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VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE: 

Hlavné mesto   Rím (2,7 mil. obyvateľov) 
Zjednotenie Talianska  17.03.1861  

Administratívne členenie 20 regiónov, 107 provincií 
Počet obyvateľov  60,6 miliónov  
Náboženstvo   rímskokatolícke vierovyznanie – 91,6% 
Poloha    Južná Európa, Apeninský polostrov 
Ostrovy   Sicília, Sardínia, Capri, Ischia, Elba, Ponza a ďalšie malé ostrovy  
Vodstvo   More Ligurské, Tyrhénske, Stredozemné, Iónske, Jadranské 
Pohoria   Alpy, Apeniny 
Susedné štáty   Francúzsko, Švajčiarsko, Rakúsko, Slovinsko, San Maríno, Vatikán  
Medzinárodný kód  ITA/IT  
Miestny čas   Štandardný čas: GMT+1  Letný čas: GMT+2 
Mena    EURO (EUR) 
 

CESTOVNÉ DOKLADY:  

Do Talianska môžu občania SR cestovať s platným cestovným pasom alebo občianskym preukazom. Napriek tomu, že 
sa vstupom Slovenska do Schengenského priestoru zrušili pasové kontroly, každý občan je povinný mať pri sebe vždy 
doklad totožnosti a na požiadanie sa ním preukázať na to oprávneným bezpečnostným zložkám (taktiež na recepcii 
hotela, či v agentúre).  
Cestovné doklady pre deti - všetky deti bez rozdielu veku (teda od narodenia) potrebujú vlastný cestovný doklad). 
Ustanovenie článku 1 nariadenia EK zaväzuje členské štáty EÚ vydávať cestovné pasy už iba ako individuálne doklady 
a od 26.6.2012 ukončiť dovtedajšiu prax zápisu maloletých detí do 5. roku veku do cestovného pasu rodiča. 
Vodiči musia mať technický preukaz, zelenú kartu a vodičský preukaz. 
Odporúčame:  vyhotoviť si fotokópie cestovných dokladov, čím si podstatne zjednodušíte zaobstaranie náhradných 
dokumentov v prípade straty alebo krádeže. 
 

RADY A DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:  

• Na výlety si vezmite len toľko peňazí, koľko potrebujete. Nenechávajte tašky na sedadlách v autobuse alebo na 
voľne prístupných miestach.  

• Dodržujte pitný režim.  

• Používajte opaľovacie krémy s vysokým ochranným faktorom, obzvlášť na začiatku dovolenky, cez poludnie dajte 
prednosť pobytu v tieni.  

• Nezabudnite si vziať osobné lieky (pokiaľ nejaké užívate)  

• POZOR NA FAJČENIE! V Taliansku platí zákon, ktorý zakazuje fajčenie na všetkých verejných priestranstvách. 
Toto platí aj v reštauráciách a v baroch. Pri nedodržaní tohto zákona je prevádzkovateľ povinný zavolať políciu. 
Ak tak neurobí, sám sa vystavuje riziku pokuty až 2200 EUR. Fajčenie je možné iba mimo budovu. Vo vlastnom 
záujme prosím dodržiavajte tento zákon, inak sa vystavujete riziku značnej finančnej pokuty. 

• USCHOVAJTE SI ORIGINÁLY VŠETKÝCH ÚČTOV! Pokiaľ by ste museli zaplatiť v hotovosti aj lekársku starostlivosť, 
uschovajte si originály účtov, aby ste to mohli dokladovať poisťovni u nás. 
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OBCHODY A REŠTAURÁCIE:  

Pracovná doba:   
Pracovný deň začína okolo 8 hodiny ráno, obedňajšia prestávka trvá od 13. do 15. hodiny a potom sa pracuje ešte 
približne do 19. hod. V severnej časti Talianska sa však postupne prechádza na klasický pracovný čas s hodinovou 
prestávkou na obed. Štátne úrady zatvárajú o 14. hod. Obchody bývajú otvorené do 19. hod., vo veľkých mestách 
a turistických letoviskách sú však často otvorené aj počas obeda a do neskorých nočných hodín.  Pošty sú otvorené 
od 8:30 do 17:00, v sobotu do 12:00. Reštaurácie sú obvykle zatvorené medzi 15:00-19:00, takže predovšetkým 
v mestách a menej turistických lokalitách riskujete, že ak obed nestihnete do 15:00, budete sa musieť uspokojiť 
s malým snackom v bare.  

