SLOVINSKO
Krajina
Oficiálny názov
Rozloha
Hlavné mesto
Štátne zriadenie

Náboženstvo
Úradné jazyky

Územné členenie
Zákonodarná moc

Výkonná moc

Súdna moc
Ceny základných potravín

Slovinsko
Slovinská republika
20 273 km2
Ľubľana
republika

Počet obyvateľov
Počet obyvateľov
Mena

2 011 070 (2005)
280 000 (2005)
slovinský toliar SIT
100 SIT = cca 16
SKK
57,8% katolíkov, 10,1% ateistov, 2,4% moslimov,
2,3% pravoslávnych, 0,8% evanjelikov
Slovinský jazyk – slovinčina; v oblastiach s oficiálne uznávanou
maďarskou (0,4% obyvateľstva) či talianskou (0,1%) národnostnou
menšinou sa môže používať aj maďarčina či taliančina
147 občín
dvojkomorový
Štátna rada (40Národné
parlament
zhromaždenie (90členná komora
členná komora
predstaviteľov
poslancov volených
sociálnych,
na základe straníckej hospodárskych,
príslušnosti)
profesných a
miestnych záujmov,
ktorá má právo veta
na zákony prijaté v
Štátnom
zhromaždení)
17-členná vláda,
predseda Janez Janša
(2004)
Ústavný súd
Najvyšší súd
Nižšie súdy
1 kg chleba: 400-700 SIT / 1,67-2,92 EUR
maslo: 250 g = 240-340 SIT / 1,00-1,42 EUR
1L mlieka:140-160 SIT / 0,58-0,67 EUR
1L minerálky: 90 SIT / 0,37 EUR
káva 250g. 450-550 SIT / 1,88-2,29 EUR

Cestovanie
Slovinsko je jednou z najmenších krajín Európy, ale i napriek svojej rozlohe ponúka pestrú škálu
turistických aktivít – od lyžovania, cez historické pamiatky, až po relax na pláži.
Ľubľana
Hlavné mesto situované v srdci Slovinska na brehoch rieky Ľubľana. Rieku križujú tri mosty.
Jeden vedie priamo do Mestskej radnice (1718), ktorej dominujú dve otvorené nádvoria a
baroková fontána. Nad mestom sa týčia dve veže ako súčasť Ľubľanskej katedrály postavenej v
roku 1708. V mestskom múzeu nájdete bohatú zbierku artefaktov z Rímskej ríše. Samozrejmosťou

