolské vzdelávanie poskytuje štátna univerzita University of Malta.
Akademický rok sa delí na dva semestre: 1. október až 31. január a 1.
február až 31. máj. Pre zahraničných uchádzačov ponúka univerzita ročný
The Foundations Studies Course, kde sa okrem anglického jazyka vyučujú
odborné predmety, ktoré sa uchádzač chystá ďalej študovať. Na získanie
certifikátu je potrebné dosiahnuť minimálne 24 kreditov. Absolvovanie

Stránky škôl
Štipendiá, granty pre študentov

Letné školy
Stáže, výmenné štúdijné pobyty
Jazykové kurzy

Ostatné informácie ku štúdiu
Slovenské veľvyslanectvo v krajine

Veľvyslanectvo krajiny na
Slovensku

Internetové adresy bánk v krajine

kurzu však nie je zárukou automatického prijatia na vysokú školu, napr. v
odbore architektúra, strojárstvo.
Študenti práva: http://www.elsa.org/stepdesc/index.asp
Erasmus program,
študentskáhttp://ec.europa.eu/education/programmes/ajm/3cycle/index_en.ht
ml
Vyhľadávanie univerzít: http://www.braintrack.com/ sieť:
http://www.esn.org/
Postgraduálne štúdium: www.csfp-online.org/hostcountries/mt.html
Univerzita na Malte - www.um.edu.mt
Vyhľadávanie všetkých škôl - www.education.gov.mt/edu/schools
Stránka agentúry SAIA - www.saia.sk
Štipendium na postgraduálne štúdium - www.csfponline.org/hostcountries/mt.html
www.bcmalta.com
Študentské výmeny: http://www.iris.siu.no/iris.nsf/irisstart
www.maltanetworkresources.com/eduwork/edu.html
Inštitúcie poskytujúce jazykové kurzy pre cudzincov
www.education.gov.mt/edu/schools/english_language.htm
http://www.englishplusmalta.com/
http://www.sprachcaffe.com/english/study_abroad/language_schools/malta/
main.htm
www.bcmalta.com
Ministerstvo vzdelávania - www.education.gov.mt
Veľvyslanectvo SR (s pôsobnosťou pre Maltu)
Ambasciata della Repubblica Slovacca
Via dei Colli della Farnesina 144
00194 Roma
Repubblica Italiana
tel.: +3906/ 367 151 centrála
tel.: +3906/ 367 1211 KONZ
tel.: +3906/ 367 15265
e-mail: amb.slovac@virgilio.it
Veľvyslanectvo Malty (s pôsobnosťou pre Slovensko)
Opernring 5/1
A-1010 Wien
Österreich
tel.: +43/1/ 586 5010
fax: ++43/1/ 586 501 09
e mail: noboso@aon.at, buttigi@attglobal.net
Banky na Malte - http://www.worldwide-tax.com/malta/malinvestbanks.asp
Bank of Valletta - www.bov.com
APS Bank - www.apsbank.com.mt
Lombard Bank - www.lombardmalta.com/mainarea.html

