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

Výkonná moc
Súdna moc
Ceny základných potravín

Talianska republika
301.336 Km2
Počet obyvateľov
58 103 033 (2005)
Rím
Počet obyvateľov
2.823.804
republika
Mena
€ Euro
rímsko- katolícke (97,6), protestanti - 0,7%, moslimovia0,9%, ostatné0,8%
taliančina, regionálne: nemčina (Južné Tirolsko), francúzština
20 regiónov, 105 provincií, 8 102 obcí
Dvojkomorový
Poslanecká snemovňa Senátu (315 volených
parlament, zložený z
(603 členov)
členov) a 11
Poslaneckej snemovne
doživotných senátorov
(630 poslancov) a Senátu
vymenovaných
(315 volených členov)
prezidentom
Štát sa člení na 20
autonómnych
historických krajov,
ktoré majú svoje
zákonodarné orgány
(regionálne rady)a
takisto svoje výkonné
orgány (výkonné
výbory)
Vláda
chlieb: 2.30 do 4 €
maslo 250 gr.: 2.00 €
mlieko: 1.50 €
minerálka: 0.80 €
250g balenie kávy: 2.50 €

Cestovanie
Taliansko sa rozkladá na Apeninskom polostrove. Severným okrajom sa v tvare polkruhu tiahnu alpské
chrbty. Tu sa týči najvyšší bod Talianska, Monte Bianco (4807 m). Na juhu ju ohraničujú Apeniny,
ktoré sú bočnou vetvou vychádzajúcou zo Západných Álp a pokračujúcou cez celý polostrov.
Prirodzeným pokračovaním polostrova je ostrov Sicília (25 426 km2), na jeho východnej strane čnie
najvyššia sopka Európy, Etna (3340 m). V blízkosti tuniských brehov ležia Pelagické ostrovy a ostrovy
Pantelleira. Apeninský polostrov sprevádzajú viaceré skupiny ostrovov (Toskánske ostrovy, Tremitské
ostrovy a i.), z ktorých sú najnavštevovanejšie sopečné Liparské ostrovy.
Sicília
Najväčší ostrov Talianska, ktorý bol už pred stáročiami nazývaný, "Ostrovom slnka" pre svoje
subtropické podnebie. Teploty sa pohybujú od 23 °C v máji až do 38°C v auguste. Symbolom Sicílie je
doteraz v Európe najväčšia činná sopka Etna. Pre jedinečnú krásu krajiny, pekné pláže a množstvo
cenných antických pamiatok je Sicília vyhľadávaným turistickým miestom po celý rok. S Talianskom
ostrov spája pravidelná lodná doprava z prístavu Reggio Calabria a Villa S.Giovanni do Messiny.
Hlavným mestom Sicílie je Palermo.
Sardínia

Druhý najväčší ostrov v Stredozemnom mori je nazývaný "božskou šlapajou", podla legendy, že keď
Boh vkročil do nekonečných vôd sveta po prvý krát, na mieste jeho prvej šlapaje vystúpila z mora tichá
pevnina - dnešná magická Sardínia. Rôzne národy obývajúce Sardíniu v minulosti zanechali na otrove
architektonické pamiatky z ktorých niektoré sú skutočným skvostom. K takýmto patria typické
sardínske stavby nuragi. Sú roztrúsené po celom ostrove a miestami sa zachovali aj celé dediny ako Su
Nuraxi. Ostrov má aj ďalšiu devízu, prekrásne morské pobrežie. Sardínia má právom prívlastok
"európsky Karibik". Piesčitých pláži s oslnujúcim pieskom, skalnatých útesov a podmorských jaskýň je
tu plné priehrštie.
Severná Sardínia
Ak hľadáte to najkrajšie, navštívte severo - východné pobrežie Sardínie. Územie v okolí cca 50 km od
prístavu Olbia je známe prekrásnymi bielymi plážami, tyrkysovo - zeleným morom hrajúcim všetkými
odtieňmi, priehľadnými plytčinami ale aj príjemnými strediskami ožívajúcimi najmä večer pri
večerných vychádzkach.
Ischia
Ischia je so svojou rozlohou 4633 km2 najväčším ostrovom v Neapolskom zálive a je vzdialená od
Neapola len 1 1/2 hodiny plavby loďou. Ostrov je sopečného pôvodu a uprostred ostrova sa dodnes týči
nečinná sopka Epomeo. Sopečná činnosť priniesla ostrovu jeho dnešné bohatstvo, vyše 300 horúcich a
studených termálnych prameňov. Termálne pramene ponorené do stredomorskej vegetácie a okolité
more a pamiatky urobili z Ischie ostrov turistov. Okrem rôznorodých piesčitých či skalnatých morských
pláží, má väčšina hotelov na Ischii svoje kúpeľné oddelenia, kde je možné absolvovať rôzne liečebné
procedúry a tiež skrášľovacie kozmetické kúry.
Kalábria
Najnižšia časť Apeninského poloostrova s krásnou prírodou a s prevažne hornatou krajinou, v ktorej sa
prakticky nevyskytuje priemysel. Vyznačuje sa teplým a príjemným podnebím od apríla až do októbra, s
teplotami okolo 30 °C v máji, júni a v septembri. V júli a v auguste teplota dosahuje okolo 40 °C.
Odmenou pre každého návštevníka Kalábrie sú nádherné prírodné scenérie.
Rimini
Kraj Emilia Romagna - turisticky najznámejšia Jadranská kúpeľná oblasť, ležiaca na niekoľko km dlhej
slnečnej riviére tiahnucej sa od oblasti Ravenny až po Cattolicu. Najväčšie turistické stredisko tejto
oblasti RIMINI je bohaté na množstvo historických pamiatok z dôb antických i stredovekých, jeho
severné prímestské časti Rivabella, Viserba, Viserbella a Torre Pedrera sú známe a vyhľadávané skôr
ako prímorské kúpele podobne ako Cervia, Misano Adriatico, Cesenatico alebo Milano Marittima. V
tejto oblasti odporúčame navštíviť najmä blízke San Marino, Taliansko v miniatúre vo Viserbella,
delfinárium v Rimini, alebo niektorý z množstva zábavných parkov a aquaparkov.
Lignano
Najväčšie a najnavštevovanejšie stredisko na severe Adriatickej riviéry, výborná dopravná dostupnosť,
dlhé pieskové pláže s pozvoľným vstupom do mora, obchody, reštaurácie, pizzerie. Letovisko sa člení
na rušnejšiu časť SABBIADORO a tichšiu, neskôr vybudovanú časť PINETU.Veľkou atrakciou pre deti
a mládež je vodný park známy pod menom Aquasplash. K dispozícii sú: bazény, tobogan, tenisové
kurty, športoviská… Neďaleko vodného parku je letné kino s programom pre deti aj dospelých.
Eraclea Mare
Presne v strede medzi Lido di Jesolo a Caorle sa nachádza menšie prímorské letovisko – zelená lagúna
Benátskeho zálivu – mestečko Eraclea Mare. Stredisko je mimoriadne vhodné pre rodiny s malými
deťmi vzhľadom na veľmi dobrý prístup k vode a malú vzdialenosť od ubytovania na pláž. Z
apartmánových domov, viliek, bungalovov a hotelov sa na 8 km dlhú pieskovú pláž prejdete píniovým
hájom, ktorý lemuje celé pobrežie strediska. Niekoľko pizzerií, kaviarní, reštaurácií a zmrzlinárni
uspokojí vaše nároky na príjemné posedenie po horúcom dni na pláži. Pre malých ale i veľkých
návštevníkov strediska sú pripravené rôzne atrakcie – bicykle pre celú rodinu, zájazdový cirkus, hracie

