ŠVÉDSKO
Krajina
Oficiálny názov
Rozloha
Hlavné mesto
Štátne zriadenie
Náboženstvo
Úradné jazyky
Územné členenie
Zákonodarná moc

Výkonná moc

Súdna moc

Ceny základných potravín

Švédsko
Švédske kráľovstvo
449 964 km2
Počet obyvateľov
9 011 000 (r. 2005)
Štokholm
Počet obyvateľov
1 873 000 (r. 2005)
konštitučná dedičná
Mena
švédska koruna
monarchia
1 SEK = 3,6 SKK
evanjelická luteránska cirkev (80 %); ostatné
Švédsky
24 krajov (län) a 286 samosprávnych okresov
Jednokomorový
parlament (Sveriges
Riksdag) má 349
poslancov a je
volený na 4 roky
Švédska vláda ako
Predseda vlády:
kolektívny orgán na
Frederik Reinfeldt,
čele s predsedom
od 06. októbra 2006
vlády
Systém súdnictva je
rozdelený medzi
súdy s bežnou
občianskou a
kriminálnou
jurisdikciou a
špeciálne súdy so
zodpovednosťou za
spory medzi
verejnými a
vládnymi autoritami.
mlieko: 8 SEK/liter,
chlieb: 10-20 SEK/bochník,
maslo: 20 SEK/500g;
Viac informácií nájdete na: http://www.sweden.se/

Cestovanie
Aktivity
Turistika
V Švédsku nájdete veľké množstvo turistických chodníkov. Pre vytrvalcov je poruke tzv,
Kráľovská cesta (Kungsleden), ktorá je dlhá 500 km, a ktorá vedie z Hemaranu pozdĺž nórskej
hranice až do Abiska.
Cykloturistika
Švédsky inštitút na podporu cyklistiky ponúka v spolupráci s miestnymi kanceláriami
cestovného ruchu cyklistické túry.

Golf
vo Švédsku je 150 golfových ihrísk. Jedno z nich sa nachádza v o vrchnej časti Polárneho
Kruhu, takže v lete môžete niekedy hrať 24 hodín denne. O polnoci sa tradične konajú súťaže.
Zimné športy
Okrem oblasti juhu môžete so snehom rátať od Decembra do Marca. Odporúča sa predovšetkým
bežkovanie. Na severe švédska je mnoho lyžiarskych stôp osvetlených. Na severe sú taktiež
dobré podmienky na zjazdové lyžovanie, okrem toho sú tam ponúkané jazdy so psími záprahmi.
Vodné športy
Švédsko má stovky kilometrov pláží a 96.000 jazier so všetkými možnosťami vodných športov
(člnkovanie, plavby na plachetniciach, kanoing, jazdy na divokej vode, windsurfing)
Pri skalnatom pobreží severne od Göteborgu sa od Júna do Augusta usporiadávajú potápačské
kurzy.
Člnkovanie
V mnohých kempingoch je možné si požičať, prenajať člny a kanoe. Plachetnice a člny je možné
si prenajať na viac ako 25 miestach vo Švédsku.
Na veľa kanáloch sú ponúkané výletné plavby. Zo Štokholmu plávať k Schären (vyše 30.000
ostrovov).
Rybolov
Na piatich najväčších jazerách nie je potrebné vlastniť rybársky preukaz, no na menších jazerách
a riekach je potrebná licencia, ktorú možno získať v obchodoch so športovými potrebami a na
dopravných inšpektorátoch. Taktiež sú
ponúkané rybárske zájazdy k moru. Švédsky zväz turistiky-Svenska Turistföreningen (STF)
uverejňuje zoznam rybárskych prístavov, ktoré takéto zájazdy ponúkajú.
Gastronómia
Reštaurácie sú drahé, najlacnejšie sú obedy. Aby ste si typickú studenú misu (Smörgĺsbord)
vychutnali, mali by ste pokrmy jesť v tradičnom poradí. Najskôr ochutnajte obloženého haringa
so slanými zemiakmi, potom možno ďalšie pokrmy z rýb, studenú pečené mäso, paštétu, plnené
teľacie mäso, alebo údené sobie mäso. Potom nasledujú teplé jedlá z haringov, mäsové knedlíky,
alebo omeleta.
Zvyklosti
Okrem úradného styku je vo Švédsku bežné tykanie. Nedochvíľnosť je považovaná za veľmi
neslušnú. Pri vstupe do domu sa vyzúvajú topánky. Považuje sa za slušné počkať s pitím kým
hostiteľ pozdvihne pohár a vysloví prípitok. Nazdravie sa povie "Skĺl". Po jedle sa poďakujete
tomu, kto pripravil jedlo so slovami »Tack för maten«. Pohodlné oblečenie na volný čas je všade
normálne, len v lepších reštauráciách sa očakáva elegantnejšie oblečenie. Vo verejných
budovách a dopravných prostriedkoch je fajčenie zakázané.
Všeobecné turistické
Základné informácie o krajine: http://www.sweden.se/
informácie a stránky
K dispozícii je aj virtuálna mapa Švédska: http://www.sna.se/
Turistické informácie získate na: www.swetourism.se alebo
www.visitsweden.se .
Užitočná môže byť i stránka www.stockholm.se .
Linky na turistické informácie o Švédsku: www.gosweden.org
Hlavná stránka na
Ako sa tam dostať?
vyhľadávanie
autobusových/vlakových
Autom: cez Poľsko a trajektom do Švédska. Dlhšia cesta ale po
spojení
autostrádach vedie cez Českú republiku, Nemecko a Dánsko. Viac
na: http://rp.rac.co.uk .
Použitie diaľnic nie je spoplatnené. Pri vstupe do SE sú vykonávané
náhodné colné kontroly zamerané najmä na kontrolu množstva
dovážaného alkoholu a cigariet. Pre občanov EÚ platia nasledovné