sú Národné múzeum, Národná galéria, Galéria moderných umení, či Univerzita.
Východ: Maribor
Druhé najväčšie mesto (100 000 ob.) Slovinska leží neďaleko rakúskych hraníc, necelé tri hodiny
autom od Viedne. Je to veľmi živé kultúrne a nákupné centrum a tiež štartovací bod pred
lyžovačkou v neďalekom pohorí. Juh mesta – Ptuj je posiaty rímskymi rozvalinami a každoročne
sa tu koná karneval. Za návštevu stoja aj vinice Slovenske Gorice, kde sa dozrievajú
najkvalitnejšie slovinské vína.
Julské Alpy
Na území Slovinska sú Julské Alpy zastúpené Kranjskou Horou a pohorím Bovec. Tu sa rozkladá
Triglavský Národný Park vyhľadávaný lyžiarmi a milovníkmi prírody. Tieto miesta ponúkajú
celoročné aktivity. V zime je to lyžovanie, korčuľovanie, v lete zase plávanie či rybárčenie.
Pobrežie
Najznámejším letoviskom je Portoroz s mnohými hotelmi a kaviarničkami na promenádach. Iba
hodinu autom sa nachádza jedna z najväčších prírodných atrakcií – 20 kilometrov dlhá jaskyňa
Postojna.
Prístav Koper si stále zachováva taliansku atmosféru. Toto historické mesto stojí za prehliadku.
Nájdete tu Mestskú vežu (1480), gotickú katedrálu, rímsku rotundu či staré mapy územia v
miestnom múzeu.
Kúpele
Slovinsko má 15 kúpeľných stredísk pri termálnych liečivých prameňoch a množstvo prameňov
minerálnych vôd (na Slovensku je známa Radenska). Najväčším a najstarším kúpeľným mestom
krajiny je Rogaška Slatina s vodami bohatými na magnézium.
Šport
Hory na hraniciach s Rakúskom sú ideálnym miestom pre zimné športy. Lyžuje sa v nich už vyše
tristo rokov. Najznámejšími súčasnými lyžiarskymi strediskami sú Kranjska Gora, Krvavec,
Bovec-Kanin, Bohinj, Maribor-Pohorje, Rogla a Bled. Kranjska Gora je každoročne dejiskom
pretekov Svetového pohára v alpskom lyžovaní mužov, Maribor pretekov žien a Planica v
skokoch na lyžiach.
V ostatnom čase sa do Slovinska chodí stále viac za golfom v nádhernej prírode pod Alpami a v
kúpeľných strediskách. V prevádzke je už 10 golfových ihrísk, niekoľko ďalších sa projektuje.
Kuriozitou krajiny je chov koní, vrátane slávnych lipicánov (mestečko Lipica).
Gastronómia
Slovinsko produkuje a exportuje veľmi kvalitné vína. Najznámejšími regiónmi bielych vín sú
Podravje (popri rieke Drava), Slovenske Gorice, pohorie Haloze a oblasť Bizeljsko-Sremiš,
červených vín oblasť Žametna Črnina a mestečko Trška. Pri mori sú výborné vína z údolí Vipava
a Kraški Teran. Obľúbené sú aj miestne ovocné pálenky, najmä slivovica a vínovica. Najlepším
miestnym pivom je Union.
Všeobecné turistické
Sprievodca virtuálnym Slovinskom: www.matkurja.com/eng
stránky
Informácie o Slovinsku pre turistov; výborná stránka, ktorá
poskytuje komplexné informácie o Slovinsku vrátane dopravy
a ubytovania; iný prístup na tú istú stránku je cez:
www.slovenia.info , www.slovenia-tourism.si
Informácie pre dovolenkárov: www.skrz.sk
Praktické fakty pre život v Slovinsku: www.eures.sk
Európsky informátor: www.euroinfo.gov.sk
Česká stránka o turizme: www.sopka.cz
Cestopisy a reportáže:
http://www.skrz.sk/slovinsko--a18-50-0-125-sk.htm
Predaj zájazdov online: http://dovolenky.skrz.sk/
Národná asociácia turistov: http://www.ntz-nta.si/en/

Hlavná stránka na
vyhľadávanie
autobusových/vlakových
spojení

Stránka železníc/vlakovej
dopravy
Stránky autobusových
prepravcov
Letecké spoločnosti pre
vnútroštátne lety

