
 
  

3ÍRSKO 

VÁŠ SPRIEVODCA NOVÝM ZAČIATKOM 

 

IRSKO PŘEDSTAVUJE VAŠI BUDOUCNOST 

Cílem této iniciativy je poskytnout informace, které vám budou nápomocné při příjezdu do Irska. Tento 
průvodce stanovuje kroky, které byste měli uskutečnit dříve, než budete cestovat a při příjezdu do Irska. 
Poskytuje užitečné informace a adresy, kde získáte další pomoc. 

POZNEJTE DŘÍVE, NEŽ PŘIJEDETE 

Přestěhování se do zahraničí může představovat velký zážitek, který nabízí lidem šanci vyzkoušet si 
kulturní, sociální a ekonomické směřování života v jiné zemi. Irsko představuje populární destinaci pro 
mobilní lidi hledající práci v Evropě a mnoho z nich využilo své právo žít a pracovat v Irsku. Abyste však 
dosáhli maximálních zážitků, je velmi důležité, abyste před odjezdem obdrželi informace o pracovních 
pozicích*, životních a pracovních podmínkách, pracovních právech a o aktuální ekonomické situaci.  

Toto můžete provést pomocí systému EURES (EURopean Employment Services), který založila 
Evropská komise pro správu volného pohybu pracovníků. 

EURES zajišťuje přístup k následujícím službám: 

• Více než 3 000 000 pracovních pozic v rámci celé Evropy, a to včetně Irska  

• Centrální databáze informací o životních a pracovních podmínkách v každé z těchto zemí  

• Speciálně vyškolení poradci EURES v rámci služeb veřejného zaměstnávání vaší domovské 
země, kteří vám poskytnou komplexní rady a poradenství k mobilnosti. V Irsku je systém 
EURES zakomponován do Služeb zaměstnávání Ministerstvo sociálnej ochrany (Department of 
Social Protection).  

Přístup k EURES získáte na internetové stránce www.eures.europa.eu nebo od místní kanceláře 
veřejného zaměstnávání. 

 

KONTROLNÝ ZOZNAM 

PO PRÍCHODE SA UISTITE, ŽE MÁTE: 

• platný cestovný pas EÚ / EHP alebo Švajčiarska, alebo platný národný identifikačný doklad 
• kópiu zmluvy alebo podmienok zamestnania, a že im rozumiete 
• ubytovanie v oblasti, do ktorej sa budete sťahovať 
• Európsky preukaz zdravotného poistenia, poistenia krytie havarijných liečebných nákladov 

alebo súkromné zdravotné poistenie (nepovinné) 

• dostatok finančných prostriedkov, ktoré vám vydržia, kým nedostanete výplatu alebo vám v 
prípade potreby pokryjú návrat domov 

• zodpovedajúce e-formuláre (U1, U2, U3) 

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom vyššie uvedeného, kontaktujte poradcov EURES vo vašom meste 
alebo írskeho poradcov EURES (kontaktné údaje nájdete na www.eures.europa.eu)  

 

 

http://www.eures.europa.eu/
http://www.eures.europa.eu/


 
  

ČÍSLO PPS (PPSN) 

Všetci, ktorí v Írsku hľadajú prácu, musia požiadať o írskej číslo PPS (Personal Public Service). Ak 
chcete získať toto číslo, obráťte sa na miestne oddelenie Ministerstva sociálnej ochrany. Ďalšie 
informácie o procese žiadosti a o požiadavkách nájdete na webových stránkach Ministerstva sociálnej 
ochrany (Department of Social Protection): www.welfare.ie  

Občania EÚ, EHP (Európsky hospodársky priestor) a Švajčiarska majú právo pracovať v Írsku bez 
pracovného povolenia a ohľadom mzdy a pracovných podmienok majú rovnaké práva ako občania 
Írska. 

Ak ste občanom členského štátu EÚ alebo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), nie je 
vyžadované povolenie na pobyt. Všetci štátni príslušníci (občania) iného štátu, ktorý nie je členským 
štátom Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru, alebo územia Švajčiarska, sa musia 
registrovať s úradom Garda (Írska národná polícia) Národný imigračný úrad: 
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/registration  

 

HĽADANIE PRÁCE 

Pred odchodom do Írska by ste si mali najskôr zistiť írskej pracovné príležitosti a vyhľadať rady a 
informácie pred odchodom od poradcov EURES vo vašej krajine. Môžete ich kontaktovať v miestnej 
kancelárii Úradu práce (tiež si pozrite webovú stránku    www.eures.europa.eu, na ktoré nájdete 
kontaktné údaje poradcov EURES).  

