
 

 
 

Informácie k zájazdu a rady na cestu 

Londýn a okolie  
s pobytom v rodinách 

8. 4. – 12. 4. 2017 
 
 

Odjazd mikrobusom   8. 4. 2017  
 
Nástupné miesta : Žilina – parkovisko pred Metrom  o 05.00 hodine ráno 
                                KNM –  pred školou o 05.30 hodine ráno 
                                  
                                
                                  
Návrat v 12.4. 2017 do nástupných miest v nočných hodinách. 
 

 

NEZABUDNITE SI SO SEBOU ZOBRAŤ 

Okrem platných cestovných dokladov nezabudnite na vhodné oblečenie, slnečné okuliare s ochranným filtrom, 
lieky, kartičku Vašej zdravotnej poisťovne,  fotoaparát, dostatok filmov alebo pamäťových kariet, nabíjačku a 

batérie. 
 

CESTOVNÝ DOKLAD  
Na cestu do krajín EU musí mať každý účastník zájazdu platný občiansky preukaz alebo cestovný 

pas. Každý účastník zájazdu je osobne zodpovedný za dodržovanie pasových, colných, zdravotných a ďaľších 
predpisov krajín, ktoré navštevuje. 

1. Odporúčame vyhotoviť si z dokladov totožnosti fotokópie, ktoré môžu byť nápomocné pri nahlasovaní straty, 
alebo odcudzenia. 

Strata alebo odcudzenie osobných dokladov 

Pri strate alebo odcudzení osobných dokladov odporúčame nahlásiť túto udalosť na najbližšom oddelení polície, 
ktoré vydá potvrdenie o nahlásení straty alebo odcudzenia. Následne odporúčame kontaktovať zastupiteľský úrad v 

Londýne a túto udalosť nahlásiť. Úrad môže vydať náhradný cestovný doklad pre návrat domov. V prípade 

neplnoletých osôb, sprievodca vybaví potrebné náležitosti. 

 

 

DOPORUČENÉ VRECKOVÉ – podľa vlastného uváženia v mene Euro a britská Libra. Na vstupy 

doporučujeme vymeniť na Slovensku 65 Libier (do 16 rokov) a 70 Libier (nad 16 rokov)pri 

kombinácii M. Tussaud a London Eye. Libry pre vlastnú spotrebu je lepšie vymeniť na Slovensku. 
V Prahe budeme mať zastávku v OC Černý Most, tak si môžete doniesť pár drobných českých korún. 

Doporučujeme  si so sebou zobrať rezervu napr. 100 EUR pre nepredvídateľné udalosti. 
Vätšinu nákupov je možné zaplatiť platobnou kartou. 
 
 

CESTOVNÉ  POISTENIE –  Odporúčame sa poisťiť v komerčnej poisťovni napr.komplexné cestovné poistenie 

na celú dobu trvania zájazdu prípadne ponúkame zájazdové poistenie. Odporúčame mať pri sebe aj Európsky 

preukaz poistenca, ktorý sa môže využiť v štátnych nemocniciach, ale upozorňujeme, že sa z neho nehradí 
transport domov a podobne. 

 

 

 

 



DOPORUČENÝ ODEV A POČASIE: 

Počasie: odporúčame sledovať predpoveď priamo na  anglických webových stránkach a prisôsobiť k tomu 

oblečenie a obuv. 
 
www.metoffice.co.uk 

                                                         
UBYTOVANIE – Rodiny sú zazmluvnené britskou agentúrou a podliehajú britskému právnemu systému. Sú 

situované na juhu Londýna – Wimbledon, Sutton, Mitcham. Skúsenosť s týmito rodinami máme 12 rokov, sú 

overené. Londýn je kozmopolitné mesto a tak aj deti môžu byť ubytované v rôznych druhoch rodín. Je to výborná 
skúsenosť overiť si znalosť angličtiny, uvidieť ako sa býva v inej krajine. Sprievodca býva u koordinátora a tak 

všetci majú na neho kontakt, v prípade že je potrebné riešiť nejaký problém (obyčajne zdravotný).  Deti po 

príchode do rodiny nemôžu svojvoľne opustiť rodinu, trávia s nimi večer. Deti sú ráno a večer privážane na miesto 
stretnutia rodinami, až kým si ich nepreberie sprievodca. 