Nákupy: 
Lombardiu preslávil hodváb, Prato v Toskánsku textil, z Deruty a Faenzy je nádherná keramika a porcelán, z mestečka 
Empoli ručne maľované nádherné fľaše, z Carrary suveníry z mramoru a z Alghera na Sardínii suveníry z korálov. K 
najobľúbenejším suvenírom z Talianska patria odevy zo značkových obchodov i lacnejších butikov, obuv, módne 
doplnky, zlaté i strieborné šperky, kožený tovar, keramika a sklo. Módne hity sa nakupujú najmä v Ríme, Miláne  
a Florencii, avšak mimoriadne obľúbenými sa stali i outlety, kde sa značky talianskych i svetových návrhárov 
predávajú so zľavami 30-70% (radi vám odporučíme tie najlepšie outlety v okolí vašej dovolenkovej destinácie).   

Jedlo a pitie: 
Jedlo je pre Talianov korením života. Nič nespája taliansky národ tak, ako láska k dobrému jedlu. Aj  raňajky sú pre 
Talianov určitým rituálom, i keď sú rýchle a veľmi jednoduché. Väčšina Talianov sa na raňajky uspokojí len 
s cappuccinom vypitom pri pulte svojho obľúbeného baru, prípadne ho doplní croissantom.  Slané raňajky 
s vajíčkami, šunkou a syrom sú pre nich obvykle nepochopiteľné, čo bývalo často zdrojom sklamania európskych 
turistov (našťastie však v tomto ohľade došlo v posledných rokov k výraznému zlepšeniu, takže vo väčšine hotelov si 
už viete vychutnať bohaté raňajky ako u nás).  Hlavné jedlo dňa začína s antipasti, čo je predjedlo. Môžete  si vybrať 
zo studených plátkov mäsa, morských plodov a rôznych zeleninových šalátov. Prvý chod sa skladá z 
hustej polievky, rizota alebo cestovín. Keďže v Taliansku poznajú až 360 rôznych druhov cestovín, vyberať je naozaj 
z čoho. Druhý chod tvorí mäsové alebo rybacie jedlo a na záver nesmie chýbať dezert  alebo čerstvé ovocie. Aj 
v tomto smere však došlo k výraznému posunu a vďaka veľkému počtu turistov a rýchlemu životnému štýlu už na Vás 
nikto nebude pozerať prekvapene, ak sa na obed/večeru uspokojíte len s tanierom dobrej talianskej pasty (cestovín).  
Talianska pizza je tenká (okrem pravej Neapolskej) a výber náplní je obmedzený. 

Prepitné: 
Ak si reštaurácia automaticky neúčtuje obslužné (tzv. servizio), je nepísaným pravidlom nechať prepitné 7-10 % 
z výšky účtu, ako prejav vašej spokojnosti.  Talianske reštaurácie si obvykle účtujú i poplatok za prípravu stola (tzv. 
coperto). Zvyčajne si reštaurácie účtujú len jeden z týchto poplatkov (výnimkou sú Benátky) – „servizio“ je rátané % 
z ceny účtu (obvykle 10%), „coperto“ býva účtované na osobu (zvyčajne 1-2 €/osoba).  Informácie o výške „servizia“ 
alebo „coperta“ je každá reštaurácia povinná uviesť v jedálnom lístku (štandardne býva na prvej alebo poslednej 
strane – častokrát malými písmenkami). 

