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Úvod 

Neformálne zasadnutie 27 hláv štátov a predsedov vlád sa uskutoční 16. septembra 2016 

v Bratislave. Delegácie čakajú dve pracovné zasadnutia a neformálny  program v hlavnom 

meste a blízkom okolí.  

V ranných hodinách sa očakáva príchod delegácií do Bratislavy a ich privítanie predsedom 

vlády SR Robertom Ficom (doorstep a handshake) na Bratislavskom hrade. Pred prvým 

pracovným zasadnutím sa uskutoční ďalšia mediálna príležitosť tour de table. Po rokovaní a 

spoločnom fotení (family photo) sa delegácie presúvajú na pracovný obed spojený s krátkou 

exkurziou do Múzea Danubiana, po ktorej nasleduje druhé pracovné zasadnutie 

s možnosťou exit doorstepu. Počas oficiálnej tlačovej konferencie za účasti premiéra SR 

Roberta Fica a predsedu Európskej rady Donalda Tuska sa môžu konať aj národné tlačové 

brífingy. Aktuálny program summitu nájdete na predsedníckej stránke www.eu2016.sk alebo 

v akreditačnom systéme. 

Tlačovým centrom počas Bratislavského summitu bude Incheba Expo Bratislava, v ktorej sa 

nachádza akreditačné stredisko, infopoint, miestnosti pre národné brífingy a tlačovú 

konferenciu, kabíny (media booths), pracovné priestory pre novinárov, lounge zóna, stand-

up pozície, parkovisko SNG vozov a nástupište, z ktorého bude zabezpečený odvoz na 

mediálne príležitosti.  

Tlačová konferencia a národné brífingy sa uskutočnia v tlačovom centre. Ostatné mediálne 

príležitosti sa však budú konať mimo budovy Incheba Expo Bratislava. Dopravu novinárov 

registrovaných na jednotlivé mediálne príležitosti zabezpečí organizátor (shuttle busy). Z 

bezpečnostných dôvodov nebude médiám umožnený presun na jednotlivé príležitosti 

individuálnou dopravou. 

Upozorňujeme, že 15. september je na Slovensku štátny sviatok. Žiadame preto účastníkov, 

aby vzali na vedomie prípadné zmeny dopravného grafikonu MHD či nedostupnosť 

niektorých služieb. Pre prípad náhlych a neočakávaných zmien odporúčame pred aj počas 

summitu sledovať oficiálnu webstránku slovenského predsedníctva, resp. oficiálne kanály na 

sociálnych sieťach, najmä v slovenskom jazyku (Facebook a Twitter) a v anglickom jazyku 

(Twitter).  

 

 

 

 

http://www.eu2016.sk/sk/politicke-a-expertne-podujatia/neformalne-zasadnutie-27-hlav-statov-a-predsedov-vlad
http://www.eu2016.sk/
http://www.eu2016.sk/
https://www.facebook.com/eu2016sk/
https://twitter.com/skpres2016
https://twitter.com/eu2016sk


 

4 
 

 

Akreditácia 

Jediný spôsob akreditácie na Bratislavský summit 16. septembra 2016 je prostredníctvom 

akreditačného systému slovenského predsedníctva v Rade EÚ (SK PRES): 

media.eu2016.sk. Akreditácia bola uzavretá 26. augusta.  

Na samotné podujatie je zároveň potrebné sa zaregistrovať v akreditačnom systéme. 

Registrácia na podujatie sa uzatvára 10 dní pred jeho začiatkom. O udelení akreditácie 

a schválení registrácie na podujatie dostanete potvrdzujúci e-mail. Stav vašej žiadosti si 

môžete skontrolovať aj priamo v akreditačnom systéme. Viac informácií o akreditácii tu. 

Upozornenie: V prípade neskorých žiadostí o akreditáciu nie je možné zaručiť včasné 

overenie Vašich osobných údajov a vykonanie bezpečnostnej previerky. Novinárom bez 

schválenej akreditácie a registrácie nebude umožnený prístup do tlačového centra ani na 

mediálne príležitosti. Akreditácia a registrácia na mieste podujatia nie je možná. 

Zároveň si dovoľujeme upozorniť, že zmena akýchkoľvek údajov vo Vašom profile vyžaduje 

ich opätovné overenie, a preto spôsobí stratu udelenej akreditácie a schválenej registrácie.  

Vstupná karta - badge 

Vstupnú kartu (badge) je nutné si vyzdvihnúť osobne pri vstupe do tlačového centra. Karta 

vám bude vydaná po predložení platného dokladu totožnosti s fotografiou (pasu alebo 

občianskeho preukazu) a platného novinárskeho preukazu, resp. poverovacieho listu od 

šéfredaktora. Vzhľadom na očakávaný vysoký záujem novinárov o podujatie vám 

odporúčame využiť možnosť vyzdvihnutia vstupnej karty (badge) deň vopred (t. j. 15. 

septembra medzi 13:00 a 23:00 hod.). 

Badge je nutné nosiť v tlačovom centre stále na viditeľnom mieste. Stratu vstupnej karty, 

prosím, okamžite nahláste personálu tlačového centra.  

Dôležité upozornenie pre novinárov cestujúcich s delegáciami:  Novinári, ktorí 

prichádzajú letecky spolu s delegáciami a plánujú sa zúčastniť na doobedňajších 

mediálnych príležitostiach, musia túto skutočnosť vopred oznámiť tlačovému centru 

zaslaním na e-mailovú adresu media.skpres@mzv.sk. Badge im následne odovzdá styčný 

dôstojník – liaison officer na letisku a zabezpečí dopravu na danú mediálnu príležitosť. 

