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Základná informácia pre návštevníkov 50. MEK v Dubline, Írsko 

10. – 17. jún 2012 

 
Obsah: 

Základné informácie o Írsku a kontakty 

Možnosti konzulárnej pomoci zo strany veľvyslanectva SR a slovenskej kresťanskej 

komunity 

 

Základné informácie o Írsku a kontakty 

 

Dublin, rovnako ako celé Írsko, je vyhľadávanou turistickou destináciou. Tomu zodpovedá 

vysoká úroveň a dostupnosť služieb. Základné informácie o Dubline a prebiehajúcich 

podujatiach sú uvedené na stránke www.dublin.ie, ktorá obsahuje aj samostatnú časť 

o ubytovaní (http://www.dublin.ie/accommodation/home.htm), mestskej hromadnej doprave 

(www.dublinbus.ie) a pod. 

 

Miesta konania kongresu: 

The Royal Dublin Society (RDS): bola založená 25. júna 1731 ako multifunkčná hala na 

prezentáciu agrokultúry, umenia, techniky a vedy v Írsku. Nachádza sa v mestskej časti 

Ballsbridge, južne od centra Dublinu, v pešom dosahu od budovy Veľvyslanectva SR (20 

Clyde Road).  

Bližšie informácie o RDS: www.rds.ie. 

 

Adresa: 

The Royal Dublin Society (RDS)  
Merrion Road 

Ballsbridge 

Dublin 4  
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Croke Park Stadium: 

 

Záverečná liturgia 50. Medzinárodného Eucharistického kongresu sa bude konať v Croke 

Park, hlavnom štadióne Gaelic Athletic Association (GAA). Štadión sa nachádza v srdci 

Dublina, 15 minút peši od centrálnej ulici v Dubline - O'Connell Street. V roku 1980 sa GAA 

organizácia rozhodla nájsť spôsob ako zvýšiť kapacitu štadióna. Dizajn pre 80,000 ľudí bol 

dokončený v roku 1991. 

 

Bližšie informácie o štadióne: www.crokepark.ie 

 

Adresa: 

Croke Park Stadium  
JonesRoad 

Dublin 3 

 

 
 

http://www.crokepark.ie/
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St. Mary's Star of the Sea Church 

Adoračný kostol pre Slovákov 

Adresa: 

St. Mary's, Star of the Sea Church 

(Leahy's Terrace) 

Sandymount Road 

Sandymount 

Dublin 4 
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Preprava taxíkom: 

 

V Dubline, najmä na frekventovaných uliciach, operuje veľký počet taxíkov, ktoré je 

zvyčajne možné ľahko zastaviť priamo. Telefonické objednanie taxíka môže byť zdĺhavejšie 

aj drahšie. 

 

 

Telefonický kontakt na hlavné taxislužby v Dubline: 

 Access Metro Cabs - 01 668 33 33  

 A to B Cabs - 01 677 22 22  

 Castle Cabs - 01 831 90 00  

 Checkers Cabs - 01 834 34 34  

 City Cabs - 01 873 11 22  

 Pony Cabs - 01 661 22 33  

 Speed Cabs - 01 475 08 00  

 

Orientačné ceny za prepravu taxíkom:  

centrum mesta – Croke Park Stadium  (O´Connell Street, St. Stephen´s Greeen):  10 € 

centrum mesta – RDS: 10 € 

 

Prepravu z letiska do centra mesta (cca 30 min.) zabezpečujú špeciálne autobusy - 

AIRCOACH (www.aircoach.ie) – jednosmerný lístok 7€. Nástupná stanica autobusu je 

priamo pri východe z letiska. V závislosti od dennej doby autobusy jazdia v 10, resp. 20 

minútových intervaloch. Autobusy premávajú 24hodín denne. 
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Mestská hromadná doprava: 

 

Autobusy zastavujú výlučne na znamenie (zdvihnutie ruky alebo zamávanie) – pri 

nastupovaní,  pri vystupovaní výlučne po stlačení zvukového signálu v autobuse. Lístky sa 

kupujú priamo u vodiča autobusu s tým, že vodič peniaze späť nevydáva. Preto je užitočné 

vopred zistiť cenu lístka do želanej zóny a pripraviť potrebnú sumu presne. 

