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Európa: kontinent s históriou dlhou tisícky 
rokov a bohatým kultúrnym dedičstvom, ktorý 
ponúka aj mnohé z najkrajších prírodných scenérií 
na svete. Pre cestovateľa je tu toho skutočne veľa, 
čo môže objavovať a skúmať, a vďaka Európskej 
únii sa všetko výrazne zjednodušilo.

Mnohé hranice v rámci EÚ už môžete prekročiť bez 
hraničných kontrol a euro vám uľahčí nakupovanie 
za výhodné ceny. Prístup k zdravotnej starostlivosti 
v prípade potreby je bezproblémový a vašich 
zvieracích miláčikov už viac nemusíte nechávať 
doma. Ak šoférujete, váš vodičský preukaz
a poistenie motorového vozidla vydané v jednej
z krajín EÚ platia vo všetkých ostatných
krajinách. A aj používanie vášho
mobilného telefónu v zahraničí
je čoraz lacnejšie.

V tejto príručke nájdete ďalšie
informácie, užitočné rady
a mapu Európy.

Objednať alebo stiahnuť tento leták:
http://europa.eu/!TN88Kf
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VITAJTE

Ú

Európska únia tvorená 28 členskými štátmi 
sa rozprestiera na európskom kontinente od Laponska na 
severe až po Stredozemné more a od západného pobrežia 
Írska až po brehy Cypru. Je to bohatá tapiséria krajinných 
útvarov od skalnatých pobreží po pieskové pláže, od 
úrodných pastvín po suché planiny, od jazier a lesov po 
polárne tundry.

Obyvatelia Európy so svojimi rôznorodými tradíciami, 
kultúrami a jazykmi tvoria okolo 7 % svetovej populácie. 
Ich historické dedičstvo je zobrazené v predhistorických 
jaskynných kresbách, gréckych a rímskych historických 
pamiatkach, maurskej architektúre, stredovekých 
pevnostiach, renesančných palácoch a barokových 
kostoloch. Moderná Európa láka cestovateľov aj svojimi 
pulzujúcimi mestami, pestrými kultúrnymi slávnosťami, 
zimnými a letnými športmi a rozmanitou gastronómiou.

Európania milujú cestovanie a odstránenie väčšiny 
formalít súvisiacich s cestovnými dokladmi a batožinou 
ho výrazne zjednodušilo. Devätnásť krajín EÚ má 
spoločnú menu, euro, ktorá uľahčuje porovnávanie cien 
a odstraňuje náklady a nevýhody spojené s výmenou 
peňazí. Vytvorenie spoločného trhu pre viac ako 
500 miliónov ľudí prináša väčší výber a nižšie ceny. 
v skutočnosti považuje väčšina Európanov cestovanie 
v rámci EÚ za rovnako jednoduché ako cestovanie vo 
svojej vlastnej krajine.
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Dokumenty, ktoré budete 
potrebovať
Občania EÚ
Cestovný pas alebo občiansky preukaz
Kontroly na hraniciach sa už nerobia medzi 22 krajinami 
EÚ. Je to vďaka tzv. Schengenskej dohode, ktorá je súčasťou 
právnych predpisov EÚ. Na základe schengenských pravidiel 
sa odstránili všetky kontroly na vnútorných hraniciach, 
uplatňujú sa však účinné kontroly na vonkajších hraniciach EÚ 
a zaviedla sa spoločná vízová politika. Väčšina členských štátov 
je plnoprávnym členom schengenského priestoru s výnimkou 
Bulharska, Írska, Chorvátska, Cypru, Rumunska a Spojeného 
kráľovstva. Do schengenského priestoru patria aj Island, 
Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko, hoci nie sú členmi EÚ.
Pri ceste do týchto šiestich krajín alebo pri návrate z nich 
preto budete potrebovať platný cestovný pas alebo občiansky 
preukaz. Rovnakým dokladom sa budete musieť preukázať aj 
na vonkajších hraniciach pri vstupe do EÚ alebo pri odchode 
z EÚ. Majte tieto doklady pri sebe na cestách v rámci EÚ 
z dôvodu bezpečnosti alebo preukázania totožnosti. Pred 
vycestovaním za hranice EÚ si skontrolujte, ktoré doklady sú 
vyžadované v tej krajine mimo EÚ, ktorú plánujete navštíviť. 
Za platný občiansky preukaz sa považuje len ten, ktorý 
vydávajú príslušné štátne orgány.
Deti musia mať svoj vlastný cestovný pas alebo občiansky 
preukaz.

Víza
Na cestovanie v rámci EÚ nepotrebujete víza.

Cestujúci, ktorí nie sú občanmi EÚ
Cestovný pas
Na cestovanie v EÚ budete potrebovať platný cestovný pas.

Víza
Občania 42 krajín, ktorí chcú navštíviť EÚ na obdobie 
nepresahujúce 90 dní, nepotrebujú víza. Medzi tieto krajiny 
patrí Austrália, Japonsko, Kanada, Nový Zéland a Spojené 
štáty. Zoznam krajín, ktorých občania musia mať víza, aby 
mohli vycestovať do Írska alebo Spojeného kráľovstva, sa 
trochu líši od ostatných krajín EÚ. O víza môžete požiadať na 
konzuláte alebo veľvyslanectve krajiny, ktorú chcete navštíviť.
Ak ste držiteľom „schengenských víz“, môžete cestovať do 
všetkých krajín schengenského priestoru. Okrem toho, ak ste 
držiteľom platného povolenia na pobyt vydaného jednou z krajín 
schengenského priestoru, v ďalších krajinách môžete stráviť 
až 90 dní. Na návštevu krajiny EÚ, na ktorú sa nevzťahuje 
Schengenská dohoda, sa môžu vyžadovať štátne víza.
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Peniaze
Euro
Eurom platia v súčasnosti viac ako dve tretiny občanov EÚ, 
čiže viac ako 337 miliónov ľudí v 19 krajinách EÚ.

Symbolom eura je €. Eurobankovky sú rovnaké vo všetkých 
krajinách, ale každá krajina vydáva svoje vlastné mince 
s jednou spoločnou stranou a jednou stranou zobrazujúcou 
charakteristický národný motív. Všetky bankovky a mince je 
možné použiť vo všetkých krajinách EÚ, ktoré prijali euro, ako 
aj v mnohých z ich zámorských území.

Andorra, Monako, San Maríno a Vatikán používajú euro ako 
národnú menu po dohode s EÚ. Niektoré krajiny a územia, 
napríklad Kosovo a Čierna Hora, používajú euro ako svoju de 
facto menu.

Mnohé hotely, obchody a reštaurácie, predovšetkým 
v turistických oblastiach v európskych krajinách mimo 
eurozóny akceptujú platbu v eurách, ako aj v domácej mene, 
hoci k tomu nie sú právne zaviazané.