automaty, autíčka, jazda na koni, diskotéka a mnohé ďalšie lákadlá.
Lido di Jesolo
Najväčšie stredisko Benátskej riviéry s vyše desaťkilometrovou plážou, 3 km vzdialené od mestečka
Jesolo. Lido di Jesolo má základné časti - Zona Pineta, Zona Centro a Zona Faro. Naprieč celým Lidom
vedie promenáda s obrovskou koncentráciou reštaurácii, kaviarní , cukrární, obchodníkov, barov a
diskoték. V centre na Piazza Drago je autobusová stanica (so spojením do Benátok), ďalej je tu Luna
Park Jesolandia, turistická informačná centrála a krytá plaváreň Palestra. Stredisko ponúka jedinečné
možnosti pre milovníkov športu. Najbližšia trasa vedie po rakúskej autostráde A2, popri Tarvisiu a
Udine, so zjazdom S. Dona di Noventa.
Benátska riviéra
Bibione
Prímorské letovisko BIBIONE si za posledné roky obľúbilo veľa slovenských i zahraničných turistov.
Jeho rozľahlé pláže, kľudné a bezpečné more, bohaté borovicové háje a pohostinnosť tunajších ľudí
poskytuje plné uspokojenie každému návštevníkovi tohto letoviska. Bibione leží na pobreží, asi 80km
severne od Benátok, ktorých krásu nie je nutné zdôrazňovať. Okrem Benátok máte však možnosť
navštíviť i ďalšie blízke kultúrne a umelecké strediská ako je Verona, Vicenza, Padova, Treviso a Terst.
Neďaleko od letoviska sa nachádzajú i slávne zámky v Passariano alebo v Alvisopoli. K životu v
letovisku neodmysliteľne patrí i množstvo reštaurácií, pizzerií, barov a cukrární, ktoré ponúkajú turistovi
nielen výborné jedlá, vybrané vína a ryby, ale tiež špargľu a jahody, ktoré nemôžu chýbať ani na
žiadnom tunajšom miestnom trhovisku. K športovému vyžitiu je v Bibione k dispozícii tenis, kolky,
volejbal, windsurfing, kánoe a tiež jazda na koni alebo na horskom bicykli alebo návšteva miestneho
kúpaliska. Príjemné večerné rozptýlenie Vám umožní návšteva niektorého z množstva nočných
podnikov, diskoték, kaviarní, Lunaparku, alebo jednoducho prechádzka po morskom pobreží, odkiaľ je
počuť rytmus, v ktorom mestečko žije.
Všeobecné turistické
Praktické informácie a tipy - http://www.skrz.sk/taliansko
stránky
www.turismo.it
Turistické a dovolenkové tipy - www.sopka.cz
Stránka Ministerstva zahraničných vecí SR poskytuje informácie pre
turistov- www.mzv.sk
Informačný portál s informáciami o krajinách - www.euroinfo.gov.sk
Portál s informáciami o pracovných možnostiach v jednotlivých krajinách:
www.eures.sk
http://wikitravel.org/en/Italy
Tipy na trávenie času v Taliansku: http://www.initaly.com/travel/travel.htm
Možnosti podľa regiónov: http://www.initaly.com/
Možnosti dopravy a ubytovania: http://www.travel-library.com
Hlavná stránka na
www.trenitalia.it
vyhľadávanie
autobusových/vlakových
spojení
Stránka železníc/vlakovej www.ferrovie.it
dopravy
Železničná sieť v Taliansku má 16.000 km, polovica z nich je
elektrifikovaná.
Cestovné je pomerne nízke a je závislé od vzdialenosti. V predaji je mnoho
zvýhodnených cestovných lístkov. Italy Railcard, je určená len pre osoby,
ktoré majú trvalé bydlisko mimo územia Talianska, oprávňuje k
neobmedzenému cestovaniu vlakmi po celej krajine.
Táto karta je platná podľa vášho výberu 8, 15, 21 alebo 30 dní. Italy
Flexicard funguje podobne ako Italy Railcard, platí 4, 8 alebo 12 dní v
rámci časového úseku jedného mesiaca. Deti vo veku 4 - 14 rokov zaplatia
len polovicu prejdených kilometrov.
V mnohých mestách a na ostrovoch premávajú regionálne a prímestské