Bližšie informácie: www.dublinbus.ie 

 

 

Prímestské vlaky DART (Dublin Area Rapid Transport): 

Zastávka Dart-u Lansdowne Road sa nachádza v blízkosti RDS. Je možné sa tam dostať 

z centra zo zastávky Connolly station (Tara Street Station, Pearse Street Station, Grand Canal 

Dock, Lansdown Road – smer Greystones, Bray). Lístky sa kupujú na stanici v automatoch 

alebo pri okienku. 

Bližšie informácie a  ceny: www.dart.ie 

 

Autobus: 

Z centra mesta je možné sa do RDS dopraviť aj autobusovými linkami číslo 4, 7, 5 and 45, 

ktoré majú zastávku priamo pred Hlavnou halou budovy RDS na Merrion Road. Tieto 

autobusy premávajú z Nassau Street pred Trinity College. Cena jedného lístka sa pohybuje 

okolo 2 EUR. Návšetníkom odporúčame si zakúpiť cestovné lístky na niekoľko dní, resp. na 

niekoľko jázd, čím je možné na preprave ušetriť. V rámci autobusovej dopravy sa platí 

zásadne mincami priamo v autobuse, treba mať pripravené mince presne, vodič preplatok 

nevydáva. 

Bližšie informácie:  www.dublinbus.ie 

 

Zásady pobytu v Írsku: riadiť sa pokynmi organizátorov a príslušníkov polície. Miestna 

polícia (Garda) postupuje zdvorilo, ale nekompromisne, žiadne pokusy o „obmäkčenie“ 

neplatia. V prípade vzniku akýchkoľvek problémov s políciou spolupracujte a dožadujte sa 

kontaktu s veľvyslanectvom. 

 

Bezpečnostná situácia: bezpečnostná situácia v Dubline rovnako ako v celej krajine je 

všeobecne dobrá. Podobne ako v iných krajinách sú podujatia s veľkou návštevnosťou 

príležitosťou pre vreckových zlodejov, preto je na mieste zvýšená opatrnosť. 

 

Cestovné pasy / dokumenty: aj keď Írsko nie je členom tzv. schengenského priestoru, vstup 

do krajiny je možný aj na platnú identifikačnú kartu (občiansky preukaz). Pre istotu sa 

odporúča mať kópiu cestovného pasu / identifikačnej karty, čo uľahčí vydanie náhradného 

cestovného dokladu na cestu späť do SR na Veľvyslanectve SR v prípade straty alebo 

odcudzenia. 

 

Registrácia pred príjazdom do Írska: veľvyslanectvo odporúča vopred sa zaregistrovať 

prostredníctvom webovej stránky MZV SR https://www.mzv.sk/Register 

 

 

Cestná premávka: v Írsku sa jazdí na ĽAVEJ STRANE. Preto treba venovať zvýšenú 

pozornosť pri prechádzaní ciest, vystupovaní/nastupovaní do áut / autobusov a pod. Miestni 

vodič sú vo všeobecnosti disciplinovaní a pozorní. 
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Opatrne treba postupovať pri používaní automobilov prenajatých z miestnych požičovní, 

najmä u s minimálnymi alebo žiadnymi skúsenosťami z ľavostrannej premávky. Dôsledne 

treba dodržiavať všetky predpisy, najmä o maximálnej povolenej rýchlosti, prekročenie ktorej 

je trestané veľmi prísne. 

 

Kontakty na hlavné autopožičovne: 

www.hertz.ie 

www.sixt.ie  

www.enterprise.ie 

 

Prenájom auta je lacnejší a spoľahlivejší vopred formou online rezervácie, než priamo po 

pristátí v pobočke na letisku.  

 

Debetné/kreditné karty: v Írsku je možné používať karty väčšiny známych medzinárodných 

inštitúcií. Platby v hotovosti bankovkami v nominálnej hodnote zvyčajne iba do 50 €, 

bankovky vyššej nominálnej hodnote je zvyčajne možné použiť iba v bankách. 

V krajine je hustá sieť bankomatov, platobné karty sa bežne používajú aj pri malých platbách. 