limity povoleného dovozu alkoholu a cigariet do SE pre osobnú
potrebu : 10 l tvrdého alkoholu, 110 l piva, 90 l ľahkého vína, 20 l
silného vína a 800 ks cigariet. Veľmi prísne je postihované
pašovanie akýchkoľvek drog (trest odňatia slobody až 10 rokov).
Autobusom: pravidelnou linkou raz týždenne z Brna cez Prahu do
Trelleborgu, Malmö, Göteborgu a Štokholmu. Vzdialenosť 2120
km, čas jazdy: 30 h.
Vlakom: S prestupom v Berlíne alebo v Hamburgu cez Kodaň do
Malmö a odtiaľ do ďalších švédskych miest. Čas jazdy 26 – 30 h.
Letecky: Priamo z Viedne 3-krát denne do Štokholmu a raz denne
do Göteborgu linkami Austrian Airlines (viac na www.aua.com). Z
Bratislavy spoločnou linkou Lufthansa/Scandinavian Airlines SAS s
prestupom v Mníchove do Štokholmu a Göteborgu, alebo s ČSA do
Prahy na lety ČSA do Štokholmu a Göteborgu.
Loďou: Z nemeckého Sassnitzu a Rostocku idú trajekty do
Trelleborgu, z Rostocku aj do Gedseru v Dánsku. Po tranzite
Dánskom z Helsingøru treba trajektom do Helsinborgu. Všetky
linky prevádzkuje trajektová spoločnosť Scandlines
(www.scandlines.se).

Informácie a stránky
železníc/vlakovej dopravy

Táto stránka umožňuje vyhľadávanie autobusových, ale aj
vlakových a lodných spojení a obsahuje tiež informácie o cenách a
pod.: www.resplus.se .
Sprievodná stránka švédskej autobusovej federácie:
www.bussbranschen.se - je len vo švédštine .
Doprava
Automobilová doprava: V rozľahlej krajine je vyše 210-tisíc km
veľmi kvalitných dobre udržiavaných ciest, poväčšine s pevným
povrchom a 1428 km autostrád, na ktorých sa jazdí bez poplatku. V
odľahlých končinách sa odporúčajú autá s pohonom na všetky
kolesá. Mototuristika je príjemným zážitkom, pretože cesty vedú
nádhernou krajinou a domáci vodiči sú väčšinou ohľaduplní. V
zime však pozor na zľadovatené úseky na vedľajších cestách na
severe. Na severe najmä v noci hrozia zrážky áut so sobmi a losmi,
ktorí sa zatúlajú na cestu. Vodičov na toto nebezpečie upozorňujú
dopravné značky. Autá musia aj cez deň jazdiť so svetlami.
Povolená hladina alkoholu v krvi je 0,2 promile. Pri cestách
osobným automobilom sa vyžaduje tzv. zelená karta. Polícia
prísne trestá prekročenie rýchlosti a nesprávne parkovanie či
parkovanie bez úhrady (400-750 SEK).
Autobusová doprava: má kvalitnú širokú sieť liniek, autobusy sú
pohodlné, čisté a rýchle. Veľa dopravcov má počas víkendov
osobitné zľavy.
Trajektová doprava: Okrem trajektov do všetkých pobaltských

