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ÚVOD
Webová stránka eu2016.sk je hlavným
oficiálnym zdrojom informácií
o slovenskom predsedníctve v Rade EÚ.
Naším cieľom je poskytovať verejnosti
presné, aktuálne a spoľahlivé údaje
o aktuálnom dianí a organizačných
záležitostiach týkajúcich sa slovenského
predsedníctva, ale aj poskytovať zaujímavé
informácie o aktuálnej predsedníckej
krajine v Rade EÚ, Slovensku. Informácie na
webovej stránke sú k dispozícii v štyroch
jazykoch: v slovenčine, v angličtine, vo
francúzštine a v nemčine.
Webová stránka je rozdelená na tieto
hlavné sekcie:

Aktuality
V tejto časti sa nachádzajú tlačové
správy, vyhlásenia a prejavy, podkladové
informácie o podujatiach – memá, ako aj
závery Rady EÚ a infografiky týkajúce sa
slovenského predsedníctva v Rade EÚ.

Podujatia
Nájdete tu zoznam politických
a expertných podujatí počas slovenského
predsedníctva, ako aj kultúrnych a ďalších
podujatí na Slovensku a v zahraničí
v tomto období. Nachádza sa tu aj
publikácia Kultúrny program na stiahnutie.

Program a priority
V tejto sekcii sa nachádzajú informácie
o programe a prioritách slovenského
predsedníctva v Rade EÚ, ako aj
o programe predsedníckeho Tria.
Nájdete tu aj publikáciu Program
predsedníctva na stiahnutie.

O predsedníctve

o vizuálnej prezentácii a logu slovenského
predsedníctva či hlavných dejiskách
podujatí na Slovensku. Sú tu aj informácie
o rozpočte slovenského predsedníctva,
sponzoroch a finančnej alebo nefinančnej
podpore Ministerstva zahraničných vecí
a európskych záležitostí SR pre podujatia
v tematickej súvislosti s predsedníctvom.

Slovensko a EÚ
Táto sekcia približuje hostiteľskú krajinu
predsedníctva, Slovensko, vo všetkých
podobách. Prináša základné štatistické
fakty, informácie o tom, čo Slovensko
prináša EÚ a naopak, ako aj o histórii
slovenského členstva v EÚ.

Navštívte Slovensko
Táto časť sa venuje hlavným turistickým
lákadlám krajiny – unikátnym miestam,
pamiatkam UNESCO, prírodným
krásam a prináša informácie o histórii
a ekonomike, jednotlivých regiónoch,
jazyku a gastronómii krajiny.

Médiá
V tejto sekcii nájdu zástupcovia médií
podrobné informácie o tlačových
centrách, akreditácii, službách host
broadcastera (hostiteľského vysielateľa)
a praktické informácie. Okrem toho tu
nájdu foto- a videogalériu, kontakty na
hovorcov predsedníctva a publikáciu
Mediálny sprievodca a mobilnú aplikáciu na
stiahnutie.

Kontakty
Tu nájdete kontakty na kľúčových aktérov
a hovorcov predsedníctva, členov vlády
SR, aj publikáciu Kto je kto na stiahnutie.

V tejto časti sa dozviete podkladové
informácie o predsedníctve
a predsedníckom Triu a podrobnosti
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AKREDITÁCIA A REGISTRÁCIA
Všetci zástupcovia médií sa musia
akreditovať na predsedníctvo. Okrem
toho sa musia registrovať na jednotlivé
podujatia.

Postup
Ak sa chcete zúčastniť na podujatí v rámci
slovenského predsedníctva v Redute,
musíte mať akreditáciu na slovenské
predsedníctvo a schválenú registráciu na
konkrétne podujatie.
Upozornenie: Ak pochádzate z krajiny mimo
EÚ, overte si, prosím, či pre vstup na Slovensko
potrebujete víza. Vybavenie formalít vízového
procesu je plne v kompetencii novinárov.
Udelenie akreditácie neznamená, že novinárovi
boli alebo budú udelené víza. Vízové formality
je nutné vybavovať oddelene od procesu
akreditácie a v dostatočnom predstihu.

Prihláška
Jediný spôsob, ako poslať žiadosť
o akreditáciu a registráciu, je
prostredníctvom akreditačného
systému na našej webovej stránke:
media.eu2016.sk.

Akreditácia
V žiadosti o akreditáciu poskytnete
informácie o sebe, nahráte fotografiu
tváre, ako aj sken novinárskeho
preukazu alebo poverovacieho listu od
šéfredaktora.
Žiadosť o akreditáciu musíte poslať
najneskôr 21 dní pred prvým podujatím,
na ktorom sa chcete zúčastniť. Akákoľvek
zmena osobných údajov bude viesť
k strate akreditácie.
Už počas akreditácie je možné sa
registrovať na prvé podujatia – využite
túto možnosť. Po overení Vašich údajov
sa rozhodne o udelení akreditácie. Po
úspešnej akreditácii dostanete e-mail
s informáciou o tom, kde si môžete
prevziať vstupnú kartu (badge).

