Veľká Británia
Oficiálny názov
Rozloha
Hlavné mesto
Štátne zriadenie
Náboženstvo

Úradné jazyky
Územné členenie
Zákonodarná moc

Výkonná moc
Súdna moc

Ceny základných potravín

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
244 100 km2
Počet
60,8 miliónov (2007)
obyvateľov
Počet
7,5 miliónov (2006)
Londýn
obyvateľov
Konštitučná monarchia
Mena
1 libra šterlingov GBJP)
kresťania (anglikáni, rímsko-katolíci, presbyteriáni, metodisti) (71,6%),
moslimovia (2,7%), hinduisti
(1%), sikhovia (,6%) židia (0,5%), iné náboženstvá a osoby bez vyznania
(23%)
angličtina
4 historické krajiny (Anglicko, Škótsko, Wales, Severné Írsko), 47 grófstiev, 7
metropolitných grófstiev, 26 okresov, 9 krajov, 3 ostrovné oblasti
Tvorený kráľovnou
Snemovňa
Dolná snemovňa: poslanci
a dvoma komorami
lordov:
volený väčšinovým systémom
parlamentu.
členovia sú
(659), predsedom je Michael
nositeľmi
Martin.
doživotného
a v menšej
miere aj
nositelia
dedičného
šľachtického
titulu a vysokí
cirkevní
hodnostári.
vláda
Súdy:
http://www.hmcourtsservice.gov.uk/
chlieb: od £1.20
maslo: okolo £1.00
mlieko: okolo 0.75pence
minerálna voda: okolo £1.50
káva: £2.00

Cestovanie
Všeobecné turistické
stránky

Anglicko je rozdelené na štyri veľké časti: Južné Anglicko, „Srdce Anglicka“
(Heart of England), Východné Anglicko a Sever krajiny. Turistom ponúka
majestátne planiny, skalnaté vrchy, typické bujnejúce trávnaté pastviny i
močiare aj široké piesočnaté pláže. Milovníci histórie a príjemnej atmosféry
zamieria do niektorého z univerzitných mestečiek, regionálnych centier s
nádhernými katedrálami, či do romantických rybárskych osád na brehu mora.
Juh
Južné Anglicko je „krajinou dedičstva“ a hrabstvám Kent, Surrey a Východný
a Západný Sussex sa často hovorí aj „záhrady Anglicka“. Nájdete tu množstvo
zámkov s prekrásnymi záhradami, univerzitné mestečko Oxford i preslávený
Stonehenge.

