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Základné informácie a pokyny
Miesto odchodu: Festivalové námestie, parkovisko pri amfiteátri
Čas odchodu: 6. 6. 2018, 6:00
- autobus bude pristavený od 5:30, prosíme o dochvíľnosť, 6:00 je už odchod, akékoľvek meškanie nás
oberá o ďalší program

Čas príchodu: 15. 6. 2018, okolo 18:00
Povinná výbava
- platný cestovný pas
- cestovné poistenie pokrývajúce všetky navštívené krajiny (každý cestujúci je povinný si ho zabezpečiť
individuálne)
- primerané vreckové (viď. Miestna mena)
- poznámkový blok, atlas/mapa (týka sa účastníkov, ktorí za absolvovanie exkurzie očakávajú hodnotenie)
- lekárnička (každý, resp. každá skupinka by si mala zabezpečiť základné lieky; taktiež, ak niektorý
účastník trpí ochorením, alergiou na nejaké lieky, čo by mohlo v prípade ošetrovania úrazu spôsobiť
problémy, je nevyhnutné to nahlásiť organizátorom ešte pred začiatkom exkurzie)

Odporúčaná výbava
- pevná obuv (v rámci exkurzie nie je plánovaná náročná turistika, avšak pohybovať sa budeme aj
v prírode, takže je potrebné mať aspoň pevné botasky)
- štople do uší (spolubývajúcich na ubytovaní si nebudete môcť vybrať vždy)
- pláštenka/nepremokavá bunda
- plavky
- opaľovací krém (ak bude dobré počasie, slnko na nás bude žiariť viac ako na Slovensku)
- primerané množstvo tekutín a zásoby stravy (viď Stravovanie a pitný režim)
- kópia cestovného dokladu (v prípade odcudzenia môže pomôcť pri vybavovaní dokumentov)
- európsky preukaz zdravotného poistenia – je výhodou, nie je však náhradou cestovného poistenia

Stravovanie a pitný režim
V poplatku za zahraničnú exkurziu stravovanie nie je zahrnuté.
V mestách, kde budú rozchody odporúčame pozrieť na TripAdvisore reštaurácie, fastfoody, aby ste
nestrácali čas hľadaním primeraného stravovacieho zariadenia na úkor spoznávania územia.
Vo viacerých ubytovacích zariadeniach bude k dispozícii kuchynka (viď Prehľad ubytovacích
zariadení), tá má však obmedzenú kapacitu. Preto je vhodné, aby sa skupinky účastníkov dohodli na
spoločnom varení. Taktiež pri raňajkách či rannej káve je potrebné počítať s časovou rezervou.
Každý deň bude zabezpečená možnosť nakúpiť si potraviny.
Na palubu autobusu je potrebné zobrať si zásoby na celý deň, nie však na veľa dní dopredu.
Kvôli predpokladaným vyšším teplotám, bude veľmi dôležité dodržanie pitného režimu (mali by ste
si všade so sebou nosiť dostatočné množstvo vody).

Miestna mena
Ubytovanie, doprava a prípadné vstupy sú hradené z poplatku za exkurziu. Peniaze treba na stravu,
suveníry a vreckové, takže objem peňazí zvážte podľa vlastných nárokov a potrieb.
Na Ukrajine je vo všeobecnosti o trochu lacnejšie ako na Slovensku (reštaurácie), v Odeskej oblasti
je však pomerne dobre rozvinutý cestovný ruch, preto treba počítať s vyššími cenami. Vo väčších
mestách Ukrajiny sa nachádza množstvo pobočiek bánk, bankomatov a zmenárni. Je však dobré vziať
si nejakú hotovosť v ukrajinských hrivnách už zo Slovenska, aby sme sa nemuseli zdržiavať menením
peňazí hneď na prvých zastávkach. Zmenáreň sa povie obmin valut (Обмін Валют).

V Černivci bude možné zmeniť peniaze aj za moldavské lei (MDL). Je dobré pripraviť si hotovosť.
V Moldavsku (ani na Ukrajine) nie je samozrejmosťou, že v obchodoch sa dá platiť kartou. Rovnako,
mimo Kišiňova je bankomatov minimum. K dispozícii sú tiež zmenárne, treba si však dávať pozor na
kurzy a poplatky. Aby ste pred prípadnými špekulantmi mali väčší rešpekt, je lepšie chodiť meniť
peniaze v skupinkách, nie individuálne. V Kišiňove sú banky, bankomaty aj zmenárne bežne dostupné,
v niektorých supermarketoch a reštauráciách je možné platiť kartou.
Hoci je Moldavsko pomerne chudobná krajina, ceny väčšiny potravín a stravy v reštauráciách (najmä
v Kišiňove) nie sú výrazne nižšie ako na Slovensku.
Veľmi špecifické je Podnestersko. Na území sa používa Podnesterský rubeľ, ktorý je medzinárodne
neuznanou menou, avšak tamojšími úradmi je používanie iných mien považované za nelegálne. Netreba
sa preto čudovať, že od Vás nebudú chcieť prijať ani MDL, hoci oficiálne ide o súčasť Moldavska. V
Tiraspole sú k dispozícii aj banky a bankomaty, ale v podstate vo všetkých väčších mestách
Podnesterska je množstvo zmenárni (často aj priamo v supermarketoch). Platba kartou zvyčajne nie je
možná. Keďže ide o medzinárodne neuznanú menu, mimo územia Podnesterska sa k nej legálne
nedostanete (ak ju nejaká zmenáreň ponúka, je riziko, že pôjde o falošné bankovky). Je preto treba
počítať, že si ju kúpite až na území Podnesterska. Zmenárne v Podnestersku zvyčajne akceptujú USD,
EUR a MDL.
V Rumunsku spravidla nie je problém platiť kartou (aspoň v supermarketoch, na brezinkách a pod.),
rovnako sa vo väčších mestách nie je problém dostať k banke, bankomatu či zmenárni.
Väčšina zmenárni by mala byť bezpečná, avšak najväčšiu istotu budete mať, ak si peniaze zmeníte v
banke, hoci výmenný kurz môže byť trochu horší. Rovnako bezpečné je vyberať peniaze z bankomatu.
Výber z bankomatu môže byť nielen bezpečným, ale aj finančne najvýhodnejším spôsobom, ako sa
dostať k cudzej mene (keďže sa meny spravidla prepočítavajú výhodnejším devízovým, nie valutovým
kurzom). Niektoré banky si však za tieto služby účtujú vysoké poplatky. Treba si vopred pozrieť, aké
má vaša banka podmienky výberu peňazí v zahraničí.
Kurzy:
Ukrajina – ukrajinská hrivna (UAH), 1 hrivna = 10 kopejok
1 € = 30,52 UAH