Prvá akreditácia (21 dní)
poskynete nám:
meno
e-mail
telefónne číslo
dátum narodenia
národnosť

1

vyplníte podrobný dotazník
a priložíte požadované
dokumenty
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2

schválená

môžete sa registrovať na
každé podujatie osobitne
(infografika na nasledujúcej strane)
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4

neschválená

nebudete mať prístup
na žiadne podujatie

AKREDITÁCIA A REGISTRÁCIA

Registrácia
Po vykonaní bezpečnostnej previerky
a schválení akreditácie budete mať
možnosť registrovať sa na každé
podujatie osobitne. V systéme je uložený
Váš profil. Registrácia na podujatia sa
uzatvára 10 dní pred ich začiatkom.
Zmena akýchkoľvek údajov na Vašom
profile znamená stratu udelenej
akreditácie a schválenej registrácie.
Upozornenie: Je nevyhnutné registrovať sa na
každé podujatie zvlášť. Predstavitelia médií bez
udelenej akreditácie a schválenej registrácie
nebudú mať prístup do priestorov, kde sa koná
podujatie.
Akreditácia a registrácia médií na mieste
podujatia nie je možná. Vyzývame vás
preto, aby ste sa akreditovali a registrovali
v dostatočnom predstihu.

osobne a predložiť platný doklad
totožnosti s fotografiou (pas alebo
občiansky preukaz). Zároveň je potrebné
doložiť platný novinársky preukaz alebo
poverovací list od šéfredaktora.
Vstupnú kartu je nutné v tlačovom centre
nosiť stále na viditeľnom mieste. Pre
prípad kontroly majte tiež vždy pri sebe
doklad totožnosti. Stratu vstupnej karty
je nutné okamžite nahlásiť personálu
tlačového centra. Stratená vstupná karta
sa v takom prípade zablokuje a vystavia
vám novú.
V prípade otázok týkajúcich sa
akreditácie sa, prosím, obráťte
na media.skpres@mzv.sk.

Akreditácia na podujatia
v Bruseli

Vstupná karta/badge
Vstupnú kartu si môžete vyzdvihnúť
priamo pri vstupe do Reduty už niekoľko
hodín pred plánovaným podujatím.
Je nutné si vstupnú kartu vyzdvihnúť

Akreditácie na podujatia v Bruseli
a Luxemburgu sa počas slovenského
predsedníctva v Rade EÚ budú
udeľovať v súlade s pravidlami
Generálneho sekretariátu Rady EÚ. Viac
informácií nájdete na stránke Rady EÚ:
www.consilium.europa.eu

Registrácia (10 dní)
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1

zašlete požiadavku na
registráciu

2

schválená

dostanete e-mailom informáciu
o mieste prevzatia
VSTUPNEJ KARTY

organizátor posúdi vašu
žiadosť o registráciu

3

neschválená

nebudete mať prístup na podujatie
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TLAČOVÉ CENTRÁ
Akreditovaným a registrovaným
novinárom je k dispozícii tlačové centrum
v Redute.
Všetci novinári, ktorí úspešne absolvovali
registráciu a akreditáciu v akreditačnom
systéme, budú mať prístup do tlačového
centra v Redute (v prípade ak je to
aktuálne pri danom podujatí, tak aj do
ďalšieho tlačového centra).
Vstupnú kartu / badge musia novinári
stále nosiť na viditeľnom mieste.
Pre aktuálne informácie o tlačovom
centre a programe podujatí, sledujte,
prosím, webovú stránku predsedníctva
eu2016.sk.

Tlačové centrum v Redute
Tlačové centrum v Redute je
rozmiestnené na niekoľkých poschodiach.
Na prízemí sa nachádza informačný
stánok. V ňom je možné získať informácie
o programe, o prístupe na jednotlivé
mediálne príležitosti v delegátskych
zónach s obmedzeným prístupom
(doorstep, tour de table a family photo),
ako aj zaregistrovať sa na tour de table.
Mediálnu príležitosť handshake pokrýva
len host broadcaster a oficiálni fotografi
slovenského predsedníctva. Občerstvenie
sa tiež nachádza na prízemí.
Novinárska zóna s pracovným zázemím
a technickou podporou je na prvom
poschodí. Nachádza sa tu aj priestor
s kabínami a oddelenými pracovnými
stanicami (tzv. media booths). Miestnosť
pre tlačové konferencie s kapacitou 156
miest a brífingová miestnosť s kapacitou
40 miest sa nachádzajú na druhom
poschodí. Na treťom poschodí je zriadená
ďalšia brífingová miestnosť s kapacitou
približne 50 miest.
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Tlačové centrum je otvorené minimálne
dve hodiny pred začiatkom každého
rokovania a ostáva otvorené štyri
hodiny po ukončení poslednej tlačovej
konferencie. Presné otváracie hodiny
tlačového centra budú oznámené pred
konaním podujatia na webovej stránke
slovenského predsedníctva eu2016.sk.