  

STRAVOVANIE – V Anglicku máte zaplatenú plnú penziu, ktorá sa skladá z raňajok a večere podávanej v rodine 

a obedového balíčka. Ceny jedál v Londýne sú drahšie ako u nás, sprievodca doporučí reštaurácie a obchody. Cena 

potravín v supermarketoch je porovnateľná s našimi cenami. 

DOPRAVA  – je zabezpečená luxusným klmatizovaným autobusom  MAN LIONS  COACH (55 miestny). 

BATOŽINA: prosíme Vás o účelné zbalenie a adekvátny počet batožiny z dôvodov nosnosti autobusu a počtu 

cestujúcich. Príručnú batožinu do autobusu : jedlo na cestu, nápoje, vankúšik, malú deku, cestovné doklady, 

hygienicke potreby. Počas jazdy budú dodržiavané bezpečnostné prestávky. Počas jazdy je možnosť zaliať 

instantné polievky a nápoje( prinesené z domu ). Cez prestávku Vám ochotne p. šoféri predajú nealkoholické 
nápoje . 

ELEKTRICKÉ ADAPTÉRY : 
Sieťové napätie v Anglicku je 230 V, 50 Hz. Zástrčky v Anglicku sú rozdielne ako na Slovensku a je 

potrebné mať adaptér.  

KNIŽNÝ SPRIEVODCOVIA: Londýn (Rough Guide, Nelles guide,..) 

SPRIEVODCA ZÁJAZDU: Mgr. Katarína Žatkuliakova tel. Kontakt 0903708678 

 

ORIENTAČNÉ CENY VSTUPOV: 

Ceny vstupov  
 

MIESTO Dospely Student Dieta 

Tower 22 18,70 11 

St. Pauls 17 15 7,50 

        

London Eye 24,95   20,00 

komb s Mad.Tusssaud 59,95   49,95 

        

Madamme Tussaud 38   32 

        

  
nad 16 

rok   
do 16 
rokov 

Metro, DLR, BUS 8 
 

6 

denný lístok       

    

    

 

Výška vstupného závisí od  aktuálnych cien v Anglicku.   

Pri väčšom počte detí možnosť aktuálnej skupinovej zľavy. 

Ceny sú uvádzané v anglickýchLibrách. 

   
 
 

   



VIZOVÉ, KONZULÁRNE, TURISTICKÉ A INÉ UŽITOČNÉ 
INFORMÁCIE 

Podmienky 
vstupu: 

Od 1. 5. 2004 boli ustanovenia Dohovoru medzi vládou ČSFR a 

vládou Spojeného kráľovstva o zrušení vízovej povinnosti 
(Praha, 18.9.1990) nahradené ustanoveniami Zmluvy o 

Európskych spoločenstvách, ktorá garantuje občanom členských 
štátov EÚ slobodu pohybu a usadenia sa na území 

ktoréhokoľvek členského štátu a zakazuje uplatňovať vízový 

režim voči ostatným členským štátom. V súlade s týmito 
ustanoveniami britská strana pri vstupe občanov SR nevyžaduje 

žiadne víza resp. iné povolenie na vstup. Cestujúci je však 
povinný preukázať svoju totožnosť a štátne občianstvo. Z tohto 

dôvodu britská imigračná služba pri vstupe občanov EÚ na 
britské územie požaduje predloženie platného cestovného pasu 

alebo národného občianskeho preukazu (za platný doklad je 

považovaný len občiansky preukaz novšieho typu vo forme 
identifikačnej karty).  

Občanom SR prichádzajúcim do UK s úmyslom pracovať sa 
odporúča vycestovať s oboma dokladmi, nakoľko počas 

registrácie na Ministerstve vnútra UK (Home Office) je potrebné 

odovzdať identifikačný doklad, pričom registrácia môže trvať aj 
niekoľko týždňov a občan by tak zostal bez akéhokoľvek 

dokladu totožnosti.  