krajín premávajú trajekty aj popri pobreží a na väčších jazerách.
(Viac na: www.ferrycenter.se)
Železničná doprava: Vyše 12 000 km tratí spája všetky veľké
mestá. Švédske štátne železnice SJ ( viac na www.resor.sj.se,
www.inlandsbanan.se) ponúkajú najrôznejšie zľavy, aby si udržali
cestujúcich. Štát podporuje železničnú dopravu ako ekologickejšiu
než iné druhy dopravy. Vlaky sú mimoriadne populárne aj medzi
zahraničnými turistami, lebo poskytujú jedinečnú panorámu.
Cestujúci do 26 rokov i seniori majú výrazné zľavy.
Letecká doprava: Vnútroštátna doprava je na 30 letísk. Po krajine
je aj vyše 220 malých letísk pre súkromnú dopravu. Najväčšie
letisko s medzikontinentálnou dopravou je Stockholm-Arlanda,
hlavné mesto má aj letisko Bromma a nízkotarifné lety smerujú na
neďaleké letisko Skavsta. Ďalším dôležitým letiskom jen aj
Göteborg-Landvetter, regionálne spojenia do škandinávskych krajín
a Nemecka sú aj z niekoľkých menších letísk. Najväčším
dopravcom je švédska časť nadnárodnej spoločnosti Scandinavian
Airlines System (SAS).
Lodná doprava: Trajektová doprava cez Baltické more vedie z
Poľska, Nemecka, Dánska, Lotyšska a Estónska. Cestovný lístok sa
v hlavnej sezóne oplatí kúpiť dlhší čas vopred.
Webové stránky
Stránka švédskej železničnej spoločnosti umožňuje vyhľadávanie
vlakových spojení a poskytuje ďalšie informácie o železničnej
doprave vo Švédsku: www.sj.se .
Informácie o železničnej doprave v celej Škandinávii:
www.scanrail.com .

Stránky autobusových
prepravcov

Letecké spoločnosti pre
vnútroštátne lety

Sprepitné
V reštauračných a hotelových účtoch je zarátaný poplatok za
obsluhu, takže extra sprepitné sa neočakáva. Cez noc je tento
poplatok vyšší. Taxikári očakávajú minimálne 10%.
Pre západné Švédsko - www.vasttrafik.se
Pre severné Švédsko - www.ltnbd.se
Na tejto stránke sa dá naplánovať cesta, poskytuje informácie o
regionálnych linkách, cenách aj vlakových spojeniach www.skanetrafiken.skane.se
Pre región Västmanlands - www.vl.se
Pre región Lunde - www.lunde.se
Škandinávske aerolínie; dá sa naplánovať vnútroštátny let; obsahuje
stránku so zľavami pre študentov - www.sas.se
Stránka škandinávskych aerolínií pre medzinárodnú leteckú
dopravu do švédska; na úvodnej strane treba vybrať krajinu odletu
(a tam zistíme, že zo Slovenska sa priamo do Švédska nelieta) www.skandinavian.net
Spoločnosť prevádzkujúca vnútroštátne lety - www.skyways.se