1 UAH = 0,03 €

Moldavsko – moldavský lei (MLD)
1 € = 19,61 MDL

1 MDL = 0,05 €

Podnestersko – podnesterský rubeľ (PRB)
1 € = 18,87 PRB

1 PRB = 0,05 €
Rumunsko – rumunský lei

1 € = 4,67 RON

1 RON = 0,21 €

Batožina
Pri balení je potrebné mať na zreteli, že ide o exkurziu, nie dovolenku, navyše autobus má limitovaný
batožinový priestor. Je preto treba byť striedmy, minimalizovať zbytočné položky. Tiež je možné, že
s batožinou sa bude treba na určité vzdialenosti presúvať (najmä v mestách zväčša nebude parkovisko
hneď pri ubytovacom zariadení).
Kuchynky by mali byť dostupné vo viacerých ubytovacích zariadeniach, navyše ceny v stravovacích
zariadeniach by mali byť vcelku priaznivé. Nie je preto potrebné brať so sebou variče, vonkoncom nie
plynové bomby a podobne; v rámci skupiniek sa však môžete dohodnúť na zabezpečení varnej kanvice
či špirály, čím si zjednodušíte prípravu rannej kávy, instantnej polievky a pod. (účastníci, ktorí sa
nepoznajú s inými členmi výpravy nech kvôli priestoru radšej kanvice neberú, určite sa nájde niekto,
kto sa ochotne podelí). Tiež je vhodné zobrať si hrnček, príp. nejaký plastový tanier a príbor.
Počasie môže byť nevyspytateľné, preto je treba mať k dispozícii oblečenie do každého počasia.
Obzvlášť tu však apelujeme na striedmosť, nie je vhodné baliť si na každý deň iný outfit.
So zásobami jedla z domu to netreba preháňať, v autobuse nebudú vhodné podmienky na
dlhodobejšie skladovanie potravín.

Program exkurzie
Aj počas exkurzie sa program bude aktualizovať a môže sa meniť v závislosti od zjazdnosti ciest, zdržania
na hraniciach, počasia, bezpečnostnej situácie a ďalších okolností.

1. deň: (6. 5.): Košice – Mukačevo – Chust – Dilove – Černovice, mapa
Ranný odchod z Košíc, prechod hranice Slovensko-Ukrajina, krátke prehliadky miest Mukačevo
a Chust, zastávka pri jednom z geografických stredov Európy v Dilove, prejazd cez Karpatský NP
(popod najvyšší vrch Ukrajiny – Hoverla), vo večerných hodinách ubytovanie v Černovici, čiastočne
individuálna prehliadka mesta;

2. deň: (7. 6.): Černovice – Bălți (Bielce) – Soroca, mapa
Ranná prehliadka univerzity v Černovici s Dr. Vasylom Cherlinkom, prechod hranice UkrajinaMoldavsko, zastávka v meste Bălți, večer príjazd do Sorocy, ubytovanie, prehliadka mesta;

3. deň: (8. 6.): Soroca – Milesti Mici – Kišiňov, mapa
Odchod zo Sorocy, prehliadka vínnych pivníc v Milesti Mici**, príchod do hlavného mesta Moldavskej
republiky Kišiňova, prehliadka mesta;
** Keďže sa prehliadok nebudeme môcť zúčastniť v štandardnom čase vstupov, ešte stále sú v štádiu
riešenia špeciálne vstupy pre našu skupinu. Ak sa ich nepodarí zrealizovať, spravíme si náhradný program.

4. deň: (9. 6.): Kišiňov – Bender – Tiraspol, mapa
Odchod z Kišiňova, vstup do Podnesterskej separatistickej republiky, zastávka v meste Bender, exkurzia
do koňakovej továrne Kvint** v Tiraspole, individuálna prehliadka Tiraspolu;

5. deň: (10. 6.): Tiraspol – Dolnonesterský NP – Odesa, mapa
Odchod z Tiraspolu, prechod hranice Moldavsko-Ukrajina (Palanca – Maiki-Udobne), prejazd cez
Dolnonesterský NP, večer príchod do mesta Odesa;

6. deň: (11. 6.): Odesa
Celodenný pobyt v Odese.