ORIENTAČNÉ CENY POTRAVÍN V REŠTAURÁCIÁCH A BAROCH: 
Predjedlo v priemere  4,00-9,00€ Prílohy 4,00-5,00 € 

I. chod – cestoviny 6,00-12,00€ Ovocie 4,00-5,00 € 

Hlavný chod – kuracie mäso 9,00-15,00€ Dezert 4,00-5,00 € 

Hlavný chod – bravčové mäso 12,00-15,00€ Pizza  6,50-12,00€ 

Hlavný chod – hovädzie mäso 12,00-20,00€ Minerálka 0,2l 0,75-1,00€ 

Hlavný chod – ryby 12,00-22,00€ Káva cappuccino 1,80-2,50€ 

Káva espresso 0,80-1,50€ Pohár vína 1,00-5,00€ 

Ovocná šťava 3,00-4,50€ Zmrzlina 1 porcia 1,00-5,00€ 

Pivo 0,2l 3,50-4,00€   
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ORIENTAČNÉ CENY POTRAVÍN V OBCHODOCH: 
Chlieb ½ kg 1,00-1,50€ Šunka 100 g 1,50-1,80€ Paradajky 1kg 0,80-2,00€ 

Mlieko 1l 0,50-1,50€ Hovädzie mäso 1kg 8,00-12,00€ Zemiaky 1kg 0,60-2,00€ 

Maslo 100g 1,00-2,50€ Kurča 1kg 5,00-12,00€ Banány 1kg 1,10-2,00€ 

Jogurt  0,30-1,30€ Bravčové mäso 1kg 5,00-12,00 € Pomaranče 
1kg 

0,90-2,00€ 

Vajcia 6ks 0,80-1,50€ Pivo (plechovka) 0,80€ Minerálka 1l 0,60-0,70€ 

Oliv. olej 1l 2,70-7,00€ Syr (roztierateľný) 2,00€ Zmrzlina 
(nanuky) 

1,00-1,80€ 

Ovocie sezónne 1kg 2,00€ Coca cola 1,5l 1,40-1,50€ Soľ 1kg 0,15-1,00€ 

Cukor 1kg 0,50-1,00€ Coca cola 
(plechovka) 

 Pivo Peroni 
0,66l 

0,75€ 

Múka 1kg 0,60-1,00€ Ryža 1kg 1,20-2,00€ Pohľadnica 0,30-0,80€ 

Cestoviny 500g 0,60-1,20€ Pečivo 1ks 0,20-0,60€ Poštová 
známka 

0,65€ 

* Uvádzané ceny sú naozaj len pre základnú orientáciu - ceny sa môžu výrazne líšiť v závislosti od regiónu 
a konkrétneho miesta predaja. 

 
ŠTÁTNE SVIATKY V ROKU 2019:  
1. januára - Nový rok (Capodanno) 

6. januára - Traja králi (Epifania) 
22. apríla – Veľkonočný pondelok (Lunedi dell’Angelo) 
25. apríla - Deň oslobodenia (Festa della Liberazione) 
1. mája - Sviatok práce (Festa del Lavoro) 
2. júna - Založenie Talianskej republiky (Festa della Repubblica) 
15. augusta - Nanebovzatie Panny Márie, sviatok rodiny, vyvrcholenie talianskej dovolenkovej sezóny (Ferragosto e 

Assunta) 
1. novembra - Všetkých svätých (Tutti i santi) 
8. decembra - Počatie Panny Márie (Immacolata Concezione) 
25.-26. decembra – Vianočné sviatky (Natale) 

TELEFONOVANIE:  

Pri volaní na Slovensko je potrebné vytočiť predvoľbu krajiny 00421 + predčíslo uzlového obvodu bez nuly + číslo 
volaného.  
Pri telefonovaní do Talianska na pevnú linku je potrebné vytočiť predvoľbu krajiny 0039 + predčíslo uzlového obvodu 
s nulou + číslo volaného. Ak voláte na mobilný telefón, po predvoľbe 0039 nasleduje číslo bez nuly. 
Volanie na účet volaného: Vytočením čísla 800 172 424 budete automaticky spojený so spojovateľkou 
medzinárodnej ústredne v Bratislave, ktorá Vás spojí s ktorýmkoľvek telefónnym účastníkom v SR s jeho súhlasom.  
Roaming – za používanie mobilného telefónu pri cestách mimo vášho domova v ktorejkoľvek krajine EÚ nemusíte 
platiť žiadne dodatočné roamingové poplatky. Tieto pravidlá sa na vás vzťahujú pri telefonovaní (na mobilné telefóny 
a pevné linky), zasielaní textových správ (SMS) a využívaní dátových služieb v zahraničí. Takisto platia aj pri prijímaní 
volaní a textových správ počas roamingu a to aj v prípade, ak osoba, ktorej voláte, má iného mobilného operátora. 
Za využívanie týchto služieb počas ciest v rámci EÚ platíte úplne rovnakú cenu ako doma. 
Dôležité telefónne čísla: 
Polícia (carabinieri)      112 
Núdzové tel. číslo (polícia + ambulancia + hasiči) 113 
Hasiči       115 
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Pomoc na cestách     116 
Prvá pomoc      118 