Ostatní novinári prilietajúci spolu s delegáciami si vyzdvihujú badge v tlačovom centre 

(Incheba Expo Bratislava), do ktorého sa musia dopraviť samostatne (viac informácií 

o doprave do tlačového centra na strane 11). 

 

 

http://media.eu2016.sk/
http://www.eu2016.sk/sk/media/akreditacia
mailto:media.skpres@mzv.sk
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Tlačové centrum 

Tlačovým centrom počas neformálneho zasadnutia je Incheba Expo Bratislava. Vstup do 

areálu pre novinárov je pri vchode z Einsteinovej ulice. Akreditačné stredisko, kde sú 

zástupcom médií vydávané vstupné karty (badge), sa nachádza pred vchodom do haly A.1. 

V areáli sú rozmiestnené informačné a navigačné tabule pre lepšiu orientáciu. 

V tlačovom centre Incheba Expo Bratislava sa nachádza: 

- informačný stánok (infopoint) 

- 800 pracovných miest 

- miestnosť na tlačovú konferenciu s kapacitou 350 miest na sedenie 

- 5 miestností na národné brífingy 

- 40 televíznych kabín – TV media booths (rezervácie na 

newsoperations@eurovision.net) 

- 20 rozhlasových kabín – radio media booths (rezervácie na radio-ops@ebu.ch) 

- 30 stand-up pozícií s výhľadom na Bratislavský hrad (rezervácie na 

media.skpres@mzv.sk) 

- 20 parkovacích miest pre SNG vozy (rezervácie na media.skpres@mzv.sk)  

- Wi-Fi v celom objekte, dátové pripojenie  

- 3 multifunkčné zariadenia (tlač, kopírovanie, skener) 

- catering  

- lounge zóna 

- šatňa 

- technická miestnosť pre European Broadcasting Union (EBU) a hostbroadcastera 

Otváracie hodiny tlačového centra: 

15.9. (štvrtok): 13:00 – 23:00 hod. 

16.9. (piatok) & 17.9. (sobota): 05:00 – 01.00 hod. 

Tlačové centrum sa nachádza na dvoch poschodiach. Prvé poschodie (hala B) je centrálnym 

miestom pre novinárov, ktoré poskytuje pracovné miesta so sedením pre 800 novinárov,  

3 multifunkčné zariadenia (tlač, kopírovanie, skener) a lounge zónu (časť B1). Nachádza sa 

tu tiež infopoint a 8 LED obrazoviek, na ktorých sa premietajú aktuálne informácie pre médiá 

a živé prenosy z mediálnych príležitostí. 

V cateringovej časti (B-stred) sa nachádza sedenie pre 150 ľudí. Novinárom jebezplatne 

poskytnuté základné občerstvenie (voda, káva, čaj). Na mieste si bude možné zakúpiť aj 

obložené bagety či teplý obed. 

 

mailto:newsoperations@eurovision.net
mailto:radio-ops@ebu.ch
mailto:media.skpres@mzv.sk
mailto:media.skpres@mzv.sk
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Na prízemí sa nachádza miestnosť na tlačovú konferenciu s kapacitou 350 miest na sedenie 

v časti Expo Aréna. Brífingové miestnosti sú v hale D (prízemie), ktorá zároveň poskytuje 

zmiešaný lounge priestor s cateringom pre novinárov a delegácie, vhodný na rozhovory 

a neformálne brífingy. 

Kabíny – media booths 

V časti B0 sa nachádza 40 televíznych a 20 rozhlasových kabín (media booths) s veľkosťou 

3 x 3 metre a nasledujúcim základným vybavením: 

- elektrické pripojenie (230 V) 

- internet (LAN kábel) 

- monitor 

- stôl a stoličky 

Rozhlasové kabíny budú obsahovať aj ISDN pripojenie (2 x 64 Kb, Euro ISDN NT-1 

terminated). 

Upozornenie: Médiá, ktoré majú záujem využívať ISDN BRI pripojenie, sú povinné si 

zabezpečiť vlastné prenosové zariadenie.  

Distribúciu signálu od host broadcastera do kabín (media booths) zabezpečuje EBU. Signál 

od host broadcastera na príjem živého video a audio materiálu bude v európskom štandarde 

HD 1080/50i. Audiovizuálny materiál bude obsahovať zabudovanú audio stopu v originálnom 

jazyku (v prípade dostupnosti aj  s tlmočením). Médiá, ktoré majú záujem o kabínu (media 

booth) so signálom od host broadcastera, sú povinné to nahlásiť EBU pri rezervácii kabín. 

EBU následne zabezpečí matrix routing panel s možnosťou výberu buď pôvodného signálu 

HD 1080/50i alebo konvertovaného signálu SD SDI 576i. 

Využitie kabín je bezplatné, využitie služieb EBU a kabeláže na príjem signálu od host 

broadcastera je spoplatnené. Rezervácie kabín so signálom od host broadcastera alebo bez 

neho zabezpečuje EBU na e-mailových adresách: 

- televízne kabíny: newsoperations@eurovision.net 
- rozhlasové kabíny: radio-ops@ebu.ch  

Poznámka: Zázemie (Master Control Rooms) EBU a host broadcastera sa nachádza v 

blízkosti kabín (media booths) v tlačovom centre. Bližšie informácie o využívaní služieb EBU 

a poplatkoch nájdete na www.eurovision.net. 