Po príchode by ste mali medzi prvými kontaktovať miestnu kanceláriu Úradu práce/Intrea, a to za 
účelom asistencie pri zaistení práce a iných informácií o Írsku; nachádzajú sa vo všetkých veľkých 
mestách po celom Írsku.  

Občania EHP majú prístup k službám írskeho Úradu práce. Informácie o voľných pracovných miestach 
možno nájsť na ktorejkoľvek webovej stránke Intrea a / alebo Pracovných pozícií v Írsku 
www.jobsireland.ie  

Intreo jednobodové kontaktné miesto pre všetky podporné činnosti týkajúce sa zamestnania a príjmu. 
Intreo poskytuje personalizovanú službu, ktorá je založená na vašich individuálnych potrebách, a to 
vrátane rád týkajúcich sa vzdelávania, školení a príležitostí pre osobný rozvoj, asistenciu pri hľadaní 
práce, ako aj informácie k našej škále podpory príjmu a prístup k nim. Ďalšie informácie nájdete na 
stránke: www.intreo.ie 

Súkromné agentúry na sprostredkovanie práce 

Súkromné agentúry na sprostredkovanie práce nemôžu spoplatňovať ľudí hľadajúcich prácu za 
základnú službu registrácie ich databázy. Všetky agentúry musia mať licenciu od Ministerstvo 
podnikania, obchodu a zamestnanosti (Department of Enterprise, Trade and Employment). Zoznam 
licencovaných agentúr na sprostredkovanie práce je dostupný na ministerstve cez sekciu Licencované 
agentúry na sprostredkovanie práce. Ďalšie informácie nájdete na stránke 
https://www.workplacerelations.ie/en/what_you_should_know/employer-obligations/employment-
agencies/  

Súkromné agentúry tiež nájdete pod záložkou "Agentúry na sprostredkovanie práce" v telefónnom 
zozname Zlatých stránok: www.goldenpages.ie a cez Asociáciu agentúr - Národná náborovú federáciu: 
www.nrf.ie 
 
Ak potrebujete informácie o pohľadávkach v práci, kontaktujte Ministerstvo práce, podnikania a inovácií 
na čísle +353 059 917 8990 alebo sa prihláste na stránku www.workplacerelations.ie  

http://www.welfare.ie/
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/registration
file:///C:/Users/PM/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.eures.europa.eu
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UBYTOVANIE 

Nákup a pronájem  

Pronajímané ubytování lze získat s vybavením i bez. Obvykle se vyžaduje záloha ve výši měsíčního 
nájemného. 

Inzeráty s nabídkou ubytování naleznete v celostátním a místním tisku a na Internetu. Irské realitní 
kanceláře nemovitosti prodávají i pronajímají. 

• www.daft.ie  

• www.myhome.ie  

• www.property.ie    

• www.hostels-ireland.com  

• www.anoige.ie  

Veřejné služby 

Níže je uveden seznam společností, které se zabývají dodávkou plynu, elektrické energie a vody:  

• Plyn: Irish Gas Board ('Bord Gáis Éireann'); www.bordgaisenergy.ie 

• Elektrická energie: Electricity Supply Board (ESB); www.esb.ie 

• Voda: Irish Water; www.water.ie   

KURZY ANGLICKÉHO JAZYKA 

Rada pro školy anglického jazyka poskytuje seznam uznaných škol, které vyučují angličtinu jako cizí 
jazyk, na adrese www.acels.ie    

Pravidelně uvádíme seznam organizací, které jsou uznávané Ministerstvo školstva (Department of 
Education). 

Případně místní knihovna může poskytovat kurzy Linguaphone nebo výměnné jazykové skupiny. 
Seznam místních knihoven a kontaktní informace naleznete na webu www.library.ie  

PRACOVNÁ PRÁVA 

Zamestnávatelia sú zodpovední za zabezpečenie, že všetci ich zamestnanci budú mať určité základné 
pracovné práva. Tieto práva sú upravené podrobnú legislatívou. 
 
