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Oficiálny názov Spolková republika Nemecko 

Rozloha 357 021 km2 
 

Počet 
obyvateľov 

82,4 mil. 

Hlavné mesto Berlín Počet 
obyvateľov 

3,4 mil. 

Štátne zriadenie Spolková republika Mena Euro 
Náboženstvo rímsko-katolícke 34%, protestantské 34%, moslimské 3,7%, bez vyznania alebo 

neveriaci 28,3% 
Úradné jazyky Nemecký jazyk 
Územné členenie 16 spolkových krajín: Bavorsko (Mníchov), Brandenbursko (Postupim), Brémy 

(Brémy), Bádensko-Württembersko (Stuttgart), Dolné Sasko (Hannover), Durínsko 
(Erfurt), Hamburg (Hamburg), (Wiesbaden) Hesensko,Sasko, Sasko-
Anhaltsko(Magdeburg), Sársko (Saarbrucken) Severné Porýnie-Vestfálsko, Šlezvicko- 
Holštajnsko, Porýnie- Falcko, Meklenbursko- Predpomoransko, a hlavné mesto Berlín.  

Zákonodarná moc Dvojkomorový systém (Spolkový snem a rada) Jednu 
komoru volia priamo voliči – má úplnú zákonodarnú 
moc, druhá komora slúži na kontrolu prvej a volia ju 
orgány štátnej moci, alebo voliči. Nemá zákonodarnú 
moc. 
Spolkový snem (Bundestag) má 614 poslancov 
(2005) a je volený ľudovým hlasovacím systémom, 
ktorý je kombináciou priameho a proporčného 
zastúpenia. Strana na zastúpenie v parlamente musí 
získať 5 % alebo tri priame mandáty. V jej čele stojí 
kancelár, ktorého volí Spolkový snem po všeobecných 
voľbách. K jeho odvolaniu môže prísť iba v prípade, 
že Spolkový snem zvolí nového kancelára  
 

Spolková rada 
(Bundesrat) -
krajinské vlády sú 
priamo zastúpené 
hlasmi, každá 
krajina disponuje 3 
– 6 hlasmi v 
závislosti od jej 
veľkosti. Poslanci 
Bundesratu nie sú 
volení, zloženie sa 
mení podľa volieb 
v 16 spolkových 
krajinách.  

 

Výkonná moc Výkonná moc je v rukách spolkovej vlády. Spolková 
kancelárka Angela 
Merkel (od 22. 
novembra 2005). 

 

Súdna moc Najvyššie spolkové súdy: 

Spolkový ústavný súd (2 senáty po 8 sudcov)  
Bundesgerichtshof (Spolkový súdny dvor), 
Bundesverwaltungsgericht (Spolkový správny súd), 
Bundesfinanzhof (Spolkový daňový súd), 
Bundesarbeitsgericht (Spolkový pracovný súd), 
Bundessozialgericht (Spolkový sociálny súd)). 
Menovanie spolkových sudcov je v právomoci 
spolkového prezidenta. Sudcov ostatných spolkových 
súdov menuje spolkový prezident na návrh 
príslušného spolkového ministra. 

  

Ceny základných potravín 1kg chlieb: 0,99 Euro - 2,00 Euro 
maslo (250 g): 0,75 Euro - 1,50 Euro 



1L mlieka: 0,45 Euro - 1,00 Euro 
1L minerálna voda:  0,50 Euro 
balíček kávy (250g): 3,00 Euro - 5,00 Euro 