Vybavenie v tlačovom centre
v Redute zahŕňa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informačný stánok
106 pracovných miest pre novinárov
2 brífingové miestnosti
1 miestnosť na tlačové konferencie
s kapacitou 156 miest
12 tzv. media booths (6 kabín a 6 oddelených
pracovných staníc)
Kancelária host broadcastera
Wi-Fi (celé tlačové centrum), dátové
pripojenie (na 1. poschodí)
IT help desk
2 multifunkčné zariadenia (tlač, kopírovanie,
skener) (na 1. poschodí v novinárskej zóne)
Lounge zóna pre novinárov
Catering (permanentný coffee break a pitný
režim, občerstvenie)
Šatňa s uzamykateľnými skrinkami

Ďalšie tlačové centrá
Pokiaľ ide o neformálne zasadnutie
ECOFIN, pre novinárov bude zriadené
ďalšie tlačové centrum v priestoroch
hotela Carlton.
Malé tlačové centrum je pre
slovenských novinárov k dispozícii aj
v Bruseli v priestoroch budovy Stáleho
zastúpenia SR v Bruseli. Pracovné miesto
s bezdrôtovým Wi-Fi pripojením tu
nájde približne 10 novinárov. K dispozícii
je roll-up banner s logom slovenského
predsedníctva.

TLAČOVÉ CENTRÁ

Reduta
PRÍZEMIE
1 VSTUP A BEZPEČNOSTNÁ KONTROLA
2 VÝDAJ VSTUPNÝCH KARIET
3 ŠATŇA
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1
3

4 WC

5

2

5 LIBRESSO

6
4

6 MEDIÁLNY LOUNGE
7 INFORMAČNÝ STÁNOK PRE NOVINÁROV

1. POSCHODIE
3

1 PRACOVNÁ ZÓNA PRE NOVINÁROV
2 MEDIA BOOTHS – KABÍNY A ODDELENÉ
PRACOVNÉ STANICE
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1

3 HOST BROADCASTER
1

4 WC
1

2

2. POSCHODIE
1 BRÍFINGOVÁ MIESTNOSŤ 1
2 MIESTNOSŤ NA TLAČOVÉ KONFERENCIE

1

3 STAND-UP POZÍCIA
4 WC

4
3

2

3. POSCHODIE
1 BRÍFINGOVÁ MIESTNOSŤ 2
1

7

HOST BROADCASTER
Hostiteľským vysielateľom – host
broadcasterom pre slovenské
predsedníctvo v Rade EÚ je verejnoprávna
inštitúcia Rozhlas a televízia Slovenska
(RTVS). Televíznym a rozhlasovým médiám
bude zdarma poskytovať audiovizuálne
materiály z neformálnych ministerských
zasadnutí a iných významných
predsedníckych podujatí, ktoré sa konajú
na Slovensku.

Pokrytie
Host broadcaster pokrýva tieto momenty:
• Doorstep (príchod ministrov a odpovede
na otázky novinárov), ako aj handshake
(podanie rúk)
• Tour de table (neformálne rozhovory pred
začiatkom rokovania)
• Family photo (spoločné zábery)
• Tlačové konferencie podľa oficiálneho
programu zasadnutia

Vybavenie kabín
a oddelených pracovných
staníc (media booths)
Host broadcaster zabezpečuje
a zodpovedá za vybavenie pre prítomných
vysielateľov v tlačovom centre.
Kabíny a pracovné stanice majú
nasledujúce vybavenie:
• LAN kábel
• Monitor
• Elektrická zásuvka 230 V
Kabíny a oddelené pracovné stanice sú
vybavené kabelážou na príjem živého
video a audio signálu zo zasadnutí,
ktoré bude pokrývať host broadcaster.
Audiovizuálny materiál je dostupný v troch
jazykových mutáciách (originálny jazyk
vystúpenia, anglický a slovenský jazyk).
Rezervácia kabín prebieha v informačnom
stánku v tlačovom centre alebo na
telefónnom čísle +421 908 674 502.
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Stand-up pozície
K dispozícii sú dve plne vybavené
stand-up pozície s kamerou,
mikrofónom a osvetlením. Jedna
stand-up pozícia sa nachádza pred
miestnosťou na tlačové konferencie
a druhá v exteriéri na Námestí Ľ. Štúra.
V prípade mimoriadneho záujmu budú
zabezpečené dve ďalšie stand-up
pozície v exteriéri. Základné služby sú
poskytované zadarmo. Medzi základné
služby nepatrí satelitná trasa. Rezervácia
stand-up pozícií prebieha u host
broadcastera na e-mailovej
adrese booking@rtvs.sk alebo na
telefónnom čísle +421 918 24 23 22.

Doplnkové služby
Spoplatnené služby zahŕňajú
satelitnú trasu na jednotlivé živé
vstupy a doplnkové služby, ako
napríklad prenájom kameramana.
Tieto služby je možné si objednať
u host broadcastera na e-mailovej
adrese booking@rtvs.sk alebo na
telefónnom čísle +421 918 24 23 22.