 

 

mailto:newsoperations@eurovision.net
mailto:radio-ops@ebu.ch
http://www.eurovision.net/
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Stand-up pozície 

V areáli je pripravených 30 exteriérových stand-up pozícií na živé vysielanie s výhľadom na 

Bratislavský hrad a nasledujúcim základným vybavením: 

- elektrické pripojenie (230 V) 

- internet (LAN) 

Stand-up pozície budú rozdelené nasledovne: 

- dve pozície sú vyhradené pre host broadcastera 

- šesť pozícií spravuje EBU; rezervácie stand-up pozícií s vybavením a satelitnou 

trasou pre svojich klientov zabezpečuje EBU na e-mailových adresách 

newsoperation@eurovision.net a bookings@eurovision.net 

- 22 pozícií sa prerozdeľuje podľa poradia nahlasovania; rezervácie zabezpečuje tím 

tlačového centra na e-mailovej adrese media.skpres@mzv.sk. 

SNG - prenosové vozy 

V areáli je 20 parkovacích miest  pre SNG vozidlá vo vzdialenosti do 30 metrov od stand-up 

pozícií. Parkovacie miesta majú veľkosť 3 x 6 metrov, sú orientované na satelit EUTELSAT 

10A a vybavené zdrojom elektrického napätia a signálom od host broadcastera. 

Rezervácie parkovacích miest zabezpečuje tím tlačového centra na e-mailovej adrese 

media.skpres@mzv.sk. Médiá musia zaslať špecifikáciu vozidla, meno a telefonický kontakt 

na vodiča. 

Upozornenie: Všetky prenosové vozy musia prejsť vstupnou bezpečnostnou kontrolou. 

SNG vozidlá využívajú vjazd pre médiá z Einsteinovej ulice. 

Tlačové zázemie na Bratislavskom hrade 

Počas mediálnych príležitostí na bude pre novinárov k dispozícii priestor s pracovnými stolmi 

a internetovým pripojením. 

  

mailto:newsoperation@eurovision.net
mailto:bookings@eurovision.net
mailto:media.skpres@mzv.sk
mailto:media.skpres@mzv.sk
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Host broadcaster a host fotograf 

Hostiteľským vysielateľom (host broadcasterom) pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ je 

verejnoprávna inštitúcia Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS). Host broadcaster 

zabezpečuje živé vysielanie z Bratislavského summitu a bezplatne poskytuje audiovizuálny 

materiál ostatným médiám.  

Host broadcaster bude pokrývať všetky mediálne príležitosti (zoznam uvedený na strane 10) 

s výnimkou národných brífingov. Okrem toho zaznamená aj prílety delegácií a odchod 

delegácií na pracovný obed.   

Livestream: http://www.eu2016.sk/sk/livestream  

Host broadcaster – video materiál na stiahnutie: http://skpres2016.rtvs.sk 

 

Host fotograf - fotogaléria s digitálnymi snímkami v tlačovej kvalite na Flickr účte: eu2016sk  

Videá v štandardnom rozlíšení a výber fotografií nájdete aj na webovej stránke slovenského 

predsedníctva www.eu2016.sk. Všetky snímky a videá možno stiahnuť a využívať 

bezplatne. 

Mediálne príležitosti 

Novinárskym centrom počas Bratislavského summitu bude Incheba Expo Bratislava, kde sa 

uskutoční tlačová konferencia a národné brífingy.  

Odvoz novinárov z tlačového centra na mediálne príležitosti, ktoré sa budú konať na iných 

miestach v závislosti od oficiálneho programu, a naspäť zabezpečuje organizátor shuttle 

busmi. Doprava je k dispozícii pre novinárov, ktorí si vyzdvihli vstupnú kartu a registrovali sa 

na danú mediálnu príležitosť. Záujemcov si dovoľujeme upozorniť na potrebu včasného 

príchodu do tlačového centra. Odchod bude organizovaný formou poolov. Z bezpečnostných 

dôvodov nebude médiám umožnený presun na jednotlivé príležitosti individuálnou dopravou.  

Zástupcom médií nebude umožnený prístup na miesto konania rokovaní v čase mimo 

priebehu mediálnych príležitostí. Na rozhovory s delegáciami preto odporúčame využiť 

priestory tlačového centra.  

Audiovizuálny materiál zo všetkých príležitostí je k dispozícii na voľné stiahnutie on-line na 

webe SK PRES. Na obrazovkách v tlačovom centre bude dostupný priamy prenos 

(livestream) vysielania host broadcastera. 

http://www.eu2016.sk/sk/livestream
http://skpres2016.rtvs.sk/
https://www.flickr.com/photos/142675453@N02/albums
http://www.eu2016.sk/
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Kompletný program a aktuálne informácie o jednotlivých mediálnych príležitostiach budú 

dostupné v dokumentoch v akreditačnom systéme, na infopointe a taktiež na LED 

obrazovkách v tlačovom centre. 

Dôležité upozornenie pre novinárov cestujúcich s delegáciami:  Novinári, ktorí 

prichádzajú letecky spolu s delegáciami a plánujú zúčastniť sa na doobedňajších 

mediálnych príležitostiach, musia túto skutočnosť vopred oznámiť tlačovému centru na e-

mailovú adresu media.skpres@mzv.sk. Badge im následne odovzdá styčný dôstojník – 

liaison officer na letisku a zabezpečí dopravu na danú mediálnu príležitosť. Ostatní novinári 

prilietajúci spolu s delegáciami si vyzdvihujú badge v tlačovom centre (Incheba Expo 

Bratislava), do ktorého sa musia dopraviť samostatne (viac informácií o doprave do 

tlačového centra na strane 11). 

Registrácia na mediálne príležitosti: 

Prístup na niektoré mediálne príležitosti je z kapacitných dôvodov obmedzený a je potrebné 

sa na ne osobitne registrovať. 