                                                                      Cestovanie 
Všeobecné turistické 
stránky 

Šport: 
Futbal je jednoznačne diváckym športom číslo 1. Nemecko bolo futbalovým majstrom 
sveta v r. 1954, 1974 a 1990. Obrovský záujem je o Veľkú cenu Nemecka automobilov 
F1 na najrýchlejšom okruhu na svete (Hockenheimring). Veľký záujem je aj o tenis, 
pretože nemeckí tenisti patria k svetovej špičke. V Nemeckej tenisovej asociácii a vo 
vyše 10000 kluboch je združených milión členov (www.dtb-tennis.de). Nemci sú veľkí 
športovci a milovníci pobytov v prírode. Sieť značených turistických chodníkov pre 
pešie túry má 132 000 km Najkrajšie sú v pohoriach Harz, Čierny les a Bavorsky les. 
Nemecký alpský klub (Deutscher Alpenverein) udržiava aj niekoľko chát v Alpách a v 
iných horských oblastiach a organizuje túry a kurzy horolezectva. 
Zimné rezorty sa sústreďujú najmä na juhu krajiny v oblasti Suhl. Najvýznamnejším 
lyžiarskym strediskom je Oberhof, ktorý ponúka vynikajúce podmienky pre skokanov a 
sánkárov. Obľúbený je i ľadový hokej a krasokorčuľovanie. V Bavorsku je lyžovanie 
dostupné v rezortoch GARMISCH-PARTENKIRCHEN, BERCHTESGADEN, 
OBERSTDORF, INZELL, REIT IM WINKL, a v južných pohoriach. Medzi ďalšie 
zimné rezorty patrí pohorie Harz, Čierny les a Bavorsky les. Sezóna začína od novembra 
do apríla. Curling je zvlášť obľúbený v hornom Bavorsku.  
Cyklistika   
Je veľmi populárna, chodníky pre cyklistov umožňujú v mestách bezpečnú prepravu. 
Bicykle si môžete prenajať na niektorých železničných staniciach. Ich zoznam nájdete 
na Nemeckej národnej železnici - http://reiseauskunft.bahn.de/bin/query.exe/en.  
Vodné športy  
Severné pobrežie, rozsiahle vodné toky a jazerá poskytujú turistom vhodné podmienky 
na jachting, plávanie a rybolov. Pre rybolov je nutné povolenie (lístok stojí približne 10 
eur za deň). Lovenie je vynikajúce i vo vnútrozemí. Rybolov a jachting sú obľúbené v 
zálive Lietzow na Baltickom pobreží. Na Baltickom pobreží sa vyskytuje mnoho pláží.  
Jazda na koni  
Hotely, ktoré poskytujú možnosť pozerania sa na svet z konského sedla, sú situované vo 
 všetkých turistických regiónoch. Kurzy jazdenia nájdete v oblasti  Baden-Baden, 
Hamburgu, Mníchove a Frankfurt/M.  
Gastronómia 
Nemecko je rozľahlou krajinou a vlastné špeciality má každý región, každá spolková 
krajina. Špecialitou hlavného mesta je Eisbein mit Sauerkraut (pečené kolienko s kyslou 
kapustou), Bouletten (malá fašírka), na okolí majú radi Morchelgerichte (jedlá z húb), 
Mohnprielen a Mohnstriezel (pečivo a vianočku s makom). Pre Hessensko je typické 
Rippchen mit Sauerkraut (rebierko s kapustou), volské prsia so zelenou omáčkou, 
frankfurtské párky, cibuľový koláč a frankfurtské venčeky. 
Ochutnávka vín  
Nemecká vinárska krajina zahŕňa množstvo malých vinohradov. Hlavné vinárske 
regióny sú v okolí rieky Rýn, Mosel a Neckar na západe krajiny a, ďalej na východ, pri 
riekach Saale, Unstrut a Labe. Ak motoristi prechádzajú nejakou vinárskou oblasťou, 
cesty sú označené tabuľou „vínna cesta“ (Weinstrasse 
Kúpele  
V Nemecku sa nachádza vyše 300 kúpeľných rezortov, ktoré poskytujú široký výber 
tradičných i moderných liečebných postupov.. Kúpele sú obľúbené medzi Nemcami 
nielen preto, že patria k národnej tradícii, ale že poskytujú liečbu spolu s relaxáciou. Pod 
lekárskym dozorom si návštevníci môžu vyskúšať vodné, rašelinové i bahenné zábaly. 
Kúpeľné mestečká sú situované pri severnom mori a baltickom pobreží. Viac informácií 
o kúpeľných rezortoch získate na Nemeckom kúpeľnom zväze - http://www.deutscher-
heilbaederverband.de/.  



