
        

 

POĽSKO           
 

Oficiálny názov Poľská  republika 
Rozloha 312 683 km² Počet obyvateľov 38 622 660 
Hlavné mesto Varšava Počet obyvateľov 1 800 000 
Štátne zriadenie Parlamentná republika Mena Zlotý (PLN) 
Náboženstvo rímskokatolícke (91%), pravoslávne (1%), evanjelické (1%), iné (4%), ostatné bez 

vyznania 
Úradné jazyky Poľský jazyk 
Územné členenie 16 vojvodstiev, ktoré sa ďalej delia na 308 okresov 
Zákonodarná moc Zgromadzenie narodowe 

podľa ústavy z r. 1989 
dvojkomorové Národné 
zhromaždenie volené na 4 
roky. Sejm (Dolná komora) 
má 460 a Senát (Horná 
komora) má 100 poslancov, 
po dvoch za každé 
vojvodstvo a po troch za 
Varšavu a Katowice. Senát 
má právo veta voči 
rozhodnutiam Sejmu. 

Regionálna správa 
16 vojvodstiev na 
čele s miestne 
volenými 
vojvodami 
a parlamentmi. 

 

Výkonná moc Prezident 
Volí ho parlament na päť 
rokov, najviac na dve 
funkčné obdobia.  
Je hlavným veliteľom 
ozbrojených síl, vyhlasuje 
parlamentné voľby, riadi 
zahraničnú politiku.  

Premiér 
Člen väčšinovej 
strany v dolnej 
komore parlamentu. 
Vymenúva ho 
prezident, 
potvrdzuje Sejm. 

Vláda 
Rada ministrov. Vymenúva 
ju prezident na návrh 
premiéra, potvrdzuje Sejm. 

Súdna moc Ústavný tribunál 
Posudzuje ústavnosť 
zákonov, rozhoduje 
o volebných sporoch. Sudcov 
vymenúva Sejm na deväť 
rokov.  

Najvyšší súd 
Najvyššia „revízna“ 
a odvolacia 
inštancia 
v občianskoprávnyc
h a trestných 
veciach. 

Vojvodské súdy, Miestne 
súdy 

Cestovanie 
Kultúrny život v Poľsku prekvitá hlavne vo väčších mestách, kde môžete nájsť veľa múzeí, kín a divadiel a 
iných príležitostí na zábavu. V menších mestách a dedinách sa kultúrny život koncentruje viac na lokálne 
udalosti. Bohužiaľ celoštátny zoznam kultúrnych udalostí nebol v Poľsku publikovaný. O kultúrnych 
udalostiach sa môžete dozvedieť z tlače, najmä z piatkových vydaní a tiež cez internet.  
Múzea ponúkajú zaujímavé zbierky starého a moderného umenia. Múzea sú zvyčajne otvorené od utorka 
do nedele približne do 16tej hodiny. Vstupné nie je vysoké a vo vybraných dňoch je vstup do niektorých 
múzeí bezplatný. Medzi najvýznamnejšie patrí Múzeum Mikuláša Kopernika vo Fromborku 
(www.frombork.art.pl), Národné múzeum v Krakove (www.muz-nar.krakow.pl) či v Gdaňsku 
(www.muzeum.narodowe.gda.pl), Historické múzeum Lodže (www.poznanskipalace.muz.pl) atď. 
Divadlá môžete nájsť vo väčších mestách. Sú zatvorené počas letných prázdnin. Medzi najznámejšie patrí 
Teatr Wspólczesny, Teatr Powszechni a Teatr Narodowy vo Varšave, Staré divadlo a Slovenské divadlo v 