Stránky autobusových
prepravcov

Letecké spoločnosti pre
vnútroštátne lety

Ostatné informácie
k cestovaniu

vlaky.
www.bus.it
Medzi mestami a obcami premávajú diaľkové autobusové linky.
Regionálne autobusové siete sú veľmi dobré aj na Sardínii a Sicílii. Vždy si
vopred pozorne preštudujte cestovný poriadok, pretože niektoré autobusy
premávajú len zavčasu ráno a večer a doprava v nedeľu býva veľmi
obmedzená.
www.aeroporti.com/aeroporti.html
http://www.alitalia.it/
www.meridiana.it
www.flyairone.it
Talianska národná letecká spoločnosť sa volá Alitalia (AZ). Dobré nonstopspojenia do Ríma, pravidelné a čártrové spojenia do miest Neapol (Neapel),
Benátok (Venedig), Milána, Catania, Florenz, Palermo, Genua, Bologna,
Pisa, Turin a Rimini.
Linky na všetky ostatné talianské letiská nájdete tu http://www.italyfarmhousesrental.com/information/Italian_airports.htm
Na diaľnici a mimo mesta je potrebné mať rozsvietené svetlá na
motorovom vozidle. Je prísne zakázané telefonovať počas jazdy
motorovým vozidlom z mobilného telefónu. Maximálna povolená hranica
alkoholu je 0,5 promile. Počas jazdy motorovým vozidlom je potrebné
disponovať bezpečnostnou vestou. Jazda na bicykli nevyžaduje nosenie
helmy.
Otváracie doby v obchodoch: Po-Pia 08.30-13.00 Hod. V severnom
Taliansku zatvárajú obchody skôr. Obchody s potravinami mávajú v stredu
poobede zatvorené.
Občania SR, ako občania EÚ, môžu do Talianskej republiky cestovať
s platným cestovným pasom alebo občianskym preukazom platnými
minimálne 3 mesiace.
Maloleté a mladistvé osoby do 16 rokov môžu byť zapísané v cestovnom
pase rodičov. Samostatne cestujúce maloleté osoby do 15 rokov s vlastným
cestovným pasom musia disponovať prehlásením rodičov, že cestujú s ich
súhlasom do TR.
Metská doprava
Všetky mestá a veľkomestá majú dobrý systém mestskej a prímestskej
dopravy. Metro: V Ríme sú dve podzemné dráhy. Metropoloitana A vedie
od Via Ottaviano cez stanicu Termini ku Via Anagnina, metropolitana B
premáva medzi Stazione Termini a výstaviskom Via Laurentina. V Miláne
taktiež premáva metro.
Električka
V Ríme je 8 električkových dráh, električkové dráhy majú 28 km. Miláno,
Neapol a Turín majú taktiež električkovú dopravu. Autobus: Autobusové
linky premávajú vo všetkých mestách a veľkomestách. Rím má obsiahlu
sieť mestskej autobusovej dopravy, ktorá je prakticky doplnená metrom a
električkovou dopravou. Cestovné lístky sú univerzálne a umožňujú počas
75 minút cestovať všetkými prostriedkami mestskej dopravy a
neobmedzene presadať. Celodenné alebo týždňové cestovné lístky si
môžete kúpiť v automatoch, na zastávkach a nástupištiach. Ďalšie
informácie dostanete v turistických informáciách, ktoré sa nachádzajú
priamo oproti Stazione Termini.

Taxi
V Ríme sú taxíky drahé a platí tu príplatok za cestovanie v noci, batožinu a
telefonickú objednávku. Taxíky bez taxametra radšej nepoužívajte.
Taxikári neočakávajú sprepitné.