Južné Anglicko je ale rajom aj pre ľudí, ktorí sa radi vydávajú po stopách
slávnych spisovateľov a hrdinov ich kníh. V týchto miestach tvorili Charles
Dickens, Agatha Christie i Jane Austenová – vyberte sa do „1066 Country"
alebo na „Anglickú riviéru“ (mestá Torquay, Paignton a Brixham).
Najznámejšou turistickou atrakciu v Južnom Anglicku je zoskupenie
obrovských skál vytvorené ľudskou rukou Stonehenge (hrabstvo Wiltshire).
Nečakajte tu však žiadnu romantiku a závan pradávnych čias – miesto je veľmi
navštevované turistami z celého sveta, čo si vyžiadalo daň v podobe
obmedzeného prístupu k pamiatke, ktorej okolie je plne prispôsobené
požiadavkách komerčného využitia atrakcie.
Z mesta Southampton v hrabstve Hampshire vás trajekt prepraví na
pozoruhodný ostrov Isle of Wight, v Portsmouth neobíďte múzeum
námorníctva – sprievodca vás zavedie aj na loď admirála Nelsona.
Viac informácií nájdete na stránkach juhovýchodného Anglicka a
juhozápadného Anglicka.
Stred- srdce Anglicka
Práve tu žil Shakespeare – v mestečku Stratford nad Avonom nájdete dom,
kde pracoval, Shakespearove divadlo, slávny stredoveký hrad i jeho hrob.
Shakespearom sa však výpočet slávnych osobností nekončí – nemenej slávny
je určite Robin Hood, ktorý žil v Sherwoodskom lese v Nottinghamshire (tu
začala aj skončila aj anglická Občianska vojna). A napokon tretia známa
osobnosť – v tom istom hrabstve ako Robin Hood žila v meste Althorp aj
Princezná Diana. Miesto si určite nevybrala náhodou – vlnitá krajina s
rozľahlými otvorenými priestormi priam vyzýva na dlhé prechádzky a
turistiku. Ideálnym miestom na nenáročnú turistiku je aj Derbyshire,
záujemcovia o históriu zamieria do Worcesteru, mesta katedrál.
Aglomerácia Birmingham je dopravným uzlom a je jedným z dvojice miest v
Anglicku s medzinárodným leteckým spojením (ak nepočítame Londýn). Ako
v každom veľkom meste, aj tu si môžete dosýta vychutnať nočný život, kluby,
hudbu a množstvo kultúrnych podujatí, svetoznámy je Birminghamský
symfonický orchester a Birminghamský kráľovský balet. Majetnejší turisti
často zamieria do známej Klenotníckej štvrte (Jewelry Quarter).
V hrabstvách Herefordshire a Shropshire nájdete osobitú čierno-bielu
tudorovskú architektúru a príjemné stredoveké mestečká.
Viac informácií: www.visitheartofengland.com/.
Východ
V Cambridgeshire môžete navštíviť slávne univerzitné mesto Cambridge,
mestá Peterborough a Ely s katedrálami, pozrieť sa do rodného mesta Olivera
Cromwella (Huntingdon), alebo si prezrieť Imperial War Museum v Duxforde.
V Norfolku nájdete sympatické dedinky, prekvitajúce trhové mestečká, slávne
záhrady i pláže a rozsiahlu sieť vodných kanálov, po ktorých sa môžete vybrať
na výlet loďou.
Najstaršie mesto v Anglicku Colchester leží v Exxexe a založili ho Rimania, v
jeho blízkosti sa nachádzajú aj ďalšie historické mestá ako Saffron Walden.
Prístav Harwich je hlavným dopravným uzlom pre prepravu do Holandska,
lode odtiaľto premávajú aj do Severného mora. V Essexe v meste Stansted leží
aj tretie londýnske letisko.
Viac informácií: www.eastofenglandtouristboard.com .
Sever
Regiónu dominujú viktoriánske mestá Manchester a Liverpool plné
pozoruhodnej starej architektúry, ale aj moderných múzeí a galérií a pulzujúce

intenzívnym denným i nočným životom. V Liverpoole sa zrodila priemyselná
revolúcia, prvý osobný vlak i Rolls Royce, ale pri jeho návšteve určite
nevynecháte hlavne Magical Mystery Tour – prehliadku „pamiatok“ po
skupine The Beatles. Chybu neurobíte však ani návštevou Námorného múzea,
či ak sa len tak poprechádzate po zrenovovanom nábreží.
Na známom ostrove Isle of Man, ktorý leží v Írskom mori na priamke medzi
Liverpoolom a Belfastom, nájdete prekrásnu prírodu (päť národných parkov) a
mnoho stôp bohatej histórie siahajúcej od Vikingov cez stredovek až po
dnešok.
Prírodné krásy preslávili aj The Lake District (Cumbria), oblasť so šestnástimi
veľkými jazerami a skalnatými vodopádmi v impozantných horách. Historické
mesto York (hrabstvo Yorkshire) je pozoruhodné kvôli stredovekým
mestským hradbám, najväčšej gotickej katedrále v Európe a úzkym uličkám
preplneným obchodíkmi a reštauráciami s neopakovateľnou atmosférou.
V meste Carlisle na hraniciach so Škótskom sú zvyšky Hadriánovho múru,
ktorí postavili Rimania a tiahol sa naprieč Anglickom od pobrežia k pobrežiu –
Carlisle sa však môže pochváliť aj zámkom a majestátnou katedrálou.
Gastronómia
Brit začína deň výdatnými raňajkami (vločky, párky, paradajky, šunky s
vajcami, hrianky s džemom, čaj, káva). Na obed v pube núkajú tradičný
shepherd´s pie (zapekaná miska mletého mäsa pokrytého zemiakovou kašou),
tradičný britský roast (mäsová pečienka so zemiakmi a zeleninou). Večera je
na fantázii jednotlivca: od jednoduchého jedla doma, cez pizzu, britské či
etnické fast food reštaurácie až po romantické drahé večere pri sviečkach.
Svet za anglickú kuchyňu pokladá pravý rostbíf, zverinu a baraninu na veľa
spôsobov, chutné morské i riečne ryby. Veľká Británia je vlasťou pudingov,
ktoré majú úplne inú chuť, než stredoeurópske: „škvrnitý" puding je s
ríbezľami a hrozienkami, populárny je i slivkový puding a špecialitou je
syllabub, stredoveký pokrm z dvojitého krému, bieleho vína a citrónovej
šťavy. Každý región má vlastné gastronomické špeciality, tradičné jedlá (a
lacnejšie) sú najmä na severe. Odtiaľ sú aj palacinky, zo Škótska čierne
buchty, ovocné koláče, pečivo z lístkového cesta plnené marmeládou a viacero
druhov chleba. Najznámejšími z výborných britských syrov sú cheddar (čedar)
a stilton.
Na každom kroku je pub (krčmička) bez obsluhy, kde sa objednáva pri pulte.
Označenie free house majú puby, kde čapujú najmenej dva druhy pív. Bežne si
ale možno vybrať aspoň z ôsmich značiek čapovaného a desiatok druhov piva
vo fľaškách či plechoviciach. Aj u nás je známe čierne ťažké pivo Guinness.
Briti pijú aj tvrdý alkohol, najmä whisky (škótsku alebo írsku), ale pije sa aj
gin. Vo väčších mestách sú populárne vínne a koktailové bary. Veľmi prísne
sa dodržiava záverečná.
V jednotlivých častiach krajiny sú aj rozličné pravidlá pre mladých
návštevníkov. V Severnom Írsku nenalejú nikomu, kto nemá 18 rokov, v
Anglicku a Walese môžu mladiství dostať iba mierne alkoholické nápoje, v
Škótsku si môžu aj 16-roční dať k jedlu pivo či víno, ale nesmú si ho objednať
pri bare.
Z kolónií začali Briti dovážať čaj a vytvorili vysokú kultúru prípravy a pitia
nápoja, ku ktorej patria aj koláčiky, maslo a džem.
Šport
Veľká Británia je kolískou futbalu, liga sa hrá od augusta do mája.
Najslávnejšími klubmi sú Manchester United, Liverpool, Arsenal alebo
Glasgow Rangers, národné mužstvo patrí k svetovej špičke. Druhým
najobľúbenejším športom je ragby. Najdôležitejšie zápasy ragbyovej ligy sa