Prenosové (SNG) vozy
Pri tlačovom centre je k dispozícii
obmedzený počet parkovacích miest
pre prenosové (SNG) vozy. Jedno z miest
je rezervované pre host broadcastera.
Ostatné miesta je potrebné rezervovať
u pracovníkov tlačového centra zaslaním
požiadavky na e-mailovú adresu:
media.skpres@mzv.sk. Každé parkovacie
miesto je vybavené zdrojom elektrického
napätia a prístupom k videosignálu
host broadcastera v HD alebo SD
kvalite s embedovaným zvukom v troch
jazykových mutáciách (originálny jazyk,
angličtina a slovenčina). Upozornenie:
minimálna dĺžka napájacieho kábla
je 20 metrov. Všetky prenosové vozy
musia prejsť vstupnou bezpečnostnou
kontrolou.

FOTOGALÉRIA A VIDEOGALÉRIA
Slovenské predsedníctvo ponúka
na svojom účte na Flickr fotogalériu
s digitálnymi snímkami v tlačovej kvalite.
Výber fotografií nájdete aj na webovej
stránke slovenského predsedníctva. Na
stránke eu2016.sk nájdete aj videogalériu,
v ktorej sú všetky videá dostupné
v štandardnom rozlíšení.

Link na fotogalériu:
flickr.com/photos/eu2016sk
eu2016.sk/fotogaleria
Link na videogalériu:
eu2016.sk/videogaleria

Všetky snímky a videá je možné stiahnuť
a využívať zdarma za podmienky, že pri
nich bude uvedený nasledujúci zdroj:
eu2016.sk.
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NEFORMÁLNE ZASADNUTIA MINISTROV
A MINISTERSKÉ KONFERENCIE
JÚL
1. 7. 		 Návšteva kolégia Európskej komisie, Reduta
7. 7. 		 Neformálne zasadnutie ministrov vnútorných vecí
		 (Neformálne zasadnutie SVV / vnútorné veci), Reduta
8. 7. 		 Neformálne zasadnutie ministrov spravodlivosti
		 (Neformálne zasadnutie SVV / spravodlivosť), Reduta
8. – 9. 7.		7. Európsky summit regiónov a miest*, Nová budova SND
11. – 12. 7. 		 Neformálne zasadnutie ministrov životného prostredia
a ministrov pre zmenu klímy (Neformálne zasadnutie ENV)
spojené s ministerskou konferenciou o hospodárení s vodami, Reduta
12. – 13. 7. 		 Neformálne zasadnutie ministrov pre energetiku
		 (Neformálne zasadnutie TTE / energetika), Reduta
14. – 15. 7. 		Neformálne zasadnutie ministrov pre zamestnanosť a sociálnu politiku
(Neformálne zasadnutie EPSCO / zamestnanosť a sociálna politika), Reduta
18. 7.
	Neformálne zasadnutie ministrov zodpovedných za konkurencieschopnosť,
(Neformálne zasadnutie COMPET / vnútorný trh a priemysel), Reduta
19. 7. 		Neformálne zasadnutie ministrov zodpovedných za konkurencieschopnosť,
(Neformálne zasadnutie COMPET / výskum), Reduta
20. – 22. 7.		 Návšteva PBV, Bratislava, Trenčín, Zemianske Kostoľany
21. – 23. 7.		 Návšteva Coreper I, Košice, Tokajská oblasť
25. 7.
Neformálne zasadnutie ministrov a štátnych tajomníkov
		 pre európske záležitosti (Neformálne zasadnutie GAC), Reduta

AUGUST
23. 8. 		Ministerská konferencia pri príležitosti Európskeho dňa pamiatky obetí
totalitných režimov, Reduta

SEPTEMBER
2. – 3. 9. 		 Neformálne zasadnutie ministrov zahraničných vecí (Gymnich), Reduta
9. – 10. 9. 	Neformálne zasadnutie ministrov pre hospodárske a finančné záležitosti, Reduta
13. 9. 		Neformálne zasadnutie ministrov
pre poľnohospodárstvo a rybárstvo (Neformálne zasadnutie AGRIFISH), Reduta
15. – 17. 9.		 Návšteva Coreper II, Bratislava
16. 9. 		Ministerská konferencia „Mobilizácia investícií pre udržateľnú výstavbu“, Reduta
20. 9. 		 Ministerská konferencia Pražského procesu, Reduta
22. 9. 		 Ministerská konferencia o európskej spolupráci v oblasti vedy
		 a techniky COST, Hotel Bôrik
23. 9. 		 Neformálne zasadnutie ministrov obchodu
		 (Neformálne zasadnutie FAC / obchod), Reduta
27. 9. 		 Neformálne zasadnutie ministrov obrany
		 (Neformálne zasadnutie FAC / obrana), Reduta

OKTÓBER
3. – 4. 10. 		
		
11. 10. 		

Neformálne zasadnutie ministrov zdravotníctva
(Neformálne zasadnutie EPSCO / zdravie), Reduta
Konferencia Európske fórum cestovného ruchu, Reduta

DECEMBER
		
*
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Ministerská konferencia SVV EÚ – Západný Balkán, Brdo pri Kranju, Slovinsko

Pozn.: podujatie organizuje Bratislavský samosprávny kraj a Hlavné mesto Bratislava

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Tu sa dozviete všeobecné údaje
o meste, v ktorom sa konajú neformálne
zasadnutia Rady EÚ, ako aj o doprave či
ubytovaní.