Krakove. Medzi nájznamejšie muzikálové divadlá v Poľsku patrí Muzikálové divadlo v Gdaňsku, operetné 
divadlá v Krakove a v Gliwicy a Rómske muzikálové divadlo vo Varšave.  
Kvôli opere a baletu sa oplatí navštíviť Veľké divadlo vo Varšave alebo Varšavskú Komornú Operu. 
Filharmónie môžete nájsť vo veľkých mestách. Národná Filhármónia vo Varšave má veľmi vysoké 
renomé.Známe festivaly klasickej hudby zahŕňajú Dni Komornej hudby v Lancuc, Chopinov Festival v 
Duszniki Zdroji a Moniuszkov festival v Kudowo Zdroji. Ďaľšie známe festivaly sú Festival súčasnej 
hudby „Varšavská jeseň“ vo Varšave a Festival vo Vroclavi.  
V zozname svetového dedičstvá UNESCO sú zapísané miesta ako napr. historické centrum Krakova a 
Varšavy, historické soľné bane vo Vieličke, stredoveké mesto Torun a zámok Teutónskych ritierov z 
Malborku. Kultúrne informačné centrum tiež publikuje Karnet, bilinguálny kultúrny mesačník o 
kultúrnych udalostiach.                                                                                                                       
Gastronómia                                                                                                                                           
Typické poľské jedlá - bigos, údené párky, polievky, zemiakové fašírky (pyzy), pirohy (pierogi), slivkové 
knedle, sleď, tatársky biftek, ovčí syr (oscypek), perník (pierniki)                                                              
Typické suveníry - jantár, keramika, sliezsky krištál, serdak (vyšívaná vesta), striebro, wisniowka 
(višnovica) 
Stránka 
železníc/vlakovej 
dopravy 

Poľská štátna železnica- http://www.pkp.pl/, www.pkp.com.pl prevádzkuje 
EuroCity vlaky medzi Poľskom a väčšinou európskych miest. Všetky spoje zo 
západnej Európy do Poľska prechádzajú cez Nemecko, Česko alebo Slovensko. 
Hlavné železničné trate vedú z Varšavy do Berlína, Kolína, Viedne, Budapešti a 
Prahy. Z holandského Hooku sa prepravíte do Poznane a Varšavy v spacích 
vozňoch. Prevádzkuje tiež lacné a efektívne IncterCity spoje. Radiačná sieť spája 
všetky miesta v krajine. Cestovať môžete v dvoch triedach. Tzv. 'Polrailpass' 
('Junior Polrailpass' pre pasažierov do 26 rokov) platí po dobu 8, 15, 21 alebo 30 
dní. Pas si zakúpite v cestovných agentúrach, v predajniach medzinárodných 
cestovných lístkov, na železničnej stanici i v cestovných agentúrach v rámci 
Poľska.  
Lístky na vlak môžete zakúpiť v pokladni vo vlakovej stanici, alebo v cestovných 
kanceláriách. Pri jazde zo Slovenska je výhodné kupovať spiatočný lístok, pretože 
sa na neho vzťahuje špeciálne medzištátna tarifa. 

Stránky 
autobusových 
prepravcov 

Národná autobusová spoločnosť (PKS) má rozsiahlu sieť liniek. Tiež tu funguje aj 
súkromná spoločnosť Polski Express a rozbiehajú sa aj ďalšie firmy. Zastávky 
bývajú zvyčajne neďaleko železničných staníc v centrách miest. Cestovné je 
porovnateľné s vlakmi, u súkromných spoločností aj nižšie.  
Spoje zo SR - www.cp.sk 

Letecká doprava Čo sa týka leteckej dopravy, v Poľsku sú medzinárodné letiská vo Varšave 
(Okecie), v Gdaňsku (Rebiechowo), Krakove (Balice), Poznani (Lawica), Vroclave 
(Strachowice) a v Katoviciach (Pyrzowice). Vnútroštátne lety ponúkané poľskými 
aerolinkami (LOT) pokrývajú všetky vyššie uvedené mestá a ešte Bydgoszcz, 
Szcecin (Goleniow), Zielonu Goru (Babimost), Lodz (Lublinek) a Rzeszow 
(Jasionka). Medzi ďalšie letecké spoločnosti, ktoré lietajú do Poľska, patrí Aeroflot, 
Air France, Austrian Airlines, British Airways, El Al, Lufthansa, SAS a Swissair.  
 
Varšavské letisko Okecie (WAW)) sa nachádza 10 km juhovýchodne od hlavného 
mesta (čas prepravy 30 minút autobusom, 20 minút taxíkom).  
Web: http://www.bilety.rezerwuj.org/  
Krakovské letisko (KRK, Balice Ján Pavol II) je vzdialené 14km západne od 
centra. Prepravu na letisko zabezpečujú autobusy a taxíky. Medzi služby, ktoré sa 
poskytujú na letisku, patrí zmenáreň (0600-2200), bar, nákup tovaru nepodliehajúci 
clu a prenájom áut (Avis, Budget, Europcar, Ann and Hertz).  
Web: http://www.lotnisko-balice.pl/  
Letisko Strachowice (WRO) je vzdialené 8km od centra mesta Vroclav. Prepravu 
na letisko zabezpečujú autobusy a taxíky. Vo Vroclavskom letisku môžete nakúpiť 
výhodne tovar, ktorý nepodlieha clu .  
Web:  http://www.booking.com/airport/pl/wro.en.html  
Katovické letisko (KTW)  je vzdialené 34km od mesta. Poskytuje denné lety do 