Kontakty pre prípad pomoci: 
Záchranná služba, polícia, vrátane Strassenwachthilfe (road service assistance, čiže 
cestnej záchrannej služby): 110 
Hasiči a prvá pomoc: 112 
Informácie o telefónnych číslach: 11833 alebo 11880 

Online informácie o cestovaní -  http://www.fahrplan-
online.de/fahrplan_search.php3?land=900     
Informácie o krajine, doprave, možnostiach ubytovania, a pod. -  
http://europa.eu/youth/travelling_europe/index_de_en.html  
mapa - http://goeurope.about.com/cs/germany/l/bl_germany_map.htm 

Stránky na vyhľadávanie 
autobusových/vlakových 
spojení 

Cesta autom 
Pri riadení auta je potrebný národný vodičský a technický preukaz, zelená karta a 
označenie SK na aute. V prípade, že auto nie je vaše, potrebujete písomný, notársky 
overený súhlas majiteľa najlepšie v nemčine. Odporúča sa venovať zvýšenú pozornosť 
technickému stavu vášho auta, pretože slovenské auta policajti kontrolujú prísnejšie. V 
prípade zistenia vážnej poruchy uloží polícia pokutu a žiada opravy v Nemecku, 
poprípade podnikne ďalšie opatrenia, ktoré zabránia v jazde (zabavenie EČV, 
technického preukazu a podobne). 
Autobusom 
Do Nemecka idú autobusy z Bratislavy prostredníctvom spoločnosti 
http://www.eurolines.sk/ a z Košíc http://www.eurobus.sk. 
V Nemecku sú autobusové linky  veľmi husté a doplňujú železničnú dopravu. Autobusy 
spájajú praktický všetky mestá a dediny a s ich pomocou sa dá pozrieť ozaj do všetkých 
častí krajiny. 
Vlakom 
Vlaky do Nemecka idú niekoľkokrát denne a dajú sa zistiť na http://www.cp.sk/ 
Nemecká železničná sieť je veľmi hustá, vlaky sú spoľahlivé, kvalitné a pohodlné avšak 
pomerne drahé. Možné je však využiť skupinové zľavy, ktorých je niekoľko. Dobré 
spojenie je medzi vzdialenými oblasťami aj na krátke trasy. Využiť môžete vlaky 
InterCity i EuroCity, ktoré spájajú hlavné mestá a vlaky InterCity Express, ktoré jazdia 
rýchlosťou až 260 km/h. V diaľkových spojoch sú jedálne a lôžkové vozne. 
Lodná doprava 
Nemecko je veľmocou v nákladnej doprave. Pre nákladnú dopravu majú význam aj 
rieky Labe a Dunaj, Rýn i Mohan sú prepojené kanálmi tak, aby bolo spojenie 
Severného s Čiernym morom. Trajekty plávajú z prístavu Cuxhaven na ostrov 
Helgoland, na Východo- i Západofrízske ostrovy, do Dánska, Švédska, Fínska, Nórska, 
Veľkej Británie, Lotyšska. Z Bremerhavenu, Hamburgu a Kielu plávajú obrovské 
námorné výletné parníky na plavbu do severnej a južnej Ameriky, Afriky a po 
Stredozemnom mori. Passau v Bavorsku je východiskovým prístavom na diaľkové 
plavby luxusných turistických lodí až po ústie Dunaja do Čierneho mora. Výletné lode 
spoločnosti German Rhine Line plávajú aj po Mohane, Mosele, Rýne, Neckare a 
Wesere po Nemecku i do Holandska a Švajčiarska a po Labe do Drážďan do Hamburgu. 
Výletné lode a trajekty plávajú aj po Bodamskom jazere, Chiemsee a ďalších veľkých 
jazerách. 
Taxi služby 
Cena taxíkov sa pohybuje okolo 1.30-1.50 Euro/kilometer -http://www.taxihelp.com 
Okrem taxíkov je možne použiť aj mestskú dopravu - http://www.soccerphile.com 