Hotovosť a platobné karty
Banky si za medzinárodné platby v eurách v rámci EÚ účtujú 
rovnaké poplatky ako za vnútroštátne transakcie rovnakej 
hodnoty v eurách. Za výber eur z bankomatov kdekoľvek 
v EÚ teda zaplatíte rovnaký poplatok, aký by ste zaplatili vo 
vašej vlastnej krajine za výber z bankomatu inej banky, ako 
je tá vaša. Na všetky platby realizované v eurách debetnou 
či kreditnou kartou, ako aj na úhrady a inkasá v eurách sa 
musia vzťahovať rovnaké poplatky bez ohľadu na to, či sa 
transakcia uskutočnila vo vašej vlastnej krajine, alebo v rámci 
EÚ. Výška poplatkov za jednotlivé transakcie sa však môže od 
jednej banky k druhej výrazne líšiť.

Medzinárodné platby v iných menách nepodliehajú týmto 
pravidlám.

V prípade straty alebo odcudzenia bankovej karty okamžite 
kontaktujte emitenta karty a kartu zablokujte. Pred cestou 
si poznačte telefónne číslo, na ktoré máte v takom prípade 
zavolať.

Ak vstupujete do EÚ alebo ju opúšťate a máte pri sebe 
v hotovosti 10 000 a viac EUR (alebo ich ekvivalent v inej 
mene), musíte to oznámiť colným orgánom.

Nakupovanie
V rámci EÚ
Pri cestovaní medzi krajinami EÚ neexistujú žiadne 
obmedzenia, pokiaľ ide o druh tovaru, ktorý si môžete kúpiť 
a vziať so sebou, ak je určený na osobnú spotrebu, a nie na 
ďalší predaj. Dane (DPH a spotrebná daň) sú zahrnuté v cene, 
ktorú platíte, a v ďalšej krajine EÚ sa už neplatí žiadna ďalšia 
daň.

Tabak a alkohol
Každá krajina môže stanoviť vlastné orientačné úrovne 
pre osobnú spotrebu tabaku a alkoholu. Ak máte pri sebe 
väčšie množstvo tohto tovaru, môžu vám položiť otázky, 
aby sa ubezpečili, že ho nemáte na žiadne obchodné účely. 
Orientačné úrovne nesmú byť menšie ako:

 � 800 cigariet, 
 � 400 cigariek,
 � 200 cigár,
 � 1 kg tabaku,
 � 10 litrov liehovín,
 � 20 litrov alkoholizovaného vína (ako portské alebo sherry),
 � 90 litrov vína (z toho maximálne 60 litrov šumivého vína),
 � 110 litrov piva.

Potraviny
Pri cestovaní v rámci EÚ neplatia žiadne celkové obmedzenia, 
pokiaľ ide o prenos mäsových či mliečnych výrobkov.

Príchod do EÚ
Ak prichádzate do EÚ z krajiny mimo EÚ, môžete si doniesť 
tovar na osobnú spotrebu oslobodený od DPH a spotrebných 
daní v medziach limitov stanovených ďalej v texte. To isté 
platí, ak prichádzate z Kanárskych ostrovov, Normanských 
ostrovov, Gibraltáru alebo iných území, na ktorých neplatia 
pravidlá EÚ týkajúce sa DPH a spotrebnej dane.

Alkoholické nápoje
 � 1 liter liehovín s objemovým percentom alkoholu nad 

22 % alebo 2 litre alkoholizovaného alebo šumivého vína
 � 4 litre obyčajného vína
 � 16 litrov piva



Tabakové výrobky
Každá krajina EÚ si môže vybrať, či bude uplatňovať na 
cestovateľov prichádzajúcich z územia mimo EÚ vyššie 
alebo nižšie limity. Ak v krajine platia nižšie limity, môžu 
sa uplatňovať len na cestujúcich využívajúcich pozemnú 
a námornú dopravu (Bulharsko, Grécko, Lotyšsko, Litva, 
Maďarsko, Poľsko, Slovensko a Švédsko) alebo na všetkých 
cestujúcich (Estónsko a Rumunsko).

Vyšší limit Nižší limit
200 cigariet alebo 40 cigariet  alebo
100 cigariek alebo 20 cigariek  alebo
50 cigár alebo 10 cigár  alebo
250 g tabaku alebo 50 g tabaku 

Tieto povolené limity na alkohol a tabak sa nevzťahujú na 
cestujúcich mladších ako 17 rokov.

Iný tovar vrátane parfumu
Ak využívate leteckú alebo námornú dopravu, povolený 
je dovoz tovaru do hodnoty 430 EUR, ak cestujete 
vnútrozemskou pozemnou alebo vodnou dopravou, iba do 
hodnoty 300 EUR. Niektoré členské štáty EÚ však uplatňujú 
nižší limit pre cestujúcich, ktorí ešte nemajú 15 rokov, tento 
limit však nemôže byť nižší ako 150 EUR.

Potraviny
Z väčšiny krajín mimo EÚ sa nesmie dovážať do EÚ mäso 
ani mliečne výrobky, a to ani v malom množstve. Jedinými 
výnimkami sú Andora, Faerské ostrovy, Grónsko, Island, 
Lichtenštajnsko, Nórsko, San Maríno a Švajčiarsko. Je 
to v záujme ochrany hospodárskych zvierat v EÚ pred 
chorobami zvierat.

Pomoc spotrebiteľom
Ako spotrebitelia máte bez ohľadu na to, kde v EÚ sa 
nachádzate, zaručené spravodlivé zaobchádzanie, výrobky 
spĺňajúce prijateľné normy a právo na nápravu situácie 
v prípade problémov.

Poznaj, čo ješ 
Poznaj, čo ješ. Prísne právne predpisy o výrobe, spracovaní 
a predaji potravín zabezpečujú dodržiavanie najvyšších 
noriem pre bezpečnosť potravín. Môžete si skontrolovať 
zloženie potraviny, kde sú uvedené aj látky, ktoré najčastejšie 
spôsobujú alergie alebo neznášanlivosť. 

Hľadajte nové ekologické logo EÚ   na všetkých 
balených biopotravinách.

Poznaj, čo kupuješ
Vzťahuje sa na vás ochrana pred širokou škálou nekalých 
obchodných praktík, s ktorými sa môžete stretnúť či už 
v internetových alebo „kamenných“ obchodoch. Dnes sú 
už na webových stránkach zakázané vopred zaškrtnuté 
políčka, vďaka čomu nevedomky nezaplatíte za cestovné 
poistenie, napríklad pri kúpe letenky online. Zakázané sú aj 
neodôvodnené príplatky za platbu kreditnou kartou online.

Na obale kozmetických výrobkov sa musí uvádzať, ako 
dlho po otvorení sa môžu používať. Hľadajte symbol 
otvorenej nádoby.

Prípravky na opaľovanie majú jasné označenie vrátane 
štandardizovanej úrovne UVA ochrany.

Ak na určitých výrobkoch, ako sú napríklad hračky, 
elektrické prístroje či mobilné telefóny, nájdete toto 
označenie, znamená to, že spĺňajú všetky príslušné 
bezpečnostné, zdravotné a environmentálne požiadavky 
EÚ.