hrajú na štadiónoch Twickenham v Londýne, Millennium v Cardiffe a
Murrayfield v Edinburghu od marca do októbra. Zo Škótska pochádza golf, v
r. 1650 sa hral už na 12 miestach. Oficiálne pravidlá zostavil v r. 1897
Kráľovský golfový klub sv. Andrewa a potom golf prenikol do celého sveta. V
Škótsku sa hrá Scottish Open Golf a po celej krajine veľa väčších i lokálnych
turnajov profesionálov i amatérov. Kriket hrajú od konca 18. stor. všetci a
všade, po víkendoch pred každým domom. Najväčšou kriketovou arénou je
Lord´s in London.
Jazdectvo označil za šport kráľ Charles II. Odvtedy sa konajú pravidelné ie
Grand National v Aintree v Liverpoole, Scottish Grand National v Ayre a
Derby a Oaks v Epsome. Najväčším tenisovým turnajom je Wimbledon. Vo
Veľkej Británii je aj veľa ľahkoatletických mítingov, turnajov v baseballe i v
ďalších druhoch športu.
Britské mestá sa príkladne starajú o športovanie občanov, v každom je aspoň
jeden bazén a športové stredisko. Populárny je aerobik, jóga, bojové umenia.
V parkoch sú cyklotrasy i chodníky pre jogging. Romantický vidiek
Východného Anglicka je jednou z obľúbených oblastí pre cykloturistiku.
Populárny je jachting, túry na koňoch, horské túry, alpinizmus, rafting, lietanie
na rogalách či v balóne. Na vidiek sa chodí aj na rybačku, platia však rozličné
prísne miestne obmedzenia.
Ďalšie informácie pre turistov:
Ministerstvo zahraničných vecí - www.fco.gov.uk
Ministerstvo vnútra - www.homeoffice.gov.uk
Informácie o spôsobe registrácie v UK v prípade zamestnania sa www.workingintheuk.gov.uk
Informácie Všeobecnej zdravotnej poisťovne o spôsobe zdravotného poistenia
pred vycestovaním - www.doeuropy.sk
Informácie o hlavnom meste - www.visitlondon.com
Britská kuchyňa a adresáre reštaurácií:
www.britainexpress.com
www.restaurants.co.uk
www.pubworld.co.uk
Športové stránky:
www.ukfootballpages.com
http://uk.rleague.com - (futbal),
www.cricket4.com - (kriket),
www.golfingguides.net
www.mygolfzone.com - (golf),
www.racingpost.co.uk - (jazdectvo),
www.cycleweb.co.uk - (cyklotrasy),
www.sporting-life.com - (športové aktuality),
www.wimbledon.com - (tenisový turnaj vo Wimbledone)
Hlavná stránka na
vyhľadávanie
autobusových/vlakových
spojení