Frankfurt/M, v pondelok – piatok uskutočňuje lety do Düsseldorfu.  
Web: http://www.katowice-airport.com/  
Letisko v Gdansku (GDN) sa najčastejšie využíva pri vstupe do severného 
Poľska. Hlavným dopravcom sú už spomínané Lot Polish Airlines  
Web: (www.lot.com) 

Lodná doprava Trajekty premávajú z Poľska do Švédska, Dánska a Fínska. Viac informácií získate 
na Poľskom národnom turistickom úrade alebo Pol Ferries, ul. Chalubinskiego 8, 
00-613, Varšava, (www.polferries.com.pl). 
Lístky môžete kúpiť v cestovných kanceláriách alebo priamo u prevádzkovateľa 
trajektov. 

Ostatné formy 
cestovania 

Cestná premávka je ako u nás, jazdí sa v pravo. Na pravidelnosť čerpacích staníc sa 
nespoliehajte. Bezolovnatý benzín je dostupný vo väčších mestách, plný zoznam 
čerpacích staníc získate na Poľskom národnom turistickom úrade: 
http://www.polandtour.org/  
Prenájom áut 
Môžete si ich prenajať na letisku alebo cez početné agentúry v hlavných centrách. 
Minimálny vek je 21 rokov. Náklady za prenajatie auta zvyčajne zahŕňajú denný 
poplatok a poplatok závislý od počtu najazdených kilometrov. 
Dopravné obmedzenia 
V osídlených oblastiach je povolená 50km rýchlosť, 90km rýchlosť na hlavných 
cestách a 110km na diaľnici. Bezpečnostné pásy a výstražný trojuholník sú 
povinné. Električky majú prednosť v jazde. Od 1. októbra do 1. apríla musia mať 
všetky vozidla počas celého dňa rozsvietené tlmené svetlá. Turisti pri jazde 
vlastným motorovým vozidlom sa musia preukázať technickým preukazom, 
národným vodičským preukazom a platnou zelenou kartou. Medzinárodný 
vodičský preukaz sa tiež požaduje. 
Doprava 
Verejná doprava je v Poľsku veľmi dobre rozvinutá. Autobusy (mestské aj 
medzimestské) sa pohybujú po celej krajine, električky sú vo väčších mestách, a 
Varšavské metro funguje od skorých ranných hodín až zhruba do 23:00 hod. Nočné 
autobusy fungujú vo väčších mestách. 
Električka: existujú sedemdenné turistické lístky. V roku 1983 boli trolejbusy 
opätovne zaradené do prevádzky a začala sa výstavba metra. Verejná doprava 
premáva zvyčajne od 05:30-23:00. 
Tzv. zameniteľný lístok sa používa v autobusoch (mestských), električkách a v 
metre. Môžete ho kúpiť v „Ruch“ stánkoch, v niektorých obchodoch a na staniciach 
metra. Rovnako sú dostupné obyčajné  
(jednosmerné )lístky, denné, týždenné a mesačné lístky. V závislosti od mesta sa 
používajú dva typy lístkov: obyčajné a časové. Obyčajný lístok je platný pre jednu 
cestu, bez ohľadu na dĺžku jej trvania. V tomto prípade si musíte cviknúť nový 
lístok vždy, ak zmeníte autobus – samozrejme ak to nie je denný, týždenný alebo 
mesačný lístok (takéto druhy lístkov sa používajú napríklad vo Varšave). Časový 
lístok je platný počas určitej časovej periódy, napr. 10 minút alebo 30 minút, počas 
tejto doby je možné zmeniť spôsob verejnej dopravy (takéto lístky sa používajú 
napr. v Lodzi). V rôznych mestách sa používajú rôzne lístky, ktoré sa môžu líšiť aj 
v cene.V medzimestských autobusoch môžete lístky kúpiť u šoféra alebo v 
pokladni na autobusových staniciach. 
Taxi 
Sú dostupné vo väčších mestách. Medzi 23:00-05:00 hodinou a počas víkendu sa za 
taxi služby účtuje nočný príplatok. 

Ako sa tam dostať? 