Porovnaj ceny 
Pre všetok tovar platí povinnosť, že na ňom musí byť jasne 
vyznačená jeho úplná cena vrátane DPH, ako aj jednotková 
cena — cena za kilogram alebo za liter. Pri kúpe letenky 
online musí byť už od začiatku transakcie viditeľná celková 
cena letenky vrátane poplatkov a daní.

Vyrieš akýkoľvek problém
V európskych spotrebiteľských centrách dostanete praktické 
informácie o právach spotrebiteľov v EÚ, ako aj poradenstvo 
a pomoc pri cezhraničných sťažnostiach či sporoch. Tieto 
centrá existujú vo všetkých 28 členských štátoch a na Islande 
a v Nórsku. k dispozícii je aj užitočná aplikácia ECC-Net 
Travel s množstvom praktických rád a informácií. 

Ochrana životného 
prostredia
Väčšina Európanov chce pri riešení otázok zmeny klímy 
a ochrany životného prostredia zohrávať aktívnu úlohu. Ak 
plánujete cestovať, porozmýšľajte nad spôsobmi, ako môžete 
šetriť energiu a zdroje a ako môžete znížiť emisie.

Pri „ekologickom rozhodovaní“ vám pomôže environmentálna 
značka EÚ  udeľovaná výrobkom spĺňajúcim prísne normy 
týkajúce sa životného prostredia. Táto značka vám môže 
pomôcť aj pri výbere pobytovej lokality s ohľaduplným 
prístupom voči životnému prostrediu: či už ide o hotel, 
penzión, mládežnícku ubytovňu alebo kemp.



Ako sa tam 
dopraviť
Cestná doprava
Vodičský preukaz
Platný vodičský preukaz vydaný v jednej krajine EÚ sa uznáva za 
platný v celej EÚ. Všetky nové v súčasnosti vydávané vodičské 
preukazy majú podobu plastovej karty a štandardný európsky 
formát. V niektorých krajinách musíte mať pri sebe okrem 
platného vodičského preukazu aj doklad o registrácii vozidla.

Poistenie motorových vozidiel
Nech cestujete kamkoľvek v EÚ, v poistení vášho vozidla je 
automaticky zahrnuté minimálne poistné krytie predpísané 
právnymi predpismi (zodpovednosť voči tretím stranám). Toto 
poistenie platí aj na Islande, v Lichtenštajnsku a v Nórsku. 
Združené poistenie sa často vzťahuje aj na cesty do iných 
krajín. Ak ste ho doma uzavreli, presvedčte sa o tom ešte 
pred odchodom na cestu.
Európsky formulár vyhlásenia o nehode získaný od vášho 
poisťovateľa alebo online je štandardný dokument, ktorý je 
k dispozícii vo viacerých jazykoch, vďaka čomu sa v prípade 
nehody v inej krajine jednoduchšie vypĺňa priamo na mieste.
Zelená karta nie je pri cestovaní v EÚ povinná, slúži však ako 
medzinárodne uznávaný dôkaz o minimálnom poistnom krytí 
tretej strany. Ak si so sebou nevezmete zelenú kartu, mali by 
ste mať doklad o poistení.

Bezpečná jazda
Vo všetkých krajinách EÚ musíte mať počas jazdy zapnuté 
bezpečnostné pásy vo všetkých vozidlách, v ktorých sú 
nainštalované. Deti musia mať vhodne upravené detské 
sedačky.
Používanie mobilného telefónu počas jazdy, s výnimkou 
zariadenia „hands-free“, podstatne zvyšuje riziko nehody, 
a preto je takmer vo všetkých krajinách EÚ zakázané. 
Maximálna povolená hladina alkoholu v krvi sa pohybuje 
medzi 0 mg/ml a 0,8 mg/ml. Ďalšie dôležité informácie 
o pravidlách bezpečnosti cestnej premávky v každej 
krajine EÚ — vrátane maximálnych povolených rýchlostí, 
bezpečnostnej výbavy vodičov motorových vozidiel a cyklistov, 
povinného používania svetiel za jazdy počas dňa, ako aj 
zimných pneumatík — možno nájsť pomocou novej aplikácie 
Going abroad (Cestujeme do zahraničia). Vďaka kvalitnejšej 
cezhraničnej výmene informácií sa zjednodušilo pátranie 
po vodičoch, ktorí spáchali v zahraničí dopravný priestupok 
ohrozujúci bezpečnosť, napr. prekročenie povolenej rýchlosti 
alebo jazda pod vplyvom alkoholu.
Nezabudnite, že v Írsku, na Cypre, Malte a v Spojenom 
kráľovstve sa jazdí vľavo a že v niektorých krajinách, napr. 
v Belgicku, Holandsku a Portugalsku, sa obvykle dáva 
prednosť vozidlám prichádzajúcim sprava.

cestujúci si môžu jednoducho porovnávať ceny, pretože 
ponúkané uverejnené ceny musia zahŕňať cestovné a všetky 
ďalšie dane, poplatky a príplatky.

Spoločné pravidlá EÚ týkajúce sa bezpečnostných kontrol 
cestujúcich, príručnej batožiny a podanej batožiny sa vzťahujú na 
všetky lety s odletom z letísk EÚ. Pravidlá EÚ obsahujú zoznam 
predmetov, ktoré nie sú povolené na palube lietadla, a zoznam 
predmetov, ktoré nie sú povolené v podanej batožine, ktorá sa 
bude prevážať v podpalubnom priestore. v súčasnosti existujú aj 
obmedzenia týkajúce sa množstva tekutín, ktoré možno preniesť 
v príručnej batožine. Prvý krok k odstráneniu týchto obmedzení 
sa už podnikol. Vďaka nemu môžu cestujúci cez letiská v EÚ 
ako príručnú batožinu prenášať tekutiny zakúpené bez cla 
za predpokladu, že daný tovar spolu s účtenkou zaň zostane 
zapečatený v poskytnutej bezpečnostnej taške. 

Bezpečnosť leteckej dopravy v Európe sa vďaka účinnému 
uplatňovaniu prísnych noriem radí medzi najvyššie na 
svete. V záujme jej ďalšieho zvýšenia majú niektoré 
letecké spoločnosti z krajín mimo EÚ v prípade odhalenia 
nedostatkov v súvislosti s ich bezpečnosťou alebo kontrolou 
zo strany ich vnútroštátnych orgánov zákaz pôsobiť v rámci 
európskeho vzdušného priestoru. 

Letecká doprava
Vytvorenie jednotného európskeho trhu v leteckej doprave 
znamená nižšie cestovné a oveľa väčší výber dopravcov, trás 
a služieb pre cestujúcich. EÚ umožnila, aby ktorýkoľvek 
letecký dopravca, ktorý so svojím letovým parkom 
spĺňa celoeurópske bezpečnostné normy, mohol lietať 
z ktoréhokoľvek letiska v EÚ a prilietať na ktorékoľvek letisko 
v EÚ, využijúc i vnútroštátne trasy v inej krajine. Leteckí 

Železničná doprava
EÚ má vyše 215 000 km železníc s rozsiahlymi 
medzinárodnými službami pre cestujúcich. Z toho 
viac ako 7 300 km pokrývajú vysokorýchlostné trate 
vybudované vo viacerých krajinách, prepájajúce 
významné dopravné osi, ako sú Londýn – Paríž, 
Miláno – Rím či Barcelona – Madrid, s vlakmi 
dosahujúcimi rýchlosť až 350 kilometrov za hodinu. 
Táto sieť sa neustále rozširuje.