 

Telefonovanie: medzinárodný volací znak na Slovensko je 00421... V krajine funguje päť 

mobilných operátorov, mobilné telefóny s roamingom sa dajú používať bez problémov. 

 

Mobilné čísla miestnych operátorov začínajú trojčísliami 085..., 086..., 087... 

Medzinárodný volací znak pre Írsko:    00353 

Volací znak pre Dublin:      01 

 

Zdravotníctvo: je na štandardnej úrovni, čakacie lehoty na ošetrenie na pohotovosti sú však 

zvyčajne dlhšie ako na Slovensku. Základnú zdravotnú starostlivosť poskytujú všeobecní 

lekári (general practitioner, GP). Poplatky za návštevu lekára príp. hospitalizáciu hradí 

pacient priamo. Následne mu môžu byť náklady refundované zdravotnou poisťovňou. 

 

Slovenské zdravotné poisťovne preplácajú vecné dávky len do výšky nákladov v SR.      

 

Vyšetrenie u všeobecného lekára stojí v priemere 50 €. Obdobný spôsob platby je i v prípade 

zubného vyšetrenia, kde základné ošetrenie zvyčajne stojí v závislosti od rozsahu min. 80 €. 

 

Pre vstup do Írska nie sú vyžadované žiadne potvrdenia o očkovaní. 

 

Veľvyslanectvo odporúča všetkým občanom SR, aby si pred cestou do Írska zabezpečili 

komerčné cestovné poistenie.  
 

Väčšina všeobecných lekárov neakceptuje Európske karty zdravotného poistenia vydané SR. 
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Elektrické zásuvky v Írsku sú iné ako na Slovensku. 

 

 
 

Preto odporúčame zakúpiť si cestovný adaptér alebo sa dopredu ubezpečiť, či v mieste kde 

budete ubytovaný takýmito adaptérmi disponujú, v opačnom prípade bude obtiažne použiť 

akúkoľvek elektroniku, ktorú si so sebou prinesiete, napr. nabíjačka na telefón, elektrický 

holiaci strojček, fén... 

 

Cestovný adaptér 

 

 
 

 

Mapa Dublina: 
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Poloha Slovenského veľvyslanectva: 

 

 
 

Mapa Centra Dublina: 
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Mapa oblasti, kde bude prebiehať väčšina akcií kongresu: 

 

 The Royal Dublin Society (RDS)  
Merrion Road 

Ballsbridge 

Dublin 4  

 

  St. Mary`s Star of the Sea Church 

(Leahy's Terrace) 

Sandymount Road 

Sandymount 

Dublin 4 

 

 Embassy of the Slovak Republic (Slovenské veľvyslanectvo) 

20 Clyde Rd 

Ballsbridge 

Dublin 4 
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Všetkým návštevníkom doporučujeme zabezpečiť si mapu Dublina pre lepšiu orientáciu a 

pohyb po tomto veľkom a rušnom meste.  

 

Kontakty: 

 

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky  

20 Clyde Road, Ballsbridge 

Dublin 4 

Tel: 01 660 00 08, 660 00 12 

Fax: 01 660 00 14 

Stála služba (24/7): 087 903 15 49 – prosíme kontaktovať len v súrnych prípadoch 

 

Koordinátorka Slovenskej kresťanskej komunity v Dubline 

Katarína Giertlová 00353 86 8734758, katarina.giertlova1@gmail.com 

 

Všetky informácie o pôsobení, aktivitách a akciách našej komunity je možne sledovať na 

stránke www.krestania.ie 

Cez túto stránku je možné nás aj kontaktovať v prípade akýchkoľvek otázok.  

 

Slovenskí kňazi pôsobiaci v Dubline 

otec Eugen Rybanský 00353 86 1523988, nistun1@yahoo.com 

otec Gašpar Habara 00353 86 3586708, ghabara@centrum.sk 

 

 

Polícia          112, 999 

Záchranná služba    112, 999 

Požiarnici          112, 999 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento informačný leták vznikol na základe spolupráce Slovenského veľvyslanectva a Slovenskej 

kresťanskej komunity v Dubline 
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