
 

ŠPANIELSKO 

 
Oficiálny názov Španielske kráľovstvo 
Rozloha 504 750 km2 počet obyvateľov 40,4 mil (2007) 

Hlavné mesto Madrid počet obyvateľov 4,95 mil. obyv. 
(2006) 

Štátne zriadenie konštitučná monarchia Mena 1 Euro = 100 centov 
Náboženstvo rím. katolíci 95%, moslimovia 1,2% 
Úradné jazyky španielčina, katalánčina, baskičtina, galícijčina 
Územné členenie 52 provincií, z nich 47 na Pyrenejskom polostrove, 1 na Baleárskych ostrovoch 

a 2 na Kanárskych ostrovoch, 17 autonómnych oblastí a 2 autonómne mestá na 
marockom území (Ceuta a Melilla) 

Zákonodarná moc 

Senado – Senát tvorí ho 
208 členov volených na 
štyri roky v priamych 
voľbách v provinciách a 51 
členov vymenovaných 
parlamentmi autonómnych 
komunít. Nemá právo 
iniciovať zákony, môže ich 
však vetovať alebo dopĺňať. 

Congreso de los 
diputados 
Vplyvnejšiu komoru 
Generálnych kortesov 
tvorí 350 poslancov 
zvolených na 4 roky. 
Iniciuje celú legislatívu, 
môže prekonávať vetu 
Senátu.  

Premiér, vicepremiéri 
a Rada ministrov 
skladajú účty 
Kongresu.  

Výkonná moc 

Kráľ – Dedičná hlava štátu 
a hlavný veliteľ 
ozbrojených síl, 
reprezentuje jednotu 
Španielska. Premiér – 
predseda Rady ministrov, 
zvyčajne je predsedom 
najsilnejšej parlamentnej 
strany. 

Štátna rada – má iba 
poradnú funkciu. 
Prezidenta rady 
vymenúva vláda. 

Rada ministrov – 
vedie ju premiér. 
Určuje politiku vlády.  

Súdna moc 

Ústavný súd – zabezpečuje 
súlad zákonov s ústavou 
a medzinárodnými 
zmluvnými záväzkami 
Španielska . 12 sudcov na 9 
ročné obdobie 

Súdy nižšej inštancie – 
Regionálne súdy, jeden 
Najvyšší súd v každej 
autonómnej komunite, 
provinčné súdy. 
Novozriadený súd rieši 
prípady terorizmu, 
obchodu s drogami a 
„prania špinavých 
peňazí“. 

Najvyšší súd 
Delí sa na 5 komôr, 
má 95 sudcov 
s predsedom, toho 
vymenúva kráľ na 
návrh 20 člennej 
Generálnej rady 
súdnej moci.  

Chlieb 1 
kg 

Maslo 1 kg Mlieko 1 Liter Minerálka 1 
liter 

Káva 250g 
Ceny základných 
potravín 1,20 

Euro 
1,80 Euro 0,80 Euro 0,90 Euro 1,40 Euro 

Cestovanie 
Zaujímavosti  

Každé španielske mesto na kontinente dýcha históriou. Madrid  je najvyššie položeným hlavným 
mestom v Európe. Hoci je veľkomestom, centrum si možno prehliadnuť pohodlne aj pešky. Turistom sa 
odporúča začať v svetoznámej galérii El Prado so zbierkou 6000 diel európskych majstrov. Galériou je 



aj Convento de la Encanación (Kláštor vtelenia) zo začiatku 17. stor. s dielami maliarov madridskej 
školy 17. stor. Convento de Descalzas Reales (Kláštor bosých karmelitánok) zo 16. stor. je múzeom 
obrazov a tapiserií.                                                                                                                                                     
V Madride je aj múzeum krásnych umení Kráľovskej akadémie, múzeum kráľovských kočiarov, 
numizmatiky, hudby, španielskeho folklóru, či múzeum býčích zápasov. Námestie Puerta del Sol je 
stredom Španielska s nultým kilometrom všetkých hlavných španielskych ciest. K tretiemu 
najdôležitejšiemu námestiu Plaza de Espaňa sa ide okolo kráľovského paláce Palacio Real z 18. stor. 
Ak kráľ nie je doma, možno si prezrieť niekoľko komnát a nádvorie s bronzovou jazdeckou sochou 
Filipa IV. Za palácom sú veľké parky.                                                                                                
Najznámejšou stavbou Barcelony je Sagrada Familia (Chrám Sv. rodiny). Začal sa stavať ešte v r. 
1884, no dodnes nie ej dokončený. Každá z veží má úplne inú podobu, reliéfy sa od sebe odlišujú. V 
meste je aj obrovský železný stĺp so sochou moreplavca Kryštofa Kolumbusa a replikou jeho lode Santa 
Maria v prístave. K najnavštevovanejším patrí múzeum maliarov Pabla Picasa a Joana Miróa.            
Santiago de Compostela je jedným z najnavštevovanejších miest krajiny a zapísané je v Zozname 
svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Námestie La Plaza del Obradoiro (Práca zlata) 
na horúcom slnku skutočne žiari. Katedrála na námestí sa začala stavať v 11. stor. Meno ďalšieho 
námestia Plaza de las Platerias je odvodené od desiatok krámikov so striebrom v meštianskych domoch. 
Monumentálny kláštor San Martin Pinario zo 16. stor. je jedným z najpôsobivejších barokových 
stavieb. 