1. októbra 2015 bol zriadený výbor pre vzťahy na pracovisku (WRC), ktorý má zaistiť dodržiavanie 
legislatívy pracovných práv prostredníctvom monitorovania, kontrolovanie a presadzovania. WRC sa 
zaoberá radom aspektov pracovných práv vrátane podmienok zamestnania, mzdy, dovolenky, 
nadbytočných stavov, prepúšťanie, oznámenia, vyslaných pracovníkov a tých, ktorí prichádzajú 
pracovať do Írska. Viac informácií nájdete na www.workplacerelations.ie  
 
Od 1. januára 2022 je minimálna mzda 10,50 € na hodinu. 
 
Minimálna mzda sa čas od času zvyšuje. Podrobnosti o aktuálnych minimálnych mzdách sú vždy 
dostupné na oddelenie Služieb zákazníkom pre vzťahy na pracovisku Ministerstvo podnikania, obchodu 
a zamestnanosti (Department of Enterprise, Trade and Employment). Ďalšie informácie nájdete na 
stránke www.workplacerelations.ie 

Na niektoré sektory priemyslu, a to vrátane poľnohospodárstva, stravovanie, zmluvného upratovania, 
stavebníctvo, elektrikárov, hotelov (okrem miest Dublin, Dun Laoghaire, Cork city), maloobchodného 

http://www.daft.ie/
http://www.myhome.ie/
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http://www.anoige.ie/
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predaja potravín a bezpečnosti, sa vzťahujú právne záväzné zmluvy / objednávky, ktoré stanovujú 
minimálne vyplácané mzdy, ktoré môžu presahovať národnú minimálnu mzdu. Podrobnosti a kópie 
týchto zmlúv / objednávok sú dostupné na požiadanie na oddelenie Služieb zákazníkom pre vzťahy na 
pracovisku na stránke www.workplacerelations.ie 

Pracovná zmluva 

Zákon o (informáciách o) pracovných podmienkach z roku 1994 od zamestnávateľov vyžaduje, aby 
zamestnancom poskytli písomný prehľad obsahujúci podrobný popis niektorých pracovných podmienok 
zamestnancov. Písomný prehľad musí obsahovať tieto náležitosti:  

• pracovné podmienky v súvislosti s názvom a adresou zamestnávateľa 
• miesto výkonu práce 
• názov pracovnej funkcie / povaha práce 
• dátum nástupu do zamestnania 
• očakávaná doba, na ktorú je pracovná zmluva uzatváraná (ak ide o časovo obmedzenú 

zmluvu), alebo dátum ukončenia zmluvy (ak ide o zmluvu na dobu určitú) 

• mzdová sadzba alebo spôsob výpočtu mzdy 
• intervaly výplaty mzdy 
• pracovná doba (vrátane nadčasov) 
• doba odpočinku a nárok na zákonnú prestávku 
• platená dovolenka 
• práceneschopnosť z dôvodu choroby či úrazu 
• penzie a penzijné plány 
• nárok na výpoveď, kolektívne zmluvy  

Zákony sa netýkajú osoby, ktorá bola u zamestnávateľa nepretržite zamestnaná po dobu kratšiu ako 
jeden mesiac. Písomný prehľad musí zamestnávateľ pracovníkovi poskytnúť do dvoch mesiacov od 
dátumu začiatku zamestnania. 

Odbory 

Členstvo v odboroch je dobrovoľné. Podľa írskeho pracovného práva máte rovnaké práva ako írski 
pracovníci. Jeden z najväčších írskych odborových zväzov SIPTU zriadil pobočku pre zahraničných 
pracovníkov. Ohľadom ďalších informácií kontaktujte SIPTU na +353 1 858 6300 alebo sa prihláste na 
www.siptu.ie 

 
ZDRAVÍ A BEZPEČNOST 

Úřad pro zdraví a bezpečnost (Health and Safety Authority) je irský státní orgán, který má na starosti 
zabezpečení ochrany zdraví a bezpečnosti na pracovišti. Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti na 
pracovišti naleznete na webu www.hsa.ie  

 
ZDANENIE (Systém PAYE – Pay As You Earn) 

Čo musíte urobiť? 

V systéme PAYE musí váš nový zamestnávateľ zraziť daň z vašej mzdy. Ak si chcete byť od začiatku 
istí, že zamestnávateľ s daňou správne nakladá a že zo mzdy zráža správnu čiastku, vykonajte dve 
veci: 

• Dajte zamestnávateľovi svoje číslo PPS (Personal Public Service). Zamestnávateľ potom 
finančnému úradu oznámi, že ste začali pracovať.  