7. deň: (12. 6.): Odesa – Zatoka – Izmail, mapa
Ranný odchod z Odesy, prejazd okrajom delty Dunaja cez Zatoku, príchod do Izmailu, prechádzka ku
Kilijskému ramenu Duanja, individuálna prehliadka mesta;

8. deň: (13. 6.): Izmail – Galac (Galați) – Tulnici/Sinaia – Brašov, mapa; mapa
V ranných hodinách odchod z mesta, prechod hraníc Ukrajina-Moldavsko a Moldavsko-Rumunsko (cez
mesto Giurgiulești), prejazd mestom Galac, možná zastávka v horskom mestečku Tulnici alebo Sinaia,
príjazd do Brašova, čiastočne individuálna prehliadka mesta;

9. deň: (14. 6.): Brašov – Temešvár/Arad – Nadlak, mapa
Ráno odchod z Brašova, zastávka v Temešvári alebo v Arade, príchod do Nadlaku, prehliadka mesta;

10. deň: (15. 6.): Nadlak – Košice, mapa
Návšteva Pamätnej izby nadlackých Slovákov, odchod z Nadlaku, prechod hranice RumunskoMaďarsko, prejazd cez Maďarsko, príjazd do Košíc v podvečerných hodinách;

Prehľad ubytovacích zariadení
Ubytovanie je zabezpečené v hosteloch a hoteloch. Ide o ubytovanie turistického štandardu, nemožno
očakávať luxusné ubytovacie zariadenia ani nadštandardné vybavenie.
Zoznam ubytovacích zariadení:
1. noc (6. 6. 2018): Černovice (Ukrajina) - Hostel square, Hostel Pelican, Hostel Like
2. noc (7. 6. 2018): Soroca (Moldavsko) - Vila de la Nord
3. noc (8. 6. 2018): Kišiňov (Moldavsko) - Hotel Zarea
4. noc (9. 6. 2018): Tiraspol (Podnestersko) - Hotel Aist
5. noc (10. 6. 2018): Odesa (Ukrajina) - Hotel Tsa Tsa
6. noc (11. 6. 2018): Odesa (Ukrajina) - Hotel Tsa Tsa
7. noc (12. 6. 2018): Izmail (Ukrajina) - Art Hotel
8. noc (13. 6. 2018): Brašov (Rumunsko) - Hotel Astra
9. noc (14. 6. 2018): Nadlak (Rumunsko) - Hostel Nadlak

1. noc: (6. 6.): Černovice
A) Хостел Сквер - Hostel square
- adresa: Universytets'ka St, Chernivtsi 58, Chernivets'ka oblast, Ukrajina, 58000
вулиця Університетська 58, Чернівці, Чернівецька область, 5800
- tel. číslo: +380 99 630 0061
- počet osôb: 24
- rozdelenie izieb: 4 + 4 + 6 + 8
- k dispozícii je reštaurácia a kaviareň, kuchynka nie
- poloha:

B) Hostel Pelican
- adresa: Sahaidachnoho St, 2/1, 18b, Chernivtsi, Chernivets'ka oblast, Ukrajina, 58000
вулиця Сагайдачного, 2/1, 18b, Чернівці, Чернівецька область, 58000
- tel. číslo: +380 50 227 5107
- počet osôb: 9
- rozdelenie izieb: 6 + 3 (zmiešaní s inými ľuďmi)
- kuchynka k dispozícii
- poloha:

C) Хостел Like - Hotel Like
- adresa: Ukrains'kyi Ln, 12, Chernivtsi, Chernivets'ka oblast, Ukrajina, 58000
Український провулок, 12, Чернівці, Чернівецька область, 58000
- tel. číslo: 380 66 004 0233
- počet osôb: 14
- rozdelenie izieb: 14
- kuchynka k dispozícii
- poloha:

2. noc: (7. 6.): Soroca
Vila de la Nord
- adresa: MD, Strada Independenței 18, Soroca, Moldavsko
- tel. číslo: +373 692 57 794
- počet osôb: 47
- rozdelenie izieb: 16x3
- kuchynka k dispozícii
- poloha:

3. noc: (8. 6.): Kišiňov
Hotel Zarea
- adresa: Strada Anton Pann 4, Chișinău, Moldavsko
- tel. číslo: +373 22 227 625
- počet osôb: 47
- rozdelenie izieb: 10x3 + 1x5 (apartmán 3+2) + 6x2
- ubytovanie bez kuchyniek, k dispozícii je reštaurácia a bar
- poloha:

4. noc: (9. 6.): Tiraspol
Гостиница Аист - Hotel Aist
- adresa: Naberezhny Ln 3, Tiraspol, Moldavsko
- tel. číslo: +373 533 73 776
- počet osôb: 47
- rozdelenie izieb: 35 lôžok (teplá voda) + 12 lôžok (bez teplej vody)
- teplá voda: 7x2 (603,604,605,606,607,619,620), 6x2 (601,602,622,623 – business class), 1x2
(614), 1x3 (615), 2x2 (509,517 – junior suites)
- bez teplej vody: 2x3 (520,521), 3x2 (505, 506, 507)
- bez kuchynky
- poloha:

5. a 6. noc: (10. – 11. 6.): Odesa
Хостел ЦаЦа - Hotel Tsa Tsa (Ča Ča)
- adresa: Pastera St, 36, Odesa, Odessa Oblast, Ukrajina, 65000
вулиця Пастера, 36, Одеса, Одеська область, 65000
- tel. číslo: +380 95 639 8280
- počet osôb: 47
- rozdelenie izieb: 1x6 + 1x7 (8 lôžková izba pre ženy) + 1x8 + 1x10 + 1x12 + 2x2
- bez kuchynky

- poloha:

7. noc: (12. 6.): Izmail
Art Hotel
- adresa: Gagarina Street 62, Izmail, 68600, Ukraine
вул. Гагаріна, 62, Izmail, Ukrajina, 68600
- tel. číslo: +380 67 518 0054
- počet osôb: 47
- rozdelenie izieb: 1x2 + 10x3 + 3x5 + bungalov (3x2), skoro všade sú manželské postele
- bez kuchynky
- poloha:

8. noc: (13. 6.): Brašov
Hotel Astra
- adresa: Str. Panselelor 2, 500419 Brasov, Rumunsko
- tel. číslo: +40 (721) 27 27 68, +40 (268) 27 27 68
- počet osôb: 47
- rozdelenie izieb: 1x2 + 1x3 + 3x4 + 6x5
- bez kuchynky

- poloha:

8. noc: (13. 6.): Brašov

Strada Constantin Dobrogeanu-Gherea

9. noc: (14. 6.): Nadlak
A) Hostel Nadlak
- adresa: Strada Independenței 49, Nădlac 315500, Rumunsko
- tel. číslo: +40 722 564 701
- počet osôb: 47
- rozdelenie izieb:
- bez kuchynky
- poloha:

B) Penzión Aria
- adresa: Strada Vasile Lucaciu 56, Nădlac 315500, Rumunsko
- tel. číslo: +40 722 564 701
- počet osôb: 47
- rozdelenie izieb:
- bez kuchynky
- poloha:

C) Vila Rosa
- adresa: Strada Vasile Lucaciu 56, Nădlac 315500, Rumunsko
- tel. číslo: +40 722 564 701
- počet osôb: 47
- rozdelenie izieb:
- bez kuchynky
- poloha:

Navštívené krajiny a oblasti
Ukrajina
Základné informácie:
1. Názov: Ukrajina (po slovensky), УКРАЇНА (miestny názov), Ukraina (miestny názov v latinke), Ukraine (po anglicky)
2. Susedné štáty: Slovensko, Maďarsko , Rumunsko, Moldavsko, Rusko, Bielorusko, Poľsko

Vlajka
Znak
Poloha
2

3. Rozloha: 603 628 km

4. Štátne zriadenie: prezidentská republika (prezident – Petro Porošenko, predseda vlády – Volodymyr
Hrojsman)
5. Hlavné mesto: Kyjev (2 927 227 obyv.) z roku 2017
6. Ďalšie mestá: Charkov, Dnipro, Odesa, Doneck, Záporožie, Ľvov, Krivoj Rog, Mykolajiv,
Mariupoľ
7. Počet obyvateľov: 42 418 235 z roku 2017
8. Úradný jazyk: ukrajinčina
9. Mena: ukrajinská hrivna (=10 kopejok), kurz: 1 € = 30,93 UAH, 1 UAH = 0,03 € (17. 5. 2018)
10. Časové pásmo: SEČ +1
11. Medzinárodný kód: UKR/UA
12. Medzinárodná poznávacia značka: UA
13. Smerové telefónne číslo: +380
Dôležité telefónne čísla:
- medzinárodná predvoľba: 0380, +380
- požiarna ochrana: 101, polícia: 102, rýchla zdravotná pomoc: 103, záchranný systém: 112
- Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Kyjeve: +380 442720310 (tel.), +380 674665618
(pohotovostný mobil), emb.kiev@mzv.sk (email)
- Generálny konzulát SR v Užhorode: +380 312613495 (tel.), +380 503178719 (pohotovostný mobil),
cg.uzhorod@mzv.sk (email)
Obyvateľstvo:
1. národnostná štruktúra: Ukrajinci (77,82%), Rusi (17,28%), Bielorusi (0,57%), Moldavci (0,54%),
Krymskí Tatári (0,51%), Bulhari (0,42%), Rumuni (0,31 %) - podľa sčítania z roku 2001
2. Jazyková štruktúra: ukrajinčina (67,5%), ruština (29%), ďalšie regionálne jazyky: tatárčina,
rumunčina, maďarčina, poľština, bulharčina - podľa sčítania z roku 2001

Jazyková štruktúra Ukrajiny

3. Náboženská štruktúra: pravoslávni (65,4%), rímsko-katolíci (7,1 %), grécko-katolíci (6,5%) - podľa
sčítania z roku 2001

4. Veková štruktúra: vekové kategórie 0-14 (15,4%), 15-64 (68,4%), 65+ (16%), priemerný vek – 39,8
rokov – údaje z roku 2017
5. Dynamika obyvateľstva: hrubá miera celkové rastu (-8,4‰), hrubá miera prirodzeného rastu (4,3‰), miera čistej migrácie (-5,4 ‰) – údaje z roku 2017

Administratívne členenie:
- autonómna republika Krym, 24 oblastí, mestá Kyjev, Sevastopoľ

Administratívne členenie Ukrajiny

Moldavsko (Moldovská republika)
Základné informácie:
1. Názov: Moldavská republika (po slovensky), Republica Moldova (miestny názov), Moldova (po anglicky)
2. Susedné štáty: Rumunsko, Ukrajina

Vlajka
Znak
Poloha

3. Rozloha: 33 846 km2
4. Štátne zriadenie: republika (prezident – Igor Dodon, predseda vlády – Pavel Filip)
5. Hlavné mesto: Kišiňov (685 900 obyv.) z roku 2017
6. Ďalšie mestá: Tiraspol, Bălți. Bendery, Giurgiuleşti, Komrat
7. Počet obyvateľov: 3 475 000 z roku 2017
8. Úradné jazyky: moldavčina (rumunčina), gagauzština, ruština,
9. Mena: moldavský lei, kurz: 1 € = 19,49 MDL, 1 MDL = 0,05 € (17. 5. 2018)
10. Časové pásmo: SEČ +1
11. Medzinárodný kód: MDL/MD
12. Medzinárodná poznávacia značka: MD
13. Smerové telefónne číslo: +373