Kultúra 

Španielsko je rodiskom mnohých svetoznámych umelcov, maliarov Salvadora Dalího, Pabla Picassa, 
filmového režiséra Luisa Buňuela či architekta Antoni Gaudího. Po celej krajine je množstvo starých 
umeleckých či architektonických pamiatok. V jaskyni Altamira sú úchvatné nástenné maľby, ktoré 
majú 15 tis. rokov. Sú tam staré kresťanské stavby (katedrála v Santiagu, kráľovský kláštor San Juan de 
los Reyes v Toledu), islamské objekty (Granada) i židovské štvrte mystických synagog (Santa María la 
Blanca v Tolede, synagoga v Cordobe atď.). Za zbierkami vzácnych obrazov a sôch treba ísť do múzea 
Prado v Madride, Picassova a Miróova galéria i Múzeum súčasného umenia je v Barcelone, Museo 
Thyssen Bornemisza v Madride a vzácne zbierky nevídaného rozsahu má nové Guggenheimovo 
múzeum v Bilbau. Cenné exponáty majú aj početné historické, vlastivedné, archeologické múzeá po 
celej krajine. V Barcelone možno nájsť aj kuriózne zbierky – Múzeum hracích automatov, Múzeum 
parfumov a v podzemí krematória aj Múzeum pohrebných vozov.Po krajine sú desiatky divadiel, 
operných či baletných scén a koncertných sál. Koncertnú sálu Palau de la Música Catalana v Barcelone 
znalci pokladajú za najkrajšiu na svete a v Barcelone je aj jedna z najkrajších operných scén Gran 
Teatre del Liceu. V Madride, Valencii, Alicante či na Kanárskych ostrovoch sa konajú medzinárodné 
hudobné a spevácke festivaly. V Cuenca sa koná Medzinárodný týždeň duchovnej hudby, v Madride 
jesenný festival tanca, do Vitorie, San Sebastianu a ďalších miest sa chodí za džezom. Najväčším 
barcelonským náboženským a ľudovým sviatkom je v septembri Festa Major de la Mercé, sviatok 
venovaný milosrdnej Matke, patrónke a ochrankyni mesta. Ľudové festivaly, slávnosti, karnevaly či 
pochody sa konajú takmer nepretržite a na mnohých miestach už po stáročia. Kroje a masky na nich sú 
prejavom farebnej fantázie, temperamentu. V júli sú v Pamplone veselé Sanfermines s behmi za divými 
býkmi, ktorých vypúšťajú po určených trasách ulicami mesta. 

Šport 

Do Španielska sa chodí do značnej miery za oddychom pri mori, čoraz viac sa však ponúka aj tam 
aktívny oddych s vodnými atrakciami, vodným lyžovaním či windsurfingom. Najlepšie územie pre 
tento šport je Tarifa pri Gibraltare, surfuje sa však aj na vnútrozemských jazerách v regiónoch , ale aj 
vysokohorskou turistikou a horolezectvom sa chodí do Pyrenejí na sever Španielska. Tam sú aj výborné 
terény a vytýčené trasy pre horské bicykle a jazdu na koňoch a horské pstruhové rieky pre rybárov. Po 
celej krajine sa lovia aj sumce, šťuky a liene.Cyklistika a jazda na koni sú však v ponuke aj na juhu a na 
ostrovoch. Po krajine je bezmála 200 golfových ihrísk, najznámejšie sú na Costa del Sol a La Manga. V 
každom meste a pri každom hoteli či dovolenkárskej osade sú tenisové kurty.Národným športom číslo 
jeden je nepochybne futbal. Španielske národné mužstvo patrí medzi svetovú špičku a v krajine sú aj 
špičkové európske kluby, napr. Real Madrid, Atletico Madrid, FC Barcelona a mnohé ďalšie, úspešné v 



európskych klubových súťažiach. K svetovej špičke patria aj španielski tenisti.Mnohí turisti cestujú do 
Španielska za corridou, býčími zápasmi, ktoré sú súčasťou každej fiesty. Vo veľkých mestách sa 
corrida koná každú nedeľu. Na rozdiel od Portugalska v Španielsku býka vždy zabijú. Ročne takto 
zahynie                                                                                                                                                         