Ubytovanie
V Taliansku je zhruba 40.000 hotelov. Všetky hotely majú pevné ceny, ktoré sú závislé od vybavenia,
sezóny, služieb a polohy. Podľa zákona si hostia musia dať od hotela vystaviť oficiálny účet.
V Ríme sa nachádza mnoho hotelov, napriek tomu sa odporúča rezervácia vopred. Ceny ubytovania sú
tu veľmi vysoké a za všetky služby sa platí extra. Nechajte si vopred udať celkovú sumu. Lacnejšie
ubytovanie nájdete v štvrti severne od Stazione Termini.
Adresa najdôležitejšieho hotelového zväzu: Federalberghi), Via Toscana 1, I-00187 Roma.
Lacné ubytovanie pre
Stránka na vyhľadávanie hostelov: http://www.hostels.com/en/index.html
študentov/mladých ľudí
www.ostellionline.org
Viac ako 50 mládežníckych ubytovní patrí talianskemu zväzu:
Associazione Italiana Alberghi per la Gioventu).Zoznam týchto
mládežníckych ubytovní dostanete v kanceláriách cestovného ruchu. Cez
letné mesiace sa odporúča rezervácia vopred. Vo väčších mestách a
turistických oblastiach aspoň 14 dní vopred. V niektorých mestách sú aj iné
cenovo výhodné možnosti ubytovania pre žiakov a študentov.
Turistické
Informácie o kempingoch získate v miestnych kanceláriách cestovného
ubytovne/campy
ruchu. Vo väčších kempingoch si môžete prenajať stan alebo obytný príves.
V taliansku sa nachádza 1.600 kempingov. . Ceny ubytovania v
kempingoch sú závislé od polohy a vybavenia. Za deti do 3 rokov nemusíte
platiť.
Ďalšie doplňujúce info: http://www.camping.it/
Stránky na vyhľadávanie
Stránky, na ktorých si môžte vyhľadať ubytovanie:
ubytovania
http://www.cercalloggio.it/
http://www.hotel.it/
http://www.italyhotels.com/
http://www.santasusanna.org/comingToRome/convents.shtml
http://www.speedyhotel.it/
Ostatné informácie
Motely sa nachádzajú na všetkých diaľnicach a dôležitých cestách.
k ubytovaniu
V mnohých časopisoch a novinách sú uverejnené rôzne inzeráty zamerané
na kúpu, predaj a prenájom bytov a domov. Taliansky národný časopis
Ville e casali obsahuje inzeráty v anglickom a talianskom jazyku.
Nehnuteľnosti s označením „affittasi“ sú určené na prenájom. Obyčajne sa
zmluva na prenájom uzatvára na štyri roky. Ten kto získa v Taliansku
povolenie k pobytu je zákonom chránený proti vys5ahovaniu ak dodržiava
určité podmienky. Súčasná legislatíva rozlišuje dva typy kontraktov:
contratto libero a contratto convenzionato. Realitné kancelárie (agenzie
immobiliari) takisto ponúkajú rôzne možnosti získania ubytovania. Pri kúpe
majetku dohoda musí byť uzatvorená u verejného notára Italian notaio.
Nehnutelnosť sa musí zaregistrovať do verejného archívu ( Ufficio del
Registro) do 20 dní odo dňa podpisu kontraktu. Registračná daň je vo výške
8 %.
Priemerná cena za jednu
30 Eur
noc v hosteloch/hoteloch
Odkazy na portály, kde si http://www.studenti.it/home/
mladí ľudia hľadajú alebo http://italy.accommodationforstudents.com/
ponúkajú ubytovanie

Práca
Taliansko dňa 31. júla 2006 ukončilo proces prechodného obdobia na voľný pohyb pracovných síl a
otvorilo svoj pracovný trh pre občanov nových členských krajín EÚ.

Zoznamy pracovných miest v regiónoch vydávajú regionálne agentúry práce (Agenzie Regionali
Lavoro), pri hľadaní nekvalifikovaných miest sú užitočné regionálne noviny.
A treba pripomenúť, že napriek úsiliu štátu rozvinúť juh krajiny, väčšie možnosti nájsť kvalifikovanú
prácu sú na severe. Pre strednú generáciu Slovákov môže byť príjemný poznatok, že vítaná je znalosť
ruštiny. Verejné služby zamestnanosti: www.europalavoro.it .
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

Priemerná mzda v Talianskej republike dosahuje výšku cca. 1600,- Eur.
Pracovný čas je zvyčajne od 8.00 hod. – 16.00 hod.
Nárok na dovolenku je v dĺžke 5 týždňov, dovolenka sa obvykle čerpá
hromadne v mesiaci august.
Nemajú určenú minimálnu mzdu, ta je daná na základe zmluvy so
zamestnavateľom.
Priemerná mzda v Talianskej republike dosahuje výšku cca 1600,- Eur.
Ministerstvo práce - http://www.lavoro.gov.it/lavoro/
Kontakt na portály práce:
www.lavoroturismo.it
http://www.agendaonline.it/lavoro/
http://www.laura-stitch.it/links/cercare%20lavoro.htm
http://www.jobonline.it/
http://www.simone.it/vuvuvu/lavoro/
http://www.comune.milano.it/webcity/
Ponuky zamestnania v Taliansku, databáza životopisov, európsky trh
pracovných príležitostí: www.jobpilot.it
Databáza pracovných príležitostí Stepstone lokalizovaná pre Taliansko:
www.monster.it
Portál s informáciami o pracovných možnostiach v jednotlivých krajinách www.eures.sk
Ponuky práce
www.au-pair-international.com
www.aupairitaly.com
www.cercalavoro.com
www.cliccalavoro.com
www.gojobsite.com
www.italialavora.com
www.jobitaly.com
www.job-net.it
www.jobonline.it
www.jobpilot.it
www.lavorolavoro.it
www.monster.it
www.romaaupair.it
www.stepstone.it
www.venetolavoro.it
http://www.bachecauniversitaria.it/link/lavoro_online.htm
Žiadosť o povolenie na zamestnanie treba predložiť príslušnej okresnej
správe práce v Taliansku. Ak si nájdete zamestnanie, váš zamestnávateľ
musí s vami uzatvoriť pracovnú zmluvu. Tá nadobudne platnosť, až vydá
súhlas na povolenie na vaše zamestnanie príslušný okresný úrad práce.
Pracovná zmluva je štandardizovaná, na predtlačenom formulári. Následne
zamestnávateľ požiada na príslušnom okresnom úrade práce (Direzione
Provinciale del lavoro) o povolenie na vaše zamestnanie na predpísanom
ofrankovanom formulári .