V prípade záujmu o účasť na doorstep-e alebo na príchode delegácií do Múzea Danubiana 

je potrebné zaregistrovať sa cez online registračný formulár. 

Formulár bude zverejnený dňa 12.9.2016 o 10:00 hod. na podstránke podujatia na 

webovej stránke slovenského predsedníctva.  

Akreditovaní novinári dostanú registračný formulár aj e-mailom. 

Zoznam mediálnych príležitostí 

Bratislavský hrad 

 Doorstep (v ranných hodinách): je potrebná online registrácia (dostupná dňa 12. 9. 

od 10:00 hod.). Počas príchodu delegácií na hrad nebude z bezpečnostných 

dôvodov možné opustiť priľahlú novinársku zónu.  

 

 Handshake: pokrýva host broadcaster a host fotograf. 

 

 Tour de table (pred začiatkom prvého rokovania): každá delegácia môže 

prostredníctvom špeciálnej vstupnej karty (floater) oprávniť maximálne jednu osobu 

k vstupu na túto mediálnu príležitosť. V prípade záujmu, prosím, kontaktujte 

príslušnú delegáciu, resp. zastupiteľský úrad príslušnej krajiny na Slovensku. 

 

 Family photo: každá delegácia môže prostredníctvom špeciálnej vstupnej karty 

(floater) oprávniť maximálne jednu osobu na vstup na túto mediálnu príležitosť.  

mailto:media.skpres@mzv.sk
http://www.eu2016.sk/sk/politicke-a-expertne-podujatia/neformalne-zasadnutie-27-hlav-statov-a-predsedov-vlad
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V prípade záujmu, prosím, kontaktujte príslušnú delegáciu, resp. zastupiteľský úrad 

príslušnej krajiny na Slovensku. 

Danubiana Meulensteen Art Museum 

 Príchod delegácií na krátku exkurziu (po pracovnom obede, bez rozhovorov, len 

audiovizuálne médiá): je potrebná online registrácia (dostupná dňa 12. 9. od 10:00 

hod.). 

Bratislavský hrad 

 Možný exit doorstep (po druhom rokovaní): organizujú delegácie. Pre novinárov bude 

zabezpečená doprava z tlačového centra a späť. O realizácií exit doorstepov 

jednotlivých delegácií budú médiá informované prostredníctvom informačných 

obrazoviek v tlačovom centre.  

Incheba Expo Bratislava 

 Tlačová konferencia premiéra SR Roberta Fica a predsedu Európskej rady Donalda 

Tuska (tlmočenie do slovenského, anglického, nemeckého a francúzskeho jazyka) 

 

 Národné brífingy (tlačové centrum v Incheba Expo Bratislava). 
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Ako sa dostať do tlačového centra? 

Adresa Incheba Expo Bratislava: Viedenská cesta 3 - 7, 851 01 Bratislava 

GPS: 48°08'01.1"N 17°06'04.0"E 

Vchod pre novinárov do tlačového centra je z Einsteinovej ulice. 

 

Z letiska 

Letisko Bratislava (BTS) www.bts.aero  

Taxík z bratislavského letiska k Incheba Expo stojí v priemere 10 - 15 €. Z bratislavského 

letiska pravidelne premáva autobus č. 61 na Hlavnú železničnú stanicu (25 minút), kde je 

potrebné prestúpiť na autobus č. 93, odviezť sa tri zastávky na zastávku Zochova 

a prestúpiť na linku č. 80 priamo k Incheba Expo (zastávka Einsteinova).   

Viedenské letisko Schwechat  www.viennaairport.com 

Z letiska Schwechat 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 €. 

www.slovaklines.sk www.flixbus.com  https://cestovnelistky.regiojet.sk 

 

http://www.bts.aero/
http://www.viennaairport.com/
http://www.slovaklines.sk/
http://www.flixbus.com/
https://cestovnelistky.regiojet.sk/
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Z vlakovej stanice  

Mesto má dve hlavné železničné stanice – Hlavná stanica a Petržalka (www.slovakrail.sk). 

Z Hlavnej stanice je dobré spojenie verejnou dopravou do celého mesta a taktiež k Incheba 

Expo Bratislava - len 4 zastávky zo stanice linkou č. 93 na zastávku Zochova, z ktorej sa 

prestupuje na linku č. 80, ktorá vás dostane priamo pred Incheba Expo Bratislava (zastávka 

Einsteinova). Zo železničnej stanice Petržalka premáva na zastávku Einsteinova autobus 

č. 80.  

Z autobusovej stanice  

Bratislava má dobré autobusové spojenie s mnohými mestami v Európe, aj s ostatnými 

regiónmi Slovenska. Spoje prichádzajú na autobusovú stanicu Mlynské nivy 

(www.slovaklines.sk www.flixbus.com  www.studentagency.sk). Z autobusovej stanice sa 

pomerne rýchlo dostanete k Incheba Expo Bratislava. Tri zastávky linkou č. 70 pod Most 

SNP, kde prestúpite na linku č. 88 a vystúpite na zastávke Einsteinova.  

Z centra mesta 

Pri doprave z centra mesta odporúčame využiť autobus č. 80 zo zastávky Zochova na 

Einsteinovu (2 zastávky) alebo linku č. 88 spod Mosta SNP na Einsteinovu (1 zastávka). 

Taxi  

Najlacnejšou možnosťou je objednať si taxi telefonicky (zoznam taxislužieb v Bratislave 

nájdete tu) alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie (napríklad  Hopin). Taxíky pristavené 

na stanovištiach sú obvykle drahšie. V oficiálnych taxíkoch musí byť taxameter a musia byť 

označené názvom firmy. Priemerná cena objednaného taxíku z bratislavského letiska do 

Incheba Expo Bratislava sa pohybuje okolo 10 - 15 €.  