Doprava do Bratislavy
Lietadlom
Letisko Bratislava (BTS)
Letisko má výhodnú polohu blízko
centra Bratislavy. Lietajú sem operátori
z viacerých európskych a svetových
destinácií vrátane nízkonákladových
spoločností. Taxík do centra stojí
v priemere 15 €. Lacnejšou možnosťou
je objednať si taxi telefonicky alebo
prostredníctvom mobilnej aplikácie,
najrozšírenejšia je aplikácia Hopin.
Pravidelne premáva autobus č. 61 na
Hlavnú železničnú stanicu, odkiaľ je to
cca 15 minút pešo do centra alebo dve-tri
zastávky autobusom č. 93 alebo X13. Lístky
na autobus sa kupujú v automatoch na
lístky alebo v novinových stánkoch. Vo
vozidle je potrebné ich označiť.
www.bts.aero
Letisko Schwechat, Viedeň (VIE)
Návštevníci Bratislavy často využívajú
viedenské letisko Schwechat pre blízkosť
k Bratislave (40 kilometrov), dobré
dopravné spojenie a bohatú ponuku
leteckých operátorov z európskych
aj svetových destinácií. Z letiska do
Bratislavy a naspäť jazdia približne každú
hodinu autobusy dopravcov Slovak Lines,
Blaguss a RegioJet. Cesta do Bratislavy
trvá približne hodinu. Lístky sa dajú
kúpiť v autobuse, v kancelárii dopravcov
na letisku alebo online na webových
stránkach dopravcov. Jednosmerný lístok
stojí od 4 €. Alternatívou sú taxíky, cena
od 36 €.

Vlakom
Mesto má dve hlavné železničné stanice –
Hlavná stanica a Petržalka. Z Hlavnej
stanice je dobré spojenie verejnou
dopravou do celého mesta. Do centra
mesta sa dá dostať aj peši za cca 15 minút.
Zo stanice Petržalka premávajú do centra
autobusy č. 80, 91, 93 a 94.
www.slovakrail.sk

Autobusom
Bratislava má dobré autobusové spojenie
s mnohými mestami v Európe, aj
s ostatnými regiónmi Slovenska. Spoje
prichádzajú na Autobusovú stanicu
Mlynské nivy. Medzi Viedňou a Bratislavou
premávajú autobusy každú hodinu.
www.slovaklines.sk
www.flixbus.com
www.studentagency.sk

Loďou
V sezóne od apríla do októbra premávajú
medzi Viedňou a Bratislavou pohodlné
rýchlolode. Pri plavbe po druhej najdlhšej
európskej rieke Dunaj si môžu návštevníci
vychutnať nezvyčajný pohľad na rakúskoslovenské pohraničie a dve najbližšie
hlavné mestá v Európe. Cena je od 20 €.
www.lod.sk
www.twincityliner.com

www.viennaairport.com
www.slovaklines.sk
www.flixbus.com
cestovnelistky.studentagency.sk
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Autom

Auto a parkovanie

Bratislava leží na križovatke diaľnic. Praha je
vzdialená 330 km, Budapešť 200 km, Viedeň
65 km. Na Slovensku platia na diaľniciach
elektronické diaľničné známky. Dajú sa
kúpiť v samoobslužných automatoch na
hraniciach alebo na čerpacích staniciach.
Známku je možné kúpiť aj cez internet
alebo cez mobilnú aplikáciu. Najlacnejšia
známka stojí 10 € a platí 10 dní.

Vzhľadom na to, že Bratislava je relatívne
malé mesto, doprava autom obvykle nie
je najvýhodnejšou alternatívou. Dopravná
špička je najmä medzi 8:00 a 9:00 a medzi
16:30 a 17:30. Parkovať v centre mesta
sa dá v podzemných garážach alebo
na platených parkoviskách. Na ulici sa
vo vyznačených zónach na parkovanie
využívajú parkovacie lístky, ktoré sa dajú
kúpiť v samoobslužných automatoch
alebo u predajcov v žltých vestách,
či v novinových stánkoch. Hodina
parkovania na ulici stojí približne 1 €.

www.eznamka.sk

Doprava v rámci mesta
Autobusy, električky, trolejbusy
Sieť mestskej hromadnej dopravy
v Bratislave je hustá. Hoci mesto
nemá metro, má autobusy, električky
a v kopcovitejších oblastiach trolejbusy.
Pri presunoch treba rátať s možným
meškaním hlavne v čase špičky. V noci
jazdia každú hodinu nočné autobusy. Lístky
sú časové a kupujú sa v automatoch na
zastávkach alebo v novinových stánkoch.
Vo vozidle ich treba označiť. Platia pre
všetky druhy verejnej dopravy v meste
a možno s nimi prestupovať. Najkratšie
lístky sú 15-minútové a stoja 70 centov.
Cestovné poriadky, plánovače ciest, mapy
a trasy liniek nájdete na stránke
www.imhd.sk