Možnosti pre
Všetky typy spoločností (či už podľa talianskeho alebo podľa európskeho
podnikateľov/začínajúcich práva), ktoré chcú prevádzkovať činnosť v Taliansku, sa musia zapísať do
podnikateľov
Registra spoločností (Registro delle Imprese) na miestnej obchodnej
komore.Zvláštne povolenie nepotrebujú remeselníci zo zemí EU, ktorý
chcú predávať výrobky vo veľkoobchode a dochádzajú pri tom do
Talianska cez hranice.
Pokiaľ predávajú v maloobchode, musia si otvoriť na území Talianska
predajňu a dodržať opatrenia, ktoré vychádzajú z talianskeho práva.
Unioncamere:
P.zza Sallustio 21, Roma
Internetové stránky: www.unioncamere.it
E-mail: unioncamere@unioncamere.it
Obchodná komora:
Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura
via de Burrò 147, 0186 Roma
Tel 06 520821; 06 5282469
Asociácia remesiel a malých a stredných podnikov:
Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa
(CNA)
Via G.A. Guattani 13, 00161 Roma
Tel. 06 441881; Fax 06 44249513
E-mail cna@cna.it
Web: www.cna.it
Confartigianato:
via S. Giovanni in Laterano 152, Rom
Tel. 06 703741; fax 06 70 452188
E-mail: confartigianato@confartigianato.it
Internetové stránky: www.confartigianato.it
Confcommercio:
P.zza G.G. Belli 2, 00153 Roma
Tel. 06 58661; fax 06 5809425
E-mail: confcommercio@confcommercio.it
Internetové stránky: www.confcommercio.it

Ostatné informácie
k práci

Confesercenti:
Via Nazionale 60, 00184 Roma
Tel 06/47251 Fax n. 06/4746886
E-mail: confes@confesercenti.it
Internetové stránky: www.confesercenti.it
www.infoeuropa.it
Ekvivalenčný úrad pre porovnávanie certifikátov a dokladov o vzdelaní je
na:
Direttore Generale
Ufficio Centrale OFPL
Ministero del Lavoro
Via Castelfidardo 43
00185 Roma
Zamestnávateľské zväzy v Taliansku nájdete na stránkach -

www.confindustria.it
www.confimpresa.it
www.confartigianato.it
www.confcommercio.it
www.confesercenti.it
www.confcooperative.it
Zoznamy pracovných miest v regiónoch vydávajú regionálne agentúry
práce (Agenzie Regionali Lavoro), pri hľadaní nekvalifikovaných miest sú
užitočné regionálne noviny.
Verejné služby zamestnanosti: www.europalavoro.it
Ponuka práce v tlači:
La Repubblica
Il Messagero (Rím)
La Stampa (Turín)
Corriete della Sera ( Miláno)
Il Mattino – pre manažérov
V angličtine vychádzajú dvojtýždenníky Wanted in Rome a Metropolitan.

Štúdium
Štandardnou podmienkou na prijatie je popri preukázaní dokladov o dostatočnom predchádzajúcom
vzdelaní aj znalosť taliančiny. Príležitostí absolvovať štúdium v iných jazykoch, napríklad angličtine,
zatiaľ talianske školy veľa neponúkajú.
Dostatočnú znalosť talianskeho jazyka možno doložiť certifikátom jednotnej jazykovej skúšky CILS,
ktorú v rovnakých termínoch pre celú Európu organizuje univerzita v Siene. Slovenskí záujemcovia
môžu certifikát získať aj v Talianskom kultúrnom inštitúte v Bratislave. Ak dosiahnu na stupnici do
štyroch stupňov aspoň dvojku, nemusia absolvovať jazykové skúšky na zvolenej univerzite.
Stredoškolské štúdium