Poznámka: V areáli Incheba Expo Bratislava bude umožnené dočasné zastavenie 

osobných automobilov pre potreby vyloženia novinárskej  techniky. Všetky vozidlá však 

musia prejsť bezpečnostnou kontrolou.  

MHD http://imhd.sk/ba/ 

Priamo pred Incheba Expo Bratislava sa nachádza autobusová zastávka Einsteinova (linky: 

80, 88, 92). Ďalšou možnosťou je zastávka Aupark, linky č. 50, 83, 84, 93, 94 (cca 5 minút 

pešo od Incheba Expo.) Lístky na autobus si možno zakúpiť v automatoch na lístky alebo 

v novinových stánkoch. Vo vozidle je potrebné ich označiť. Cestovný lístok na 15 minút stojí 

0,7 €, cestovný lístok na 30 minút stojí 0,9 €.  

http://www.slovakrail.sk/
http://www.slovaklines.sk/
http://www.flixbus.com/
http://www.studentagency.sk/
https://www.najditaxi.sk/taxi-bratislava
http://www.hopin.sk/
http://imhd.sk/ba/
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Bezpečnostné opatrenia 

Na bezpečnosť účastníkov Bratislavského summitu dohliadajú bezpečnostné zložky. Bez 

absolvovania bezpečnostnej kontroly nebude novinárom umožnený vstup. Súčasťou 

bezpečnostnej prehliadky je aj dôkladná kontrola batožiny, novinárskej techniky a osobných 

vecí. Zástupcov médií vyzývame, aby počas bezpečnostnej prehliadky, ale aj počas pohybu 

v areáli rešpektovali pokyny príslušníkov bezpečnostných zložiek. V areáli sa prosím 

pohybujte vo vyznačených zónach pre zástupcov médií a noste badge viditeľne na krku. 

Všeobecné informácie 

Bratislava má mierne kontinentálne podnebie s teplými letami a chladnými zimami. 

Maximálne denné teploty v septembri vystupujú na 21 °C (priemer 15-16 °C), minimálne 

denné teploty v tomto mesiaci dosahujú 11 °C. 

V meste je hustá sieť bankomatov. Kreditnou alebo debetnou kartou sa dá platiť vo väčšine 

podnikov a obchodov s výnimkou niektorých menších prevádzok. Stredoeurópsky čas je 

GMT + 1, letný čas  platnýod marca do novembra je GMT + 2. 

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

je euro (€).  

 Medzinárodná predvoľba Slovenska: +421  

 Univerzálne núdzové číslo (hasiči, záchranná služba, polícia): 112  

 Hasičská služba: 150  

 Záchranná služba: 155  

 Polícia: 158  

 Info asistent:  12 111 

 www.visitbratislava.com 

Vízová povinnosť 

Ak pochádzate z krajiny mimo EÚ, overte si, prosím, či pre vstup na Slovensko potrebujete 

víza. Vybavenie formalít vízového procesu je plne v kompetencií novinárov. Udelenie 

akreditácie neznamená, že novinárovi boli alebo budú udelené víza. Vízové formality je 

nutné vybavovať v dostatočnom predstihu.  

 

 

http://www.visitbratislava.com/
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Mobilná aplikácia a sociálne siete 

Oficiálna mobilná aplikácia slovenského predsedníctva v Rade EÚ ponúka prehľadný 

program, kalendár podujatí a informovanie o mediálnych príležitostiach a aktuálnych 

zmenách prostredníctvom notifikácií. 

Aplikáciu je možné stiahnuť na: 

Android a iOS 

Informácie o aktuálnom dianí nájdete na oficiálnej Facebook stránke Slovenského 

predsedníctva v Rade Európskej únie: „Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ“ alebo na 

Twitter účtoch @skpres2016 (SK) a @eu2016sk (EN).  

Kontakty 

Hovorkyňa predsedu vlády SR 
Beatrice Szaboóvá 
beatrice.szaboova@vlada.gov.sk 
Tel: +421 2 5729 5357 
 
Hovorca predsedu Európskej rady 
Preben Aamann  
press.president@consilium.europa.eu 
Tel: +32 476850543 
 
Hovorkyňa COREPER II, Stále zastúpenie SR pri EÚ v Bruseli  
Renata Goldírová 
renata.goldirova@mzv.sk 
Tel: +32 473 523 824  
 
 
Tlačové centrum 
 
Akreditácia: media.skpres@mzv.sk 
 
Jana Zelníková (vedúca tímu tlačového centra) 
jana.zelnikova@mzv.sk 
+421 908 674 500 
 
Lívia Bilasová (mediálne príležitosti) 
livia.bilasova@mzv.sk 
+421 908 674 502 
 
 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.solomo.slovakia
https://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=1128406554&mt=8
https://www.facebook.com/eu2016sk/?hc_ref=SEARCH&fref=nf
https://twitter.com/skpres2016
https://twitter.com/eu2016sk
mailto:beatrice.szaboova@vlada.gov.sk
mailto:press.president@consilium.europa.eu
mailto:renata.goldirova@mzv.sk
mailto:media.skpres@mzv.sk
mailto:jana.zelnikova@mzv.sk
mailto:livia.bilasova@mzv.sk
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Tereza Fitzeková (SNG vozy a stand-up pozície) 
tereza.fitzekova@mzv.sk 
+421 908 674 501 
 