Hlavnou dopravnou spoločnosťou je National Express. (Viac na
www.britbus.com ) Pri cestách dlhších ako 60 min. sa odporúča miestenka.
Pre okružné jazdy sa odporúča program Explorer na neobmedzené cestovanie
na sieti National Express po určitú dobu. English Explorer je na neobmedzené
cestovanie po Anglicku, Škótsku a Walese počas 3, 7 alebo 14 dní, Scottish

Stránka železníc/vlakovej
dopravy
Stránky autobusových
prepravcov

Letecké spoločnosti

Letiská

explorer, len po Škótsku, vrátane trajektov na škótske ostrovy a Overnight
Explorer na autobusové presuny v noci. Zľavy sa dajú kúpiť aj u agentov
National Express v Prahe.
Cestovanie:
Vlakom:www.nationalrail.co.uk
Na tejto stránke nájdete všetky potrebné informácie o cestovaní vlakom vo
Veľkej Británii.
Autobusom: http://www.traveline.org.uk/index.htm
Autobusová preprava v Londýne: http://www.tfl.gov.uk/tfl/ Možnosť vyhľadať si najlepšie autobusové spojenie:
www.internet.xephos.com
Stránka s odkazmi na všetky železničné spoločnosti vo Veľkej Británii:
www.rail.co.uk
Sieť je rozvinutá, kvalitná, pohodlná a presná. Je najlacnejším druhom verejnej
dopravy. Hlavnou dopravnou spoločnosťou je National Express.
http://www.nationalexpress.com/
http://www.britbus.com/
http://www.buszone.co.uk/UK.html
http://www.stagecoachbus.com/
http://www.arriva.co.uk/
Stránka, na ktorej je možné vyhľadať zoznam autobusových prepravcov,
mapy, požičovne aút, atď.: http://www.yell.com/ucs/HomePageAction.do Existuje množstvo leteckých spojení z Bratislavy, Košíc, Prahy ,Viedne či
Budapešti do najväčších miest Anglicka, Walesu, Škótska a Severného Írska
ako sú Londýn, Bristol, Manchester, Cardiff, Edinburgh, Dublin.
Medzi najpoužívanejšie letecké spoločnosti patria Sky Europe, Czech Airlines,
British Airways, Easy Jet, RyanAir alebo BMIbaby.
Letecké spoločnosti:
www.baa.co.uk
www.easyjet.com
www.britishairways.co.uk
www.virgin-express.com
www.skyeurope.com
Letecká doprava: Po britských ostrovoch sú desiatky letísk, iba Londýn ako
najväčšia európska letecká križovatka ich má 5. Zo všetkých londýnskych i z
viacerých ďalších sú priame lety do zahraničia. Väčšina medzikontinentálnych
letov je sústredená na letiská Heathrow a Gatwick. Hlavným britským
dopravcom je British Airways, jedna z piatich najdôležitejších aerolínií na
svete. Významným medzikontinentálnym dopravcom je Virgin Atlantic,
vnútroštátnym BMI a najväčším britským nízkotarifným (low cost) je easyJet.
V krajine pôsobia však desiatky ďalších dopravcov, vrátane regionálnych. Na
vnútrobritských spojoch je viacero osobitných zliav, vzťahujú sa na ne však
pdmienky, ktoré vysvetlia v kanceláriách British Airways.
Zoznam všetkých letísk s následnými linkami a mapou nájdete tu:
http://www.airport-maps.co.uk/