Loď
V Bratislave premávajú od apríla do
októbra výletné lode popod bratislavské
mosty, na hrad Devín, ako aj do galérie
moderného umenia Danubiana v Čunove.
Pri plavbe po rieke Dunaj sa dá dobre
pozorovať dynamický rozvoj mesta. Lode
odchádzajú z osobného prístavu. Okruh
Bratislavou trvá 45 minút, na hrad Devín
trvá plavba jeden a pol hodiny.
www.lod.sk
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Taxi
V meste pôsobí viacero taxislužieb.
Lacnejšou možnosťou je objednať si
taxi telefonicky alebo prostredníctvom
mobilnej aplikácie, najrozšírenejšia
je aplikácia Hopin. Taxíky pristavené
na stanovištiach sú obvykle drahšie.
V oficiálnych taxíkoch musí byť taxameter
a musia byť označené názvom firmy.
Viaceré taxislužby ponúkajú objednanie
taxíka vopred cez internet.
www.hopin.sk

Pešo
V širšom centre mesta je chôdza
vzhľadom na krátke vzdialenosti často
najvýhodnejšou alternatívou. Staré mesto
je jedna veľká pešia zóna a väčšina atrakcií
v meste sa dá vďaka tomu zvládnuť pešo.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

O Bratislave

Počasie

Bratislava je hlavné mesto Slovenska,
politické, obchodné a vzdelanostné
centrum. Žije tu približne 400 tisíc
obyvateľov. Je to bývalé korunovačné
mesto, v ktorom korunovali osemnásť
uhorských panovníkov vrátane Márie
Terézie. V tom čase sa nazývala Prešporok
(Pressburg, Pozsony). Výhodná poloha na
brehu Dunaja v strede Európy Bratislavu
predurčovala na to, aby sa stala významnou
križovatkou obchodných ciest a miestom
stretávania kultúr. Nemecká, maďarská
a slovenská kultúra i jazyk sa v historickej
Bratislave miešali a existovali bok po boku.
Dnes Bratislava zažíva nebývalý rozvoj
výstavby, obchodu, služieb aj turizmu.
Blízkosť Viedne aj Budapešti umožňuje
turistom spoznať hneď tri metropoly naraz.

Bratislava má mierne kontinentálne
podnebie s teplými letami a chladnými
zimami. Maximálne denné teploty
v lete vystupujú na 38 °C (priemer 21 °C),
minimálne denné teploty dosahujú
v zime mínus 20 °C (priemer mínus 1 °C).
Najviac prší v júli a v septembri, najmenej
v máji a v októbri. Najlepší čas na
návštevu Bratislavy je od polovice apríla
do polovice októbra a pred Vianocami.

www.visitbratislava.com

Bratislava City Card
Turistická karta na jeden až tri dni
pobytu v meste ponúka zľavy v múzeách,
galériách, reštauráciách a aj na prepravné
služby či požičanie auta. Okrem toho je
v cene cestovanie verejnou dopravou
na území mesta a komentovaná pešia
prehliadka historického centra. Karta stojí
od 12 do 16 € a predáva sa v turistických
informačných centrách, na recepciách
vybraných hotelov a u zmluvných partnerov.
www.visitbratislava.com

Ubytovanie
Novinári sami zodpovedajú za rezerváciu
a úhradu svojho ubytovania. Vzhľadom
na vysoký počet návštev v Bratislave
počas slovenského predsedníctva v Rade
EÚ, odporúčame rezervovať ubytovanie
s dostatočným predstihom. Partnerské
hotely slovenského predsedníctva,
ktoré je možné v prípade záujmu využiť,
nájdete v prílohe na webovej stránke
predsedníctva v časti Médiá v podsekcii
Praktické informácie.

Sviatky počas predsedníctva
• 5. júl: Sviatok sv. Cyrila a Metoda
• 29. august: Výročie SNP
• 1. september: Deň Ústavy Slovenskej
republiky
• 15. september: Sedembolestná Panna
Mária
• 1. november: Sviatok všetkých svätých
• 17. november: Deň boja za slobodu
a demokraciu
• 24. december: Štedrý večer
• 25. december: Prvý sviatok vianočný
• 26. december: Druhý sviatok vianočný

Jazyk
Úradným jazykom na Slovensku je
slovenčina. V Bratislave väčšina (najmä
mladých) ľudí ovláda anglický alebo
nemecký jazyk.

Čas
Stredoeurópsky čas (GMT + 1), letný čas
od marca do novembra je GMT + 2.

Mena
Na Slovensku sa platí eurom (€). Peniaze
je možné vymeniť vo väčšine bánk
a v zmenárňach v centre mesta.
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Bankomaty a kreditné karty

Užitočné telefónne čísla

V meste je hustá sieť bankomatov.
Kreditnou alebo debetnou kartou sa dá
platiť vo väčšine podnikov a obchodov
s výnimkou niektorých menších
prevádzok.

Medzinárodná predvoľba Slovenska:����+421

Zásuvky

Záchranná služba: �����������������������������������������155

Na Slovensku sú štandardne elektrické
zásuvky s napätím 220 V, 50 Hz.