Vodná doprava
Medzi krajinami EÚ existuje mnoho kľúčových 
námorných ciest, ktoré ponúkajú pravidelné, 
vysokokvalitné služby ako alternatívu či 
kombináciu k cestnej, leteckej alebo železničnej 
doprave. Okrem toho sa tu nachádza viac ako 
41 500 km splavných riek, kanálov a jazier. EÚ je 
na čele zvyšovania bezpečnosti námornej dopravy 
a presadzuje vysokokvalitné normy na ochranu 
cestujúcich a posádok na trajektoch či námorných 
plavidlách, ktoré premávajú do európskych 
prístavov a z nich, ako aj na osobných lodiach, 
ktoré sa plavia v EÚ.



Práva cestujúcich
Európska únia je jediné územie na svete, kde majú cestujúci 
k dispozícii komplexný súbor práv pre všetky druhy dopravy: 
cestnej, leteckej, železničnej i vodnej. Cestujúci v EÚ vrátane 
osôb so zdravotným postihnutím a so zníženou pohyblivosťou 
majú nárok na presné, rýchle a prístupné informácie, pomoc 
a v určitých prípadoch aj na kompenzáciu po zrušení alebo 
meškaní spoja.

Cestujúci v autobusoch a autokaroch
Všetci cestujúci v autobusoch a autokaroch majú právo na 
poskytnutie adekvátnych informácií o službách a svojich 
právach pred cestou aj počas nej. Cestujúci využívajúci 
medzinárodné služby na tratiach dlhých 250 km a viac 
majú ďalšie práva, ako napríklad nárok na pomoc, náhradu 
cestovného alebo presmerovanie v prípadoch meškania alebo 
zrušenia spoja.

Cestujúci v leteckej doprave
Ako cestujúci v leteckej doprave máte nárok na informácie, 
náhradu cestovného, presmerovanie, kompenzáciu (za 
určitých okolností) a pomoc v prípade, ak je váš let omeškaný, 
zrušený alebo vám bol odmietnutý nástup do lietadla. Tieto 
práva platia pre cestujúcich všetkých letov z letiska v EÚ, ako 
aj letov do EÚ prevádzkovaných leteckými dopravcami EÚ.

Leteckí dopravcovia sú zodpovední za nehody alebo 
za stratenú a poškodenú batožinu alebo za nesprávne 
zaobchádzanie s ňou. Cestujúci majú určité práva aj pri 
organizovaných zájazdoch.

Cestujúci v železničnej preprave
Cestujúci v železničnej preprave majú právo na včasné 
informácie, náhradu cestovného, presmerovanie, pomoc a 
kompenzáciu v prípade dlhého meškania a zrušenia spoja, 
a to v súvislosti so všetkými medzinárodnými železničnými 
službami v rámci EÚ. Práva cestujúcich týkajúce sa služieb 
vo vnútroštátnej železničnej doprave sa môžu v jednotlivých 
krajinách líšiť.

Cestujúci v námornej a vnútrozemskej lodnej 
doprave
Cestujúci v námornej a vnútrozemskej lodnej doprave 
majú práva, medzi ktoré patrí náhrada cestovného, 
presmerovanie, kompenzácia a pomoc v prípade zrušenia 
alebo meškania spoja, ako aj právo na adekvátne a ľahko 
dostupné informácie. Tieto práva sa až na pár výnimiek 
týkajú cestujúcich, ktorí využívajú osobnú dopravu z alebo do 
prístavu v EÚ a výletné plavby, ktorých prístav nalodenia sa 
nachádza v EÚ.

Cestujúci so zdravotným postihnutím 
a cestujúci so zníženou pohyblivosťou
Cestujúci so zdravotným postihnutím alebo zníženou 
pohyblivosťou majú nárok na bezplatnú pomoc na letiskách, 
železničných staniciach, v prístavoch a v určených 
autokarových termináloch, ako aj na palubách lietadiel a lodí, 
vo vlakoch a v autokaroch. Už pri objednávaní lístka pri jeho 
kúpe v predstihu, alebo aspoň 48 hodín pred plánovanou 
cestou (36 hodín v prípade cestovania autokarom) je vhodné 
upozorniť dopravcov alebo prevádzkovateľov terminálov na 
špecifické potreby.

Ak cestujete autom a máte právo využívať parkovacie miesta 
pre osoby so zdravotným postihnutím vo vašej vlastnej 
krajine, štandardný únijný model parkovacej karty pre osoby 
so zdravotným postihnutím sa uznáva vo všetkých krajinách 
EÚ a umožňuje vám využívať parkovacie miesta určené pre 
osoby so zdravotným postihnutím aj v iných krajinách EÚ.

Žiadanie nápravy
Ak si myslíte, že vaše práva cestujúceho neboli dodržané, 
a chcete požiadať o nápravu, obráťte sa najskôr na dopravcu 
alebo prevádzkovateľa terminálu. Ak si tí nesplnia svoje 
povinnosti, môžete sa obrátiť na vnútroštátny orgán 
presadzovania práva príslušný pre váš konkrétny druh 
dopravy. Viac informácií, ako aj podrobnosti o príslušnom 
orgáne presadzovania práva získate na bezplatnej linke 
Europe Direct na čísle 00 800 6 7 8 9 10 11. k dispozícii 
je užitočná aplikácia — Vaše práva cestujúcich — (Your 
Passenger Rights), vďaka ktorej si môžete priamo na mieste 
overiť, aké máte práva a ako ich môžete uplatniť.

Ako zostať zdravý
Prístup k zdravotnej starostlivosti
Ak ste občanom EÚ a náhle ochoriete alebo utrpíte úraz 
počas dočasnej návštevy akejkoľvek krajiny EÚ, Islandu, 
Lichtenštajnska, Nórska alebo Švajčiarska, máte právo 
využiť tamojšie služby verejnej zdravotnej starostlivosti za 
rovnakých podmienok a za rovnakú cenu ako ľudia poistení 
v danej krajine. Každá krajina má svoje vlastné pravidlá 
poskytovania zdravotného ošetrenia z verejných zdrojov. 
V niektorých krajinách je liečba bezplatná, v iných musíte 
uhrádzať časť výdavkov, v ďalších hradíte plnú sumu, a potom 
si uplatníte nárok na náhradu. Preto si všetky faktúry, 
lekárske predpisy a účtenky uschovajte. O náhradu výdavkov 
na zdravotné ošetrenie môžete požiadať v krajine, ktorú 
navštevujete, alebo, ak to nie je možné, u vás doma. 