Ostatné informácie
k cestovaniu

Taxi služby
Stanovisko taxíkov býva pri staniciach a iných vhodných verejných miestach.
V Londýne, Edinburgu a iných veľkomestách si ich môžete zavolať na ulici,
keď prechádzajú okolo, ak majú rozsvietené predné horné svetlo „taxi“ alebo
„for hire“. Cestovné z londýnskeho letiska Heathrow na Piccadilly Circus je
približne 40 libier. Krátka cesta v centre mesta vás bude stáť 5 libier.
Sprievodca taxi službami pre všetky vlakové, metro, električkové zastávky
a zastávky podzemných dráh - http://www.traintaxi.co.uk/ Taxi služby v Londýne - http://www.london-taxi.co.uk/
Mestská doprava: Rýchla pohodlná mestská a prímestská doprava je
vyhľadávaná, pretože odpadnú problémy s parkovaním v centrách veľkomiest.
Okolie Glasgowa, Cardiffu, Manchesteru, Liverpoolu a Birminghamu s
centrom spájajú prímestské železnice. Londýn a Glasgow majú veľmi staré
metro, podzemná železnica je aj v Newcastle, Liverpoole. Atrakciou Londýna
sú poschodové červené autobusy MHD, Manchester má vzorne fungujúce
moderné električky.
Lodná doprava: Najkratší spoj je cez La Manche z Doveru (Veľká Británia) a
Calais (Francúzsko), na ktorom premávajú denne desiatky lodí, trajektov a
vznášadiel viacerých spoločností. Prepravujú aj autá.
www.stenaline.com
www.posl.com
www.poportsmouth.com
www.hoverspeed.co.uk
www.condorferries.co.uk
Cesty a autostrády: Jazdí sa vľavo. Povolená hranica alkoholu je 0, 8
promile. Cesta osobným autom do Veľkej Británie je dlhá, najmä zo strednej
Európy, cestovanie spomaľujú trajekty. V ostatnom čase však vodiči viac
využívajú Eurotunel pod La Manche. Cesta z Calais (Francúzsko) do
Folkestone (Veľká Británia). trvá 35 min. (Viac na www.eurotunnel.com )
Pri ceste do Británie potrebujeme od 1. januára 2006 preukaz EHIC. Kým
formulár platil šesť mesiacov, preukaz EHIC (European Health Insurance
Card) bude platiť päť rokov.
Preukaz EHIC slúži ako doklad v prípadoch nečakaných zdravotných ťažkostí.
Slovenského občana, ktorý ho predloží, v zahraničí ošetria za tých istých
podmienok ako domácich. Ak by ho nemal, za ošetrenie by zaplatil plnú sumu.

Ubytovanie
Lacné ubytovanie pre
študentov/mladých ľudí

Ubytovanie pre študentov:
Vyhľadávač podľa typu lokality: http://www.accommodationforstudents.comhttp://www.studentaccommodation.org
http://www.studentpad.co.uk/Search.asp
Hostely:
Asociácia hostelov pre mládež Anglicka a Walesu: http://www.yha.org.uk
Severné Írsko: Medzinárodné hostely Severné Írsko: http://www.hini.org.uk
Škótsko, Škótska asociácia hostelov pre mládež: http://www.syha.org.uk
Hostely v UK:
http://www.hosteluk.com
http://www.londonhotels.it/
www.st-christophers.co.uk