Turistika  
Najzaujímavejšie turistické trasy sú v horách na severe krajiny. V Pyrenejách, ktoré pokrývajú plochu 
450 štvorcových kilometrov, nájdete skaly, jazerá a pustatiny. Picos de Europa, priamo na východ od 
Santanderu, je tiež divoké a dramatické pohorie s vrchmi vyššími než 2600 metrov.  
V Španielsku žije medveď hnedý, kamzíky (v Pyrenejách a v Sierra de Gredos, západne od Avily) i 
vzácne európske tetrovy (v lesoch severného Španielska). Sú tu dobré podmienky pre horolezectvo.  
Hory môžete zdolávať na horskom bicykli - je tu množstvo vybudovaných trás. Obľúbené je aj jazdenie 
na koňoch.  60 tis. býkov. Podľa tradície sa ich mäso rozdelí medzi chudobu. 

Ďalšie informácie o cestovaní:                                                                                                                                                     
Kráľovský dvor:www.casareal.es . 
Oficiálna národná turistická organizácia: www.spain.info . 
Španielska kultúra, inštitúcie, termíny a adresáre na stránkach ministerstva kultúry: www.mcu.es . 
Sprievodca španielskym vínom: www.filewine.es .                                                                                         
Stránka so všoebecnými, užitočnými informáciami o cestovaní v Španielsku: 
http://www.idealspain.com/Pages/Information/PublicTransport.htm . 

Kontakty pre prípad pomoci:                                                                                                                     
SAMUR – tiesňové volanie polície, hasičov a záchrannej služby na celom území Španielska: 112 
Polícia Nacional: 091                                                                                                                                      
Polícia Urbana: 092                                                                                                                                  
Hasiči: 080 

Hlavná stránka na 
vyhľadávanie 
autobusových/vlakov
ých spojení 

Vyhľadávanie vlakového spojenia v Španielsku:    
http://gospain.about.com/od/bustravelinspain/index_r.htm  
Ďalšie stránky ponúkajúce prehľad v autobusovej doprave: 
http://www.spain-faqs.com/buses-in-spain.htm  
http://www.bugeurope.com/transport/buses.html  
http://www.busstation.net/main/busspa.htm  
http://www.yellowpagesspain.com/Spain_bus_links.html  

Stránka 
železníc/vlakovej 
dopravy 

http://www.renfe.es/ - vyhľadávanie vlakového spojenia v Španielsku 
http://www.travelinginspain.com/train.html 
Príručka pre cestujúcich vlakom:  
http://www.spanish-airport-guide.com/trains.html 
http://www.interrailnet.com/ 

Stránky 
autobusových 
prepravcov 

Autobusom sa dá cestovať dobre a lacno, mestské autobusy premávajú často, 
no počas víkendu sú drasticky zredukované, najlepšie je v tieto dni nimi ani 
necestovať. 
Keďže je veľa autobusových prepravcov, zatiaľ neexistuje žiadna centrálna 
stránka, kde sa dá vyhľadať spojenie. 
Autobusová doprava v severnom Španielsku: www.alsa.es  
Autobusová doprava v Barcelone: http://www.emt-amb.com/  

Letecké spoločnosti 
pre vnútroštátne lety 

Kompletné informácie o všetkých 47 španielskych letiskách, s časmi odletov 
a príletov lietadiel: http://www.spanish-airport-guide.com/ - 

Najznámejšie letiská Zoznam všetkých španielskych letísk: http://www.spanish-airport-guide.com/  
Lodná doprava Jedna z najväčších lodných spoločností v Španielsku: 

http://www.trasmediterranea.es/ 
Lodná doprava medzi Španielskom a Afrikou: http://www.ferrimaroc.com/  

Ostatné informácie 
k cestovaniu 

Taxi si stopnete kdekoľvek, majú predurčené ceny a prepitné sa dáva 5-10%, 
ak je taxík voľný má zasvietené zelené svetlo (libre) .                                            