 
 
ZASTUPITEĽSKÉ ÚRADY:  
Veľvyslanectvo SR v Ríme (Ambasciata della Repubblica Slovacca) 
Via dei Colli della Farnesina 144 VI/A, 00 135 Rím 
tel.: 0039-06-33 27 00 61, 0039-06-36 71 52 00 
Konzulárne úrady (Consolato Onorario della Repubblica Slovacca) 
Florencia:   Via Lungarno del Tempio n. 54, Tel.: +39 055 579531, Mobil: +39 338 2081470 
Terst :    Via Torrebianca 43, Tel.: +39 040 631920, Mobil: +39 335 273097 
Turín:   Via Amedeo Peyron 25, Tel.: +39 011 540703, Mobil:  +39 349 7769236 
Miláno:   Via Filippo Turati 6, Tel.: +39 02 39325866, Mobil:  +39 335 5243026 
Neapol:   Piazza G. Bovio 22, Tel.: +39 081 5753165, Mobil:  +39 329 3667504 
Forlí:   Corso Armando Diaz 49, Tel.: +39 0543 35982, Mobil: +39 335 331602 
 

KREDITNÉ KARTY:  

Bankomaty nájdete aj v malých mestách a akceptované sú všetky hlavné druhy kreditných a debetných kariet. 
 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE:  

Bezpečnosť:  
Mestá a pláže plné turistov sú rajom pre miestnych vreckárov najmä počas letných mesiacov. Preto je dobré dbať na 
bezpečnosť a neposkytnúť im príležitosť na krádež. Cenné predmety si radšej uložte do hotelových trezorov. 
Fotoaparáty a kamery nenechávajte bez dozoru a auto si v mestách zaparkujte do strážených garáží. 

Zdravotníctvo: 
Pri vstupe do krajiny musí každý cudzinec disponovať zdravotným poistením (komerčným, príp. Európskym 
preukazom zdravotného poistenia - EHIC). Vďaka karte EHIC máte právo na poskytnutie zdravotnej starostlivosti 
v členskom štáte EU za rovnakých podmienok, ako jeho obyvatelia. To však znamená, že za všetky výkony, ktoré 
platia obyvatelia daného štátu, musíte i vy zaplatiť v rovnakej výške. Bezplatná zdravotná pomoc je poskytovaná len 
v urgentných prípadoch ohrozujúcich život a zdravie osoby. V ostatných prípadoch je potrebné uhradiť sumu za 
spoluúčasť, ktorá sa pohybuje od 14,- Euro vyššie. Kartu EHIC je však možné použiť len v štátnych nemocniciach. 
Súkromné kliniky túto kartu neakceptujú.  Pre zníženie potenciálneho rizika zbytočných nákladov odporúčame našim 
klientom uzatvoriť komplexné (komerčné) cestovné poistenie, ktoré kryje väčšinu štandardných poistných prípadov 
na cestách. Zahŕňa poistenie liečebných nákladov, úrazu, batožiny, zodpovednosti za škodu, storno poplatky a iné.  
Ponúkame možnosť výberu medzi dvoma poisťovňami: Európskou cestovnou poisťovňou (ECP) a Allianz Slovenskou 
poisťovňou.  

Pitná voda: 
Aj keď voda z vodovodu a väčšiny mestských fontán je pitná, odporúčame kupovanú vodu vo fľašiach. Ak je na 
vodovode nápis AQUA NON POTABILE znamená to, že VODA JE NEPITNÁ. 