Turistické
ubytovne/campy
Stránky na vyhľadávanie
ubytovania

Ostatné informácie
k ubytovaniu

Priemerná cena za jednu
noc v hosteloch/hoteloch
Iné informácie

www.travelstay.com/cheap_london_hotels.htm
www.cheaperthanhotels.co.uk/United-Kingdom/London/
www.CheapHotelLondon.eu
http://www.pracavonku.sk/- stránka v slovenčine
http://www.ukcampsite.co.uk/
Prehľad o kempoch po celom Anglicku:
http://www.eurocampings.co.uk/en/europe/great-britain/
Spoločný podnájom:
http://www.spareroom.co.uk
http://www.flat-share.com
http://uk.easyroommate.com
http://www.housepals.co.uk/search.html
Prenájom bytov:
http://www.gumtree.com/
Wales: Izby na prenájom:
http://icwales.icnetwork.co.uk/homes/
Londýn:
Lacné ubytovanie v Londýne:
http://eu.visitlondon.com/city_guide/accommodation/
http://www.piccadillyhotel.net/ - stránka dostupná v mnohých jazykoch
Veľa ľudí využíva Loot na vyhľadávanie izby v spoločnom podnájme alebo
dome v Londýne:
http://www.loot.com/rs6/
Evening Standard: http://thisislondon.homesandproperty.co.uk/
Ubytovanie v rodine:
http://www.homestays.co.uk
Pre študentov - http://www.britanniatravel.com/homestay.html
http://www.englishhomestayservices.com
http://www.uk-homestay.com/index.html
Cena v hosteloch sa pohybuje od 15 Eur, závisí to od umiestnenia hostelu
a typu izby. Ceny v hoteloch sú min. od 40 Eur/noc.
Hotely sú vo Veľkej Británii veľmi drahé. Veľmi vhodné je ubytovanie typu
"bed & breakfast", tj. ubytovanie v súkromí s raňajkami.
Cena za prenájom sa líši podľa veľkosti (počet izieb), veku, kvalite
samotného nájomného objektu a jeho vybavenia. V neposlednom rade cena
závisí od okolia a polohy. Najnižšie ceny za prenájom sú v Škótsku, Severnom
Írsku, Walese a na severe Anglicka. Najvyššie sú ceny v Londýne a
juhovýchode Anglicka. Nájomné býva nižšie vo vidieckych oblastiach.
Zdravotná starostlivosť
Všetky najnevyhnutnejšie ošetrenia v štátnych nemocniciach na oddelení
nehôd a naliehavých prípadov sú poskytované našim občanom bezplatne. Na
prípadný prevoz do vlasti, i na prevoz batožiny sa odporúča uzatvoriť zvláštne
poistenie. U zubára platí pacient 80 % účtu ihneď v hotovosti.

Práca
Všeobecné info

Občania SR môžu na území SK podnikať, alebo sa venovať svojej živnosti bez
akéhokoľvek povolenia na pobyt (v určitých prípadoch je potrená licencia od
britských úradov). V prípade zamestnania však je potrebná registrácia (Workers
Registration Scheme) prostredníctvom pobočky Ministerstva vnútra SK v
Sheffielde. Podrobné informácie sú k dispozícii na stránke
www.workingintheuk.gov.uk
Po vstupe SR do EÚ britská strana neuplatňuje žiadne prechodné obdobie a v

súlade s pravidlami EÚ o slobodnom pohybe osôb a práve na prácu umožňuje
občanom SR: 1. právo voľne vstúpiť za účelom uchádzať sa o prácu na území
UK a 2. právo voľne sa za účelom výkonu zamestnania na území UK zdržiavať
a pohybovať v súlade so zákonmi a ostatnými predpismi upravujúcimi
zamestnávanie vlastných občanov UK. Vzhľadom na uvedené, pobyt na území
UK nepodlieha žiadnemu povoľovaciemu konaniu, občan SR je však povinný
sa zaregistrovať (podrobné informácie je možné získať na internetovej stránke
Ministerstva vnútra UK www.homeoffice.gov.uk ),

Výška minimálnej mzdy

Stránky úradov práce

Portály na vyhľadávanie
práce v krajine

Registrácia pracovníkov:
Aby ste sa mohli zaregistrovať v rámci programu Registrácie pracovníkov,
musíte odoslať vyplnený formulár WRS Form na britské ministerstvo vnútra.
http://www.workingintheuk.gov.uk/
Minimálna mzda v Británii pre dospelých pracujúcich (t.j. vo veku 22 a viac
rokov) je od októbra 2005 £5.05 a pre mladších vo veku 18-21 rokov je £4.25
na hodinu.
Minimálna mzda sa vzťahuje aj na neplnoletých. Aktuálna minimálna mzda pre
16 a 17 ročných je 3 libry na hodinu.
V prípade, že vám zamestnávateľ platí menej ako minimálnu mzdu, môžete
zavolať na linku dôvery britského daňového úradu (Inland Revenue):
http://www.dti.gov.uk/employment/
Jobcentre Plus je služba britského Ministerstva práce a zahraničných vecí. Je to
webová stránka pracovných úradov, ktoré napomáhajú s vyhľadávaním práce http://www.jobcentreplus.gov.uk/JCP/index.html
Portál s informáciami o pracovných možnostiach v jednotlivých krajinách:
www.eures.sk
Na tejto stránke si môžete vyhľadať prácu v akomkoľvek meste v UK:
http://www.worktrain.gov.uk
Európsky informačný portál:
http://europa.eu/youth/working/finding_a_job/index_uk_en.html
Stránky špecializované na ponuky práce v Londýne:
http://www.londonjobs.co.uk
www.gumtree.com
http://www.justlondonjobs.co.uk
Práca v Oxforde a Cardiffe:
http://www.jobcentreplus.gov.uk/
Edinburgh a zvyšok Škótska:
http://jobs.scotsman.com
http://www.s1jobs.com
http://www.scotcareers.co.uk
http://edinburgh.gumtree.com