Dôležité telefónne čísla:
- medzinárodná predvoľba: 0373, +373
- požiarna ochrana: 901, polícia: 902, rýchla zdravotná pomoc: 903, informácie o telefónnych číslach:
1188
- Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Kišiňove : +373 22200252 (tel.), + 373 68405999
(pohotovostný mobil), emb.kisinov@mzv.sk (email)

Obyvateľstvo:
1. národnostná štruktúra: Moldavci (64,2%), Ukrajinci (9,8%), Rusi (8,02%), Rumuni (5,5%), Gagauzi
(3,7%), Bulhari (1,9%) - podľa sčítania z roku 2014
2. Jazyková štruktúra: moldavčina (53%), rumunčina (23,3%), ruština (14,1%), Ukrajinčina (2,6%),
ďalšie regionálne jazyky: gagauzština, bulharčina - podľa sčítania z roku 2014
3. Náboženská štruktúra: pravoslávni (93,3%), protestanti – baptisti, adventisti (1,5%) - podľa sčítania
z roku 2014

4. Veková štruktúra: vekové kategórie 0-14 (16,4%), 15-64 (73,6%), 65+ (10%)
Administratívne členenie:
- 32 rajónov, 5 municipalít (Bălţi, Benderi, Komrat, Kišiňov, Tiraspol), 1 autonómna územná jednotka
(Gagauzsko) a 1 územná jednotka Podnestersko (Transnistria, t. j. ľavý breh Dnestra)

Národnostná štruktúra Moldavska

Administratívne členenie Moldavska

Rumunsko
Základné informácie:
1. Názov: Rumunsko (po slovensky), Romania (miestny názov), Romania (po anglicky)
2. Susedné štáty: Ukrajina, Moldavsko, Bulharsko, Maďarsko, Srbsko

Vlajka
Znak
Poloha

3. Rozloha: 238 397 km2
4. Štátne zriadenie: prezidentská republika (prezident – Klaus Iohannis, predseda vlády – Mihai
Tudose)
5. Hlavné mesto: Bukarešť (2 106 144 obyv.) z roku 2016
6. Ďalšie mestá: Kluž, Temešvár, Jasy, Konstanca, Craiova, Brašov, Galac, Oradea,
7. Počet obyvateľov: 19 638 000

z roku 2017

8. Úradný jazyk: rumunčina
9. Mena: rumunský lei, kurz: 1 € = 4,63 RON, 1 RON = 0,22 € (17. 5. 2018)
10. Časové pásmo: SEČ +1
11. Medzinárodný kód: ROU/RO

12. Medzinárodná poznávacia značka: RO
13. Smerové telefónne číslo: +40

Dôležité telefónne čísla:
- medzinárodná predvoľba: 0040, +40
- požiarna ochrana: 981, polícia: 955, rýchla zdravotná pomoc: 961, 962, 969, záchranný systém: 112
- Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Bukurešti: +40 213006100, +40 213006107 (tel.), +40
744372825 (pohotovostný mobil), emb.bucharest@mzv.sk (email)

Obyvateľstvo:
1. národnostná štruktúra: Rumuni (88,9%), Maďari (6,1%), Rómovia (3,0%), Ukrajinci (0,2%), Nemci
(0,2%), Turci (0,2%) - podľa sčítania z roku 2011
2. Náboženská štruktúra: pravoslávni (86,7%), evanjelici (5,3%), rímsko-katolíci (4,7 %), gréckokatolíci (0,9%) - podľa sčítania z roku 2011
3. Veková štruktúra: vekové kategórie 0-14 (14,7%), 15-64 (69,5%), 65+ (15,8%) – údaje z roku 2016
4. Dynamika obyvateľstva: hrubá miera celkové rastu (-3,6‰), hrubá miera prirodzeného rastu (-

3,5‰), miera čistej migrácie (-0,13 ‰) – údaje z roku 2016
Administratívne členenie:
- 41 žúp, 263 miest, 2.685 strediskových obcí, 13.285 obcí

Národnostná štruktúra Rumunska

Administratívne členenie Rumunska

Zakarpatská oblasť
Základné informácie:
1. Názov: Zakarpatská oblasť (po slovensky), Закарпатська область (miestny názov), Zakarpats’ka oblast’
(miestny názov v latinke), Zakarpattia Oblast (po anglicky)
2. Poloha: na západe Ukrajiny
3. Susedné štáty/oblasti: Poľsko (Podkarpatské vojvodstvo); Slovensko (Prešovský a Košický kraj);
Maďarsko (Boršodsko-abovsko-zemplínska a Sabolčsko-satmársko-berežská župa); Rumunsko
(Satumarská a Marmarošská župa); Ľvovská oblasť, Ivanofrankivská oblasť

Vlajka
Znak
Poloha

4. Rozloha: 12 777 km2
5. Administratívne centrum: Užhorod (115 163 obyv.) z roku 2016
7. Ďalšie mestá: Mukačevo, Chust, Vynohradiv, Berehovo
8. Počet obyvateľov: 1 259 158 z roku 2016
9. Úradný jazyk: ukrajinčina
10. Mena: ukrajinská hrivna (=10 kopejok), kurz: 1 € = 30,93 UAH, 1 UAH = 0,03 € (17. 5. 2018)