Systém vzdelávania v stredných školách
Školský systém v Taliansku zahŕňa súkromné rímsko-katolícke školy a
štátne školy. Vzdelávanie v štátnych školách je bezplatné, rodičia musia
však zaplatiť deťom knihy a školské potreby. Povinná školská dochádzka je
od 6 do 14 rokov, čo zahŕňa 5 rokov základnej školy (scuola elementare) a
3 roky nižšej strednej školy (scuola media). Vláda navrhuje predĺženie
povinnej školskej dochádzky na 10 rokov, tzn. od 5 do 15 rokov veku.
Základná škola je určená pre deti od 6 do 11 rokov veku a je rozdelená do
dvoch cyklov 2 a 3 roky. Deti automaticky prechádzajú z prvého do
druhého cyklu. Nižšie stredné školy sú určené pre deti od 11 do 14 rokov a
pozostávajú z troch tried. Pre povinnú školskú dochádzku školský rok
začína v polovici septembra a končí 30. júna. Dátum začiatku školského
roka určujú národné, regionálne a miestne autority. Po absolvovaní
základnej školy deti obdržia certifikát (diploma di licenza elementare).
Základná školská dochádzka je bezplatná, ale v nižších stredných školách
sa učebnice musia kupovať. Výučba cudzieho jazyka je povinná na nižších
stredných školách; najčastejšie angličtina a francúzština. Školský rok je
rozdelený na semestre, ktoré pozostávajú z 3 alebo 4 mesiacov a výsledky
sú posielané rodičom na konci každého semestra, výsledky sú vyjadrené
písmenami A až E, pričom A znamená vynikajúci a E nedostatočný. Na
konci roka je vystavené konečné vysvedčenie. Na konci 5. triedy základnej
školy majú deti testy (esami di licenza elementare), na základe certifikátu
prechádzajú do nižšej strednej školy. Na konci nižšej strednej školy deti
absolvujú testy (esame di licenza media) a získavajú certifikát (diploma di

licenza media), na základe ktorého pokračujú vo vyššej strednej škole.
Vyššie stredné školy sú určené pre mladých ľudí od 14 do 19 rokov. Po
absolvovaní povinnej školskej dochádzky (nižšia stredná škola) môžu deti
navštevovať jednotlivé kurzy, ktoré trvajú 3, 4 alebo 5 rokov. Klasické a
vedné kurzy (liceo classico and liceo scientifico) pripravujú deti na vysoké
školy a vyššie štúdium. Trvajú 5 rokov a sú obyčajne rozdelené na 2 cykly.
Pre umelcov sú určené kurzy liceo artistico a istituti d'arte, kde štúdium trvá
3 alebo 4 roky. Pre technikov je tu 9 typov istituto tecnico a trvajú 5 rokov.
Odborné kurzy (scuole ad indirizzo professionale) trvajú 5 rokov. Musíte
obdržať certifikát z nižšej strednej školy (diploma di licenza media). Za
všetky vyššie stredné školy sa platí. Výučba cudzích jazykov je povinná.
Testy sú každé 3 mesiace a na konci na základe maturity (maturitŕ)
dostanete maturitné vysvedčenie. Vyššie vzdelanie poskytujú univerzity,
vysoké školy a univerzitné inštitúcie. Diplom obdržíte po 2 - 3 rokoch
štúdia, titul po 4 - 6 rokoch a špeciálny diplom po ďalších 2 rokoch.
Vyučuje sa len v taliančine. Na prijatie musíte mať maturitu. Obyvatelia
EU musia mať certifikát o minimálne 12 ročnej školskej dochádzke a musia
prejsť testom talianskeho jazyka. Občania EU majú možnosť študovať v
Taliansku aj na medzinárodných školách kde získajú maturitnú skúšku,
ktorá im umožnuje uchádzať sa o štúdium na univerzite. Tieto školy
nahrádzajú posledné dva roky štúdia na strednej škole v Taliansku.
Bližšie informácie o vzdelávacom systéme v Taliansku získate na adrese:
CIMEA Fondazione RUI
Viale XXI Aprile, 36
00162 Roma
Tel.: +39-06-86208883
Ministero Dell Istruzione, Dell Universita e Della Ricerca
Viale Trastevere 76/A
00153 Roma
Tel.: +39-06-58 491
Ufficio Relazioni con il Pubblico
Tel.: +39-06-58 49 23 77 - 58 49 27 55 - 58 49 28 03
Otváracia doba: Pondelok – Piatok 10.00-13.00
Pondelok – Streda 15.00-17.00
e-mail: urp@istruzione.it

Vysokoškolské štúdium

Informácie ohľadom vzdelávania sú prístupné na miestnom úrade
Provveditorato agli Studi alebo na adrese:
Ministero della Pubblica Istruziane
Viale Trastevere 76/a
00153 Roma
V Taliansku vysokoškolské vzdelávanie zabezpečujú univerzity, technické
univerzity, univerzitné inštitúty a špecializované vzdelávacie zariadenia na
univerzitnej úrovni (predovšetkým umelecké školy).
V súčasnosti je v Taliansku 109 inštitúcií vyššieho vzdelávania, z toho 76
štátnych a 33 súkromných.
Systém vyššieho vzdelávania v Taliansku poskytuje tieto možnosti:
•
•

nadstavbové kurzy po ukončení stredoškolského vzdelania
kurzy vyššieho technického vzdelania

•
•

vyššie vzdelanie v oblasti umenia a hudby a iné typy
neuniverzitného vysokoškolského vzdelávania
univerzitné vzdelanie na rôznych úrovniach

Zoznam univerzít nájdete na - www.crui.it/link/ID=566
Univerzitné vzdelávanie poskytuje 77 univerzít. Z toho je:
•
•
•
•
•

55 štátnych univerzít
3 štátne polytechnické inštitúty
14 súktromných univerzít
univerzity pre zahraničných študentov: Perugia a Siena
3 univerzitné inštitúty špecializujúce sa na postgraduálne
vzdelávanie