Vyhľadávanie brigád,
sezónnych prác, au-pair
agentúry

Zoznam Au-pair agentúr:
http://europa.eu/youth/working/au_pair/index_uk_en.html
http://www.europa-pages.com/au_pair/uk.html
http://www.nanny-agency.com/UK-Nannies.cfm
Práca v turizme a pohostinstve:
http://www.livein-jobs.co.uk
http://www.caterer.com
http://www.hcareers.co.uk
http://www.traveljobsearch.com

http://www.springboarduk.org.uk/careers/job_finder/jobs.htm
Letné práce:
http://www.summerjobs.co.uk/
http://www.justjobs4students.co.uk
http://www.gapyearjobs.co.uk
http://www.voovs.com
http://www.gumtree.com
http://www.natives.co.uk/summerjobs/summerjobs.htm
http://www.livein-jobs.co.uk
http://www.caterer.com
http://www.hoteljobswop.com

Informácie
o pracovných
podmienkach
Možnosti pre
podnikateľov/začínajúci
ch podnikateľov

Poľnohospodárske práce a oberanie ovocia:
http://www.fruitfuljobs.com
http://www.land-force.com/pages/viewads.asp
http://www.4xtrahands.com
http://www.chandleranddunn.co.uk/CasualFruitPicking.htm
Job Centre (oficiálne centrum pre zamestnanosť, kde si môžete prezerať
inzeráty a získať rady týkajúce sa možnosti zamestnania sa v UK):
http://www.jobcentreplus.gov.uk/JCP/Aboutus/Ouroffices/LocalOfficeSearch
Informácie pre mladých podnikateľov v UK http://www.businesslink.gov.uk/bdotg/action/
Grantové a podporné schémy pre mladých podnikateľov v UK
Prince's Trust: http://www.princes-trust.org.uk/
Prince's Scottish Youth Business Trust http://www.bgateway.com/bg-home/pg-bg-finance-and-grantsv
Biznis linky poskytujúce rady a služby podnikateľom v Anglicku Wales, Business Eye: http://www.businesseye.org.uk/index.html
Severné Írsko, Invest NI http://www.investni.com/index/start/st-start-upprogrammes/youngentrepreneurs.htm
Škótsko, Business Gateway - http://www.bgateway.com/

Štúdium
Vysokoškolské štúdium

Vláda UK neposkytuje žiadnu finančnú pomoc študentom z EÚ na ich životné
náklady spojené so štúdiom v UK. Študenti sa môžu uchádzať o finančnú
pomoc určenú na pokrytie ich poplatkov za štúdium. Študenti nemôžu žiadať
o študentskú pôžičku, čo robí väčšina britských študentov.
Situácia s poplatkami za univerzitné štúdium v UK pre študentov z EÚ je
trochu komplikovaná, keďže každá krajina má vlastné nariadenia určujúce
poplatky za univerzitné štúdium.
Škótsko: neplatia sa poplatky za univerzitné štúdium. Študenti by sa mali
prihlásiť v Student Awards Agency (http://www.student-supportsaas.gov.uk/home.htm ), ktorá platí za nich poplatky.
Anglicko a Severné Írsko: univerzity v týchto krajinách si môžu žiadať
variabilné poplatky max. do výšky £3,000.
Wales: študenti platia poplatky vo výške £ 1200. Študenti na univerzitách vo
Walese môžu žiadať o finančnú pomoc vládu UK:

http://www.dfes.gov.uk/studentsupport/eustudents/index.shtml.
Centrálny prihlasovací servis, prostredníctvom ktorého musíte podať
prihlášku, ak chcete študovať na väčšine univerzít - www.ucas.ac.uk
Informácie o postgraduálnom štúdiu pre medzinárodných študentov:
http://www.prospects.ac.uk/cms/ShowPage/Home_page/International_students
Stránky škôl