Typ 
cestovného 
dokladu: 

cestovný pas alebo občiansky preukaz 

Všeobecné 
informácie 
pre turistov 
a 
cestujúcich: 

 

Problematika zbraní - britský právny rámec  

 
Právo Spojeného kráľovstva je v danej oblasti odlišné od 

slovenského právneho systému. Podľa Violent Crime Reduction 
Act 2006 môže britská polícia prehliadať kohokoľvek na území 

Spojeného Kráľovstva, ak túto osobu podozrieva z porušenia 

ustanovení daného právneho predpisu. 
Ktoré predmety sú zbrane? 

Podľa zákonov Prevention of Crime Act 1953 (Offensive 
Weapons),a Criminal Justice Act 1988 a súdneho rozhodnutia v 

prípade R v Simpson (78 Cr.App.R.115), ktoré sú nosné 
dokumenty pre definíciu „zbrane“, britský právny systém 

rozoznáva tri kategórie:  

1) Zbrane sú predmety, ktoré boli špecificky vyrobené na tento 
účel (spôsobiť zranenie osobe voči ktorej sú použité): 

· Všetky strelné zbrane (revolvery, pištole, pušky, brokovnice, 
plynové pištole), 

· Kasery, 

· Boxery, 
· Ochromujúce alebo omračujúce zariadenia (paralyzéry), 

· Nože s pevnou čepeľou a vyskakovacie nože (vrátane 
ceremoniálnych, obradných, zberateľských, slávnostných, 

opaskových nožov) s dĺžkou čepele viac ako 3 palce (7.62cm), 

vyrobené z kovu alebo iných materiálov dostatočne pevných na 
použitie ako potencionálnej zbrane, 

· Šable, meče a kordy ukryté v palici, 
· Zbrane nie sú: nôž na maslo, skrutkovač, uzamykateľný nôž 

(predmety, ktoré buď nemožno použiť vôbec ako zbraň, alebo 
sa nedajú použiť okamžite, samozrejme toto neplatí pre 

nenabité strelné zbrane). 

2) Zbrane sú ďalej predmety, ktoré neboli pôvodné vyrobené 
ako zbrane, ale boli na zbrane prispôsobené/prerobené (metla 

so zaostreným hrotom). 
3) Zbrane sú aj predmety, ktoré neboli pôvodne ako zbrane 

vyrobené, ale dajú sa na tento účel využiť a osoba ktorá ich 



prenáša má úmysel ich ako zbraň použiť (baseballová pálka 
položená na vedľajšom sedadle pri vodičovi je považovaná za 

zbraň, naopak, baseballová pálka uložená vo vaku spoločne s 
baseballovými loptičkami polícia za zbraň nepovažuje.  

 
Za akých okolností je možné prenášať predmet, ktorý by bolo 

možné klasifikovať ako zbraň? 

Za všetkých okolností musí byť zrejmé a nespochybniteľné, že 
predmet nemôže byť okamžite použitý ako zbraň. Tiež osoba 

musí preukázať dôvod na držanie takéhoto predmetu 
(potencionálnej zbrane):  

1) z dôvodu práce (predmet je nevyhnutný pre vykonávanie 

práce, napr. nožík na krájanie mäsa v ruke kuchára je povolený, 
no nie je povolený v kabíne vodiča kamiónu), 

2) z dôvodu náboženských potrieb (napr. zahrotená palica 
šamana nie je potrebná pre vodiča kamiónu), 

3) tradičný folklórny odev (napr. člen folklórneho súboru s 
valaškou, ktorý sa chystá na predstavenie, nie vodič kamiónu 

ktorého dôvod cesty je preprava tovaru).  

 

Klimatické 

podmienky: 

Podnebie v krajine je prevažne mierne a vlhké, značne 

ovplyvnené Golfským prúdom. Zaznamenávame veľké množstvo 
zrážok, predovšetkým v auguste, septembri a novembri. V lete i 

v zime mierne teploty. Najvyššie denné teploty – júl, august, 

september. 