Obyvateľstvo:
1. národnostná štruktúra: Ukrajinci (80,5%), Maďari (12,1%), Rusi (4%), Rumuni (2,4%), Rómovia
(1%), Slováci (0,6%) - podľa sčítania z roku 2001
2. Jazyková štruktúra: ukrajinčina (81%), maďarčina (12,7%), ruština (2,9%), rumunčina (2,6%),
rusínčina (0,5%) - podľa sčítania z roku 2001
3. Náboženská štruktúra: pravoslávni (68%), rímsko-katolíci (7%) - podľa výskumu z roku 2016
4. Veková štruktúra: vekové kategórie 0-14 (19,1%), 15-64 (69,8%), 65+ (11,1%), priemerný vek –
35,1 rokov – údaje z roku 2013

Administratívne členenie:
- Zakarpatská oblasť sa člení na 13 rajónov (Berehovský, Veľkoberezniansky, Vynohrafivský,
Volovecký, Iršavský, Mižhirský, Mukačevský, Perečínsky, Rachivský, Svaľavský, Tačivský,
Užhorodský, Chutský rajón)

Národnostná štruktúra Zakarpatskej oblasti

Administratívne členenie Zakarpatskej oblasti

Odeská oblasť
Základné informácie:
1. Názov: Odeská oblasť (po slovensky), Одеська область (miestny názov), Odes’ka oblast’ (miestny názov v
latinke), Odessa Oblast (po anglicky)
2. Poloha: na juhu Ukrajiny
3. Susedné štáty/oblasti: Moldavsko (Podnestersko); Mykolajivská oblasť, Krivohradská oblasť,
Vinnycká oblasť

Vlajka
Znak
Poloha

4. Rozloha: 33 310 km2
5. Administratívne centrum: Odesa (1 010 783 obyv.) z roku 2017
7. Ďalšie mestá: Izmail, Illičivsk, Černomorsk, Bilhorod-Dnistrovskyj, Krotovsk, Južne. Podilsk
8. Počet obyvateľov: 2 396 442 z roku 2015
9. Úradný jazyk: ukrajinčina
10. Mena: ukrajinská hrivna (=10 kopejok), kurz: 1 € = 30,93 UAH, 1 UAH = 0,03 € (17. 5. 2018)
Obyvateľstvo:
1. národnostná štruktúra: Ukrajinci (62,8%), Rusi (20,7%), Bulhari (6,1%), Rumuni (5%) - údaje
z roku 2001
2. jazyková štruktúra: ukrajinčina (46,3%), ruština (41.9%)
3. Náboženská štruktúra: pravoslávni (84%), bez vierovyznania (8%), rímsko-katolíci (0,5%) – údaje
z roku 2015
4. Veková štruktúra: vekové kategórie 0-14 (15,5%), 15-64 (70,7%), 65+ (14%), priemerný vek – 38,4
rokov – údaje z roku 2013
Administratívne členenie:
- Zakarpatská oblasť sa člení na 26 rajónov, 5 mestských municipalít

Podnestersko (Podnesterská moldavská republika)
Základné informácie:
- je medzinárodne neuznaný, ale fakticky samostatný štát vyhlásený 2. septembra 1990 na území
Moldavska na ľavom brehu rieky Dnester
1. Názov: Podnesterská moldavská republika (po slovensky), Приднестровская Молдавская Республика
(miestny názov), Transnitria (po anglicky)
2. Poloha: na východe Moldavska
3. Susedné štáty/oblasti: Ukrajina (Odeská oblasť, Vinnycká oblasť); Moldavsko

Vlajka
Znak

Poloha Podnesterska

4. Rozloha: 4 163 km2
5. Administratívne centrum: Tiraspol (133 807 obyv.) z roku 2015
6. Ďalšie mestá: Bender, Grigoriopol, Dubasari
7. Počet obyvateľov: 2 396 442 z roku 2015
8. Úradný jazyk: ruština, moldavčina, ukrajinčina
9. Mena: podnesterský rubeľ (=100 kopejok), kurz: 1 € = 18,99 PRB, 1 PRB = 0,05 € (18. 5. 2018 –
Národná Banka Podnesterska)
Obyvateľstvo:
1. národnostná štruktúra: Rusi (34%), Moldavci (32%), Ukrajinci (30%), Bulhari (4%), - údaje z roku 2015
2. Náboženská štruktúra: pravoslávni (91%), rímsko-katolíci (04%) – údaje z roku 2015
Administratívne členenie:
- Podnestersko sa člení na 5 rajónov, 1 mestskú municipalitu (Tiraspol)

Sedmohradsko
Základné informácie:
1. Názov: Sedmohradsko (po slovensky), Transilvania alebo Ardeal (po rumunsky), Erdély (po maďarsky),
Siebenbürgen alebo Transsilvanien (po nemecky), Transylvania (po anglicky)
2. Poloha: západná a centrálna časť Rumunska
Marmaroš

Crisana

vnútorné Sedmohradsko

Vlajka

Znak

Banat

Poloha Sedmohradska

3. Rozloha: 102 834 km2
4. Najväčšie mesto: Kluž (321 687 obyv.) z roku 2016
5. Ďalšie mestá: Brašov, Temešvár, Oradea, Satu Mare, Sibiu, Baia Mare, Târgu Mureș, Arad
6. Počet obyvateľov: 6 789 250

z roku 2011

7. Mena: rumunský lei, kurz: 1 € = 4,63 RON, 1 RON = 0,22 € (17. 5. 2018)
Obyvateľstvo:
1. národnostná štruktúra: Rumuni (70,6%), Maďari (17,9%), Rómovia (3,9%), Ukrajinci (0,6%),
Nemci (0,5%) - údaje z roku 2011
2. Náboženská štruktúra: pravoslávni (65,9%), rímsko-katolíci (9,3%), protestanti (14%), gréckokatolíci (2,1%) – údaje z roku 2011
Administratívne členenie:
-Sedmohradsko leží na území 16 rumunských žúp

Rumunské župy ležiace na území Sedmohradska

Slovník
slovenčina

angličtina

dobré ráno

good morning

dobrý deň

good afternoon

dobrý večer

good evening

dobrú noc

good night

ahoj

hello, hi

dovidenia

goodbye, bye

ďakujem, prosím

thank you
you´re welcome

prosím

please

Hovoríte anglicky?