El. napätie: 
Spotrebiče majú spravidla zástrčku bez ochrannej dutiny (napr. holiace strojčeky, nabíjačky mobilných telefónov), 
ktoré je možné do zásuviek pripojiť. Ostatné spotrebiče musia mať tzv. eurozástrčku.  Odporúčame zakúpiť si 
eurozástrčku na Slovensku alebo na mieste pobytu (cca 1,80€). 

Jazyk:  
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Na severe, v priemyselnej časti Talianska, je rozšírená znalosť nemeckého a francúzskeho jazyka. Vo zvyšných 
častiach je možné dohovoriť sa aj čiastočne anglicky. V oblastiach menej navštevovaných turistami sa vám môže stať, 
že nenájdete nikoho, kto bude rozumieť anglicky. Preto nie je na škodu, keď sa ešte pred odchodom naučíte, resp. 
zoberiete si so sebou aspoň zopár talianskych fráz a slovíčok. 

 

SLOVNÍČEK: 

 

 

Dobré ráno, dobrý deň!  Buon giorno! 

Dobrý večer! Buona sera! 

Dovidenia! Arrivederci! 

Áno, nie Si, no 

Prepáčte! Scusi! 

Prosím (o láskavosť) Per favore! 

Prosím (po poďakovaní) Prego 

Ďakujem  Grazie 

Hovoríte nemecky/anglicky? Parla tedesco/inglese? 

Trochu, nie veľa. Un poco, non molto. 

Nerozumiem. Non capisco. 

Nehovorím po taliansky. Non parlo italiano. 

Ako sa povie po taliansky? Come si dice in italiano? 

Ako sa volá tento kostol? Come si chiama questa chiesa? 

 - dóm, námestie, palác - il duomo, la piazza, il palazzo 

Kde je ulica X/cesta (diaľnica)? Dov´é la via X/la strada (l´autostrada)? 

Vľavo, vpravo A sinistra, a destra 

Stále rovno Sempre diritto 

Hore, dole Sopra, sotto 

Kedy otvárajú? Quando é aperto? 

Ako ďaleko? Quanto é distante? 

Dnes, včera, predvčerom, zajtra Oggi, ieri, l´altro ieri, domani 

Sú voľné izby? Ci sono camere libere? 

Rád by som... Vorrei avere... 

Izbu s kúpeľňou (sprchou) Una camera con bagno (doccia) 

S plnou penziou Con pensione completa 

Čo stojí? Quanto costa? 

Všetko vrátane Tutto compresso 
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Kde je toaleta? Dove si trovano i gabinetti ? 

Zobuďte ma o šiestej! Puó svegliarmi alle sei! 

Kde nájdem lekára/zubného lekára? Dove sta un medico/dentista? 

Kde nájdem nemocnicu/lekáreň? Dove sta un ospedale/farmacia? 

Prvá pomoc Pronto soccorso 

Čo stojí? Quanto costa? 

ZÁKLADNÉ ČÍSLOVKY  

0, 1, 2, 3, 4, 5 zero, uno/una, due, tre, quattro, cinque  

6, 7, 8, 9, 10 sei, sette, otto, nove, dieci  

POTRAVINY  

Cestoviny Pasta 

Chlieb Pane 

Ryby Pesce 

Mäso Carne 

Maslo Burro 

Soľ Sale 

Syr Formaggio 

Kuracie mäso Pollo 

Vajíčka Uova 

Zmrzlina Gelato 

Saláma Salame 

Zelenina Verdure 

Olej Olio 

Ovocie Frutta 

Pivo Birra 

 

 

MÝTOV O TALIANSKU: 