Cesty a autostrády: Cestná sieť má 340 000 km a 7 000 km z nich sú 
veľkokapacitné ťahy (platené i neplatené autostrády a rýchlostné cesty). Z 
Francúzska vedie 17 cestných priechodov.(Viac na stránkach Španielskej 
asociácie diaľnic a tunelov: www.aseta.es.).                                                           
Povolená hranica alkoholu je 0, 5 promile v krvi alebo 2,5 promile v dychu. 
Pokuty za porušenie dopravných predpisov sú odstupňované podľa závažnosti 
priestupku. Cudzinci musia zaplatiť pokutu na mieste, ináč im polícia vezme 
doklady od vozidla. U kamiónov polícia kontroluje najmä dodržiavanie 
časového limitu jazdy, po ktorej vodič musí mať prestávku, technický stav 
vozidla a doklady pre medzinárodnú prepravu. Pri porušení predpisov polícia 
zoberie vodičom doklady a vráti ich až po zaplatení pokuty, ktorá môže byť až 
4000 Eur. Vo výbave vozidla je povinná sada náhradných žiaroviek a nástroje 
na ich výmenu, dva výstražné trojuholníky (pri nehode sa umiestni jeden pred 
vozidlo a druhý za vozidlo), náhradné koleso a nástroje na výmenu. Na 
benzínovom čerpadle v noci musí vodič najprv zaplatiť a až potom tankovať. 
Vodič, ktorý nosí okuliare, musí mať pri sebe aj náhradné.                        
Autobusová doprava: má veľa diaľkových liniek, ktoré jazdia veľmi často. Je 
aj veľa spojov do bližších lokalít najmä okolo turistických stredísk.                 
Železničná doprava: sieť má približne 15 000 km, z toho 471 km 
vysokorýchlostnej trate AVE Madrid – Sevilla, ktorou vlak prejde za 2,15 h. 
Veľmi rýchly je aj Talgo 200 z Madridu do Malagy, Cadizu a Huelvy. 
Hlavným železničným uzlom je Madrid, odkiaľ vychádzajú trate do celej 
krajiny. Sú aj špeciálne letné turistické spoje, napr. Al-Andalus Expres, ktorý 
za 5 dní prejde Andalúziou alebo transkantabrijská úzkokoľajka, ktorá spája 
San Sebastian so Santiagom de Compostela v severnom Španielsku. Španielske 
štátne železnice Renfe sú jedny z najlacnejších v Európe a poskytujú rôzne 
zľavy. Spanish Railwas Tourist Card umožňuje neobmedzené cestovanie za 
určitý počet dní a platí na všetky vlaky s výnimkou Ave a Talgo 200. (Viac na: 
www.renfe.es.)                                              
Letecká doprava: je mimoriadne rozvinutá aj kvôli cestovnému ruchu i 
vzdialeným ostrovom. Letiská sú v každom väčšom meste a prejde nimi ročne 
vyše 50 mil. cestujúcich, z toho 70 % na turistických letoch. Hlavným 
dopravcom je Iberia, jej regionálnym partnerom je Air Nostrum. Pôvodne iba 
chartrová firma Spanair so škandinávskym kapitálom, sa stáva aj významným 
dopravcom na pravidelných linkách. V krajine pôsobí aj viacero ďalších firiem 
(Air Europa). V Madride a Barcelone pristávajú linky z celého sveta.                  
Lodná doprava: iba prístavmi Algecíras, Ceuta a Santa Cruz de Tenerife 
prejde ročne okolo 9 mil. pasažierov. Najvýznamnejším dopravcom je 
Trasmediterránea (viac na: www.trasmediterranea.es). Spája Španielsko so 
severom Afriky a Baleárskymi ostrovmi. Frenkventované sú trajekty na 
Baleárske ostrovy (Malorka, Ibiza, Menorka, Formentera) a do Maroka (viac 
na: www.ferrimaroc.com). Sú aj spoje zo severu Španielska do Veľkej Británie, 
Írska, Nemecka a Holandska  

Ubytovanie 
Všeobecné informácie o ubytovaní: 
http://www.spain.info/TourSpain/Alojamientos/?Language=en 
Lacné ubytovanie pre 
študentov/mladých 
ľudí 

http://reservas.reaj.com/listadoalbergues/ 
http://www.inturjoven.com/ing/index.asp 
http://es.hotels.com/hotel-htdocs/es/index.htm 
Španielska sieť hostelov pre mládež:  
http://www.reaj.com/index_en.html 
Ubytovanie v Malage - http://www.hostelbookers.com/hostels/spain/malaga/  
http://www.hostelworld.com/countries/spainhostels 
http://www.hostelscentral.com/country-59.html 
Lacné ubytovanie v Madride - http://www.gomadrid.com/  
http://www.turiempleo.com/ 



http://www.hostelsclub.com/city-en-324- 
Ubytovanie v Barcelone od 8 Eur: http://www.hostelsclub.com/city-en-324-
Barcelona– 