Európsky preukaz zdravotného poistenia je dôkazom, že 
ste poistení v niektorej krajine EÚ; zjednodušuje postupy 
a pomáha urýchliť úhradu nákladov. Bezplatne vám ho vydá 

vaša zdravotná poisťovňa. Niektoré 
krajiny tento preukaz uvádzajú na 
opačnej strane vnútroštátneho 
preukazu poistenca, iné ho zase 
vydávajú samostatne. Aplikácia 
Európsky preukaz zdravotného 
poistenia poskytuje informácie 
o telefónnych číslach tiesňového 
volania, ošetreniach, na ktoré sa tento 
preukaz vzťahuje, nákladoch, ako aj 
spôsobe uplatnenia nároku na náhradu.

Cestovné poistenie
Európsky preukaz zdravotného 
poistenia nenahrádza cestovné 
poistenie, keďže nemusí pokrývať 
všetky náklady na zdravotnú 
starostlivosť, pričom sa ním nikdy 
nekryjú náklady na návrat do vlasti. 
Na krytie uvedených rizík sa odporúča 
uzatvoriť osobitné cestovné poistenie.



Lieky
Váš lekársky predpis platí vo všetkých krajinách EÚ. Overte 
si však, či je v krajine, ktorú ste sa vybrali navštíviť, predaj 
predpísaného lieku povolený a či je daný liek na tamojšom 
trhu k dispozícii. Požiadajte o cezhraničný predpis, ktorý je 
určený na pomoc lekárnikom pri vydaní správneho lieku na 
daný predpis, a to na základe poskytnutia jasných informácií 
o lekárovi, ktorý vyhotovil predpis, pacientovi a predpísanom 
výrobku, vrátane jeho bežného názvu a obchodného názvu, 
ako aj potrebného množstva lieku a jeho dávky.

Očkovanie
Pri cestovaní v EÚ vo všeobecnosti neexistujú žiadne 
požiadavky na očkovanie. V prípade určitých zámorských 
území EÚ však existujú isté požiadavky alebo odporúčania. 
Pred cestou sa poraďte so svojím lekárom.

Voda na kúpanie
Na kvalitu vody určenej na kúpanie v rámci EÚ sa vzťahujú 
prísne normy slúžiace na ochranu zdravia pri kúpaní, ako aj 
ochranu životného prostredia. Celková kvalita vody v 22 tisíc 
lokalitách na kúpanie v EÚ je naďalej vysoká: viac ako 94 % 
spĺňa minimálne požiadavky na kvalitu vody, pričom 83 % 
dosahuje náročnejší štandard („výborná kvalita“). Informácie 
o kvalite vody v týchto letoviskách poskytujú oficiálne uznané 
symboly. 

385 Chorvátsko
39 Taliansko

353 Írsko
352 Luxembursko
370 Litva
371 Lotyšsko
356 Malta
31 Holandsko 

351 Portugalsko
48 Poľsko
40 Rumunsko
46 Švédsko

421 Slovensko
386 Slovinsko

43 Rakúsko 
32 Belgicko

359 Bulharsko 
357 Cyprus
420 Česká republika 
49 Nemecko 
45 Dánsko
34 Španielsko

372 Estónsko
33 Francúzsko

358 Fínsko
44 Spojené kráľovstvo
30 Grécko
36 Maďarsko

Komunikácia
Jazyky
Európa je bohatá na jazyky. Hlavnými jazykovými vetvami 
v EÚ sú germánska, románska, slovanská, baltská a keltská. 
Inštitúcie EÚ majú 24 úradných jazykov, ale používajú sa aj 
mnohé menšinovo zastúpené jazyky.

Viac ako polovica Európanov tvrdí, že dokážu viesť rozhovor 
aspoň v jednom inom ako materinskom jazyku, a štvrtina 
vraví, že hovoria najmenej dvomi ďalšími jazykmi. Skúste 
sa na svojich cestách po Európe prihovoriť miestnym v ich 
domácom jazyku. Ako povedať „ďakujem“ v iných jazykoch.

angličtina Thank you lotyština Paldies
bulharčina Blagodarya maďarčina Köszönöm
čeština Děkuji maltčina Grazzi
chorvátčina Hvala nemčina Danke
dánčina Tak poľština Dziękuje
estónčina Aitäh portugalčina Obrigado
fínčina Kiitos rumunčina Mulţumesc
francúzština Merci slovenčina Ďakujem
gréčtina Efkaristo slovinčina Hvala
holandčina Bedankt španielčina Gracias
írčina Go raibh maith agat švédčina Tack 
litovčina Ačiū taliančina Grazie

Telefonovanie
Pre medzinárodné telefonické hovory kdekoľvek v EÚ existuje 
iba jedna predvoľba, a to 00:

Smerové čísla jednotlivých krajín sú:

Časové pásma 
Letný čas
Letný čas sa v celej EÚ začína 29. marca 2015, keď sa hodiny 
posunú o hodinu dopredu, a končí sa 25. októbra 2015, keď 
sa hodiny posunú o hodinu dozadu. V roku 2016 sa bude čas 
posúvať 27. marca a 30. októbra.

GMT +3GMT +2GMT +1GMT GMT +4 GMT +5



EÚ podporuje a prispieva na mnohé kultúrne projekty 
a podujatia, ktoré sa každoročne konajú v celej Európe. 
Jedným z nich sa každoročne určuje hlavné mesto kultúry 
v Európe. EÚ pomáha financovať výstavy a podujatia 
vyzdvihujúce kultúrne dedičstvo daného mesta a ponúka 
možnosť celému radu hercov a umelcov z rôznych kútov Únie 
zísť sa na spoločných doskách.

V roku 2015 sú hlavnými mestami kultúry mesto Mons 
v juhozápadnom Belgicku, známe aj ako kultúrne centrum 
Valónska, a Plzeň ležiaca na sútoku štyroch riek na západe 
Českej republiky. Baskické mesto Donostia-San Sebastián 
v Biskajskom zálive v severnom Španielsku a multikultúrne 
mesto Vroclav v sliezskej nížine v Poľsku sa o tento titul 
podelia v roku 2016. 

Rakúsko  
http://www.austria.info

Belgicko 
http://www.visitflanders.com 
http://www.opt.be 
Bulharsko  
http://bulgariatravel.org

Cyprus  
http://www.visitcyprus.com
Česká republika  
http://www.czechtourism.com
Nemecko  
http://www.germany.travel
Dánsko  
http://www.visitdenmark.com
Španielsko  
http://www.spain.info
Estónsko  
http://www.visitestonia.com
Francúzsko 
http://int.rendezvousenfrance.
com/
Fínsko 
http://www.visitfinland.com
Spojené kráľovstvo 
http://www.visitbritain.com
Grécko 
http://www.visitgreece.gr
Maďarsko  
http://www.gotohungary.com

Chorvátsko  
http://www.croatia.hr
Taliansko 
http://www.enit.it
Írsko 
http://www.discoverireland.ie
Luxembursko  
http://www.ont.lu
Litva  
http://www.visitlithuania.net
Lotyšsko  
http://www.latvia.travel
Malta 
http://www.visitmalta.com
Holandsko  
http://www.holland.com
Portugalsko
http://www.visitportugal.com
Poľsko  
http://www.poland.travel
Rumunsko 
http://www.romaniatourism.com
Švédsko 
http://www.visitsweden.com
Slovensko 
http://www.slovakia.travel
Slovinsko 
http://www.slovenia.info

Zábava
Zoznam turistických atrakcií a pútavých miest v Európe je 
takmer nekonečný. Odporúčania a informácie o všetkých 
krajinách nájdete na webovej lokalite venovanej európskym 
turistickým destináciám (http://www.visiteurope.com) 
alebo na webových stránkach oficiálnych vnútroštátnych 
turistických organizácií jednotlivých krajín EÚ.