Taliansko má špinavé more  

Bohužiaľ tento mýtus je ešte stále na Slovensku dosť rozšírený, aj keď jeho pôvod je ľahko zdôvodniteľný. Od roku 
1989 kedy sa otvorili hranice do západnej Európy, začali Slováci „húfne“ cestovať na sever Talianska, ktoré bolo pre 
našincov najbližšie a zároveň i cenovo najprístupnejšie. Keďže väčšina z nás porovnávala more s priezračným morom 
skalnatého pobrežia na chorvátskej strane Jadranu bolo samozrejmé, že Taliansko z tohto testu vyjde s menej 
povzbudivým výsledkom. Avšak spomínaná, našimi turistami najviac navštevovaná oblasť, ktorá sa tiahne od Lignana 
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po Rimini a tvorí pás pobrežia dlhý len približne 500 km, je práve najmenej atraktívnou časťou celého talianskeho 
pobrežia. Faktom však je, že talianske pobrežie, dlhé viac než 7300 km ponúka neuveriteľné množstvo romantických 
zátok a zálivov, dramatických skalnatých útesov, ale i nádherných pláži s bielym pieskom a krištáľovo čistým morom, 
ktoré často dokážu konkurovať aj Karibiku. Ak chcete spoznať naozaj rozprávkové pláže, odporúčame vám navštíviť 
regióny Apúlia, Kalábria, Kampánia či niektorý z ostrovov (napríklad ostrov Sardínia). 

Taliansko – to je masová turistika s prepchatými plážami a vyrovnanými radmi slnečníkov 

Tento mýtus vznikol presne z rovnakých dôvodov ako mýtus predošlý. Je pravda, že sever Talianska má turistický 
ruch a infraštruktúru na takej úrovni, že väčšina letovísk má naozaj dosť masová ráz. Na druhej strane, živé strediská 
s množstvom obchodov a rušným nočným životom je presne to, čo mnohí z nás od dovolenky očakávajú. Avšak 
pokiaľ túžite po nedotknutej prírode a priezračnom mori, po miestach, kde domáce obyvateľstvo je ešte stále vo 
väčšine a kde máte možnosť spoznať pravú taliansku kultúru, neváhajte vymeniť pohodlnú cestu na sever Talianska 
za dobrodružnejšiu cestu na juh. Odmenou vám budú nezabudnuteľné dni na miestach, ktorých krásu nedokáže 
dostatočne opísať žiaden turistický sprievodca. 

Taliansko je už „obkukané“ 

Pokiaľ tak súdite preto, lebo ste navštívili hlavne sever  Talianska dovoľte nám poopraviť váš názor. Môže sa to zdať 
neuveriteľné, ale to čo my dnes so samozrejmosťou nazývame „Taliansko“, za čias našich prarodičov ešte vôbec 
neexistovalo. Taliansko bolo zjednotené až v roku 1861. Územie dnešného Talianska je viac než 6-krát väčšie ako 
Slovensko. Je to mimoriadne rôznorodá krajina plná protikladov. Tvorí ho 20 regiónov, ktoré však majú úplne 
rozdielnu históriu, kultúru, klímu, prírodné podmienky ba aj životnú úroveň.  Jediné čo ich spája je akýsi spoločný 
taliansky jazyk, i keď aj ten má toľko podôb, že severania vôbec nerozumejú taliančine, ktorou sa rozpráva napríklad 
v Neapole. Jednotný taliansky národ je preto vlastne neexistujúci pojem – väčšina Talianov cíti väčšiu spolupatričnosť 
so svojím regiónom, než s krajinou ako celkom. Najmarkantnejší  je rozdiel medzi severom a juhom. Sú to dve 
kultúrne, ekonomicky a psychologicky úplne odlišné oblasti. Sever patrí k najrozvinutejším priemyselným oblastiam 
na svete a jeho „metropola“ Miláno je moderným európskym veľkomestom, naproti tomu juh patrí medzi 
ekonomicky najzaostalejšie kraje v Európe. Taliansko – to je vlastne niekoľko krajín v jednej krajine a pokiaľ 
nespoznáte aj jeho južnú tvár, váš obraz o ňom nemôže byť kompletný. A mimochodom, garantujeme vám, čím viac 
ho budete spoznávať, tým viac vás bude prekvapovať. 