Zdravotná 

starostlivosť: 

  

Nevyhnutná (akútna) lekárska starostlivosť je 
poskytovaná našim občanom bezplatne. 

Štandardná lekárska starostlivosť v štátnych 
zdravotníckych zariadeniach je poskytovaná v 

rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok 

ako pre britských občanov bezplatne a to na 
európskeho preukazu zdravotného poistenia , 

ktorý si občania musia vyžiadať od svojej 
zdravotnej poisťovne v SR ešte pred 

vycestovaním do UK. Náhradu nákladov si 

poisťovne refundujú medzi sebou. Uvedeným 
spôsobom nie je preplácaná zdravotná 

starostlivosť poskytovaná v súkromných 
zdravotníckych zariadeniach, ktoré nie sú v 

systéme britského verejného zdravotného 

postenia (tzv. NHS – National Health 
Service). Pracovník pracujúci pre britského 

zamestnávateľa v UK je povinný zdravotne sa 
v tejto krajine poistiť (zároveň ukončiť 

zdravotné poistenie v SR) a potom má nárok 
na rovnakú zdravotnú starostlivosť ako britskí 

občania.  

Zo zdravotného poistenia v UK nie je 
uhrádzaná väčšina služieb zubných lekárov, 

kde pacient uhrádza takmer všetku 
starostlivosť ihneď v hotovosti. Pacient 

čiastočne prispieva aj na určité gynekologické 

vyšetrenia. Na prevoz do SR v prípade úrazu 
alebo úmrtia treba uzatvoriť komerčné 

poistenie, prípadne túto otázku konzultovať s 
príslušnou zdravotnou poisťovňou. Očkovanie 

sa pri vstupe do UK nevyžaduje v prípade 
pricestovania zo SR, môže ale byť potrebné 

pri návrate z mnohých mimoeurópskych 

krajín. V podobnom prípade je potrebné pred 
cestou konzultovať túto otázku na Klinike 



cudzokrajných chorôb. 
 

 

 
Veľvyslanectvo Slovenskej 
republiky v Londýne 

Názov: 

Veľvyslanectvo 
Slovenskej 

republiky v 

Londýne 

 

 

Ulica: 25,Kensington Palace Gardens 

Mesto: London  
  

PSČ: W8 4QY 

 
Spojené 

kráľovstvo  
 

Telefón: 0044 2073136470 

Mobilný 

telefón:  

00447866410783 ( 

pohotovostny mobil / 

Emergency call - po pracovnom 
čase a v dňoch pracovného 

pokoja ) 

Fax: +44 2073136481 

E-mail: emb.london@mzv.sk 

Internet: www.mzv.sk/londyn 
 

 
Sprievodca zájazdu : Mgr. Katarína Žatkuliaková 
Kontakt: 0903708678, katka@gadtours.com 

 
 
 
 
 

Príjemnú dovolenku a krásne zážitky 
na cestách Vám praje kolektív CK 

GADTOURS s.r.o 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CK Gadtours je poistená voči insolventnosti v poisťovni Union poistnou zmluvou č. 16 6 355. 

 
| CK Gadtours |Černovská 9, 010 08 Žilina | + 421 903 708 678 | ck@gadtours.com | 

https://www.mzv.sk/servlet/content?MT=/App/WCM/main.nsf/vw_ByID/ID_CACD708CB9D56CF2C125763500336AEF_SK&OpenDocument=Y&LANG=SK&MENU=slovenske_zastupitelstva-vsetky_zastupitelstva&TG=BlankMaster&URL=/App/QMSOrgDirSk.nsf/%28vw_ByID%29/C1257031003758C6C125703100376D81
https://www.mzv.sk/servlet/content?MT=/App/WCM/main.nsf/vw_ByID/ID_CACD708CB9D56CF2C125763500336AEF_SK&OpenDocument=Y&LANG=SK&MENU=slovenske_zastupitelstva-vsetky_zastupitelstva&TG=BlankMaster&URL=/App/QMSOrgDirSk.nsf/%28vw_ByID%29/C1257031003758C6C125703100376D81
mailto:ck@gadtours.com