Uvedené skratky krajín zodpovedajú medzinárodným 
poznávacím značkám vozidiel.

Spoločenské zvieratá
S novým pasom EÚ pre domáce zvieratá, ktorý vám vystaví 
ktorýkoľvek veterinár, je cestovanie so psom, mačkou alebo 
fretkou jednoduché. Všetky psy, mačky a fretky musia mať 
pas, pričom musia byť na účely identifikácie vybavené 
elektronickým mikročipom alebo musia mať pred júlom 2011 
aplikované jasne čitateľné tetovanie. Musia byť zaočkované 
proti besnote a podrobnosti o tom musia byť zaznamenané 
v ich zvieracích pasoch. Očkovanie sa musí vykonať po 
aplikácii mikročipu alebo tetovania.

Okrem toho sa pri vstupe do Írska, na Maltu, do Fínska 
a Spojeného kráľovstva vyžaduje pre psov osobitné ošetrenie 
proti pásomniciam vykonané veterinárnym lekárom. 
Podrobnosti o ošetrení sa musia uvádzať v pase zvieraťa. Pes 
môže cestovať 1 až 5 dní po uvedenom ošetrení.

Pas EÚ pre spoločenské zvieratá platí iba pre psy, mačky 
a fretky. Ak chcete cestovať s iným spoločenským zvieraťom, 
napr. s králikom, vtáčikom či hlodavcom, zistite si 
podrobnosti u svojho veterinára.

Mobilné telefóny
Vďaka pravidlám EÚ sa významne znížili náklady na používanie 
mobilných telefónov a inteligentných zariadení v zahraničí. 
v porovnaní s cenami v roku 2007 sa klienti tešia 80 % až 90 % 
zníženiu cien širokej škály služieb poskytovaných mobilnými 
operátormi – hovorov, textových správ a dátových služieb –, 
a to vďaka zavedeniu cenových limitov. Taká je maximálna 
úroveň poplatkov, no operátori môžu ponúkať lacnejšie sadzby, 
takže výber tej najvýhodnejšej ponuky je vo vašich rukách. 

Keď v EÚ prekročíte hranice štátu, dostanete od vášho 
mobilného operátora textovú správu, v ktorej vás informuje 
o cene uskutočňovania a prijímania hovorov, textových 
správ a vyhľadávania na internete v krajine, do ktorej ste sa 
práve dostali. v záujme ochrany pred neprimerane vysokými 
účtami za dátový roaming došlo k stanoveniu limitu objemu 
stiahnutých dát v mobilnom zariadení, ktorý na celom 
svete predstavuje 50 EUR alebo vopred dohodnutý limit. Pri 
dosiahnutí 80 % tohto limitu dostanete upozornenie.

Od júla 2014 si spotrebitelia môžu vybrať samostatného 
poskytovateľa roamingových služieb. Budú si môcť bez toho, 
aby menili SIM kartu, zvoliť lacnejšie roamingové služby od 
spoločnosti v krajine, kam cestujú, alebo od konkurenčnej 
spoločnosti vo vlastnej krajine.

Poštovné
Poštové známky sa môžu používať iba v krajinách, v ktorých ste 
ich kúpili, dokonca aj vtedy, ak sú označené cenou v eurách.

Elektrická energia
V celej Európe sa v elektrickej sieti používa striedavý 
prúd s napätím 220 až 240 V/50 Hz. Írsko, Cyprus, Malta 
a Spojené kráľovstvo majú štvorcové zásuvky s tromi 
vývodmi, vo všeobecnosti však majú všetky ostatné krajiny 
EÚ zásuvky s dvoma vývodmi. Tieto zásuvky sa môžu líšiť, 
ale vaše spotrebiče s dvojkolíkovou zástrčkou by sa mali dať 
používať všade. Adaptéry sa obvykle dajú kúpiť na letiskách 
a v strediskách cestovného ruchu.

http://www.austria.info
http://www.visitflanders.com
http://www.opt.be
http://bulgariatravel.org
http://www.visitcyprus.com
http://www.czechtourism.com
http://www.germany.travel
http://www.visitdenmark.com
http://www.spain.info
http://www.visitestonia.com
http://int.rendezvousenfrance.com/
http://int.rendezvousenfrance.com/
http://www.visitfinland.com
http://www.visitbritain.com
http://www.visitgreece.gr
http://www.gotohungary.com
http://www.croatia.hr
http://www.enit.it
http://www.discoverireland.ie
http://www.ont.lu
http://www.visitlithuania.net
http://www.latvia.travel
http://www.visitmalta.com
http://www.holland.com
http://www.visitportugal.com
http://www.poland.travel
http://www.romaniatourism.com
http://www.visitsweden.com
http://www.slovakia.travel
http://www.slovenia.info
http://www.visiteurope.com


Keď sa dostanete do 
problémov
Jednotné európske číslo tiesňového 
volania:  112 
Ak potrebujete pomoc, v ktorejkoľvek krajine môžete 
z ktoréhokoľvek telefónu, z pevnej linky alebo mobilného 
telefónu zavolať bezplatne na európske číslo tiesňového 
volania 112.

Strata alebo krádež
Každú krádež oznámte miestnej polícii. Ak si budete 
uplatňovať poistný nárok alebo náhradu škody, budete 
musieť priložiť policajnú správu. Pri strate alebo odcudzení 
debetnej alebo kreditnej karty ju okamžite zablokujte. Ak vám 
ukradli pas, oznámte to na konzuláte alebo veľvyslanectve 
vašej krajiny, ako aj na polícii. Majte na pamäti, že ak sa 
nachádzate mimo EÚ na mieste, kde vaša krajina nemá 
zastúpenie, môžete sa v prípade potreby obrátiť na konzulát 
alebo veľvyslanectvo ktorejkoľvek inej krajiny EÚ.