Taliani sú ...“MACHOVIA“ 

Predstavte si situáciu: vy (v tejto scénke ste žena a nie nepríťažlivá), sedíte si tak v utorok o 4-tej popoludní na lavičke 
v meste, kocháte sa pohľadom na impozantné námestie a užívate si slnka, keď k vám zrazu pristúpi cudzí muž a začne 
s vami konverzáciu. O chvíľu správne pochopíte, že s vami flirtuje. Asi si pomyslíte: „Prečo tento lenivec nesedí 
v kancelárii alebo sa nevenuje svojej diplomovej práci alebo aspoň nepodáva horúcu polievku chudobným namiesto 
toho, aby tu v utorok poobede obťažoval cudzie ženy na lavičke pri fontáne?!“ Pravda však je, že prevažná väčšina 
Talianov, tak ako kdekoľvek inde na svete, je zaneprázdnená prácou, štúdiom, dobrovoľníctvom, rodičovstvom alebo 
inými aktivitami zodpovedajúcim šťastnému, zodpovednému životu, než aby trávila poobedia pracovného týždňa 
posedávaním po baroch a „lovom“ na cudzinky. To zvyšné percento Talianov – ktoré naozaj nemá na práci nič lepšie, 
ako striehnutie na potenciálne „obete“ pri fontáne – je síce nepochybne nápadnejšie, avšak určite nie smerodajné. 
Na druhej strane však nechceme popierať, že potomkovia Casanovu obdivujú ženskú krásu a vedia to dať aj patrične 
najavo – čo z nich robí takých úspešných zvodcov.  

Taliani sú leniví 

Firma, pre ktorú pracujete vás poverí telefonátom s talianskym dodávateľom. Plný elánu sa rozhodnete vybaviť túto 
banálnu záležitosť s čerstvou hlavou, hneď po príchode do práce o 7:00. Bohužiaľ, na druhej strane nikto nie je. 
V priebehu nasledujúcej hodinky sa o to pokúsite ešte niekoľkokrát. S rovnakým výsledkom. Po týchto neúspešných 
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pokusoch sa pustíte do plnenia iných pracovných úloh. O pol druhej popoludní, povzbudený dobrým obedom sa 
znova odhodláte k zahraničnému telefonátu, tento krát s presvedčením nevzdať to do poslednej chvíle. Až do vášho 
odchodu o pol štvrtej sa bezúspešne pokúšate splniť túto – zdá sa – nezvládnuteľnú misiou, aby ste nakoniec dali za 
pravdu všetkým vašim „skúsenejším“ kolegom, ktorí vždy tvrdili, že Taliani sú leniví a nič nerobia. Samozrejme, aj 
v Taliansku nájdete dostatok ľudí, pre ktorých je hlavnou náplňou dňa popíjať presso na námestí (čím južnejšie tým je 
ich viac). Avšak väčšina obyvateľstva, rovnako ako u nás dodržiava 8-hodinový pracovný čas – aj keď ten obvykle 
vôbec nie je kompatibilný s tým naším. Taliani začínajú pracovať až okolo deviatej hodiny ráno. V rozmedzí medzi 
jednou až piatou hodinou popoludní (v závislosti od regiónu) si vychutnávajú dvojhodinovú siestu tradične spojenú 
s obedom v rodinnom kruhu. Po sieste sa opäť vracajú do práce, odkiaľ odchádzajú až okolo ôsmej hodiny večer.  