Stránky železníc/vlakovej 
dopravy 

Ak cestujete do Nemecka vlakom, pozrite sa na zaujímavé zľavy určené mladým ľuďom 
a skupinám, ktoré ponúka Nemecký systém vlakov (Deutsche Bahn AG) na: 
http://www.bahn.de/ 



Stránky autobusových 
prepravcov 

http://www.berlinlinienbus.de/  
http://www.fahrplan-online.de/fahrplan_search.php3?land=900 

Letecké spoločnosti  Vnútroštátnu leteckú dopravu zaisťuje Lufthansa a ďalej rada súkromných a 
zahraničných spoločností. Akýmsi centrálnym bodom leteckej dopravy je letisko vo 
Franfurkte nad Mohanom. Lety z neho na všetky letiska Nemecka trvajú do 60 minút. 

Najznámejšie letiská 3 letiská v okolí Berlína - http://www.berlin-airport.de                                                     
Düsseldorf  - http://www.duesseldorf-airport.de/                                                      
Frankfurt nad Mohanom - http://www.frankfurt-airport.de                                        
Mníchov - http://www.munich-airport.de/                                                                           
Hamburg - http://www.airport.de/                                                                                     
Hannover - http://www.hannover-airport.de/                                                                          
Kolín nad Rýnom - http://www.airport-cgn.de/                                                                  
Stuttgart - http://www.flughafen-stuttgart.de 
Občania SR môžu vstúpiť a zdržiavať sa na území NSR tri mesiace v rámci jedného 
polroka (po sebe nasledujúcich šiestich mesiacoch) bez víz a bez pracovno-pobytového 
povolenia. Počas tohto pobytu však nemôžu vykonávať zárobkovú činnosť. Na dobu 
pobytu je potrebné mať uzavretú zdravotnú poistnú zmluvu, ktorej účel pre bežné 
lekárske ošetrenie spĺňa i formulár E 111 alebo Európska zdravotná karta. 
Odporúčania pre turistov: 
- platný cestovný doklad je potrebné mať neustále pri sebe. Nemecká polícia má právo 
požiadať kohokoľvek a kedykoľvek, aby preukázal svoju totožnosť, 
- cestovné poistenie by malo zahŕňať nielen lekárske ambulantné a nemocničné 
ošetrenie, ale tiež evakuáciu a iné neočakávané výdavky, ako napr. prebukovanie 
letenky, výdavky spojené so zrušením letu apod. (záleží na účele cesty), 
- na dovoz predmetov osobnej potreby, potravín a nápojov v množstve primeranom 
dĺžke a charakteru cesty nie je potrebné mať žiadne povolenie, 
- nenosiť so sebou drogy, tresty za ich prechovávanie sú prísne, 
- pri dovoze liekov charakteru narkotík je potrebné mať so sebou potvrdenie lekára 
o nutnosti ich užívania ako i množstve, ktoré je potrebné počas cesty mať so sebou, 
- pri cestovaní s domácimi zvieratami (pes, mačka, fretka) treba mať so sebou tzv. 
„zvierací pas“ (pas spoločenských zvierat), ktorý obsahuje potvrdenie o zaočkovaní 
zvieraťa proti besnote. Psy by mali byť zaočkovaní i proti psinke. Do NSR je zakázané 
cestovať s pitbullom, bullteriérom, americkým staffordshirom a staffordshirským 
bullteriérom, 
- cestovné v mestskej hromadnej doprave činí od 1–2 EUR. Vo väčších mestách (napr. 
Berlín, Mníchov) je možné si zakúpiť i celodenný cestovný lístok MHD. 