Autom                                                                                                                                       
Z Bratislavy cez Žilinu, hraničným priechodom Chyžné a Krakov do Varšavy 
(vzdialenosť 641 km, čas jazdy 9,30 h.) Z Košíc cez priechod Dukelský priesmyk, 



Krosno, Rzesów, Radom do Varšavy (vzdielanosť 908 km, čas jazdy 15 h.) Viac na 
http://rp.rac.co.uk 
Autobusom                                                                                                                 
Z Bratislavy ani z iných miest do Varšavy nie je, po niektoré dni sú však z 
viacerých severoslovenských miest spojenia do Krakova a viacerých poľských 
miest za hranicou zo SR najmä na nákupnú turistiku. (Viac na: www.cp.sk.) 
Vlakom                                                                                                                        
Z Bratislavy 2-krát denne do Varšavy (vzdialenosť 684 km, čas jazdy 7,24 h.) Z 
Košíc do Krakova s prestupom do Varšavy (vzdialenosť 639 km, čas jazdy 9,20 h), 
z Banskej Bystrice a Žiliny s prestupom v Ostrave. Pri ceste zo Slovenska je 
výhodné kúpiť si spiatočný lístok, na ktorý sa vzťahuje špeciálne medzištátna 
tarifa. (Viac na: www.zsr.sk, alebo www.cp.sk.) 

Letecky: priame spojenie z Bratislavy do Varšavy už nie je, z Viedne je denne až 5 
spojení do Varšavy lietadlami Austrian Airlines (viac na: www.aua.com) a LOT 
Polish Airlines (www.lot.com), 2-krát denne aj do Krakova (Austrian Airlines 
a LOT) a do Poznane (Austrian Airlines). Ďalšie spojenia sú možné zo všetkých 
slovenských letísk cez Prahu. 

Ostatné informácie 
k cestovaniu 

Vyhľadávanie dopravy v anglickom jazyku: 
http://europa.eu/youth/travelling_europe 
Fakty pred príchodom do Poľska, turistické informácie: http://www.skrz.sk/polsko-
-a18-48-0-0-sk.htm  
Všeobecný prehľad: http://sk.wikipedia.org/wiki/ 
Informačný portál Ministerstva zahraničných vecí v Poľsku: 
http://www.poland.gov.pl/ -  
Informácie o dianí v krajine: www.poland.pl  
Oficálna webová stránka Varšavy: www.e-warsaw.pl  
Stránka o aktuálnom dianí v Krakove:  www.krakow.pl  
Kultúra v Poľsku: www.culture.pl  
Praktické informácie                                                                                                         
Ako sú otvorené obchody a múzeá? 
Obchody: pondelok až piatok - 7.00/11.00 až 19.00 
hod., sobota - 7.00 až 13.00 hod.  
Obchodné centrá: každý deň - 9.00 až 20.00/22.00 hod. 
Múzeá: 10.00 až 18.00 hod. V pondelok väčšinou zatvorené.  
Lekárska pohotovosť: 999 Polícia: 997, Hasiči: 998  

Ubytovanie 
 
Lacné ubytovanie 
pre 
študentov/mladých 
ľudí 

Na tejto stránke si môžete vybrať zo širokej ponuky ubytovania, informácie sú 
v angličtine: http://www.invitour.sk/ 
ponuka nielen ubytovania, ale i rôznych turistických služieb: 
http://www.invitour.sk/index.php? 

Turistické 
ubytovne/campy 

Medzinárodný turistický informačný systém: - http://www.invitour.sk/ 
Vyhľadávač ubytovania podľa krajiny a lokality: 
http://ubytovanie.com.pl/?wybierz_kraj=2  

Stránky na 
vyhľadávanie 
ubytovania 

Český podrobný vyhľadávač ubytovania: 
http://ubytovani.sopka.cz/hotely_list. 
Ubytovanie, praktické informácie a potrebné dokumenty: http://www.eures.sk/ 
Ďalšie vyhľadávače: 
www.skrz.sk/lokality 
http://www.kysuce.sk/clanky/turistika-barania-gora 
www.centraleuropetravel.com/cz/polsko/ubytovani/ - 61k  

Ostatné informácie 
k ubytovaniu 

Európsky informačný portál pre mladých ľudí - 
http://www.infomobil.org/poland/accomodation  
Kúpa domu 