Neuniverzitné vzdelávanie
Neuniverzitné vyššie vzdelanie je poskytované najmä v oblasti umenia
a hudby, ale aj v iných oblastiach, ako je napr. archívnictvo,
psychoterapeutika, reštaurátorstvo, religionistika, tlmočníctvo, armáda
a pod. Štúdium môže trvať od troch do ôsmich rokov a je vysoko
špecializované. Absolventi získajú diplom pre danú špecializáciu, ktorý je
vo väčšine prípadov platný v celom Taliansku.
Zoznam umeleckých škôl - www.miur.it
Umelecké vzdelávanie poskytujú Akadémie múzických umení a Vysoké
školy úžitkového umenia (Accademie di Belle Arti, Istituti Superiori per le
Industrie Artistiche), konzervatória (Conservatori di Musica) a hudobné
inštitúty (Istituti Musicali Pareggiati), Národné akadémie a školy pre film,
hudbu, tanec a ďalšie hudobné vzdelávanie (Accademie Nazionali e Scuole
Nazionali), Vyššie inštitúty a Školy pre reštaurovanie (Istituti Centrali per
la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali), Školy archívnictva,
paleografie a diplomatiky (Scuole di Archivistica, Paleografia e
Diplomatica).
Od roku 2001/2002 prebieha na talianskych univerzitách zosúlaďovanie
spôsobu vzdelávania s ďalšími krajinami Európskej únie. V rámci tohto
procesu sa zavádza trojstupňový systém, pre ktorý je charakteristické:
•
•

•

cyklus trvajúci tri roky a ukončený titulom (laurea)
II. cyklus – dvojročné špecializačné štúdium nadväzujúce na I.
cyklus ukončené špecializovaným titulom (laurea specialistica)
alebo ročné štúdium nadväzujúce na I. cyklus ukončené titulom
Master 1. stupňa (Master universitario di primo livello)
III. cyklus: ročné štúdium nadväzujúce na Laureu specialisticu
ukončené titulom Master 2. stupňa (Master universitario di secondo
livello), 2 – 5 ročné štúdium nadväzujúce na Laureu specialisticu
ukončené špecilizovaným diplomom (Diploma di Specializzazione)
alebo trojročný výskumný doktorát nadväzujúci na Laureu
specialisticu (dottorato di ricerca).

Školné, registračné poplatky
Držitelia štipendií – sociálnych, prospechových či vládnych sú oslobodení
od školských poplatkov.

Talianske univerzity sú autonómne, preto sa výšky študijných poplatkov
medzi jednotlivými univerzitami značne líšia. Pohybujú sa približne od 450
Eur až po niekoľko tisíc Eur. Univerzity majú, ale systém úľav, ktoré
udeľujú na základe príjmu študenta či jeho rodičov. Vďaka tomu môžu
študovať aj menej majetní študenti.
Zatiaľ čo vo Florencii možno medicínu študovať za tisíc sedemsto eur
ročne, v Messine je to necelých štyristo eur. Ekonómia na univerzite v
Bologni vyjde na tisícdvesto eur, v Bari necelých tristo. Poplatky občas
zahŕňajú aj tzv. nadštandardné služby. Niektoré univerzity napríklad
študentov automaticky poisťujú proti úrazu.
Potvrdenie o príjme rodičov, resp. vlastnom príjme študent predkladá pri
zápise. Na základe tohto potvrdenia mu je vymeraná výška poplatku.
Potvrdenie je nutné overiť a nechať preložiť súdnym tlmočníkom do
talianskeho jazyka. Potom ho treba predložiť na Ministerstve spravodlivosti
SR, ktoré apostilami overí podpis a pečiatku notára a súdneho
prekladateľa. Spolu s potvrdením o príjme žiadateľ predkladá aj potvrdenie
o veľkosti rodiny, príp. aj o rozlohe bytu – takisto overené, preložené
súdnym tlmočníkom a opatrené apostilami Ministerstva spravodlivosti SR.
Veľvyslanectvo Talianska na základe predložených dokumentov vydá
potvrdenie o príjme – Dichiarazione del reddito. Bližšie informácie
poskytuje Veľvyslanectvo Talianskej republiky.

Stránky škôl

Štipendiá, granty pre
študentov

V Taliansku študenti platia poplatky zložené zo základného poplatku
(tasse), príplatkov (sopratasse) napr. za niektoré skúšky a z ďalších úhrad
(contributi) – za knižnicu, vstup do laboratória apod.
Poplatky pre hosťujúcich študentov si takisto určujú jednotlivé vysoké
školy.
Talianske ministerstvo školstva - www.murst.it
Informačné centrum pre medzinárodnú mobilitu a uznávanie dokladov:
www.cimea.it
Zoznam vysokých škôl: www.universo.murst.it
Databáza univerzít: http://sito.cineca.it/strutture/struttura.html
Ministerstvo zahraničných vecí: www.esteri.it
Zoznam univerzít, postgraduálne možnosti štúdia, programy Master:
www.cestor.it
Zoznam všetkých umeleckých škôl, konzervatórií:
www.miur.it/0004Alta_F/0027Istitu/index_cf4.htm
Informácie o bilaterálnom štipendiu na Slovensko pre talianskych
uchádzačov: www.esteri.it/ita/4_28_67_81_93.asp
Národný mobilitný portál pre vedecko-výskumných pracovníkov:
www.fondazionecrui.it/eracareers/
Bilaterálne štipendiá sú udeľované na základe Vykonávacieho programu ku
kultúrnej dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Talianskej
republiky na roky 2001 – 2005.
Štipendiá administruje SAIA .
Bližšie informácie získate na: www.saia.sk v časti „Štipendiá na základe
bilaterálnych dohôd“.
Collegio del Mondo Unito dell´Adriatico, Duine (Terst) je súčasťou siete
stredných škôl, ktorých cieľom je dosiahnuť väčšie porozumenie
a spoluprácu medzi národmi prostredníctvom spoločného vzdelávania.