 
 
 
 
Ostatné informácie 
k cestovaniu 

 
Užitočné internetové adresy: 
Oficiálna Nemecká centrála pre cestovný ruch - http://www.germany-tourism.de 
Vlakové cestovné poriadky, tarify, zľavy - http://www.bahn.de/                                        
Adresár nemeckých múzeí - http://www.museen.de 
Aktuálne počasie - http://www.mc-wetter.de 
Aktuálne informácie o nemeckých diaľniciach - http://www.autobahn-online.de 
Nemecká automobilová asociácia, automotoklub ADAC -http://www.adac.de 
Všetko o nemeckom pive - http://www.bier.de 
Nemecká divadelná asociácia - http://www.buehnenverein.de 
Nemecká hudobná rada -http://www.deutscher-musikrat.de/  

                                                                Ubytovanie 
Lacné ubytovanie pre 
študentov/mladých ľudí 

Gasthofy sú pomerne lacné penzióny pôsobiace rodinným dojmom. 
V hosteloch majú prednosť držitelia kariet IYHA  (Mezinárodná asociácia 
mládežníckych ubytovní).  
Bližšie informácie na nemeckej asociácii mládežníckych ubytovní -www.djh.de.  
Ubytovanie pre mladých 
V západnom i vo východnom Nemecku sa nachádza 640 nocľahárni pre mládež. Sú 



otvorené pre členov hocakej Asociácie študentských domovov, ktorá je pridružená k 
Medzinárodnej asociácii študentských domovov. Členstvo môžete získať na - 
http://www.jugendherberge.de/de/  
Počas sezóny doporučujeme rezervovať si ubytovanie vopred. 
Federácia medzinárodných hostelov mládeže - http://www.iyhf.org 
Nemecké hostely pre mládež - http://www.djh.de/de 
Meininger city hostels – Berlín - http://www.meininger-hostels.de/index.html 
Sieť hostelov pre mládež - http://old.web02.djh.de/international/html/index.jsp 
Ubytovanie pre študentov - http://www.studenten-wg.de/angebote_lesen.html 

Turistické 
ubytovne/campy 

Kempy v Nemecku sú prevažne dobre vybavené a veľmi rozšírené. Na kartu CCI je 
možné získať zaujímavé zľavy. Otvoré sú prevažne od apríla do októbra. V chránených 
krajinných oblastiach a lesoch je campovanie zakázané.   
Ďalšie informácie: 
http://www.infomobil.org/germany/accomodation/i/3228/2733/housing-and-
accommodation 

Stránky na vyhľadávanie 
ubytovania 

Všetky praktické informácie pre turistov - http://hotels.germany-
bookings.com/country/de. 
Online rezervácia v nemeckom hoteli - http://cestovanie.szm.sk/ 
Ďalšie stránky - www.germany-tourism.co.uk , http://www.travellerspoint.com 