Primárny aj sekundárny trh s nehnuteľnosťami v Poľsku ponúka množstvo 
príležitostí na nákup domu (bytu) akejkoľvek veľkosti. Ceny bytov sa líšia v 
závislosti od ich vybavenia a lokalizácie. Najdrahšie byty sú vo veľkých mestských 
aglomeráciách ako napr. Varšava, Krakov a Poznaň. Tu sa cena za meter štvorcový 
v novom byte pohybuje medzi 2700 a 4600 zlotých. V menších mestách (s menej 
ako 100 000 obyvateľov) sú ceny nových bytov výrazne nižšie, od 1800 zlotých za 
štvorcový meter. Na sekundárnom trhu je možné kúpiť byty za veľmi východné 
ceny (okolo 1000 zlotých za štvorcový meter) ale obyčajne vyžadujú renováciu. 
Prenájom bytu 
Ak si chcete prenajať dvojizbový byt vo veľkom meste (nad 100 000 obyvateľov), 
musíte byť pripravený, že zaplatíte zhruba 900 zlotých mesačne. Táto cena 
nezahŕňa poplatky za plyn, elektrinu a vodu. Telefónne účty sú tiež platené 
osobitne. V menších mestách mesačné nájomné predstavuje 400 a 600 zlotých 
mesačne v závislosti od štandardu. 
Podľa platných nariadení, sú nájomné zmluvy uzatvárané na 3 roky. Záloha je 
splatná pri podpise zmluvy a predstavuje 100 až 200 percent mesačnej splátky. 
Všetko čo potrebujete pri podpise nájomnej zmluvy je identifikačný doklad. 
Informácie týkajúce sa prenájmu bytov sú uverejňované v miestnych denníkoch a 
celoštátnych týždenníkoch. Realitné kancelárie vám tiež môžu poskytnúť 
asistenčné služby. 

Práca 
Poľská republika úplne otvorila svoj pracovný trh pre všetkých občanov z krajín Európskej únie. Neplatí 
preto povinnosť žiadať o vydanie pracovného povolenia. Zamestnanie v Poľsku si môžete hľadať osobne a 
nepotrebujete žiadne vstupné povolenia ani povolenie na prácu. Takisto môžete využiť systéme Eures, do 
ktorého zadávajú voľné pracovné pozície aj poľskí zamestnávatelia. Ovládať poľský jazyk je nevyhnutné, 
pretože využívanie iných jazykov je veľmi obmedzené. Zaregistrovať sa môžete aj na vojvodinských 
úradoch práce.  

Info pre záujemcov o prácu:                                                                                                                     
Pracovný čas je 8 hodín denne, teda 40 hodín týždenne. 
Minimálna mzda bola v roku 2005 stanovená na 849 PZL. Nárok na dovolenku máte 20 dní v roku, ak 
pracujete menej než 10 rokov a 26 dní v kalendárnom roku, ak pracujete viac ako 10 rokov. Týždenný 
pracovný čas vrátane nadčasov nesmie prekročiť 48 hodín za dobu referenčného obdobia stanoveného 
zákonom. Nepretržitý oddych 11 hodín na každých 24 hodín. Celkový počet nadčasov nesmie prekročiť 
150 hodín v kalendárnom roku na jedného zamestnanca. Práca vykonávaná medzi 18.00 až 6.00 hodinou je 
počítaná ako práca v nedeľu alebo v deň pracovného voľna. Nočný príplatok je 20 % z minimálnej 
odmeny za prácu zamestnanca. Nočná práca je od 21.00 do 7.00, minimálne 8 hodín. Pracovná doba pre 
rizikových zamestnancov napr. tehotné ženy, pracovníci zamestnaní v náročných podmienkach, nesmie 
prekročiť 8 hodín denne a nesmú vykonávať nadčasy.  

Konkrétne podmienky na zakladanie rôznych spoločností v Poľsku nájdete na českej internetovej stránke : 
http://www.webset.cz/polsko.htm 
Výška minimálnej 
mzdy 

Priemerná mesačná mzda v Poľsku je 592 Eur.  