Turistické 
ubytovne/campy 

Kempy (stránky prevažne v anglickom jazyku): 
http://www.campinglapineda.com/ 
http://www.eurocamp.co.uk/ecuk/camping_holidays/camping_in_spain.htm 
http://www.alanrogers.com/ 
http://www.interhike.com/spain/camping.html 
http://www.camp-sites.co.uk/camping-life/spain-campsites.htm  

Stránky na 
vyhľadávanie 
ubytovania 

http://www.turiempleo.com/ 

Ostatné informácie 
k ubytovaniu 

http://www.spain.info/TourSpain/Alojamientos/?Language=en                          
Aby ste sa vyvarovali komplikáciám pri cestovaní do Španielska, doporučuje sa 
vopred si zabezpečiť ubytovanie. Existuje veľa možností podľa preferencií a 
kúpnej sily.                                                                                                         
Prenájom 
Je vhodné prezrieť si noviny s inzerátmi ohľadom ubytovania. Vysokoškolské 
vývesné tabule môžu tiež poskytnúť informácie. 
Agenti realitných kancelárií účtujú mesačnú platbu za prenájom 
vopred.Nájomná zmluva, uprednostňujúc písomnú formu, musí byť podpísaná 
vlastníkom.Miestne výbory poskytujú informácie o prenájme a nákupe majetku 
a zoznamy bytov na prenajatie pre mladých ľudí, kým mládežnícke programy a 
organizácie národných a niektorých autonómnych oblastí ponúkajú mladým 
ľuďom pomoc pri získaní ubytovania.                                                                       
Kúpa 
V Španielsku sa kúpou majetkov zaoberajú agenti realitných kancelárií. 
Ak idete kúpiť majetok, legálna transakcia sa musí uskutočniť prostredníctvom 
notára.Bežná banka alebo sporiteľňa poskytne informácie o výške pôžičiek a 
patričných postupoch.Polročne „The Sociedad de Tasación“ vyrába bulletin, v 
ktorom sú zverejnené priemerné ceny realít, štatistika rastu cien a prognózy.                               
Prechodné ubytovanie 
Počas doby hľadania trvalého bývania, turistické kancelárie môžu poskytnúť 
zoznam prechodných ubytovní.„The Instituto de la Juventud“ podpísalo 
dohodu o spolupráci s miestnymi výbormi pri poskytovaní dočasne 
prenajímaných ubytovní pre mladých ľudí, najmä s nízkymi príjmami. 

Priemerná cena za 
jednu noc 
v hosteloch/hoteloch 

Ceny sa pohybujú okolo 10 Euro, taktiež môžete dostať zľavu, ak ste mladší 
ako 26 rokov, izba vás potom vyjde na 7 Euro. 

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

http://www.europeanhostelguide.com/ 
http://www.hihostels.com/ 
http://www.hostelseurope.com/ 
http://es.hotels.com/hotel-htdocs/es/index.htm 
http://www.europeanhostels.com/fall/ 
 

Práca 
 
Výška minimálnej 
mzdy 

Pre rok 2006 bolo výška minimálnej mzdy 540,50 Euro. Bežný pracovný čas je 
40 hodín týždenne, nesmie sa pracovať viac ako 9 hodín denne. Dovolenka 
nesmie byť menej ako 30 dní v roku. Daň z príjmu je 33%. Ak štátny sviatok 
pripadne na víkend, môže byť kompenzovaný voľným pondelkom.  

Stránky úradov práce http://www.inem.es/ciudadano/p_empleo.html 
http://www.adecco.es/ 
http://www.computrabajo.es/bt-ofertas.htm 
http://www.laboris.net/ 
http://www.trabajo.org 



http://www.infojobs.net/ 
Sociálne zabezpečenie: www.segsiocial.es/inss 
Ministerstvo práce a sociálnych vecí: www.mtas.es 
Ministerstvo vnútra: www.mir.es 

Portály na 
vyhľadávanie práce 
v krajine 

Informácie ohľadom práce a pracovných podmienok: 

www.paginas-salmon.com                                                                                                            
www.eures.sk    

 www.trabajo.org 

www.spainalive.com 

www.tecnoempleo.com 

www.computrabajo.es 

www.stepsone.es 

www.stepsone.es 

Práca v denníkoch na stránkach s inzerciou:                                                 
www.elpais.com 
www.abc.es 
www.elmundo.es 
www.larazon.es 
www.elperiodico.es 
www.eleuropeo.com 
www.estrelladigital.es 
http://www.surinenglish.com/index.php 
www.kiosco.net 
www.mir.es/oris/enlaces/prensa.htm  