Ostatné informácie 
k ubytovaniu 

Hotely 
V krajine je slušný výber ubytovania v hoteloch, obsiahlych sprievodcov získate na 
Nemeckom Národnom Turistickom Úrade. Môžete si zakúpiť taktiež German Hotel 
Association Guide, ktorý publikuje Nemeckým hotelový a hosťovský zväz.  
Ak cestujete po krajine bez fixného cestovného plánu, je obtiažne vopred si rezervovať 
ubytovanie. Pre takýchto turistov doporučujeme sledovať cedule s nápisom „Zimmer 
frei“ po stranách ciest, alebo navštíviť miestny turistický úrad, Verkehrsamt.  
Hotel Garni   
Sú povinné ubytovať hostí a zabezpečiť im raňajky. Tuto kategóriu tvorí 27 percent. 
Hostince 
Musia spĺňať obdobné kritéria ako hotely s výnimkou spoločenských miestnosti (haly). 
Asi 30 percent ubytovacích zariadení spadá do tejto kategórie. 
Penzióny 
Musia poskytnúť ubytovanie a stravu iba pre ubytovaných hostí. Nemusia byť vybavené 
spoločenskými miestnosťami. Približne 16 percent týchto zariadení spadá tejto 
kategórie. 
Dobové historické ubytovanie 
Viac informácií o ubytovaní v zámkoch, majestátnych kaštieľoch a v historických 
nocľahárňach získate na Národnom turistickom úrade, alebo na - http://www.european-
castle.com/ 
Kemping/Karavaning 
V Nemecku je vyše 2500 kempov, ktoré sú zväčša otvorené od apríla do októbra. 
Približne 400 kempov, ktoré sa nachádzajú v zimných strediskách, sú otvorené i v zime. 
Poskytujú potrebnú výbavu pre zimných turistov. Kempy vo východnej časti Nemecka 
poskytujú len veľmi základný štandard. Rezervovanie ubytovania vopred nie je v 
kempoch bežné. Mapu a brožúry, ktoré poskytujú informácie o niekoľkých sto 
vybraných kempingoch, získate na Nemeckom národnom turistickom úrade. Nemecký 
kempingový klub vydáva kempingového sprievodcu o najlepších miestach na 
kempovanie v krajine - http://www.camping-club.de. 

Priemerná cena za jednu 
noc v hosteloch/hoteloch 

Ceny sa pohybujú okolo 15 EUR/noc na priváte 20 EUR/noc a vyššie. 
http://www.hostelbookers.com/hostels/germany/  

Iné informácie  Praktické informácie pre turistov - www.hostelworld.com  

                                                                          Práca 
Všeobecné info V súvislosti s pobytom dlhším ako 90 dní a pobytom, ktorého predmetom je zárobková 

činnosť, je potrebné prihlásiť sa na pobyt. Príslušným na prihlásenie sa na pobyt je 



prihlasovací úrad obyvateľov v mieste bydliska, ktorý postúpi žiadosť cudzineckému 
úradu. K žiadosti treba priložiť doklad osvedčujúci dôvod pobytu (pracovné povolenie, 
potvrdenie o prijatí na štúdium a pod.), platný cestovný doklad, 2 fotografie. Podanie 
žiadosti sa nespoplatňuje. O povolenie na prácu treba požiadať pracovný úrad v mieste, 
kde sa bude práca vykonávať. Možno tak urobiť ešte pred vycestovaním zo SR. 
Informácie o možnostiach a postupe pri nástupe do zamestnania nájdete na: 
http://www.pressburg.diplo.de 
http://www.auswaertiges-amt.de 
Informácie o pracovných možnostiach: 
http://europa.eu.int/youth/working/index_de_en.html   

Pridanie životopisu do európskej databázy: 
http://europa.eu/youth/working/finding_a_job/index_de_en.html  

Informácie o pracovných podmienkach a pracovných povoleniach pre mladých ľudí: 
http://europa.eu/youth/working/index_de_en.html (zoznam stránok)  

Výška minimálnej mzdy V Nemecku neexistuje zákon, ktorý by oficiálne určoval výšku minimálnej mzdy. 
Diskusie na túto tému stále prebiehajú. 