 

http://www.workplacerelations.ie/
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• Po obdŕžaní vášho čísla PPS z Ministerstva sociálnej ochrany si môžete podať žiadosť o 
certifikát daňových dobropisov vyplnením formulára 12 A (Žiadosť o certifikát daňových 
dobropisov a štandardný bod) a jeho odoslaním na daňový úrad. O formulár 12A požiadajte 
zamestnávateľa. Zamestnávateľ vám oznámi, na ktorý finančný úrad máte formulár 12A 
odoslať. Ak zamestnávateľ formulár 12A nemá, môžete ho získať na ľubovoľnom finančnom 
úrade alebo na telefónnom čísle 1890 306 706. Najlepšie urobíte, ak ho získate ihneď po prijatí 
ponuky práce, a to aj v prípade, že sa jedná len o čiastočný úväzok alebo prázdninovú brigádu. 
Tým dáte zamestnávateľovi a daňovému úradu čas na vybavenie všetkých náležitostí pred 
prvým výplatnom dňom. 

Čo sa stane ďalej? 

Finančný úrad vám a vášmu zamestnávateľovi odošle potvrdenie o zľavách na dani a o limite základnej 
sadzby, ktoré podrobne stanovia výšku zliav na dani, ktorú môžete uplatniť. 1 

Kedy začne platiť daň z príjmu? 

Bežne začne platiť daň od prvého výplatného dňa. Suma zaplatených daní závisí na úrovni príjmu a na 
sume vašich daňových kreditov. 

Súhrn daňových sadzieb (jednotlivec)  
 
• 20% z prvých zarobených 36 800,00 € 
• 40% zo všetkých príjmov nad 36 800,00 € 
 

Upozornenie: 

Vyššie uvedené čísla aktuálnej v čase publikácie. Avšak podliehajú zmenám. V prípade potreby 
vysvetlenia a informácií kontaktujte daňový úrad na čísle 01 865 5000 alebo prejdite na stránku 
www.revenue.ie  

 
SOCIÁLNE POISTENIE 

 
Pokiaľ uvažujete, že by ste prišli do Írska žiť, pracovať, študovať alebo na dôchodok, je dôležité, aby 
ste boli oboznámení so systémom sociálneho zabezpečenia v Írsku. 
 
V Írsku platí väčšina zamestnávateľov a zamestnancov (starších ako 16 rokov a mladších 66 rokov) 
platia príspevky sociálneho poistenia (PRSI) do fondu sociálneho poistenia. Tieto príspevky vám 
pomáhajú získať nárok na dávky sociálneho zabezpečenia ako je podpora v nezamestnanosti, 
práceneschopnosť a štátny dôchodok. Príspevok, ktorý platíte, závisí na vašom zárobku a zamestnania 
a preto sa nazýva zrážka sociálneho poistenia (PRSI). Príspevky sociálneho poistenia sú rozdelené do 
rôznych kategórií, známych ako triedy. Trieda hradeného príspevku je stanovená povahou vašej práce. 
Viac informácií o príspevkoch PRSI nájdete na webových stránkach Ministerstva sociálnej ochrany 
(Department of Social Protection): www.welfare.ie    
 

Presťahovanie sa do Írska a vaše nároky na sociálne zabezpečenie 

Ak prichádzate z krajiny, na ktorú sa vzťahuje nariadenie EÚ či bilaterálne dohody o sociálnom 
zabezpečení (krajina EÚ / EHP), vaše nároky na dôchodok z inej krajiny sú pri presťahovaní sa do 
Írska ochránené. Aby ste získali nárok na výplatu dôchodku alebo sociálneho poistenia, môžete 
kombinovať svoje záznamy o poistení z Írska a inej krajiny. 

 
1 Toto sú osobné daňové úľavy vystavené osobám podľa systému daňových kreditov 

http://www.revenue.ie/


 
  

Sociálne zabezpečenie 

Ak prichádzate z krajiny, na ktorú sa vzťahuje nariadenie EÚ (krajiny EÚ / EHP), musíte si priviezť 
formulára U1 (predtým E301) a E104. Tieto formuláre sú k dispozícii na príslušnom úrade sociálneho 
zabezpečenia v krajine, z ktorej pochádzate, a obsahujú údaje o vašom sociálnom poistení. Ak nemáte 
z druhej krajiny a / alebo Írska dostačujúce príspevky sociálneho poistenia, môžete mať nárok na platby 
na báze asistencie, ktoré zodpovedajú vašim okolnostiam. Platby na báze asistencie nesúvisí so 
záznamami o vašom sociálnom poistení. Ak je váš príjem pod určitou hranicou, môžete mať nárok na 
platbu zodpovedajúcu vašim potrebám. Pre výplatu sociálnych dávok je tiež povinnosť trvalého bydliska 
v Írsku.  