Do you speak
English?

Koľko to stojí?

How much is it?

Kde sa nachádza?

Where is?

Ako sa dostanem
k...?

How to get to…?

zmenáreň

exchange

mena

currency

banka

bank

peniaze

money

voda

water

pivo

beer

obchod

shop

reštaurácia

restaurant

nemocnica

hospital

polícia

police

kostol

church

múzeum

museum

ulica

street

ukrajinčina
Доброго ранку
(dóbroho ránku)
Добрий день
(dóbryj deň)
Добрий вечір
(dóbryi véčir)
Надобраніч
(nadobráňič)
Привіт
(pryvít)
До побачення
(do pobáčeňňa)
Дякую,
(ďákuju)
Будьласка
(buďláska)

Скільки це коштує
(Skíľky ce kóštuje)
Де знаходиться..
(de znachódyťsia)

ruština
Доброе утро
(dóbraje útra)
Добрый день
(dóbryj ďeň)
Добрый вечер
(dóbryj véčer)
Спокойной ночи’
(spakójnoj nóči)
Привет, Здравствуй
(privét, zdrástvuj)
До свидания
(da svidáňija)
Спасибо, благодарю
(spasíba, blagadariú)
Пожалуйста
(pažálusta)
Говорите поанглийски? Gavaríte pa
anglíski
Сколько это стоит?
(Skóľko éta stóit)
Где находится..?
(gďe nachóďitsa_

Як пройти до..
(jak projtý do)

Как пройти к...
(kak prajtí k)

Обмінник
(obmínnyk)
Валюта
(vaľúta)
Банк
(bank)
Гроші
(hróši)
Вода
(vodá)
Пиво
(pývo)
Магазин
(mahazýn)
Ресторан
(restorán)
Лікарня
(ľikárňa)
Поліція
(poľícija)
Церква
(cérkva)
Музей
(muzéj)
Вулиця
(vúlycia)

Обменник
(abméňňik)
Валюта
(vaľúta)
Банк
(bank)
Деньги
(ďéňgi)
Водa
(vadá)
Пиво
(píva)
Магазин
(magazín)
Ресторан
(restarán)
Больница
(baľníca)
Полиция
(paľícyja)
Церковь
(cérkaf)
Музей
(muzéj)
Улица
(úľica)

Розмовляєте англійською?
(Rozmovľájete anhlíjs’koju)

rumunčina
Bună dimineața!
Bună ziua!
Bună seara!
Noapte bună!
Bună! Salut!
La revedere! Pa!
Mulțumesc/Mersi
Cu plăcere
Te rog / Vă rog
Vorbiți engleză?
Cât costă?
Unde este?

Cum ajung la...?

exchange
monedă
bancă
bani
apă
bere
magazin
restaurant
spital
poliţie
biserică
muzeu
stradă

prístav

port

autobusová stanica bus station
železničná stanica

railway station

mapa

map

Pomoc!

Help!

Порт
(port)
Автовокзал
(autovogzál)
Залізничний вокзал
(zaľiznýčnýj vogzál)
Мапа
(mápa)
Допоможіть!
(dopomožíť)

Порт
(port)
Автовокзал
(aftávagzál)
Железнодорожный
вокзал
(žeľeznadaróžnyj
vagzál)
Карта
(kárta)
Помогите!
(pamagíťe)

port
stație de autobuz
gară
hartă
Ajutor!

Predpoveď počasia
1. deň: Košice – Chust – Dilove – Černovice
Košice: 16℃, polojasno, zrážky 0%, vlhkosť 52%, oblačnosť 41%, vietor 10 km/h
Chust: 23℃, striedavo oblačno, zrážky 55%, vlhkosť 80%, oblačnosť 65%, vietor 7 km/h
Dilove: 20℃, polojasno, zrážky 2%, vlhkosť 45%, oblačnosť 54%, vietor 11 km/h
Černovice: večer 16℃, jasno, zrážky 0%, vlhkosť 41%, vietor 7km/h,
Černovice: v noci okolo 9℃, jasno, zrážky 0%, vlhkosť 51%, vietor 6km/h
2. deň: Černovice – Bălți – Soroca
Černovice: ráno 21℃, slnečno, zrážky 0%, vlhkosť 31%, vietor 11 km/h
Bălți: 28℃, polojasno, zrážky 0%, vlhkosť 24%, oblačnosť 26%, vietor 11 km/h
Soroca: večer 19℃, malá oblačnosť, zrážky 0%, vlhkosť 42%, oblačnosť 14%, vietor 7 km/h
Soroca: v noci 12℃, malá oblačnosť, zrážky 0%, vlhkosť 51%, oblačnosť 51%, vietor 7 km/h
3. deň: Soroca – Orhei Veci – Kišiňov
Soroca: ráno 24℃, striedavo oblačno, zrážky 3%, vlhkosť 44%, oblačnosť 53%, vietor 7 km/h
Orhei Veci: 29℃, polojasno, zrážky 3%, vlhkosť 27%, oblačnosť 43%, vietor 6 km/h
Kišiňov: 26℃, prevažne slnečno, zrážky 1%, vlhkosť 29%, oblačnosť 13%, vietor 13 km/h
Kišiňov: večer 22℃, väčšinou jasno, zrážky 4%, vlhkosť 41%, oblačnosť 50%, vietor 7 km/h
Kišiňov: v noci 17℃, striedavo oblačno, zrážky 6%, vlhkosť 55%, oblačnosť 73%, vietor 7 km/h
4. deň: Kišiňov – Bendery – Tiraspol
Kišiňov: ráno 24℃, striedavo oblačno, zrážky 1%, vlhkosť 41%, oblačnosť 70%, vietor 9 km/h
Bendery: 27℃, striedavo oblačno, zrážky 0%, vlhkosť 34%, oblačnosť 64%, vietor 4 km/h
Tiraspol: 27℃, striedavo oblačno, zrážky 0%, vlhkosť 34%, oblačnosť 66%, vietor 4 km/h
Tiraspol: večer 25℃, väčšinou jasno, zrážky 0%, vlhkosť 45%, oblačnosť 14%, vietor 6 km/h
Tiraspol: v noci 16℃, väčšinou jasno, zrážky 0%, vlhkosť 56%, oblačnosť 42%, vietor 4 km/h
5. deň: Tiraspol – Palanca – Odesa
Tiraspol: ráno 23℃, striedavo oblačno, zrážky 1%, vlhkosť 39%, oblačnosť 68%, vietor 4 km/h