Stopovanie
Ostatné informácie
k cestovaniu

Švédsko nie je veľmi vhodná krajina na stopovanie. Zastavujú
zväčša zahraniční turisti.
Švédsko-anglický a anglicko-švédsky internetový slovník:
http://www-lexikon.nada.kth.se/skolverket/swe-eng.shtml
Nočný život
V Štokholme nájdete nespočetné množstvo pohostinstiev, kaviarní,
diskoték, kín a divadiel. Na vidieku je ponuka obmedzená a večery
prebiehajú pokojnejšie.
V lete sa v mnohých švédskych mestách konajú koncerty a
divadelné predstavenia pod holým nebom.
Pitie
Mládeži do 20 rokov sa alkohol nepredáva. Víno, pivo a alkohol sú
predávané v štátnych obchodoch, ktoré majú normálne otváracie
hodiny. V nedeľu sa v reštauráciách nepredáva alkohol do 13.00
hod. Po polnoci je možné alkohol kúpiť len v nočných podnikoch,
ktoré mávajú otvorené do 02.00 alebo 03.00 Hod. Pokuty za alkohol
za volantom sú veľmi vysoké.
Nákupy
sklo, krištálové sklo, výrobky zo striebra, ocele a výrobky
umeleckých remeselníkov.
Otváracie hodiny obchodov: Po-Pia: 09.00-18.00 hod; So: 09.0016.00 hod. Vo veľkomestách sú nákupné domy v určité dni
otvorené do 20.00/22.00 hod., niektoré aj v nedeľu od 12.00-16.00
hod. Na vidieku sa obchody a benzínové pumpy zatvárajú o
17.00/18.00 hod.
Telefón
Na poštách telefóny nie sú, no nájdete ich v tzv. telegrafných
úradoch (Telegrafbyrĺer). Telefónne karty (Telefonkort) dostanete v
novinových stánkoch a obchodoch s tabakom. Telefóny na kreditné
karty sú označené nápisom " CCC". Predvoľba krajiny: +46
Mobilné telefóny: mobilné spoločnosti IQ (GSM
9010/1800),EUROPOLITAN (GSM 900)), a Telia AB (GSM 900).
Internet/E-mail
Svenska Internet Centralen (Internet: http://www.sic.se), Dataphone
(Internet: http://www.dataphone.net ) a Net Guide Scandinavia
(Internet: http://www.netg.se ). Internetové kaviarne sú vo všetkých
mestách a okolí.
Pošta
Niektoré poštové úrady majú cez júl v nedeľu zatvorené. Poštové
schránky sú žltej farby. Známky dostanete v kníhkupectvách a
novinových stánkoch. Leteckou poštou trvá doručenie listu v rámci
Európy asi 3-4 dni. Otváracie hodiny na poštách: Po-Pia: 09.0018.00 hod, Sob.:09.00-12.00 hod. Vo vidieckych oblastiach sú
otváracie hodiny často skrátené.

Ubytovanie
Lacné ubytovanie pre
študentov/mladých ľudí

Turistické

Stránka švédskeho združenia mládežníckych hostelov;
vyhľadávanie hostelov podľa mesta alebo mena: www.svif.se
Vyhľadávanie hostelov podľa regiónov,
hostel sa po švédsky povie „Vandrarhem“ - www.stfturist.se
Vyhľadávanie kempov podľa mesta alebo mena; informácie o

ubytovne/campy

Stránky na vyhľadávanie
ubytovania
Ostatné informácie
k ubytovaniu
Priemerná cena za jednu
noc v hosteloch/hoteloch
Odkazy na portály, kde si
mladí ľudia hľadajú alebo
ponúkajú ubytovanie

kempingovej karte so zľavami; klasifikácia kempov; odkazy na
ďalšie stránky : www.camping.se
Vyhľadávanie a stránka o kempoch, ale len vo švédčine:
www.scr.se
Vyhľadávanie všetkých typov ubytovania, nielen hotelov www.hotellguiden.se
Prenájom chát od 35 SEK osoba/noc:
http://www.sverigeturism.se/stugor/index2.htm
Hostely asi 20 - 30 € /noc
Hotely od 30 € /noc
Hospitality Club vo Švédsku; stránka poskytuje informácie aj o
iných štátoch a skúsenostiach s ubytovaním:
http://www.hospitalityclub.org/hc/hcworld.php?country=185

Práca
Všeobecné info

Výška minimálnej mzdy
Stránky úradov práce

Portály na vyhľadávanie
práce v krajine

Vyhľadávanie brigád,
sezónnych prác, au-pair
agentúry
Informácie o pracovných
podmienkach
Možnosti pre
podnikateľov/začínajúcic
h podnikateľov

Všetky informácie týkajúce sa práce, vízovej povinnosti,
pracovných povolení, prisťahovania sa do Švédska sa nachádzajú na
stránke migračného úradu: www.migrationsverket.se
nie je zadefinovaná
Potrebné informácie nájdete na tejto stránke, treba kliknúť na
„Other languages“ a potom vybrať v tabuľke „English“:
www.ams.se
Tieto stránky sú len vo švédčine:
www.jobbet.se
www.jobline.se
www.platsbanken.ams.se
Bezplatná registrácia:
www.platsannons.nu/
www.platsbanken.se
www.poolia.se
Možnosť hľadať zamestnanie alebo vyplniť životopis;
v angličtine: www.poolia.se
Informácie o sociálnom poistení, konkrétnych pracovných
možnostiach, národných pracovných programoch:
http://www.forsakringskassan.se
Letné brigády
www.sommarjobb.se
www.interteam.se
www.migrationsverket.se
http://www.euroinfo.gov.sk/index/(slovenská stránka)
Prístup na pracovný trh:
Na prácu vo Švédsku nepotrebujete pracovné povolenie, pracovný
trh je to úplne otvorený.
Požiadavky na založenie podniku:
Vo Švédsku môže začať podnikať osoba staršia ako 18 rokov,
nesmie byť však vyšetrovaná kvôli úpadku. Opatrovníci podľa
zákona o rodine podnikať nemôžu.
Kto chce vo Švédsku podnikať a má trvalé bydlisko mimo