Martin Mikuš (národné brífingy) 
martin.mikus@mzv.sk 
+421 908 674 503 
 
Host broadcaster: booking@rtvs.sk, +421 918 24 23 22 
 
European broadcasting union (EBU) / Eurovision 
 
Ivan Stojanovic (Eurovision News Producer) 
stojanovic@eurovision.net 
+381 63 20 66 11  
 
Julia Lonicer (EBU Radio producer) 
lonicer@ebu.ch 
+41 79 230 1508 
 
Dounia Wolteche (Eurovision News producer) 
wolteche@eurovision.net 
+32 474 67 39 11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:tereza.fitzekova@mzv.sk
mailto:martin.mikus@mzv.sk
mailto:booking@rtvs.sk
mailto:stojanovic@eurovision.net
mailto:lonicer@ebu.ch
mailto:wolteche@eurovision.net
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Diplomatické misie v Bratislave 
 

Bielorusko / Veľvyslanectvo Bieloruskej republiky 

Adresa: Jančova 5, 811 02 Bratislava 

Tel. č.: +421 (0)2 62 25 01 52 

E-mail: sk.consul@mfa.gov.by 

Webová stránka: slovakia.mfa.gov.by/sk 

 

Brazília / Veľvyslanectvo Brazílskej federatívnej republiky 

Adresa: Palisády 47, 811 06 Bratislava 

Tel. č.: +421 (0)2 32 18 14 00 

E-mail: brasemb.bratislava@itamaraty.gov.br 

Webová stránka: bratislava.itamaraty.gov.br/pt-br 

 

Bulharsko / Veľvyslanectvo Bulharskej republiky 

Adresa: Kuzmányho 1, 811 06 Bratislava 

Tel. č.: +421 (0)2 54 41 53 08 

E-mail: bulharskoet@stonline.sk 

Webová stránka: www.bulgarianembassy.sk 

 

Cyprus / Veľvyslanectvo Cyperskej republiky 

Adresa: Michalská 12, 811 01 Bratislava 

Tel. č.: +421 (0)2 32 78 81 11 

E-mail: office@cyembassy.sk 

Webová stránka: N/A  

mailto:sk.consul@mfa.gov.by
mailto:brasemb.bratislava@itamaraty.gov.br
file:///C:/Users/Work/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/L1SDS42T/bratislava.itamaraty.gov.br/pt-br
mailto:bulharskoet@stonline.sk
http://www.bulgarianembassy.sk/
mailto:office@cyembassy.sk
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Česko / Veľvyslanectvo Českej republiky 

Adresa: Hviezdoslavovo nam. 8, 811 02 Bratislava 

Tel. č.: +421 (0)2 59 20 33 01 

E-mail: bratislava@embassy.mzv.cz 

Webová stránka: www.mzv.cz/bratislava 

 

Čína / Veľvyslanectvo Čínskej ľudovej republiky 

Adresa: Jančova 8b, 811 02 Bratislava 

Tel. č.: +421 (0)2 62 80 42 91 

E-mail: cinska.ambasada@gmail.com 

Webová stránka: sk.chineseembassy.org 

 

Francúzsko / Francúzske veľvyslanectvo 

Adresa: Hlavné nám. 7, 812 83 Bratislava 

Tel. č.: +421 (0)2 59 34 71 11 

E-mail: diplo@france.sk 

Webová stránka: www.ambafrance-sk.org 

 

Grécko / Veľvyslanectvo Grécka 

Adresa: Hlavné nám. 4, 811 01 Bratislava 

Tel. č.: +421 (0)2 54 43 41 43 

E-mail: gremb.brt@mfa.gr 

Webová stránka: www.mfa.gr/bratislava 

 

 

mailto:bratislava@embassy.mzv.cz
http://www.mzv.cz/bratislava
mailto:cinska.ambasada@gmail.com
http://sk.mvep.hr/sk/
mailto:diplo@france.sk
http://www.ambafrance-sk.org/
mailto:gremb.brt@mfa.gr
http://www.mfa.gr/bratislava
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Gruzínsko / Veľvyslanectvo Gruzínska 

Adresa: Michalská 9, 811 01 Bratislava 

Tel. č.: +421 (0)2 54 64 64 85 

E-mail: bratislava.emb@mfa.gov.ge 

Webová stránka: www.slovakia.mfa.gov.ge 

 

Holandsko / Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva 

Adresa: Fraňa Kráľa 5, 811 05 Bratislava 

Tel. č.: +421 (0)2 52 62 50 81 

E-mail: btl@minbuza.nl 

Webová stránka: slovakia.nlembassy.org 

 

Chorvátsko / Veľvyslanectvo Chorvátskej republiky 

Adresa: Mišíkova 21, 811 04 Bratislava 

Tel. č.: +421 (0)2 57 20 20 91 

E-mail: croemb.bratislava@mvep.hr 

Webová stránka: http://sk.mvep.hr/sk/ 

 

India / Veľvyslanectvo Indickej republiky 

Adresa: Dunajská 4, 811 08 Bratislava 

Tel. č.: +421 (0)2 52 96 29 16 

E-mail: einindia@slovanet.sk 

Webová stránka: www.indianembassy.sk 

 

 

mailto:bratislava.emb@mfa.gov.ge
http://www.slovakia.mfa.gov.ge/
mailto:btl@minbuza.nl
http://www.ambafrance-sk.org/
mailto:croemb.bratislava@mvep.hr
http://sk.mvep.hr/sk/
mailto:einindia@slovanet.sk
http://www.indianembassy.sk/
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Indonézia / Veľvyslanectvo Indonézskej republiky 

Adresa: Brnianska 31, 811 04 Bratislava 

Tel. č.: +421 (0)2 54 41 98 86 

E-mail: indonesia@indonesia.sk 

Webová stránka: http://www.indonesia.sk/index.htm 

 