Vyhľadávanie brigád, 
sezónnych prác, au-
pair agentúry 

Sezónne práce:                     
http://www.centrorisorse.org/it/giovani/lavoro_stagionale.htm 
http://europa.eu.int/youth/working/index_es_en.html 
www.balearic-jobs.com. 
www.oneillspubs.com_ 
Práca v lete: 
 http://compania.monster.es/monsterverano/ 
http://www.seasonworkers.com/FE/SummerJobs/jobsearchresults.asp 
http://www.summerjobs4u.co.uk/summer-jobs-spain.htm 
http://www.trabajarenvacaciones.com 
http://www.federacionbalearvela.org/ 
http://www.imfof.es/index.php 
http://www.federacionbalearvela.org/ 
www.oflaherty.com_ 
Práca v hoteloch:  
http://www.turijobs.com/_ 
http://valencia.loquo.com/spanish/cat/504 
http:\\www.terramiticapark.com   
http:\\www.animacion.net   
http:\\www.warnerbrospark.com    
http:\\www.portaventura.es  
http:\\www.dinopolis.com 
Práca pre cudzincov: 



http://fuengirola.costasur.com/en/ofertatrabajo.html  
Informácie 
o pracovných 
podmienkach 

Úrad pre sociálne zabezpečenie: www.segsiocial.es/inss 
Ministerstvo práce a sociálnych vecí: www.mtas.es 
Ministerstvo vnútra:  www.mir.es 

Možnosti pre 
podnikateľov/začínaj
úcich podnikateľov 

http://www.euroinfo.gov.sk/index/go.php?id=972                                            
Povolenie na založenie podniku 

Ak chcete získať viac informácií, kontaktujte departement urbanizmu na 
miestnej radnici. Licencia je nutná pre: 
1. Obchodné činnosti, ktoré obťažujú okolie, nie sú zdravé, alebo pri nich hrozí 
nebezpečie úrazu atď.  
2. Pre ostatné aktivity, z ktorých plynú rovnaké riziká.                 
Niektoré činnosti však musia byť zapísané v registri priemyselných zariadení:  
-výroba energií a činnosti s tým spojené,                                                                               
-ťažba nerastných surovín a aktivity s tým spojené,                                                                
-potravinársky priemysel,                                                                                                   
-dopravné činnosti a telekomunikačné služby,                                                                    
-inžinierske práce.  

Zápis do registra s.r.o.: Je povinný.  
Do obchodného registra sa zapisujú nasledujúce právne formy spoločností: 
akciová spoločnosť (Sociedad Anónima), spoločnosť s ručením obmedzeným 
(Sociedad de Responsabilidad Limitada) atď. 
Registrácia je v tomto prípade povinná. 
Príslušný úrad: obchodný register v mieste španielskeho sídla spoločnosti.  

Kontaktné miesta:                                                                                              
Registro Mercantil Central  
Tel: 0034(91)5631252 
Fax: 0034(91)5637869 
http://www.rmc.es 

Ostatné informácie 
k práci 

Ak ste získali pracovné povolenie v Španielsku, získali ste automaticky aj 
právo na pobyt v krajine. Po príchode do Španielska však musíte do 30 dní od 
vstupu do krajiny požiadať o pridelenie identifikačného čísla cudzinca , tzv. 
NIE (número de identificación de extranjero).                                                  
Zamestnanie v sektore služieb: 
www.todotur.net 
www.turijobs.com_ 
http://boards4.melodysoft.com/ 
http://www.computrabajo.es/bt-ofr-SC007-81.htm 
http://www.trabajarenvacaciones.com/ 
http://www.turiempleo.com/ 
Práca lektora angličtiny: 
http://www.windowsmedia.com/MediaGuide/laHome 
 http://www.sitiosespana.com/paginas/ 

   http://www.madridteacher.com/wanted-jobs-employment.htm 
   http://www.transitionsabroad.com/listings/work/esl/spain.shtml 
   http://www.teachinspain.org/ 
 Zamestnanie v oblasti sociálnej práce: 
 http://www.hacesfalta.org/voluntario/buscar_oportunidad_rem.asp 
 http://www.eduso.net 
Práca na Mallorke:   
http://www.inselradio.com/mallorca-jobangebote.php3 
 http://www.bolsadetrabajo.com/ 



 
 http://www.caeb.es 
 http://www.canaltrabajo.com/ 
 http://www.creyfs.es/esp/home.php 
 http://www.cenpla.es/ 