Taliani nevedia šoférovať 

Aj keď šoférovanie v taliansku vám môže spočiatku pripomínať skúšobnú jazdu na Grand Prix, Taliani majú 
prekvapivo nízku nehodovosť a to, čo najprv vyzerá ako hazard, sa čoskoro stane „vysoko sofistikovanou formou 
umenia“. Taliani patria medzi najzručnejších, najpohotovejších, a aj keď sa to možno nezdá, najohľaduplnejších 
šoférov vôbec. To však nemá nič spoločné s rýchlosťou jazdy či spôsobom manévrovania, ktorý sa nám môže zdať 
prinajmenšom neobvyklý. Ak si však osvojíte niekoľko základných pravidiel, jazda v Taliansku môže byť príjemným 
dobrodružstvom. Taliani dodržujú minimálny odstup a snažia sa využiť každý voľný priestor – centimeter je rovnako 
dobrý ako kilometer. Napriek tomu však majú dokonalý prehľad o ostatných vodičoch, takže pokiaľ nespanikárite 
a nezmeníte náhle smer či rýchlosť jazdy, nič vám nehrozí. To isté platí aj pre chodcov. S tvrdením „takmer ma zrazil“ 
tu naozaj nepochodíte. Preplnenosť ciest núti úrady k rôznym obmedzeniam (napríklad zákaz pohybu áut 
s párnymi/nepárnymi ŠPZ v určité dni), čo zas núti vodičov k protiopatreniam kúpou ďalšieho auta 
s párnou/nepárnou značkou. Nájsť parkovacie miesto v meste, ba i pol parkovacieho miesta je naozaj veľký problém, 
autá tu preto nájdete zaparkované aj v dvoch, či troch paralelných pruhoch popri ceste, či dokonca na stredovej 
deliacej čiare. Úplnou lahôdkou sú pre cudzincov značky a značenia ciest. Neznalosť talianskeho jazyka vám na veľké 
prekvapenie tisícok turistov a policajtov umožní vstup do zakázaných a peších zón, môžete sa tak dokonca ocitnúť 
priamo na námestí pred galériou Uffizi. Cesty majú mnoho križovatiek v tvare „Y“, avšak bez predchádzajúceho 
označenia, kam vedie ktorá z nich. Buďte preto pripravení zastaviť pred „Y“, až dokým sa nezorientujete, ktorým 
smerom sa chcete vydať (napriek trúbeniu klaksónov nebudete žiadnou raritou). A na záver talianska definícia 
zlomku sekundy: „Časový úsek medzi prebliknutím semafóra na zelenú a zatrúbením vodiča stojaceho za vami.“ 

Kto by už išiel do Talianska, ak za rovnaké peniaze môže ísť letecky do Egypta?! 

Každá krajina má svoje čaro. Nepochybne, Egypt, či iné krajiny blízkeho východu sú pre nás lákavou výzvou spoznať 
novú, pre nás tak rozdielnu kultúru za relatívne málo peňazí. Je pravda, že potenciálna hrozba teroristických útokov 
spôsobila útlm záujmu o tieto destinácie všade vo svete a tým aj zníženie cien. A tak sa Egypt či Tunisko stali 
dostupnými aj pre širokú slovenskú verejnosť. Naviac, každý z nás má okolo seba dostatok susedov, kolegov, či 
„priateľov“, ktorí vždy dostanú neodolateľnú chuť porozprávať sa práve vtedy, keď si náhodou kúpili nové auto, 
kuchynskú linku alebo sa predvčerom vrátili z úžasnej dovolenky. Je fakt, že na otázku, „kde ste boli na dovolenke?“ 
odpovedať „v Taliansku“, nie je práve odpoveď, od ktorej by vaši známi odpadávali závisťou... Dôvodom je opäť 
neslávna povesť masového turistického priemyslu na severe. Skúste však „Taliansko“ nahradiť čarovnými slovíčkami 
„Gargano, Salentínsky poloostrov, Kalábria, Kampánia“ a výsledkom budete milo prekvapený (snáď aj preto, že 
väčšina vašich známych ani netuší, kde to je, ale hanbia sa to priznať). Pre dokonalý efekt skúste len tak 
mimochodom podotknúť, že na Ligúrii dovolenkoval aj Tom Cruise, na Apúlii Geri Halliwell, na Kalábrii zas Sarah 
Jessica Parker, či Celine Dion. Na Kampánii majú svoje luxusné vily aj celebrity ako Sir Elton John, či Sophia Loren. 
Amalfské pobrežie na Kampánii je už po stáročia považované za najromantickejšie a najluxusnejšie miesto v Európe 
pre svadobnú cestu, čo si na vlastnej koži ročne vyskúša niekoľko desiatok celebrít z celého sveta. Ak je Taliansko 
dosť dobré pre nich, tak prečo by nemalo byť aj pre Vás?  

 
       VAŠA CESTOVNÁ KANCELÁRIA JUVENTOUR VÁM ŽELÁ ŠŤASTNÚ CESTU A NEZABUDNUTEĽNÉ ZÁŽITKY ☺ 
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