Spojte sa s EÚ
On-line
Informácie vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie sú 
dostupné na webovej stránke: europa.eu 

Osobne
V celej Európe sa nachádzajú stovky miestnych informačných 
centier EÚ. Adresu centra najbližšieho k vám nájdete na tejto 
webovej stránke: europedirect.europa.eu

Telefonicky alebo e-mailom
Europe Direct je služba, ktorá odpovedá na vaše otázky o 
Európskej únii. Túto službu môžete využívať bezplatne na 
telefónnom čísle: 00 800 6 7 8 9 10 11 (niektorí operátori 
mobilných sietí nepovoľujú prístup k číslam 00800 alebo tieto 
hovory fakturujú), alebo na spoplatnenom telefónnom čísle 
z krajín mimo EÚ: +32 22999696. Môžete tiež zaslať e-mail 
prostredníctvom europedirect.europa.eu

Prečítajte si o Európe
Od publikácií o EÚ  vás delí len jedno kliknutie – nájdete ich 
na internetovej stránke EU Bookshop: bookshop.europa.eu

Webová stránka „Vaša Európa“ 
obsahuje ďalšie rady týkajúce sa 
vašich práv, ak žijete, pracujete 
a cestujete v rámci EÚ: 
http://ec.europa.eu/youreurope
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Informácie a publikácie o Európskej únii môžete získať na 
nasledujúcich miestach
Zastúpenie Európskej komisie v Slovenskej republike
Palisády 29
811 06 Bratislava
SLOVENSKO/SLOVAKIA
Tel. +421 254431718
e-mail: comm-rep-sk@ec.europa.eu 

Informačná kancelária Európskeho parlamentu
Palisády 29
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Zastúpenia Európskej komisie a informačné kancelárie Európskeho 
parlamentu sú vo všetkých štátoch Európskej únie. v iných častiach 
sveta má Európska únia delegácie.
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EÚ podporuje a prispieva na mnohé kultúrne projekty 
a podujatia, ktoré sa každoročne konajú v celej Európe. 
Jedným z nich sa každoročne určuje hlavné mesto kultúry 
v Európe. EÚ pomáha financovať výstavy a podujatia 
vyzdvihujúce kultúrne dedičstvo daného mesta a ponúka 
možnosť celému radu hercov a umelcov z rôznych kútov Únie 
zísť sa na spoločných doskách.

V roku 2015 sú hlavnými mestami kultúry mesto Mons 
v juhozápadnom Belgicku, známe aj ako kultúrne centrum 
Valónska, a Plzeň ležiaca na sútoku štyroch riek na západe 
Českej republiky. Baskické mesto Donostia-San Sebastián 
v Biskajskom zálive v severnom Španielsku a multikultúrne 
mesto Vroclav v sliezskej nížine v Poľsku sa o tento titul 
podelia v roku 2016. 

Rakúsko  
http://www.austria.info

Belgicko 
http://www.visitflanders.com 
http://www.opt.be 
Bulharsko  
http://bulgariatravel.org

Cyprus  
http://www.visitcyprus.com
Česká republika  
http://www.czechtourism.com
Nemecko  
http://www.germany.travel
Dánsko  
http://www.visitdenmark.com
Španielsko  
http://www.spain.info
Estónsko  
http://www.visitestonia.com
Francúzsko 
http://int.rendezvousenfrance.
com/
Fínsko 
http://www.visitfinland.com
Spojené kráľovstvo 
http://www.visitbritain.com
Grécko 
http://www.visitgreece.gr
Maďarsko  
http://www.gotohungary.com

Chorvátsko  
http://www.croatia.hr
Taliansko 
http://www.enit.it
Írsko 
http://www.discoverireland.ie
Luxembursko  
http://www.ont.lu
Litva  
http://www.visitlithuania.net
Lotyšsko  
http://www.latvia.travel
Malta 
http://www.visitmalta.com
Holandsko  
http://www.holland.com
Portugalsko
http://www.visitportugal.com
Poľsko  
http://www.poland.travel
Rumunsko 
http://www.romaniatourism.com
Švédsko 
http://www.visitsweden.com
Slovensko 
http://www.slovakia.travel
Slovinsko 
http://www.slovenia.info

Keď sa dostanete do 
problémov
Jednotné európske číslo tiesňového 
volania:  112 
Ak potrebujete pomoc, v ktorejkoľvek krajine môžete 
z ktoréhokoľvek telefónu, z pevnej linky alebo mobilného 
telefónu zavolať bezplatne na európske číslo tiesňového 
volania 112.

Strata alebo krádež
Každú krádež oznámte miestnej polícii. Ak si budete 
uplatňovať poistný nárok alebo náhradu škody, budete 
musieť priložiť policajnú správu. Pri strate alebo odcudzení 
debetnej alebo kreditnej karty ju okamžite zablokujte. Ak vám 
ukradli pas, oznámte to na konzuláte alebo veľvyslanectve 
vašej krajiny, ako aj na polícii. Majte na pamäti, že ak sa 
nachádzate mimo EÚ na mieste, kde vaša krajina nemá 
zastúpenie, môžete sa v prípade potreby obrátiť na konzulát 
alebo veľvyslanectvo ktorejkoľvek inej krajiny EÚ.

Zábava
Zoznam turistických atrakcií a pútavých miest v Európe je 
takmer nekonečný. Odporúčania a informácie o všetkých 
krajinách nájdete na webovej lokalite venovanej európskym 
turistickým destináciám (http://www.visiteurope.com) 
alebo na webových stránkach oficiálnych vnútroštátnych 
turistických organizácií jednotlivých krajín EÚ.

Uvedené skratky krajín zodpovedajú medzinárodným 
poznávacím značkám vozidiel.

Spoločenské zvieratá
S novým pasom EÚ pre domáce zvieratá, ktorý vám vystaví 
ktorýkoľvek veterinár, je cestovanie so psom, mačkou alebo 
fretkou jednoduché. Všetky psy, mačky a fretky musia mať 
pas, pričom musia byť na účely identifikácie vybavené 
elektronickým mikročipom alebo musia mať pred júlom 2011 
aplikované jasne čitateľné tetovanie. Musia byť zaočkované 
proti besnote a podrobnosti o tom musia byť zaznamenané 
v ich zvieracích pasoch. Očkovanie sa musí vykonať po 
aplikácii mikročipu alebo tetovania.

Okrem toho sa pri vstupe do Írska, na Maltu, do Fínska 
a Spojeného kráľovstva vyžaduje pre psov osobitné ošetrenie 
proti pásomniciam vykonané veterinárnym lekárom. 
Podrobnosti o ošetrení sa musia uvádzať v pase zvieraťa. Pes 
môže cestovať 1 až 5 dní po uvedenom ošetrení.

Pas EÚ pre spoločenské zvieratá platí iba pre psy, mačky 
a fretky. Ak chcete cestovať s iným spoločenským zvieraťom, 
napr. s králikom, vtáčikom či hlodavcom, zistite si 
podrobnosti u svojho veterinára.