Prevod podpory v nezamestnanosti 

Ak ste nezamestnaní, vaša podpora v nezamestnanosti z krajiny, ktorú opúšťate, môže byť prevedená 
po 4 týždňoch od začiatku jej poberanie. Podľa nariadenia EÚ môžete požiadať o jej prevod do Írska a 
musíte si priniesť kópiu formulára U2 (nahrádza E303) s údajmi o vašej platbe. Keď prídete do Írska, 
musíte sa zaregistrovať v miestnej kancelárii sociálneho zabezpečenia do jedného týždňa. Podporu 
môžete potom poberať po dobu 13 týždňov (v niektorých prípadoch až 26 týždňov). Dostanete rovnakú 
dávku, akú by ste dostávali, ak by ste zostali v krajine, ktorú ste opustili. 

 

ZŘÍZENÍ BANKOVNÍHO ÚČTU 

Budete-li žít a pracovat v Irsku, zjistíte, že je nezbytné mít nějaký bankovní účet. Pomocí bankovního 
účtu ušetříte peníze při finančních převodech, při výplatě mzdy atd.  

Většina bank bude požadovat průkaz totožnosti s fotografií (jako je například cestovní pas nebo řidičský 
průkaz) a potvrzení o adrese (jako je například účet za platbu veřejných služeb vystavený na jméno 
žadatele). Jeden doklad nelze použít jako průkaz totožnosti a zároveň jako potvrzení adresy.  

Seznam platných dokladů naleznete na webové stránce www.citizensinformation.ie    
 

 

 

ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ 

Ak ste občanom členského štátu EÚ / EHP alebo Švajčiarska a cestujete ak po Írsku alebo v ňom 
zdržiavate, máte v prípade choroby alebo úrazu nárok na bezplatnú lekársku a nemocničnú 
starostlivosť pre verejnosť a to v nemocniciach HSE (Health Service Executive) a v neziskových 
nemocniciach. 

Európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP) vám pomôže urýchliť a uľahčiť získanie zdravotnej 
starostlivosti. Predstavuje doklad o tom, že sa zúčastňujete zdravotného poistného plánu v inej krajine 
EÚ alebo EHP alebo vo Švajčiarsku. 

Ambulantné služby sú vo verejných nemocniciach tiež zadarmo, ale niektorí ľudia, ak neboli doporučení 
praktickým lekárom, musia zaplatiť vstupný poplatok. Ak ste v súkromnej nemocnici alebo na 
súkromnom lôžku vo verejnej nemocnici, musíte platiť ako za starostlivosť, tak za liečbu. Niektoré alebo 
všetky tieto náklady môže kryť vaše súkromné zdravotné poistenie. 

Kompletné informácie o nemocničných službách v Írsku získate na adrese www.citizensinformation.ie 
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Nehoda a prvá pomoc / úraz 

Väčšina všeobecných nemocníc a niektoré špecializované nemocnice sú vybavené oddelením prvej 
pomoci alebo úrazov, kam môžu pacienti prísť bez odporúčania praktického lekára. Ak prídete bez 
odporúčania všeobecného lekára, pravdepodobne budete musieť zaplatiť poplatok. Ak však musíte 
oddelenia opakovane navštíviť v súvislosti s rovnakou chorobou či úrazom, nemusíte poplatok platiť 
znova.  

Bezplatná zdravotná starostlivosť - zdravotné karty 

Držiteľ zdravotné karty vydanej írskym úradom HSE (Health Service Executive) môže získať niektoré 
lekárske služby zadarmo. Ak je váš príjem pod určitou hranicou, môžete získať bezplatnú zdravotnú 
starostlivosť (tzv. Zdravotnú kartu). To zistíte na miestnom úrade HSE. Zdravotná karta zvyčajne 
pokrýva vašu zdravotnú starostlivosť a zdravotnú starostlivosť manžela (manželky) a nezaopatrených 
detí. Kontakt na miestny úrad HSE možno nájsť v miestnom telefónnom zozname alebo na webe 
www.hse.ie  

Súkromné zdravotné poistenie 

V Írsku je celý rad poskytovateľov súkromného zdravotného poistenia. 