Štúdium 
Stredoškolské 
štúdium Zoznam stredných škôl, kde nájdete aj ich webové stránky: 

http://www.edunet.ie/links/ireland.html http://www.totalireland.com/index/ 

Školy môžu byť triedené nasledovne:                                                               
Verejné: 
Tieto školy sú verejné, sú povinné zodpovedať sa rôznym autonómnym 
komunitám, sú bezplatné.                                                                                  
Dotované štátom: 
Tieto školy zodpovedajú norme požiadaviek, sú dotované štátom; sú bezplatné, 
hoci môžu byť nejaké drobné poplatky zahrňujúce ošatenie, školský materiál, 
atď.; tento poplatok môže byť rozdielny u jednotlivých zriaďovateľov, ale 
poplatok je vždy nízky.                                                                                   
Privátne: 
Súkromné, ktorých náklady závisia od mnohých faktorov, ako je zápisné, 
platené mesačne a sú alebo nie sú v ňom zahrnuté poplatky za služby, napr. 
preprava, školská jedáleň, športy, technické vybavenie, atď. Minimálne 
náklady sú okolo 200 Eur/mesiac, kým maximálne závisia  
od dohodnutých služieb a typu školy, celková výška môže byť nad 500 Eur.       
Zápis 
Žiadosti sú zvyčajne predkladané od apríla, obdobie zápisu pre stredné a ďalšie 
vzdelávacie cykly je september; zápisné je potom v júni alebo v júli, podľa 
stupňa vzdelávania; vo zvláštnych prípadoch je zápisné počas mesiaca 
september.                                                                                                      
Školský rok 
Začiatok môže byť rôzny medzi autonómnymi oblasťami, ale začiatok je vždy 
v polovici septembra a koniec je v júni, s prázdninami počas Vianoc, Veľkej 
noci a leta, napríklad: 
- Začiatok: 18. september; 
- Koniec: 20. jún; 
- Vianoce: 23. december 2002 až 7. január 2003; 
- Veľká noc: 17. apríl 2003 až 25. apríl 2003; 
- Leto: 21. jún 2003 až 17. september 2003; 

Vysokoškolské 
štúdium 

Vysokoškolské štúdium poskytuje 48 verejných a 17 súkromných univerzít a 
vysokých škôl technických (Escuela Técnica Superior). Na väčšine škôl sa 
študuje v španielčine. Znalosť španielčiny by mala byť na úrovni jazykového 
certifikátu Diploma Superior de Español.                                                   
Vysokoškolské štúdium pozostáva z troch cyklov: 
Prvý cyklus (krátkodobé štúdium) trvá tri roky. Absolventi získajú titul des 
Diplomado alebo Arquitecto Técnico či Ingeniero Técnico. Pre pokračovanie v 
štúdiu v druhom cykle je väčšinou nutné ročné nadstavbové štúdium (Curso de 
Adaptación). 
Spojený prvý a druhý cyklus (dlhodobé štúdium) trvá zvyčajne 4-6 rokov. Po 
ukončení prvého cyklu študent získa titul, alebo pokračuje bez titulu v štúdiu 
v druhom cykle. Absolventi dlhodobého štúdia získavajú titul Licenciado alebo 
Arquitecto, resp. Ingeniero. 
Tretí cyklus (doktorandské štúdium) trvá 2 roky a končí sa udelením titulu de 
Doctor.Umelci študujú na umeleckých školách: hudbu na Conservatorios 
Superiores de Música, tanec na Conservatorios Superiores de Danza, 
divadelnú vedu na Escuela Superior de Arte DramáticoI, výtvarné umenie a 



dizajn na Escuela Superior de Diseno a reštaurovanie na Escuela Superior de 
Restauración y Conservación. 

Najznámejšie španielske univerzity                                                              
Univerzita v Salamance - vznikla okolo roku 1218 a je najstaršou a 
najvýznamnejšou univerzitou v Španielsku. Pôsobí ako centrum španielskej 
kultúry viac ako sedem storočí. Študovalo tu niekoľko významných 
španielskych osobností, napríklad Kryštof Kolumbus, Miguel Cervantes, 
Hernando Cortez a iní. Mesto Salamanca tvorí spolu s univerzitou unikátne 
kultúrne miesto, aké nemožno nájsť nikde inde v Španielsku. Viac informácií: 
www.usal.es.  
Univerzita Complutense v Madride - v 13. storočí ju založil kráľ Sancho IV. 
Kastílsky. Rozsah jej vzdelávacích kurzov (70) v súčasnosti patrí medzi 
najkompletnejšie v Európe a zahŕňa široké spektrum špecializácií v štyroch 
oblastiach: humanitná oblasť, matematika a prírodné vedy, zdravotníctvo a 
sociálne vedy. Univerzita má deväť fakúlt, na ktorých študuje okolo 88 000 
študentov. Pracuje tu približne 3000 administratívnych pracovníkov vrátane 
1200 univerzitných funkcionárov. Viac informácií: www.ucm.es.  
Univerzita v Barcelone (Universitat Autonóma de Barcelona) - jej vznik sa 
datuje do roku 1968. Je mladou a modernou vysokoškolskou inštitúciou. 
Vysoký štandard v oblasti výučby a výskumu z nej urobili jednu z popredných 
akademických inštitúcií v Európe. Pracuje tu 2900 učiteľov a 1300 
administratívnych pracovníkov. V súčasnosti tu študuje okolo 53 000 
študentov, z toho je 11 290 postgraduálnych a okolo 2500 zahraničných 
študentov. Viac informácií: www.uab.es.  
 