Irak / Veľvyslanectvo Irackej republiky 

Adresa: Radvanská 15, 811 01 Bratislava 

Tel. č.: +421 (0)2 54 13 14 56 

E-mail: embassy.iraq@gmail.com 

Webová stránka: N/A 

 

Írsko / Veľvyslanectvo Írska 

Adresa: Mostová 2, 811 02 Bratislava 

Tel. č.: +421 (0)2 32 33 87 00 

E-mail: bratislava@dfa.ie 

Webová stránka: www.embassyofireland.sk 

 

Izrael / Veľvyslanectvo Štátu Izrael v SR 

Adresa: Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava 

Tel. č.: +421 (0)2 68 29 85 00 

E-mail: cao-sec@bratislava.mfa.gov.il 

Webová stránka: http://embassies.gov.il/bratislava/Pages/default.aspx 

 

 

mailto:indonesia@indonesia.sk
http://www.indonesia.sk/index.htm
mailto:embassy.iraq@gmail.com
http://sk.mvep.hr/sk/
mailto:bratislava@dfa.ie
http://www.embassyofireland.sk/
mailto:cao-sec@bratislava.mfa.gov.il
http://embassies.gov.il/bratislava/Pages/default.aspx
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Japonsko / Veľvyslanectvo Japonska 

Adresa: Hlavné námestie 2, 813 27 Bratislava 

Tel. č.: +421 (0)2 59 80 01 00 

E-mail: info@bv.mofa.go.jp 

Webová stránka: www.sk.emb-japan.go.jp 

 

Južná Kórea / Veľvyslanectvo Kórejskej republiky 

Adresa: Dunajská 4, 811 08 Bratislava 

Tel. č.: +421 (0)2 33 07 07 11 

E-mail: info@rokembassy.sk 

Webová stránka: http://svk.mofa.go.kr/korean/eu/svk/main/index.jsp 

 

Kanada / Kancelária Veľvyslanectva Kanady 

Adresa: Mostová 2, 811 02 Bratislava 

Tel. č.: +421 (0)2 59 20 40 31 

E-mail: brtsv@international.gc.ca 

Webová stránka: http://www.canadainternational.gc.ca/austria-autriche/ 

 

Kuba / Veľvyslanectvo Kubánskej republiky 

Adresa: Somolického 1/a, 811 05 Bratislava 

Tel. č.: +421 (0)2 32 66 14 40 

E-mail: embacuba@embacuba.sk 

Webová stránka: www.embacuba.sk 

 

 

mailto:info@bv.mofa.go.jp
http://www.sk.emb-japan.go.jp/
mailto:info@rokembassy.sk
http://svk.mofa.go.kr/korean/eu/svk/main/index.jsp
mailto:brtsv@international.gc.ca
http://www.canadainternational.gc.ca/austria-autriche/
mailto:embacuba@embacuba.sk
http://www.embacuba.sk/
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Kuvajt / Veľvyslanectvo Kuvajtského štátu v SR 

Adresa: Lodná 2, 811 02 Bratislava 

Tel. č.: +421 (0)2 59 98 08 17 

E-mail: embassyofkuwait@kuw.sk 

Webová stránka: N/A 

 

Maďarsko / Veľvyslanectvo Maďarskej republiky 

Adresa: Nad Lomom 28, 814 25 Bratislava 

Tel. č.: +421 (0)2 59 20 52 00 

E-mail: mission.pzs@mfa.gov.hu 

Webová stránka: www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/sk/hu 

 

Nemecko / Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko 

Adresa: Hviezdoslavovo nám. 10, 813 03 Bratislava 

Tel. č.: +421 (0)2 59 20 44 00 

E-mail: info@pressburg.diplo.de 

Webová stránka: www.pressburg.diplo.de 

 

Nórsko / Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva 

Adresa: Palisády 29, 811 06 Bratislava 

Tel. č.: +421 (0)2 59 10 01 00 

E-mail: emb.bratislava@mfa.no 

Webová stránka: www.norway.sk 

 

 

mailto:embassyofkuwait@kuw.sk
mailto:mission.pzs@mfa.gov.hu
http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/sk/hu
mailto:info@pressburg.diplo.de
http://www.pressburg.diplo.de/
mailto:emb.bratislava@mfa.no
http://www.norway.sk/
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Palestína / Veľvyslanectvo Štátu Palestína 

Adresa: Červeňova 15, 811 03 Bratislava 

Tel. č.: +421 (0)2 52 62 11 16 

E-mail: embassy@palestine.sk 

Webová stránka: www.palestine.sk 

 

Poľsko / Veľvyslanectvo Poľskej republiky 

Adresa: Paulínyho 7, 814 91 Bratislava 

Tel. č.: +421 (0)2 59 49 02 11 

E-mail: bratyslawa.amb.sekretariat@msz.gov.pl 

Webová stránka: www.bratyslawa.msz.gov.pl 

 

Portugalsko / Veľvyslanectvo Portugalskej republiky 

Adresa: Ventúrska 16, 811 01 Bratislava 

Tel. č.: +421 (0)2 20 76 88 58 

E-mail: anamaria.ribeirodasilva@mne.pt 

Webová stránka: N/A  

 

Rakúsko / Veľvyslanectvo Rakúskej republiky 

Adresa: Hodžovo nám. 1/A, 811 06 Bratislava 

Tel. č.: +421 (0)2 59 30 15 00 

E-mail: pressburg-ob@bmeia.gv.at 

Webová stránka: www.bmeia.gv.at/botschaft/pressburg.html 

 