Stopovanie

Ostatné informácie
k cestovaniu

Mapa Slovinska: http://www.ukom.gov.si/eng/slovenia/map/
Stránka ministerstva dopravy; vlakové, autobusové a letecké
spojenia sa nachádzajú v časti „Timetables“; stránka obsahuje ďalšie
informácie o doprave v Slovinsku:
www.mzp.gov.si/index.php?id=771&L=1
Vyhľadávanie autobusových spojov v rámci celej krajiny, stránka je
v slovinčine i angličtine: http://www.ap-ljubljana.si/
Vyhľadávanie vlakového spojenia a ďalšie informácie o ceste
vlakom: www.slo-zeleznice.si
Stránka pre autobusové spojenia do Slovinska z rôznych krajín
Európy; vyhľadávanie podľa mapy: www.ap-ljubljana.si/eng/
www.adria-airways.si je národný letecký prepravca, zabezpečuje lety
do Európy.
Jediné medzinárodné letisko je Ľubľana, sídlo malého domáceho
dopravcu Adria Airways. Spojenie je do najdôležitejších európskych
miest, ale nie všade každý deň. Lieta tam aj viacero
západoeurópskych aerolínií. Tranzitnými letiskami pre spojenie do
Slovinska je Viedeň, Mníchov, Frankfurt a Zürich. Od jesene 2004 je
pokus o oživenie medzinárodných letov z Mariboru. Medzinárodným
letiskom pre menšie súkromné lietadlá je prímorský Portorož. V
krajine je aj niekoľko aeroklubových trávnatých letísk.
Stránka letiska v Ľubľane - www.lju-airport.si
V Slovinsku je povolené stopovať a stopovanie je údajne pomerne
jednoduché, bez dlhého čakania. Slovinsko je bezpečná krajina,
stopercentnú bezpečnosť však nikdy nie je možné zaručiť.
Stopovanie na diaľniciach je zakázané pod pokutou 5000 SIT, ktorá
sa v prípade nezaplatenia po 8 dňoch zdvojnásobuje.
Slovinsko nemá so SR priame letecké, autobusové ani osobné
železničné spojenie. Prepojenie s ostatným krajinami je
zabezpečované hlavne železničnou dopravou a v menšej miere i
leteckou dopravou.
Ako sa tam dostať
Autom
Z Bratislavy na juh cez Rakúsko, autostrádou do Grazu, odbočiť
doľava na priechod Spielfeld -Šentilj, za ktorou sa nachádza mesto
Maribor. Odtiaľ ďalej rýchlostnou cestou na juh do Ľubľany. Z
Grazu možno pokračovať aj po diaľnici ďalej na juh do Klagenfurtu,
odbočiť doľava na horskú alpskú cestu s tunelom na hranici
Loiblpass/Ljubelj a dolu na Kranj a Ľubľanu. Časť turistov volí
najkratšiu cestu cez Maďarsko priamo na slovinské hranice. Pretože
nejde o autostrádu a navyše je to veľmi frekventovaná trasa, efekt
kratšej vzdialenosti sa stratí pomalšou jazdou. Viac na
http://rp.rac.co.uk. Na diaľniciach sa vyberá mýto (cestina) v
hotovosti alebo platobnou kartou.
Autobusom
Pravidelná linka nejestvuje, prestupovanie v niektorom rakúskom,
talianskom či chorvátskom meste je nepraktické a drahé.
Vlakom
S prestupom vo Viedni, prípadne aj Villachu (Rakúsko) alebo v
Budapešti či v Maribore. Denne je aj zo desať alternatív spojenia

viacerými trasami. Dĺžka 504 až 786 km, čas jazdy od 7,06 h po
13,38 h v závislosti od množstva a čakania na mieste presadania.
Letecky
Denne priame spojenie Viedeň-Ľubľana slovinskou spoločnosťou
Adria Airways a Austrian Airlines (dĺžka letu 40 min.).
MHD v Ľubľane je na pomery SR drahá. Cena lístka sa pohybuje
okolo 240 SIT (1 EUR).
Cesty a autostrády
Pre autá registrované v zahraničí treba mať zelenú kartu, na požičané
auto aj písomný súhlas majiteľa. Kvalitné autobusové spojenie je do
okolitých krajín, husté je autobusové spojenie po celej krajine.
Slovinsko intenzívne buduje autostrády k moru a k talianskym i
chorvátskym hraniciam a na severovýchod od Ľubľany do Mariboru
a k rakúskym hraniciam. Na autostrádach sa platí mýto podľa počtu
odjazdených kilometrov. Platiť možno aj v USD v úradnom kurze.
Proces platenia je dosť zdĺhavý a v špičkových časoch sa tvoria dlhé
kolóny. Platí sa aj za použitie niektorých rýchlostných ciest.
Autobusy a nákladné autá majú nižšie povolené rýchlosti. Polícia
akceptuje 0,5 promile alkoholu u súkromného šoféra, u vodiča z
povolania sa netoleruje nič. Povinné sú rozsvietené svetlá aj vo dne a
bezpečnostné pásy, aj na zadných sedadlách, ak sú v aute
zabudované.
Informácie o diaľničnom systéme - http://www.dars.si/
Informácie pre motoristov- http://www.amzs.si/
Oddelenie cestovného zdravotného poistenia (UK):
www.doh.gov.uk/traveladvice
Kontakty pre prípad pomoci:
Hasiči a záchranná služba: 112
Polícia: 113
Služba motoristom, opravovne (AMZS, Avto Moto Zveza
Slovenije): 987
Informácie o dopravnej situácii: 0802244 (bezplatná linka)