Spojte sa s EÚ
On-line
Informácie vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie sú 
dostupné na webovej stránke: europa.eu 

Osobne
V celej Európe sa nachádzajú stovky miestnych informačných 
centier EÚ. Adresu centra najbližšieho k vám nájdete na tejto 
webovej stránke: europedirect.europa.eu

Telefonicky alebo e-mailom
Europe Direct je služba, ktorá odpovedá na vaše otázky o 
Európskej únii. Túto službu môžete využívať bezplatne na 
telefónnom čísle: 00 800 6 7 8 9 10 11 (niektorí operátori 
mobilných sietí nepovoľujú prístup k číslam 00800 alebo tieto 
hovory fakturujú), alebo na spoplatnenom telefónnom čísle 
z krajín mimo EÚ: +32 22999696. Môžete tiež zaslať e-mail 
prostredníctvom europedirect.europa.eu

Prečítajte si o Európe
Od publikácií o EÚ  vás delí len jedno kliknutie – nájdete ich 
na internetovej stránke EU Bookshop: bookshop.europa.eu
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EURÓPSKA ÚNIA
ZÁKLADNÉ ŠTATISTICKÉ ÚDAJE O EURÓPSKYCH KRAJINÁCH

Členské štáty Európskej únie
Rozloha

(v 1 000 km²)
Počet obyvateľov

(v miliónoch)

Hrubý domáci produkt
na obyvateľa

(PPS) ()

Rozloha
(v 1 000 km²)

Počet obyvateľov
(v miliónoch)

Hrubý domáci produkt
na obyvateľa

(PPS) ()

België/Belgique
Belgicko

България
Bulharsko

Česká republika
Česká republika

Danmark
Dánsko

Deutschland
Nemecko

Eesti
Estónsko

Éire/Ireland

Eλλάδα
Grécko
España

Španielsko
France

Francúzsko

Italia
Taliansko

Κύπρος/Kibris
Cyprus
Latvija

Lotyšsko

Lietuva
Litva

Luxembourg
Luxembursko
Magyarország

Maďarsko
Malta
Malta

Nederland
Holandsko
Österreich
Rakúsko
Polska
Poľsko

Portugal
Portugalsko

România
Rumunsko
Slovenija
Slovinsko
Slovensko
Slovensko

Suomi/Finland
Fínsko
Sverige
Švédsko

United Kingdom
Spojené kráľovstvo

Európa a svetKandidátske krajiny a potenciálne kandidátske krajiny

28 krajín Európskej 
únie spolu

9 0009 327 1 355,7Čína

Japonsko

Rusko

Spojené štáty

(1) Hrubý domáci produkt je celková hodnota všetkých tovarov a služieb vyprodukovaných v rámci krajiny za rok. 
Často sa používa na vyjadrenie bohatstva. PPS, štandard kúpnej sily, je jednotka predstavujúca rovnaký objem 
tovaru a služieb v každej krajine, a to bez ohľadu na cenové hladiny. Hodnota jednej jednotky PPS zodpovedá 
približne 1 EUR.
(2) 2013.
(3) Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244/1999 
a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.

Údaje za rok 2014. 
Zdroj: Eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu).

Zjednotení v rozmanitosti: Európsku úniu tvorí 28 európskych krajín, ktoré majú rovnaké 
demokratické hodnoty a zaviazali sa spolupracovať v záujme spoločného dobra. Presunuli určité 
právomoci na spoločné európske inštitúcie s cieľom umožniť prijímanie demokratických rozhodnutí 
o otázkach celoeurópskej dôležitosti na európskej úrovni. Zároveň sa EÚ zaviazala chrániť 
rozmanitosť kultúr európskych krajín a ich spôsobu života. Niektoré ďalšie krajiny sa uchádzajú 
o členstvo v EÚ. Ďalšie informácie o Európskej únii sa môžete dozvedieť na webovej stránke 
http://www.europa.eu

V januári 2015 uverejnila:
Európska komisia
Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu
Informácie pre občanov
1049 Brusel
BELGICKO

Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie
http://bookshop.europa.eu 
 
Mapu pôvodne vytvorila spoločnosť Lovell Johns
http://www.lovelljohns.com

© Európska únia, 2015

Členský štát EÚ

Kandidátska krajina alebo
potenciálna kandidátska krajina

Sídla inštitúcií EÚ

Štátna hranica

Hlavné mesto štátu

Sídlo vlády

Regionálna hranica

Centrum regiónu

Hlavná vodná cesta

LEGENDA
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4 1003 287 1 236,3India

Rozloha
(v 1 000 km²)
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na obyvateľa

(PPS) ()
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(v miliónoch)

Hrubý domáci produkt
na obyvateľa
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Krajiny EÚ, kde 
nemajú menu euro.

Krajiny EÚ s menou euro.

Informácie a publikácie o Európskej únii môžete získať na 
nasledujúcich miestach
Zastúpenie Európskej komisie v Slovenskej republike
Palisády 29
811 06 Bratislava
SLOVENSKO/SLOVAKIA
Tel. +421 254431718
e-mail: comm-rep-sk@ec.europa.eu 

Informačná kancelária Európskeho parlamentu
Palisády 29
811 06 Bratislava
SLOVENSKO/SLOVAKIA
Tel. +421 259429683
e-mail: epbratislava@europarl.europa.eu
web: www.europskyparlament.sk 

Zastúpenia Európskej komisie a informačné kancelárie Európskeho 
parlamentu sú vo všetkých štátoch Európskej únie. v iných častiach 
sveta má Európska únia delegácie.

Mobilné telefóny
Vďaka pravidlám EÚ sa významne znížili náklady na používanie 
mobilných telefónov a inteligentných zariadení v zahraničí. 
v porovnaní s cenami v roku 2007 sa klienti tešia 80 % až 90 % 
zníženiu cien širokej škály služieb poskytovaných mobilnými 
operátormi – hovorov, textových správ a dátových služieb –, 
a to vďaka zavedeniu cenových limitov. Taká je maximálna 
úroveň poplatkov, no operátori môžu ponúkať lacnejšie sadzby, 
takže výber tej najvýhodnejšej ponuky je vo vašich rukách. 

Keď v EÚ prekročíte hranice štátu, dostanete od vášho 
mobilného operátora textovú správu, v ktorej vás informuje 
o cene uskutočňovania a prijímania hovorov, textových 
správ a vyhľadávania na internete v krajine, do ktorej ste sa 
práve dostali. v záujme ochrany pred neprimerane vysokými 
účtami za dátový roaming došlo k stanoveniu limitu objemu 
stiahnutých dát v mobilnom zariadení, ktorý na celom 
svete predstavuje 50 EUR alebo vopred dohodnutý limit. Pri 
dosiahnutí 80 % tohto limitu dostanete upozornenie.

Od júla 2014 si spotrebitelia môžu vybrať samostatného 
poskytovateľa roamingových služieb. Budú si môcť bez toho, 
aby menili SIM kartu, zvoliť lacnejšie roamingové služby od 
spoločnosti v krajine, kam cestujú, alebo od konkurenčnej 
spoločnosti vo vlastnej krajine.

Poštovné
Poštové známky sa môžu používať iba v krajinách, v ktorých ste 
ich kúpili, dokonca aj vtedy, ak sú označené cenou v eurách.

Elektrická energia
V celej Európe sa v elektrickej sieti používa striedavý 
prúd s napätím 220 až 240 V/50 Hz. Írsko, Cyprus, Malta 
a Spojené kráľovstvo majú štvorcové zásuvky s tromi 
vývodmi, vo všeobecnosti však majú všetky ostatné krajiny 
EÚ zásuvky s dvoma vývodmi. Tieto zásuvky sa môžu líšiť, 
ale vaše spotrebiče s dvojkolíkovou zástrčkou by sa mali dať 
používať všade. Adaptéry sa obvykle dajú kúpiť na letiskách 
a v strediskách cestovného ruchu.
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