Sprievodca štúdiom v Španielsku:  http://www.iberestudios.com/ 
Zoznam univerzít a fakúlt: http://www.mit.edu:8001/people/cdemello/es.html  
Linky na jednotlivé univerzity: 
http://www.idealspain.com/Pages/Information/universities.htm  
Portál, kde sa môžete pýtať na to, čo vás zaujíma - http://www.educaweb.com/  

Stránky škôl Universitas Oberta de Catalunya  
http://www.uoc.edu/web/eng/index.html 
Universitat Autonoma de Barcelona 
http://www.uab.es/servlet/ 
Universitat de Lleida 
http://directory.google.com/Top/World/ 
Universitat de Vic 
http://directory.google.com/Top/World/Universitat_de_Vic/ 
Universitat Internacional de Catalunya 
http://www.unica.edu/ 
Universitat Polytecnica de Catalunya 
http://www.upc.edu/ 
Universitat Pompeau Fabra 
http://www.upf.edu/ 
Universitat Rovira i Virgilli 
http://www.urv.es/es_index.html 
Universidad de Sevilla 
http://www-en.us.es/ 
Univerzity na Baleárskych ostrovoch: 
http://www.uib.es/en/degrees/ 
Štúdium hrnčiarstva a keramiky: 
http://www.uab.es/servlet/Satellite 
Štúdium architektúry: 
http://www1.universia.net/EstudiosXXI/ 
Školy pre prekladateľov: 



 http://www.ugr.es/ 
Štúdium tanca, divadla, hudby v Madride:                       
http://www.resad.es/acceso.htm   
Univerzity a školy cestovného ruchu:  
http://www1.universia.net/catalogaxxi/ 

Štipendiá, granty pre 
študentov 

http://www.tumaster.com/ 
Ministerstvo školstva a vedy:  
http://216.239.39.104/ 
Vzdelávacie programy pre medzinárodných študentov, ktorí chcú študovať 
v Španielsku: 
http://www.spainexchange.com/es/estudiar_espana/estudiar_espana.php 

Jazykové kurzy Informácie o kurzoch španielčiny, online kurz španielčiny: 
http://www.idealspain.com/vls/index.htm  
Ponuka jazykových kurzov: http://www.spanishstudyholidays.com/  
Letné školy: 
http://www.valdosta.edu/europeancouncil/students/Spain/index.htm 
Výmenné pobyty: http://www.spainexchange.com/  

Ostatné informácie 
ku štúdiu 

http://www.iberestudios.com/                                                                               
Štúdium v Barcelone: http://www.studyabroad.com/barcelona.html  
Informácie pre medzinárodných študentov v Španielsku: 
http://internacional.universia.net/espanya/tips/eng.htm  

Banky Hlavné banky: 
Banka Bilbao- www.bbva.com  
Solbank - https://www.solbank.com/es/  
Banco Pastor - www.bancopastor.es  
Ľudová Banka Španielska - www.bancopopular.es   
Triodos Bank - www.triodos.com  
Banco Sabadell - http://www.bancsabadell.com/en/  

Slovenské 
veľvyslanectvo v 
Španielsku 

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Madride, Španielsko 
C/Pinar 20 
Madrid 
28006 
Tel: 0034-91 / 5903 861  
Fax: 0034-91 / 5903 868  
E-mail: mail@embajadaeslovaquia.es                                                                      
Web: www.madrid.mfa.sk 

Španielske 
veľvyslanectvo na 
Slovensku 

Veľvyslanectvo Španielskeho kráľovstva  
Prepoštská 10 
811 01 Bratislava 
Tel: +421 2 5441-5724 
Fax: +421 2 5441-5717 
Email: embespsk@mail.mae.es 
Web: www.mae.es/ambajadas/bratislava 

Ďalšie informácie: Stránka, kde si môžete naplánovať cestu po Španielsku: 
http://www.spain.info/TourSpain/ 

 