Polícia: ����������������������������������������������������������������158

Univerzálne núdzové číslo
(hasiči, záchranná služba, polícia):.....................112
Hasičská služba: ��������������������������������������������� 150

Info asistent: �����������������������������������������������12 111
www.visitbratislava.com

Historické centrum Bratislavy

Historická budova
NR SR

Bratislavský
hrad

Nová budova
SND

Hlavné dejisko
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CENTRUM MESTA

HOVORCOVIA PREDSEDNÍCTVA
Stále zastúpenie SR pri EÚ v Bruseli
Renata Goldírová
Hovorkyňa SK PRES (Coreper II)
Miesto práce: Brusel
 +32 473 523 824
@ renata.goldirova@mzv.sk

Elena Višnar Malinovská
Hovorkyňa SK PRES (Coreper I)
Miesto práce: Brusel
 +32 472 192 351
@ elena.visnar.malinovska@mzv.sk

Sekretariát predsedníctva SR v Rade EÚ v Bratislave
Ivana Janíková Stavrovská
Hovorkyňa SK PRES
Miesto práce: Bratislava
 +421 918 660 103
@ ivana.janikova@mzv.sk
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DIPLOMATICKÉ MISIE V BRATISLAVE
Veľvyslanectvo Bieloruskej republiky
 Jančova 5, 811 02 Bratislava
 +421 (0)2 62 25 01 52
@ sk.consul@mfa.gov.by
slovakia.mfa.gov.by/sk

Veľvyslanectvo Brazílskej federatívnej republiky
 Palisády 47, 811 06 Bratislava
 +421 (0)2 32 18 14 00
@ brasemb.bratislava@itamaraty.gov.br
bratislava.itamaraty.gov.br

Veľvyslanectvo Bulharskej republiky
 Kuzmányho 1, 811 06 Bratislava
 +421 (0)2 54 41 53 08
@ bulharskoet@stonline.sk
www.bulgarianembassy.sk

Veľvyslanectvo Cyperskej republiky
 Michalská 12, 811 01 Bratislava
 +421 (0)2 32 78 81 11
@ office@cyembassy.sk
N/A

Veľvyslanectvo Českej republiky
 Hviezdoslavovo nám. 8, 811 02 Bratislava
 +421 (0)2 59 20 33 01
@ bratislava@embassy.mzv.cz
www.mzv.cz/bratislava

Veľvyslanectvo Čínskej ľudovej republiky
 Jančova 8b, 811 02 Bratislava
 +421 (0)2 62 80 42 91
@ cinska.ambasada@gmail.com
sk.chineseembassy.org

Veľvyslanectvo Francúzskej republiky
 Hlavné nám. 7, 812 83 Bratislava
 +421 (0)2 59 34 71 11
@ diplo@france.sk
www.ambafrance-sk.org
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Veľvyslanectvo Gréckej republiky
 Hlavné nám. 4, 811 01 Bratislava
 +421 (0)2 54 43 41 43
@ gremb.brt@mfa.gr
www.mfa.gr/bratislava

Veľvyslanectvo Gruzínskej republiky
 Michalská 9, 811 01 Bratislava
 +421 (0)2 54 64 64 85
@ bratislava.emb@mfa.gov.ge
www.slovakia.mfa.gov.ge

Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva
 Fraňa Kráľa 5, 811 05 Bratislava
 +421 (0)2 52 62 50 81
@ btl@minbuza.nl
slovakia.nlembassy.org

Veľvyslanectvo Chorvátskej republiky
 Mišíkova 21, 811 04 Bratislava
 +421 (0)2 57 20 20 91
@ croemb.bratislava@mvep.hr
sk.mvep.hr/sk

Veľvyslanectvo Indickej republiky
 Dunajská 4, 811 08 Bratislava
 +421 (0)2 52 96 29 16
@ einindia@slovanet.sk
www.indianembassy.sk

Veľvyslanectvo Indonézskej republiky
 Brnianska 31, 811 04 Bratislava
 +421 (0)2 54 41 98 86
@ indonesia@indonesia.sk
www.indonesia.sk

Veľvyslanectvo Irackej republiky
 Radvanská 15, 811 01 Bratislava
 +421 (0)2 54 13 14 56
@ embassy.iraq@gmail.com
N/A

17

DIPLOMATICKÉ MISIE V BRATISLAVE

Veľvyslanectvo Írskej republiky
 Mostová 2, 811 02 Bratislava
 +421 (0)2 32 33 87 00
@ bratislava@dfa.ie
www.embassyofireland.sk

Veľvyslanectvo Štátu Izrael v SR
 Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava
 +421 (0)2 68 29 85 00
@ cao-sec@bratislava.mfa.gov.il
embassies.gov.il/bratislava

Veľvyslanectvo Japonska
 Hlavné námestie 2, 813 27 Bratislava
 +421 (0)2 59 80 01 00
@ info@bv.mofa.go.jp
www.sk.emb-japan.go.jp

Veľvyslanectvo Kórejskej republiky
 Dunajská 4, 811 08 Bratislava
 +421 (0)2 33 07 07 11
@ info@rokembassy.sk
svk.mofa.go.kr/korean/eu/svk/main