švédskeho územia, musí určiť švédskeho rezidenta, ktorý bude
zaregistrovaný ako manažér.
Akýkoľvek druh spoločnosti s ručením obmedzeným alebo
hospodárske združenie, môžu zvyčajne zakladať iba rezidenti z
krajín Európskeho hospodárskeho priestoru.
Verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, spoločnosť
s ručením obmedzeným a hospodárske združenie, musia byť
registrované na Patentovom a registračnom úrade (na oddelení
obchodných spoločností). Registrácia je v určitých prípadoch
povinná aj pre podniky jednotlivca, v závislosti od podnikateľskej
činnosti.
Patentový a registračný úrad
Patent and Registration Office
SE-851 81 Sundsvall
Tel: + 46 8 764 80 00
Fax: + 46 8 28 03 32
prv.bolag@prv.se
www.prv.se
Spoločnosti, ktoré poskytujú finančné služby, potrebujú povolenie
od Švédskej finančnej inšpekcie (Finansinspektionen)
Finansinspektionen
Box 7831
SE-103 98 Stockholm
Tel: + 46 87 87 80 00
Fax: +46 8 24 13 35
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se
Švédsky národný daňový výbor
The Swedish National Tax Board
Tritonvägen 21
SE-171 94 Solna
Tel: + 46 8 764 80 00
Fax: + 46 8 28 03 32
servicejouren@rsv.se
www.rsv.se

Ostatné informácie k
práci

Zápis do obchodného registra
Patentový a registračný úrad
Patent and Registration Office
SE-851 81 Sundsvall
Tel: + 46 8 764 80 00
Fax: + 46 8 28 03 32
prv.bolag@prv.se
www.prv.se
Sociálne zabezpečenie; stránka sociálnej poisťovne:
http://www.forsakringskassan.se/sprak/

Dane: http://skatteverket.se/ (šved.)
Sociálne zabezpečenie a poistenie: http://skatteverket.se/

Štúdium
Stredoškolské štúdium

Vysokoškolské štúdium
Stránky škôl

Štipendiá, granty pre
študentov
Letné školy
Stáže, výmenné študijné
pobyty
Jazykové kurzy
Ostatné informácie ku
štúdiu
Slovenské veľvyslanectvo
v krajine

Veľvyslanectvo krajiny
na Slovensku

Internetové adresy bánk v
krajine

Ponuka rôznych kurzov a učebných plánov, pobyty trvajúce od
týždňa po roky, všetky informácie ako i virtuálnu mapu škôl nájdete
tu - http://www.folkhogskola.nu/english
Informácie o štúdiu - www.studyinsweden.se
Zoznam švédskych vysokých škôl a inštitúcií vyššieho vzdelávania
s aktívnymi linkami doplnený o informácie o systéme
vysokoškolského štúdia vo Švédsku:
List_of_universities_in_Sweden
Zoznam švédskych vysokých škôl: http://www.cybercityonline.net/edu/
Informácie o rôznych typoch štipendií vo Švédske, ktoré spravuje
Švédsky inštitút: http://www.sweden.se/templates/
Informácie o štúdiu, stážach, výmenných pobytoch a podobne;
vpravo hore je okno pre výber jazyka: www.programkontoret.se/
www.studyinsweden.se
Veľvyslanectvo SR v Štokholme
Arsenalsgatan 2/3.TR.
Box 7183
SE-103 88 Štokholm (Stockholm)
Švédsko (Sverige)
Tel.: +46-8 / 611 9005
Fax: +46-8 / 611 9002
E-mail: info@slovakemb.se
Internet: www.slovakemb.se
Veľvyslanectvo Švédskeho královstva v Bratislave
Palisády 29, 4.posch.
SK-811 06 Bratislava 1
Slovenská republika (Slovak Republic)
Tel.: +421-2 / 5910 2200
Fax: +421-2 / 5910 2233
E-mail: ambassaden@swedishembassy.sk
Švédska národná banka: www.riksbank.se
Linky zo stránky švédskej národnej banky na bankové inštitúcie vo
Švédsku: http://www.riksbank.com/