Ubytovanie
Všeobecné informácie o ubytovaní v Slovinsku je možné nájsť na stránke www.slovenia.info
v časti „Accommodation“. Tam je tiež možné vyhľadávať všetky druhy ubytovania.
Študentská cestovná kancelária: http://www.sta-lj.com/
Lacné ubytovanie pre
Zoznam hostelov študentov/mladých ľudí
http://www.slovenia.info/?_ctg_namestitev=0&srch=1&srchtype=sel
&sqlst=1474&title=Youth+Hostel+-+Hostelling+International
Turistické
Slovinský portál: Camping:
ubytovne/campy
http://www.slovenija-turizem.com/html/kamping.html
http://www.matkurja.com/en/search/
Stránky na vyhľadávanie
Vyhľadávanie rôznych typov ubytovania, od kempov, chát cez
ubytovania
hostely až po hotely:
www.slovenia.info/?_ctg_namestitev=0&title=Accommodation
Ostatné informácie
Rôzne informácie pre mladých ľudí vrátane množstva zliav:
k ubytovaniu
www.euro26.si
Priemerná cena za jednu
Hostely: 15 – 30 Eur

noc v hosteloch/hoteloch
Odkazy na portály, kde si
mladí ľudia hľadajú alebo
ponúkajú ubytovanie

Ceny v hoteloch a penziónoch začínajú pri cene 20-25 EUR
http://www.hostelbookers.com/hostels/slovenia/
http://hotels.slovenia-bookings.com/country/si.
http://london.fridaycities.com/knowledge/
http://www.trav.com/Properties/Slovenia/Bovec
http://www.cheapaccommodation.com/Ljubljana/3-star-hotel/

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

Ministerstvo práce: www.mddsz.gov.si
Všeobecné informácie o pracovných podmienkach:
Úrad práce v Slovinsku (National Eures Unit):
Eures - European Employment Service:
http://www.ess.gov.si/eng/Eures/Eures.htm
Práca a život v Slovinsku: http://europa.eu.int/eures/
JAPTI – Práca a zamestnávanie cudzincov:
http://www.pcmg.si/index.php?id=1972
491 Eur
Hlavná stránka úradu práce, obsahuje odkazy na miestne pobočky:
www.ess.gov.si/
Vyhľadávače:
http://www.mojedelo.com/delo/
http://zaposlitev.delo.si/
http://www.zaposlitev.net/
www.honorarci.com
Denníky, v ktorých sa nachádzajú ponuky práce:
www.delo.si
www.dnevik.si
www.czp-vecer.si
www.prim-nov.si
www.si-int-news.com
www.kabi.si/si21/morel
Servis zamestnanosti: www.ess.gov.si,
Ministerstvo sociálnych vecí a rodiny: http://www.sigov.si/mddsz
http://www.studentski-servis.si/
http://www.stud-serv-mb.si/
Zoznam Au-pair agentúr: http://www.sta-lj.com/
Adecco študentský servis (nábor zamestnancov):
http://student.adecco.si
EURES web stránka: http://www.eures-jobs.com
Linky na hlavné slovinské inštitúcie:
Slovinské vládne stránky: www.gov.si/vrs/ang/index-ang.html
Slovinský vládny úrad pre styk s verejnosťou a médiá:
www.uvi.si/eng
Slovinská obchodná a priemyselná komora: www.gzs.si/eng/
Úrad na podporu obchodu a investícií: www.investslovenia.org/
Daňový úrad Slovinskej Republiky: http://www.sigov.si/durs/
Ministerstvo financií: www.gov.si/mf/angl/index.html
Ministerstvo vzdelania, vedy a športu: (http://www.mszs.si/eng/)

Možnosti pre
podnikateľov/začínajúcich
podnikateľov
Ostatné informácie k práci

Slovinská obchodná stránka: http://www.japti.si/
Rozširovanie EÚ: www.europa.eu.int/comm/enlargement
Na tejto stránke nájdete zoznam potrebných dokladov, adresy
inštitúcií a všetko ostatné: http://www.euroinfo.gov.sk/index/