Stránky úradov 
práce 

Adresy vojvodinských úradov práce v Poľsku: 
www.praca.gov.pl/index.php?page=1100700000  
Slovenský informátor : http://www.euroinfo.gov.sk 

Portály na 
vyhľadávanie práce 
v krajine 

Internetová stránka Európskych služieb zamestnanosti: http://www.eures.sk/  
Informačný systém úradov práce: http://www.praca.gov.pl/ 
Stránka Ministerstva práce a sociálnych vecí: http://www.mpips.gov.pl/                    
Slovenské vyhľadávače zamestnania: www.zamestnanie.sk , 
www.kariera.zoznam.sk                                                                                    
http://www.profesia.sk/                                                                                                           
Zoznam pracovných možností:  
http://europa.eu/youth/working/finding_a_job/index_pl_en.html 



 
Vyhľadávanie 
brigád, sezónnych 
prác, au-pair 
agentúry 

Au-pair: http://www.euroinfo.gov.sk/index/go.php?id=992 
Európske ponuky au-pair: 
http://europa.eu/youth/working/au_pair/index_pl_en.html 
Pracovné pobyty: http://europa.eu/youth/working/working_holidays/ 

Informácie 
o pracovných 
podmienkach 

Veľmi podrobne rozpísané podmienky a postupy: 
http://www.eures.sk/det3.php?submen_id=0&lan=1 

Možnosti pre 
podnikateľov/začína
júcich podnikateľov 

Poľská obchodná komora: www.kig.pl 
Oficiálna stránka Poľska: www.poland.pl 
Poľská agentúra pre malé a stredné podnikanie: www.msp.org.pl 

Ďalšie užitočné adresy:                                                                                                     
Poľská agentúra pre zahraničné investície: www.paiz.gov.pl    
Polícia: www.kgp.gov.pl 

Ostatné informácie 
k práci 

Všeobecné informácie v slovenskom jazyku: 
http://www.euroinfo.gov.sk/index/go.php?id=972 
http://www.euroinfo.gov.sk/index/go.php?id=986  

Štúdium 
Systém vzdelávania 
V poľských školách je povinným vyučovacím jazykom poľština. Takmer 99% žiakov v systéme povinnej 
školskej dochádzky navštevuje štátne školy. Školy sú väčšinou financované zo štátneho rozpočtu. 
Administratívne, organizačné a finančné rozhodnutia v školách sú výsledkom konzultácií medzi školami a 
školskými štátnymi orgánmi. Zásady vzdelávania, ich tvorba a monitoring ich implementácie do praxe 
spadá do kompetencie Ministerstva školstva a športu, ktoré je reprezentované miestnymi školskými úradmi 
v územných oblastiach a provinciách (vojvodstvách).                                                                               
Predškolská výchova 
Prvým stupňom vzdelávacieho systému je predškolská výchova – pre deti od 3 do 6 rokov veku. Od 
školského roku 2004/2005 sa deti vo veku 6 rokov povinne pripravujú na vstup do systému základných 
škôl v tzv. nultom stupni v trvaní jedného roka pred vstupom do prvého ročníka základnej školy.                   
Povinné vzdelávanie 
Povinné vzdelávanie v Poľsku zahŕňa dva typy škôl: základnú školu a nižšiu strednú školu (gymnasium). 
Základná škola trvá 6 rokov a týka sa detí vo veku od 7 do 13 rokov. Nižšia stredná škola trvá 3 roky a 
týka sa detí vo veku od 13 do 16 rokov. Vek je jediným kritériom pre začatie navštevovanie základnej 
školy. V prípade nástupu na gymnázium stačí predložiť certifikát o ukončení základnej školy. Rodičia 
musia zaregistrovať svoje deti na škole, ktorá je najbližšie k ich bydlisku. 
Školský rok je rozdelený na dva polroky a zahŕňa asi 185 dní od septembra do júna. Vyučovanie je 
väčšinou rozdelené na 5 dní v týždni. Vyhodnotenie vedomostí a zručností žiakov je uskutočňované 
učiteľmi a vykonáva sa formou písomných a ústnych testov. Výsledky dosiahnuté žiakmi každý polrok sú 
na jeho konci schvaľované pedagogickou radou. Žiaci, ktorí nedosiahnu požadované výsledky musia 
opakovať školský rok. Začiatkom školského roka 2001/2002 bol v Poľsku uvedený nový systém 
vyhodnocovania žiakov na konci základnej a nižšej strednej školy. Na konci šesťročnej základnej školy 
(vo veku 13 rokov) žiaci píšu povinný test a na konci trojročnej nižšej strednej školy (vo veku 16 rokov) 
žiaci skladajú povinnú skúšku. Výsledky tejto skúšky sú uvedené na záverečnom certifikáte z nižšej 
strednej školy. 
V školskom roku 2002/2003 bolo v Poľsku 14 800 základných škôl (s 2,94 miliónom žiakov) a 5800 
nižších stredných škôl (s 1,67 miliónom žiakov). Tieto čísla nezahŕňajú špeciálne školy.                                     
Vyššie stredné školy a pomaturitné vzdelávanie 
Na tomto stupni existujú v Poľsku nasledujúce typy škôl: všeobecné vyššie stredné školy (liceum), so 
žiakmi vo veku od 16 do 19 rokov; špecializované vyššie stredné školy (liceum profilowane), so žiakmi vo 
veku od 16 do 19 rokov; technické stredné školy (technikum)so žiakmi vo veku do 16 do 20 rokov; 
základné odborné školy (zasadnicza szkola zawodowa), so žiakmi vo veku od 16 do 18 až 19 rokov. 
Nástup na tieto školy je podmienený vlastníctvom záverečného certifikátu z nižšej strednej školy. Od roku 
2004 boli pre žiakov 2 – 3 ročných základných odborných škôl vytvorené dva typy škôl na doplnenie 
vzdelania: doplnková všeobecná stredná škola (uzupelniajace liceum) pre žiakov od 18-19 rokov do 20-21 
rokov, a doplnková technická stredná škola (technikum uzupelniajace) pre žiakov od 18-19 rokov do 21-22 