Stránky úradov práce Všetky informácie o úradoch práce a potrebných dokumentoch nájdete na: 
http://www.eures.sk/det2.php?cms=322  

Portály na vyhľadávanie 
práce v krajine 

Práca v medzinárodných organizáciách:  

www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Europa/Karriere/Uebersicht.html 

Databáza pracovných miest:  http://www.jobomat.de/ 

Portály na vyhľadávanie práce: 

http://www.monster.de/                                                                                               

http://www.oneworld-jobs.org                                                                                             
www.gtz.de                                                                                          
http://www.worldwidejobs.de                                                                    
http://www.stepstone.de/                                                                                            
http://www.sib-info.com/                                                        
http://www.jobware.de/st/index.html 

http://www.meinestadt.de  
www.jobpilot.de  
Práca v hoteloch: http://www.hoteljob-international.de  
Pracovné kempy v Nemecku, zoznam možností na stránke: 
http://europa.eu/youth/volunteering_-_exchanges/work_camps/index_de_en.html  
Ďalšie možnosti - http://www.ijgd.de/ 
http://www.asf-ev.de/ 
http://www.pro-international.de/ 
http://www.vjf.de/ 

Vyhľadávanie brigád, 
sezónnych prác, au-pair 
agentúry 

Informácie pre zahraničných študentov, ktorí chcú pracovať: http://www.campus-
germany.de/german/1.62.2.html 
Dobrovoľníctvo, výmeny: 
http://europa.eu/youth/volunteering_-_exchanges/work_camps/index_de_en.html  
Pracovné ponuky, stáže, krátkodobé zamestnania: 
http://www.unicum.de/beruf/praktikum  
http://www.rausvonzuhaus.de/cgi-bin/showcontent.asp?ThemaID=3702 
Práca v ekologickom sektore: http://www.oekojobs.de  
Iné vyhľadávanie: http://www.bergbauernhilfe.it/ 
http://www.zalp.ch/ 
http://www.eurosummerjobs.com/ 
http://www.pickingjobs.com/ 

Informácie o pracovných Informácie o zamestnávaní študentov univerzít a vyskokých škôl počas letných 



podmienkach prázdnin:  http://www.uniag.sk/slovak/doc/06/brigady_nemecko_06.pdf  

http://www.ms.niedersachsen.de 
Možnosti pre 
podnikateľov/začínajúcich 
podnikateľov 

Podpora mladých začínajúcich podnikateľov v Nemecku: 
- štátne finančné príspevky určené na začiatok podnikania a inováciu 
- štátne bankové pôžičky s nízkym úrokom určené na naštartovanie vlastného biznisu 
- zníženie sadzby dane, financovanie pre malých a stredných podnikateľov 
Slovensko – nemecká obchodná a priemyselná komora - 
http://www.ahk.de/bueros/s/slowakei/index.php  
Informácie o finančných zdrojoch pre začínajúcich podnikateľov - 
http://www.fz-juelich.de/ptjnavigator/startup-foerderung-bund.html (národná úroveň) 
http://www.fz-juelich.de/ptjnavigator/startup-foerderung-laender.html (regionálna 
úroveň)  

                                                                        Štúdium 
Vysokoškolské štúdium Nemecké univerzity majú výbornú úroveň a tradíciu. Najznámejšie sú v Heidelbergu a v 

Tübingene, Markburg ma najstaršiu protestantskú univerzitu založenú v roku 1527. 

Užitočné informácie o štúdiu na univerzitách - http://www.studienwahl.de/ (v angl.) 
alebo  http://213.241.157.67/ (v nemč.) 

Podrobné informácie a linky o možnostiach štúdia v Nemecku: 
http://europa.eu/youth/studying/index_de_en.html  

Stránky škôl Všeobecné informácie o školskom systéme a školách nájdete na - 
http://www.eduserver.de/zeigen_e.html?seite=276  
Databáza univerzít -http://www.daad.de/deutschland/hochschulen/00413.en.html  

Štipendiá, granty pre 
študentov 

Stáže (stránky v nemčine):                                                                   
http://www.praktikum.info/                                                                            
http://www.praktikum-service.de/                                                                
http://www.praktikum-online.de/  
http://europa.eu/youth/working/traineeships/index_de_en.html 