Štúdium
Stredoškolské štúdium
Vysokoškolské štúdium

Stránky škôl

Štipendiá, granty pre
študentov

Stránka Ministerstva školstva; praktické informácie o organizácii
štúdia v Slovinsku: www.mvzt.gov.si/index.php?id=94&L=1
Ministerstvo vzdelávania, vedy a športu: http://www.mszs.si/eng
Univerzita v Ľubľane: www.uni-lj.si/
Univerzita v Maribore - www.uni-mb.si/
Primorská univerzita: www.upr.si/
Zoznam všetkých slovinských univerzít:
http://www.mvzt.gov.si/index.php?id=361
Štipendiá slovinskej vlády: www.ad-futura.si/
Študentský informačný servis: http://srce.kiss.si/?lang=en
Databáza organizácií pôsobiacich v oblasti vzdelávania:
http://www.lmit.org/baza/formalno_izobrazevanje.htm
Ako získať štipendium
Bilaterálne štipendiá na základe Programu spolupráce v oblasti
vzdelávania, vedy a kultúry medzi vládou SR a vládou Slovinskej
republiky.
Nadácia Ad Futura - administratívne zabezpečuje štipendiá pre
zahraničných študentov na postgraduálne štúdium v Slovinsku.
Bližšie informácie: http://www.ad-futura.si
Ad Futura, Kotnikova 34, SI - 1000 Ljubljana, e-mail: info@adfutura.si .
Štipendiá CEEPUS- http://www.saia.sk/?c=253

Letné školy
Stáže, výmenné študijné
pobyty

Jazykové kurzy

Soros Supplementary Grants Program
Čiastkový doplnkový grant pre študentov bakalárskeho,
magisterského a postgraduálneho štúdia.
Program administratívne zabezpečuje Nadácia otvorenej spoločnosti
- Open Society Foundation. Viac informácií na www.osf.sk .
Letná škola slovinského jazyka: www.centerslo.net/
Informácie o výmenných pobytoch, programoch a stážach:
www.cmepius.si
http://ec.europa.eu/youth/priorities/euromed_en.html
Informácie o výmenných pobytoch sa nachádzajú aj na stránkach
jednotlivých univerzít:
http://www.mvzt.gov.si/index.php?id=361
Jazykové školy v Slovinsku, kurzy rôznych jazykov vrátane

Ostatné informácie ku
štúdiu

slovinčiny:
www.ctj.si
www.centerslo.net
www.panteon.si
Európsky portál pre mládež:
http://europa.eu/youth/studying/index_si_en.html
Najvýznamnejšie univerzity
Vysokoškolské vzdelávanie poskytuje 69 inštitúcií vysokoškolského
vzdelania - univerzity, vyššie vzdelávacie inštitúcie a odborné
vysoké školy. Štúdium je rozdelené na dva stupne - bakalársky a
postgraduálny stupeň, v rámci ktorého je možné získať magisterský a
doktorandský titul.
Výučba na prvom stupni vysokoškolského štúdia sa uskutočňuje v
slovinčine, na ďalších stupňoch aj v iných jazykoch.
Profesijne orientované programy zvyčajne trvajú tri roky
(výnimočne 4 roky), akademické bakalárske programy 4-6 rokov.
Prehľad diplomov a titulov
*
profesijný program: diplomirani (skratka dipl.), v technických
smeroch: diplomirani inženir (dipl.inž.) s názvom odboru
* akademický bakalársky program: univerzitetni diplomirani
(univ.dipl.), alebo v technických odboroch: univerzitatni diplomirani
inženir (univ.dipl.inž.) s uvedením odboru
* učitelia: profesor (prof.)
* lekári: doktor (dr.)
* postgraduálny špecializačný program: specialist (spec.)
* magisterský program: magister znanosti alebo magister umetnosti
(mag.)
* doktorandské štúdium: doktor znanosti (dr.)
Pohovory, prijímacie skúšky
Podmienkou prijatia je maturita. Uchádzači s ukončenou profesijnou
(učňovskou) štvorročnou strednou školou sa môžu hlásiť na odborné
vysoké školy. Podmienky prijatia na postgraduálne štúdium si určujú
samotné univerzity alebo vysoké školy.
Približne vo februári školy zverejnia informácie o počte miest a
otvorených študijných programoch. Prihlášky na bakalárske štúdium
sa zasielajú na jar na adresu Vysokoškolskej prijímaco-informačnej
služby (Visokošolska prijavno-informacijska služba). Na jej stránke
sú zverejnené podrobné informácie o postupe pri uchádzaní sa o
štúdium pre cudzincov. Uchádzač môže vymenovať v prihláške až tri
programy, o ktoré sa uchádza. Pokiaľ je dostatok miest, je prijatý na
prvý program, pre ktorý spĺňa podmienky. Pri nedostatku miest
rozhodujú študijné výsledky zo strednej školy. Tí, ktorí neuspeli na
jar, môžu sa opätovne uchádzať o prijatie na jeseň, ale už priamo na
danej univerzite alebo vysokej škole.
Na postgraduálne programy sa uchádzači prihlasujú na príslušných
školách.