rokov. Absolventi všeobecnej vyššej strednej školy môžu pokračovať v pomaturitnom štúdiu (szkola 
policealna) pre žiakov od 19 do 21 rokov. 
Po ukončení tohto stupňa vzdelávania, všetky školy (okrem základnej odbornej školy) organizujú 
záverečnú skúšku (matura). Maturitné vysvedčenie je nevyhnutné pre štúdium na vysokej škole. Základné 
odborné školy vydávajú záverečné osvedčenie, ktoré umožňuje žiakom vstup na trh práce. Školy 
pomaturitného vzdelávania pripravujú žiakov na profesionálny život. Po ich ukončení študenti obdržia titul 
„kvalifikovaný pracovník“, „technik“ alebo iný ekvivalent profesionálneho titulu.                                            
Vysoké školstvo 
V Poľsku sú vyššie odborné školy (wyzsze studia zawodowe), doplnkové školy pre magisterské štúdium 
(uzupelniajace studia mgisterskie) a jednotné školy pre magisterské štúdium (jednolite studia 
magisterskie). Prijatie na všetkly inštitúcie vysokoškolského vzdelávania je podmienené úspešným 
ukončením vyššej strednej školy s maturitou. Prijatie môže byť ešte navyše podmienené výsledkami 
prijímacích skúšok alebo pohovorov. Vo väčšine prípadov vysokoškolské inštitúcie sami rozhodujú o 
podmienkach prijímania študentov. 
Po ukončení 3 – 4 ročného štúdia na vyššej odbornej škole, študenti obdržia diplom odbornej kvalifikácie a 
titul licenciáta (licencjat) alebo inžiniera, ktorý ich oprávnňuje vstúpiť na trh práce, alebo im dáva 
možnosť pokračovať v štúdiu v systéme 2 – 3 ročnom doplnkovom magisterskom štúdiu. 
Po ukončení jednotného magisterského štúdia, ktoré trvá 4,5 – 6 rokov, univerzity alebo inej 
vysokoškolskej inštitúcie študenti obdržia záverečný vysokoškolský diplom. Absolventi získajú titul 
Magister, Magister učiteľských vied (Master of Education), Magister spoločenských vied (Master of Arts), 
Magister stavebného inžinierstva (Master of Engineering in Architecture), alebo titul Doktor, Doktor 
stomatológie, Doktor veterinárnej medicíny – v závislosti od typu štúdia. Držitelia takéhoto titulu môžu 
pokračovať v ďalšom štúdiu – doktorantskom.                                                                                                
Špeciálne školy 
Špeciálne školy sú neoddeliteľnou súčasťou poľského vzdelávacieho systému. Väčšina detí so špeciálnymi 
vzdelávacími potrebami sa učia v špeciálnych školách alebo v špeciálnych triedach v bežných školách. 
Žiaci môžu byť integrovaní do bežných škôl na základe odporúčania orgánov zodpovedných za 
diagnostikovanie typu a stupňa postihnutia a/alebo na základe priania rodičov dieťaťa. 
Stredoškolské 
štúdium 

Ministerstvo školstva - http://www.menis.gov.pl/ 
Zoznam všetkých informácií potrebných k začatiu štúdia: 
http://europa.eu/youth/studying/at_school/index_pl_en.html - 

Vysokoškolské 
štúdium 

Vysokoškolské vzdelávanie poskytuje 15 univerzít, 8 technických univerzít 
a ďalšie vzdelávacie inštitúcie pre rôzne odbory. Okrem nich profesijne zamerané 
kurzy poskytujú aj odborné vzdelávacie inštitúcie. Výučba prebieha v poľskom 
jazyku, na väčšine univerzít môžu zahraniční študenti študovať aj v iných jazykoch 
- najčastejšie v angličtine. 
 