Tiraspol: ráno 23℃, striedavo oblačno, zrážky 1%, vlhkosť 39%, oblačnosť 68%, vietor 4 km/h
Palanca: 27℃, zamračené, zrážky 1%, vlhkosť 33%, oblačnosť 85%, vietor 2 km/h
Odesa: 26℃, striedavo oblačno, zrážky 1%, vlhkosť 46%, oblačnosť 61%, vietor 13 km/h
Odesa: večer 24℃, jasno, zrážky 0%, vlhkosť 83%, oblačnosť 14%, vietor 11 km/h
Odesa: v noci 17℃, jasno, zrážky 0%, vlhkosť 95%, oblačnosť 0%, vietor 7 km/h
6. deň: Odesa
Odesa: ráno 23℃, polojasno, zrážky 40%, vlhkosť 79%, oblačnosť 16%, vietor 13 km/h
Odesa: popoludnie 25℃, polojasno, zrážky 40%, vlhkosť 57%, oblačnosť 54%, vietor 20 km/h
Odesa: večer 24℃, malá oblačnosť, zrážky 0%, vlhkosť 66%, oblačnosť 67%, vietor 17 km/h
Odesa: v noci 19℃, malá oblačnosť, zrážky 1%, vlhkosť 72%, oblačnosť 32%, vietor 13 km/h
7. deň: Odesa – Zatoka – Izmail
Odesa: ráno 23℃, oblačno, zrážky 1%, vlhkosť 54%, oblačnosť 90%, vietor 15 km/h
Zatoka: 25℃, polojasno, zrážky 2%, vlhkosť 51%, oblačnosť 50%, vietor 13 km/h
Izmail: 25℃, striedavo oblačno, zrážky 25%, vlhkosť 39%, oblačnosť 55%, vietor 15 km/h
Izmail: večer 26℃, striedavo oblačno, zrážky 3%, vlhkosť 65%, oblačnosť 53%, vietor 7 km/h
Izmail: v noci 19℃, striedavo oblačno, zrážky 7%, vlhkosť 93%, oblačnosť 63%, vietor 7 km/h
8. deň: Izmail – Galati – Sinaia – Brašov
Izmail: ráno 25℃, striedavo oblačno, zrážky 7%, vlhkosť 67%, oblačnosť 68%, vietor 7 km/h
Galati: 28℃, dážď, zrážky 54%, vlhkosť 40%, oblačnosť 65%, vietor 7 km/h
Sinaia: 21℃, polojasno s búrkami, zrážky 60%, vlhkosť 75%, oblačnosť 65%, vietor 6 km/h
Brašov: 21℃, polojasno s búrkami, zrážky 60%, vlhkosť 70%, oblačnosť 66%, vietor 6 km/h
Brašov: večer 21℃, väčšinou jasno, zrážky 9%, vlhkosť 84%, oblačnosť 17%, vietor 4 km/h
Brašov: v noci 14℃, väčšinou jasno, zrážky 5%, vlhkosť 92%, oblačnosť 10%, vietor 2 km/h
9. deň: Brašov – Deva – Temešvár – Nadlak
Brašov: ráno 19℃, polojasno, zrážky 54%, vlhkosť 78%, oblačnosť 30%, vietor 2 km/h
Deva: 25℃, striedavo oblačno, zrážky 51%, vlhkosť 65%, oblačnosť 57%, vietor 2 km/h
Temešvár: 29℃, zamračené, zrážky 54%, vlhkosť 63%, oblačnosť 77%, vietor 2 km/h
Nadlak: 28℃, striedavo oblačno, zrážky 53%, vlhkosť 64%, oblačnosť 61%, vietor 2 km/h
Nadlak: večer 27℃, zamračené, zrážky 55%, vlhkosť 87%, oblačnosť 91%, vietor 2 km/h
Nadlak: v noci 20℃, zamračené, zrážky 4%, vlhkosť 93%, oblačnosť 61%, vietor 4 km/h
9. deň: Nadlak – Košice
Nadlak: ráno 21℃, polojasno, zrážky 20%, vlhkosť 45%, oblačnosť 55%, vietor 13 km/h
Košice: 20℃, zamračené, zrážky 25%, vlhkosť 33%, oblačnosť 66%, vietor 9 km/h