 

mailto:embassy@palestine.sk
http://www.palestine.sk/
mailto:bratyslawa.amb.sekretariat@msz.gov.pl
http://www.bratyslawa.msz.gov.pl/
mailto:anamaria.ribeirodasilva@mne.pt
mailto:pressburg-ob@bmeia.gv.at
http://www.bmeia.gv.at/botschaft/pressburg.html
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Rumunsko / Veľvyslanectvo Rumunska 

Adresa: Tichá 45/A, 811 02 Bratislava 

Tel. č.: +421 (0)2 20 72 71 47 

E-mail: bratislava@mae.ro 

Webová stránka: http://bratislava.mae.ro/index.php?lang=en 

 

Rusko / Veľvyslanectvo Ruskej federácie 

Adresa: Godrova 4, 811 06 Bratislava 

Tel. č.: +421 (0)2 54 41 44 36 

E-mail: protocol@rusemb.sk 

Webová stránka: www.slovakia.mid.ru 

 

Slovinsko / Veľvyslanectvo Slovinskej republiky 

Adresa: Ventúrska 5, 813 15 Bratislava 

Tel. č.: +421 (0)2 57 26 77 00 

E-mail: vbs@gov.si 

Webová stránka: www.bratislava.embassy.si 

 

Srbská republika / Veľvyslanectvo Srbskej republiky 

Adresa: Búdková 38, 811 04 Bratislava 

Tel. č.: +421 (0)2 54 43 19 27 

E-mail: embassy.bratislava@mfa.rs 

Webová stránka: www.bratislava.mfa.gov.rs 

 

 

mailto:bratislava@mae.ro
http://bratislava.mae.ro/index.php?lang=en
mailto:protocol@rusemb.sk
http://www.slovakia.mid.ru/
mailto:vbs@gov.si
http://www.bratislava.embassy.si/
mailto:embassy.bratislava@mfa.rs
http://www.bratislava.mfa.gov.rs/
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Španielsko / Veľvyslanectvo Španielskeho kráľovstva 

Adresa: Prepoštská 10, 811 01 Bratislava 

Tel. č.: +421 (0)2 54 41 57 24 

E-mail: emb.bratislava@maec.es 

Webová stránka: www.exteriores.gob.es/embajadas/bratislava/es/Paginas/inicio.aspx 

 

Švajčiarsko / Švajčiarske veľvyslanectvo 

Adresa: Michalská 12, 811 01 Bratislava 

Tel. č.: +421 (0)2 59 30 11 11 

E-mail: bts.vertretung@eda.admin.ch 

Webová stránka: www.eda.admin.ch/bratislava 

 

Taliansko / Veľvyslanectvo Talianska 

Adresa: Palisády 49, 811 06 Bratislava 

Tel. č.: +421 (0)2 59 80 00 11 

E-mail: amb.bratislava@esteri.it 

Webová stránka: www.ambbratislava.esteri.it 

 

Turecko / Veľvyslanectvo Tureckej republiky 

Adresa: Holubyho 11, 811 03 Bratislava 

Tel. č.: +421 (0)2 59 49 09 00 

E-mail: embassy.bratislava@mfa.gov.tr 

Webová stránka: www.bratislava.be.mfa.gov.tr 

 

 

mailto:emb.bratislava@maec.es
http://www.exteriores.gob.es/embajadas/bratislava/es/Paginas/inicio.aspx
mailto:bts.vertretung@eda.admin.ch
http://www.eda.admin.ch/bratislava
mailto:amb.bratislava@esteri.it
http://www.ambbratislava.esteri.it/
mailto:embassy.bratislava@mfa.gov.tr
http://www.bratislava.be.mfa.gov.tr/
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Ukrajina / Veľvyslanectvo Ukrajiny 

Adresa: Radvanská 35, 811 01 Bratislava 

Tel. č.: +421 (0)2 59 20 28 13 

E-mail: emb_sk@mfa.gov.ua 

Webová stránka: http://slovakia.mfa.gov.ua/sk 

 

USA / Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických 

Adresa: P.O. Box 309 Bratislava 

Tel. č.: +421 (0)2 54 43 08 61 

E-mail: consulbratislava@state.gov 

Webová stránka: http://slovakia.usembassy.gov/ 

 

Vatikán / Apoštolská nunciatúra v SR 

Adresa: Nekrasova 17, 811 04 Bratislava 

Tel. č.: +421 (0)2 54 79 35 28 

E-mail: nunziatura@nunziatura.sk 

Webová stránka: www.nunziatura.sk 

 

Veľká Británia / Veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného 

Írska 

Adresa: Panská 16, 811 01 Bratislava 

Tel. č.: +421 (0)2 59 98 20 00 

E-mail: britishembassybratislava@fco.gov.uk 

Webová stránka: www.gov.uk/government/world/slovakia 

 

mailto:emb_sk@mfa.gov.ua
http://slovakia.mfa.gov.ua/sk
mailto:consulbratislava@state.gov
http://slovakia.usembassy.gov/
mailto:nunziatura@nunziatura.sk
http://www.nunziatura.sk/
mailto:britishembassybratislava@fco.gov.uk
http://www.gov.uk/government/world/slovakia
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Vietnam / Veľvyslanectvo Vietnamskej socialistickej republiky 

Adresa: Dunajská 15/A, 811 08 Bratislava 

Tel. č.: +421 (0)2 52 45 12 63 

E-mail: office@vietnamembassy.sk 

Webová stránka: www.vietnamembassy-slovakia.vn 

 

 

mailto:office@vietnamembassy.sk
http://www.vietnamembassy-slovakia.vn/