Kancelária Veľvyslanectva Kanady
 Mostová 2, 811 02 Bratislava
 +421 (0)2 59 20 40 31
@ brtsv@international.gc.ca
www.canadainternational.gc.ca/austria-autriche

Veľvyslanectvo Kubánskej republiky
 Somolického 1/a, 811 05 Bratislava
 +421 (0)2 32 66 14 40
@ embacuba@embacuba.sk
www.embacuba.sk

Veľvyslanectvo Kuvajtského štátu v SR
 Lodná 2, 811 02 Bratislava
 +421 (0)2 59 98 08 17
@ embassyofkuwait@kuw.sk
N/A
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Veľvyslanectvo Maďarskej republiky
 Nad Lomom 28, 814 25 Bratislava
 +421 (0)2 59 20 52 00
@ mission.pzs@mfa.gov.hu
www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/sk

Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko
 Hviezdoslavovo nám. 10, 813 03 Bratislava
 +421 (0)2 59 20 44 00
@ info@pressburg.diplo.de
www.pressburg.diplo.de

Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva
 Palisády 29, 811 06 Bratislava
 +421 (0)2 59 10 01 00
@ emb.bratislava@mfa.no
www.norway.sk

Veľvyslanectvo Štátu Palestína
 Červeňova 15, 811 03 Bratislava
 +421 (0)2 52 62 11 16
@ embassy@palestine.sk
www.palestine.sk

Veľvyslanectvo Poľskej republiky
 Paulínyho 7, 814 91 Bratislava
 +421 (0)2 59 49 02 11
@ bratyslawa.amb.sekretariat@msz.gov.pl
www.bratyslawa.msz.gov.pl

Veľvyslanectvo Portugalskej republiky
 Ventúrska 16, 811 01 Bratislava
 +421 (0)2 20 76 88 58
@ anamaria.ribeirodasilva@mne.pt
N/A

Veľvyslanectvo Rakúskej republiky
 Hodžovo nám. 1/A, 811 06 Bratislava
 +421 (0)2 59 30 15 00
@ pressburg-ob@bmeia.gv.at
www.bmeia.gv.at/botschaft/pressburg.html
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Veľvyslanectvo Rumunska
 Tichá 45/A, 811 02 Bratislava
 +421 (0)2 20 72 71 47
@ bratislava@mae.ro
bratislava.mae.ro

Veľvyslanectvo Ruskej federácie
 Godrova 4, 811 06 Bratislava
 +421 (0)2 54 41 44 36
@ protocol@rusemb.sk
www.slovakia.mid.ru

Veľvyslanectvo Slovinskej republiky
 Ventúrska 5, 813 15 Bratislava
 +421 (0)2 57 26 77 00
@ vbs@gov.si
www.bratislava.embassy.si

Veľvyslanectvo Srbskej republiky
 Búdková 38, 811 04 Bratislava
 +421 (0)2 54 43 19 27
@ embassy.bratislava@mfa.rs
www.bratislava.mfa.gov.rs

Veľvyslanectvo Španielskeho kráľovstva
 Prepoštská 10, 811 01 Bratislava
 +421 (0)2 54 41 57 24
@ emb.bratislava@maec.es
www.exteriores.gob.es/embajadas/bratislava

Veľvyslanectvo Švajčiarskej konfederácie
 Michalská 12, 811 01 Bratislava
 +421 (0)2 59 30 11 11
@ bts.vertretung@eda.admin.ch
www.eda.admin.ch/bratislava

Veľvyslanectvo Talianskej republiky
 Palisády 49, 811 06 Bratislava
 +421 (0)2 59 80 00 11
@ amb.bratislava@esteri.it
www.ambbratislava.esteri.it
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Veľvyslanectvo Tureckej republiky
 Holubyho 11, 811 03 Bratislava
 +421 (0)2 59 49 09 00
@ embassy.bratislava@mfa.gov.tr
www.bratislava.be.mfa.gov.tr

Veľvyslanectvo Ukrajiny
 Radvanská 35, 811 01 Bratislava
 +421 (0)2 59 20 28 13
@ emb_sk@mfa.gov.ua
slovakia.mfa.gov.ua

Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických
 P.O. Box 309 Bratislava
 +421 (0)2 54 43 08 61
@ consulbratislava@state.gov
slovakia.usembassy.gov

Vatikán / Apoštolská nunciatúra
 Nekrasova 17, 811 04 Bratislava
 +421 (0)2 54 79 35 28
@ nunziatura@nunziatura.sk
www.nunziatura.sk

Veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva
Veľkej Británie a Severného Írska
 Panská 16, 811 01 Bratislava
 +421 (0)2 59 98 20 00
@ britishembassybratislava@fco.gov.uk
www.gov.uk/government/world/slovakia

Veľvyslanectvo Vietnamskej socialistickej republiky
 Dunajská 15/A, 811 08 Bratislava
 +421 (0)2 52 45 12 63
@ office@vietnamembassy.sk
www.vietnamembassy-slovakia.vn
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