Databáza stredných škôl v UK:
V štátnych stredných školách sa neplatia poplatky, v súkromných stredných
školách sa poplatky platia, niektoré z nich ponúkajú štipendiá:
http://www.schoolsnet.com
Informácie o súkromných stredných školách: http://www.educationuk.org/
Databázy inštitúcii vyššieho vzdelávania
http://www.hero.ac.uk/uk/universities___colleges/index.cfm
Univerzitné kurzy: http://www.ucas.ac.uk/ucc/index.html
Postgraduálne kurzy: http://www.prospects.ac.uk
Platené univerzitné štúdium: http://www.jobs.ac.uk/jobtype/student/

Štipendiá, granty pre
študentov

Letné školy

Jazykové kurzy

Ostatné informácie ku
štúdiu

Všetky informácie o možnosti získania štipendia vo Veľkej Británii získate na:
http://www.educationuk.org/scholarships/
http://www.chevening.com/_
Britská rada http://www.educationuk.org/scholarships
http://www.scholarship-search.org.uk_
Webové stránky s informáciami o štipendiách:
http://www.iefa.org/
http://www.interedu.com/index.php3?file=mbh00000&filter=UniversitiesRak
http://www.internationalscholarships.com/
Žiadosti o finančnú pomoc na pokrytie študijných poplatkov musia
záujemcovia podávať do agentúry, v tej časti UK, v ktorej sa rozhodli
študovať:
Anglicko a Wales:
http://www.dfes.gov.uk/studentsupport/eustudents/index.shtml
Škótsko: http://www.student-supportsaas.gov.uk/personal_eligibility.htm#abroad
Severné Írsko: http://www.dfes.gov.uk/studentsupport/uploads/Northern
Ireland contact details.mht
Letné školy si môžete vyhľadávať na:
http://www.educationuk.org/pls/hot_bc/ - hľadajte prostredníctvom
vyhľadávača v kategórii „Junior vacation“ alebo „Adult vacation“
Užitočné informácie o štúdiu angličtiny:
http://www.britishcouncil.org/learning-infosheets-learn-english-in-uk.pdf
Databáza jazykových kurzov:
http://www.educationuk.org/english/
Further Education Colleges (FE): jazykové kurzy sú tu často lacnejšie ako
jazykové kurzy na súkromných jazykových školách. Zoznam všetkých:
http://www.hero.ac.uk/uk/reference_and_subject_resources/
Možnosti kombinovať štúdium jazyka s prácou:
http://www.educationuk.org/english/
http://www.trident-transnational.org/website/ourprogrammes/eu.asp
Všeobecné rady týkajúce sa financovania postgraduálneho štúdia:
www.prospects.ac.uk
Research Councils: štipendiá pre študentov postgraduálneho štúdia:
http://www.rcuk.ac.uk/
Department for Education and Skills (Ministerstvo školstva):

http://www.dfes.gov.uk/
Slovenské veľvyslanectvo Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Londýne, Veľká Británia a Severné
v krajine
Írsko
25, Kensington Palace Gardens, W8 4QY
tel: 0044 / 207 313 6470 (6471)
fax: 0044 / 207 313 6481
email: mail@slovakembassy.co.uk
web: www.mfa.sk
Veľvyslanectvo krajiny na Veľvyslanectvo spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska
Slovensku
Panská 16
811 01 Bratislava
tel.: 02/5998-2000
fax: 02/5998-2237
email: bebra@internet.sk
web: www.britishembassy.sk
Internetové adresy bánk v Banky sú otvorené zvyčajne v pondelok až piatok 09.30-16.30, ale mnohé
krajine
dnes zostávajú otvorené o hodinu dlhšie. Niektoré hlavné banky sú otvorené i
v sobotu ráno, všetky zatvárajú na nedeľu a verejné sviatky. Na hlavných
letiskách sú banky otvorené 24 hodín. Niektoré banky v Škótsku zatvárajú na
hodinu napoludnie. Bankomaty a cestovné šeky sú v Británii veľmi často
používané. Ak vlastníte bankovú kartu, zistite si u svojej banky, či sa dá
používať v Británii.
Ďalšie informácie:
Do UK je možné doviezť potraviny z iných členských krajín EÚ v množstve,
ktoré slúži na osobnú spotrebu.
Dovoz živých zvierat, rastlín a semien ako aj iného biologického materiálu do
Spojeného kráľovstva je prísne kontrolovaný a zväčša podlieha dovoznému
povoleniu a následnej fytokontrole, resp. karanténe až na dobu 6 mesiacov.
Odporúča sa pred cestou konzultovať prípadné otázky s veľvyslanectvom UK
v Bratislave.