Školné, registračné poplatky
Školné platia iba študenti súkromných škôl, externí študenti a
postgraduálni študenti. Ostatní neplatia školné, iba registračný
poplatok.
Študijné stáže
Postsekundárne vzdelávanie - prakticky zamerané dvojročné
štúdium. Nie je priamo súčasťou vyššieho vzdelávania. Inštitúcie,
ktoré poskytujú toto štúdium, sú prevádzkované štátom v spolupráci
so samosprávami a firmami. Na tieto školy je možné sa hlásiť po
ukončení štvorročnej všeobecnovzdelávacej strednej školy,
štvorročnej profesijnej strednej školy, ale aj trojročnej profesijnej
strednej školy a troch rokoch praxe.
Doktorandské štúdium, euromaster
Dĺžka postgraduálnych kurzov je rozličná: u špecializačných kurzov
zvyčajne 1-2 roky, magisterské programy 2 roky a doktorandské
programy 4 roky
Životné náklady dosahujú približne 400-500 eur mesačne.

Slovenské veľvyslanectvo
v krajine

Veľvyslanectvo krajiny na
Slovensku

Internetové adresy bánk v
krajine

Ministerstvo vzdelávania, vedy a športu uznáva kvalifikácie na
zahraničných základných a stredných školách. Akékoľvek vyššie
vzdelanie, napríklad vysokoškolské či postgraduálne sú uznávané
relevantnými inštitúciami vyššieho vzdelávania (Univerzita
v Ljubljane a Univerzita v Maribore). Toto uznávanie kvalifikácie je
nezávisle od Ministerstva vzdelávania, vedy a športu. Ministerstvo
dozerá na procedúru, ale nie na konečné rozhodnutie.
Pre viac informácií o porovnávaní kvalifikácie a slovinskom systéme
vzdelávania kontaktujte relevantný inštitút vyššieho vzdelávania
alebo Ministerstvo vzdelávania, vedy a športu http://www.mvzt.gov.si/en/areas
Veľvyslanectvo SR v Slovinsku
Tivolska 4
1000 Ljubljana
tel: ++ 386 1 4255425
fax: ++ 386 1 4210524
e-mail: embassy@ljubljana.mfa.sk
www.mfa.sk/zu
Vedúci: Mirko Benický
Veľvyslanectvo Slovinska v SR
Adresa: Moyzesova 4, P.O. BOX 37, 813 15 Bratislava 1
Tel.: 00421 2 5245 0005
Fax.: 00421 2 5245 0009
E-mail: vbs@mzz-dkp.gov.si
Veľvyslanec: Maja Marija Lovrenčič Svetek, mimoriadna a
splnomocnená veľvyslankyňa.
Slovinská národná banka: www.bsi.si
Zoznam bankomatov:
www.bsi.si/en/banking-and-commercial-sector.asp?MapaId=90

Komerčné banky:
http://www.nlb.si/
http://www.abanka.si/
http://www.skb.si/