Adresa:
Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico O.N.L.U.S
Via Trieste 29
34103 Duino (Ts) – Italia
Tel. +39 040 3739111
Fax +39 040 3739201
www.uwcad.it

Letné školy
Stáže, výmenné štúdijné
pobyty
Jazykové kurzy

Ostatné informácie ku
štúdiu

Universita Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano ponúka aj študijné
programy v anglickom jazyku. Univerzita Bocconi zvykne udeľovať
štipendiá študentom pochádzajúcim z krajín strednej a východnej Európy.
Adresa:
Universitá Bocconi
Via Sarfatti, 25
20136 Milano
tel. +39 02 5836.1
www.uni-bocconi.it
http://www.eaere.org/ess.html
http://www.kalat.org/CampiKalatps
Aktuálny zoznam študijných pobytov a grantov:
http://ec.europa.eu/ploteus/portal/resultdisplay.jsp
http://www.scholarshipnet.info/
http://www.ellci.it/italian_language_schools_in_milan/
Národné vzdelávacie centrum - http://www.fondazionerui.it/
Informácie o štúdiu, (v taliančine) - http://www.dottorato.it/
Neuniverzitné vyššie vzdelanie je poskytované najmä v oblasti umenia
a hudby, ale aj v iných oblastiach, ako je napr. archívnictvo,
psychoterapeutika, reštaurátorstvo, religionistika, tlmočníctvo, armáda
a pod. Štúdium môže trvať od troch do ôsmich rokov a je vysoko
špecializované. Absolventi získajú diplom pre danú špecializáciu, ktorý je
vo väčšine prípadov platný v celom Taliansku.
Ubytovanie, pobyt, víza
Slovenskí uchádzači, ktorí vycestujú do Talianska za účelom zápisu na
univerzitu, zloženia jazykovej skúšky, prijímacích skúšok a za účelom
štúdia nemajú vízovú povinnosť.
Po príchode do Talianska sú však do 8 dní povinní dostaviť sa na príslušný
taliansky policajný úrad Questura a prihlásiť sa na pobyt, doklad sa nazýva
Carta di soggiorno. Náležitosti potrebné na prihlásenie k pobytu určuje
príslušná Questura.
Každý študent zapísaný na univerzitu v Taliansku s riadnym povolením na
pobyt na študijné účely môže popri štúdiu pracovať na čiastočný úväzok
maximálne 20 hodín týždenne (podrobné informácie záujemcovia môžu
získať priamo na príslušnom talianskom policajnom úrade Questura).
V mnohých časopisoch a novinách sú uverejnené inzeráty zamerané na
kúpu, predaj a prenájom bytov a domov. Taliansky národný časopis Ville e
casali obsahuje inzeráty v anglickom a talianskom jazyku. Nehnuteľnosti s
označením „affittasi“ sú určené na prenájom. Obyčajne sa zmluva na
prenájom uzatvára na štyri roky. Ten kto získa v Taliansku povolenie na
pobyt je zákonom chránený proti vystahovaniu, ak dodržiava určité

podmienky.
Študenti majú na základe Nariadenia Rady EHS pri pobyte v inom
členskom štáte Európskej únie nárok na poskytnutie nevyhnutnej
zdravotnej starostlivosti. Pre bezproblémové uplatnenie nároku na
poskytnutie zdravotnej starostlivosti je potrebné obrátiť sa na pobočku
svojej zdravotnej poisťovne a požiadať o vystavenie príslušného formuláru.
Slovenské vyľvyslanectvo
v krajine
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Ríme, Taliansko
Via dei Colli della Farnesina 144 VI/A, 00194 Rím, Taliansko
Tel: +39-06 / 367 15 200
Fax: +39-06 / 367 15 265
E-mail: embassy@rome.mfa.sk
Veľvyslanectvo krajiny na Veľvyslanectvo Talianskej republiky v Bratislave
Slovensku
Adresa:
Červeňova 19
Bratislava
Slovensko
Tel.: 00421-2 / 5464 0067
Fax: 00421-2 / 5441 3202
E-mail: amb@ambitaba.sk
Internet: www.ambitaba.sk
Internetové adresy bánk v
krajine

Banky sú otvorené od pondelka do piatka v čase od 8.30 do 13.30 hod. a
poobede od 14.30 do 15.30 hod. Vo veľkomestách a turistických centrách
sú niektoré banky otvorené aj v sobotu. Verejné inštitúcie sú otvorené pre
klientov od pondelka do piatka.
Zoznam bánk: http://www.quazell.com/bank/beur_ita.htm