Viac informácií: www.uni.wroc.pl 
www.poland.pl/education www.pomaturze.pl – zoznam vysokých škôl, akadémií 
a jazykových škôl. 

Stránky škôl Zoznam všetkých vysokých škôl v Maďarsku, spolu s odkazmi na ich stránky: 
http://www.okm.gov.hu/ 

Štipendiá, granty pre 
študentov 

www.education.gov.sk a www.saia.sk 
http://www.euroinfo.gov.sk/index/ 

Stáže, výmenné 
študijné pobyty 

Ministerstvo vzdelávania a športu (Ministerstwo Edukacji Narodowej I Sportu): 
www.menis.gov.pl  
Úrad pre uznávanie vzdelania a medzinárodné výmenné pobyty (Biuro 
Uznawalności Wykstałcenian i Wymiany Międzynarodowej): 
www.buwiwm.edu.pl/ 

Ostatné informácie 
ku štúdiu 

Pre tých, ktorí vedia po poľsky, alebo sú ochotní poľštinu sa naučiť, môže byť 
zaujímavá možnosť študovať v Poľsku. Ponuka poľských univerzít vo Varšave, v 
Krakove či Katowiciach je veľká, ale štúdium je tu dosť drahé. Semester práva na 
varšavskej univerzite vás vyjde na 2000 - 2500 dolárov (plus strava a ubytovanie), 
podobne je to s medicínou v Krakove. Niektoré odbory možno študovať aj v 
angličtine. Pre 4 - 6 študentov, ktorí majú poľský pôvod, ročne je možnosť dostať 
sa do Poľska na štátne štipendium, 10 - 20 mladých sa môže do Poľska dostať cez 



štipendium. Výmenné študentské pobyty organizuje SAIA.Vo Varšave láka najmä 
College of Europe - prvá svetová univerzita postgraduálnych štúdií v oblasti 
európskych záležitostí.  

Zoznam vysokých škôl, akadémií a jazykových škôl: 
www.poland.pl/education , www.pomaturze.pl , www.powitanie.com.pl  
Národný mobilitný portál pre vedecko-výskumných pracovníkov: 
 www.eracareers-poland.gov.pl/   

Slovenské 
veľvyslanectvo v 
Poľsku 

Veľvyslanectvo SR                                                                                                     
Embassy of the Slovak Republic  

Litewska 6, 00 581 Warszawa. 
Tel.: 0048 22 5258 110. 
Tel. a fax: 0048 22 5258 122. 
E-mail: slovakia@ambasada-slowacji.pl.  
Web: www.warsaw.mfa.sk. 

Generálny konzulát ST v Krakove 
Adresa: Consulate General of the Slovak Republic, ul. św. Tomasza 34, 31 027 
Kraków. Cracow) 
Tel.: 0048-12 / 425 4970 (sekretariát), 425 4971 (generálny konzul) 
Fax: 0048-12 / 425 4972 
E-mail: krakov@konto.pl. 

Poľské  
veľvyslanectvo na 
Slovensku 

 

Veľvyslanectvo Poľskej republiky 

Hummelova, 814 91 Bratislava 
Tel.: 00421 2 5441 43196  
Fax: 00421 2 5441 3184 
e-mail: bratampl@nextra.sk 
www: www.polskaambasada.sk a www.polskevelvyslanectvo.sk 
Veľvyslanec: Zenon Kosiniak-Kamysz, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec 
 
Honorárny konzulát Poľska v SR 

Adresa: Námestie osloboditeľov 1, 031 01 Liptovský Mikuláš. 
Tel.: 00421 44 552 8810. 
E-mail: konzulat@verex.sk  
 
Poľský inštitút 

Adresa: Nám. SNP 27, 814 09 Bratislava 1 
Tel.: 00421 2 5443 2013, 5443 2014 
Fax.: 00421 2 5443 2016 
E - mail: polinst@ba.psg.sk 

 
 