Štipendiá: http://www.auslandsbafoeg.de/                                                                         
Štipendiá pre výskumníkov: http://www.deutsche-kultur-
international.de/dir/index.html?dir_id=97&lang=de - 226                                                
Štipendiá pre výtvarníkov a hudobníkov: 
http://www.daad.de/deutschland/foerderung/musik-kunst/04981.de.html                        
Možnosti financovania: http://www.daad.de 

Granty - http://www.auslandsbafoeg.de/ 

Letné školy Letné tábory a tvorivé dielne - http://www.rausvonzuhaus.de/ (nem.) 
http://www.traegerkonferenz.de/link.html 

Jazykové kurzy Kurzy nemčiny -http://www.daad.de/deutschland/deutsch-lernen/(angl.)                                                                                  
Jazykové kurzy: 
Existuje mnoho príležitosti pre zapísanie sa na jazykový kurz a kurz nemeckej kultúry. 
Často sú subvencované vládou. Viac informácii získate na: 
http://www.goethe.de/ins/sk/bra/skindex.htm   

Ostatné informácie ku 
štúdiu 

V súvislosti s pobytom dlhším ako 90 dní a pobytom, ktorého predmetom je zárobková 
činnosť, je potrebné prihlásiť sa na pobyt. Príslušným na prihlásenie sa na pobyt je 
prihlasovací úrad obyvateľov v mieste bydliska, ktorý postúpi žiadosť cudzineckému 
úradu. K žiadosti treba priložiť doklad osvedčujúci dôvod pobytu (pracovné povolenie, 
potvrdenie o prijatí na štúdium a pod.), platný cestovný doklad, 2 fotografie. Podanie 
žiadosti sa nespoplatňuje. Ak ide o podanie žiadosti z dôvodu štúdia alebo inej 
nezárobkovej činnosti, žiadateľ je povinný predložiť doklad o finančnom zabezpečení, 
to znamená doklad osvedčujúci, že žiadateľ bude mať počas pobytu zabezpečený príjem 
vo výške minimálne 600,-EUR mesačne. Pre študenta môže byť takýmto dokladom 
napr. i čestné vyhlásenie rodičov o pravidelnom mesačnom poskytovaní uvedenej sumy. 



O povolenie na prácu treba požiadať pracovný úrad v mieste, kde sa bude práca 
vykonávať. Možno tak urobiť ešte pred vycestovaním zo SR. 

Slovenské veľvyslanectvo 
v krajine 

Botschaft der Slowakischen Republik  
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Berlíne 
Friedrichstrasse 60 
Berlín (Berlin)  
Nemecko (Deutschland)  
Tel.: 0049-30 / 88 92 6-20  
Fax: 0049-30 / 88 92 6-222  
E-mail: presse@botschaft-slowakei.de, emb@berlin.mfa.sk 

Veľvyslanectvo krajiny na 
Slovensku 

Veľvyslanectvo Nemeckej republiky  
Hviezdoslavovo nám. 10 
Bratislava  
Tel: 02/54419640, +421/2/5920 4440 
Fax: +421/2/5441 9634 
E-mail: public@germanembassy.sk,   info@germanembassy.sk 

Internetové adresy bánk v 
krajine 

Zoznam súkromných bánk: 
http://www.bankenverband.de/banken/index.asp?channel=10811010 
Banky, ktoré poskytujú úvery študentom: 
KfW-Bank: http://www.kfw-foerderbank.de/ 
Deutsche Bank: http://www.geld-und-studium.de 
Dresdener Bank: https://www.dresdner-privat.de/ 

 
 
Ďalšie informácie: 

Užitočné internetové adresy: 
Oficiálna stránka NSR - www.deutschland.de  
Informácie pre turistov - www.deutschland-tourismus.de  
Hotely a rezervácia ubytovania v NSR - www.hotellerie.de  
Oficiálna stránka hlavného mesta -www.berlin.de  
Berlín pre turistov - www.btm.de , www.berliner-stadtplan.com  

 
 