Súkromné zdravotné poisťovne: 

• www.vhi.ie    
• www.layahealthcare.ie  
• www.avivahealth.ie  

 

VZDELÁVANIE 

Írska vláda poskytuje bezplatné vzdelávanie, a to na primárne, ako aj na sekundárnej úrovni. Tretia 
úroveň vzdelávania pozostáva z niekoľkých sektorov. Univerzitný sektor, technologický sektor a 
vysokoškolské vzdelávanie v podstate financuje stať (môžu sa vyskytovať nejaké registračné poplatky). 
Okrem toho existuje niekoľko nezávislých súkromných vysokých škôl. Zápis na schválené kurzy tretej 
úrovne podlieha extrémnej konkurencii a miesta sa prideľujú na základe známok získaných na 
maturitnom vysvedčení - konečné skúške škôl druhej úrovne. 

Celodenný školská dochádzka je povinná od 6 do 16 rokov veku. Za vzdelávací systém v Írsku je 
zodpovedné Ministerstvo školstva (Department of Education). 

Porovnateľnosť / transparentnosť kvalifikácií  
Informácie sú dostupné vo viacerých jazykoch na: 

• www.qqi.ie 
• www.enic-naric.net 
• www.europass.cedefop.europa.eu  
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INFORMÁCIE O ÍRSKU 

Poloha a rozloha  

Irský ostrov se nachází na severozápadním okraji Evropy. 
Rozloha: 70 282 km2 (Severní Irsko: 14 139 km2).  

Podnebí 

Podnebí je mírné, ovlivňované Golfským proudem. Převažují jihozápadní větry a teploty jsou po celém 
území poměrně stejné. Nejstudenějšími měsíci jsou leden a únor s průměrnými teplotami mezi 4°C a 
7°C, nejteplejšími červenec a srpen s teplotami od 14°C do 16°C. Extrémní teploty pod - 10°C nebo 
nad 30°C jsou velmi vzácné.  

Průměrné roční srážky se v níže položených oblastech pohybují mezi 800 a 1200 mm, ale v některých 
východních oblastech mohou být pod 750mm a v některých západních oblastech až 1500 mm. V 
horských oblastech mohou roční srážky přesáhnout 2000 mm. 

Populace 

5,01 milionu 
Více informací získáte od Centrálního statistického úřadu Irska; www.cso.ie  

Jazyk  

Angličtinou, která je druhým úředním jazykem, se mluví v zaměstnání mimo oblast Gaeltacht, kde se 
stále mluví irštinou.  

Náboženství  

Irská ústava zaručuje svobodu vyznání, náboženského projevu a praktikování náboženství pro všechny 
občany.  

Politika  

Podepsáním anglicko-irské smlouvy v roce 1921 získalo 26 hrabství nezávislost a vznikl svobodný irský 
stát. Šest ulsterských hrabství v roce 1920 získalo vlastní parlament v Belfastu a zůstalo v rámci 
Spojeného království. V roce 1937 byla schválena nová ústava a Irsko zůstalo v druhé světové válce 
neutrální. V roce 1949 byla ustavena Irská republika. V roce 1955 bylo Irsko přijato do OSN a v roce 
1973 spolu se Spojeným královstvím a Dánskem přistoupilo k Evropskému hospodářskému 
společenství. 

Ekonomika 

Írsko, ako ekonomika orientovaná na medzinárodný obchod s malým domácim trhom, je v značnej 
miere závislá na zahraničnom obchode. Pravidelne sa označuje za jeden z najotvorenejších trhov vo 
svete a získava popredné priečky v indexoch globalizácii.  

 

 

 

 

 



 
  

UŽITOČNÉ ADRESY 

AMBASÁDA 

Adresa vašej ambasády je dostupná v slovenskom telefónnom zozname v skupine Diplomatické a 
konzulárne zastúpenie (Diplomatic & Consular Missions). 

EURES Írsko  

European Employment Service - Európske služby zamestnanosti  
Department of Social Protection - Ministerstvo sociálnej ochrany 
Goldsmith House, Dublin 2 
Telefón: 00353 1 673 2544 
E-mail: eures@welfare.ie    
Web: www.euresireland.ie  

PRÁVA ZAMESTNANCOV 

Department of Enterprise, Trade and Employment - Ministerstvo podnikania, obchodu a zamestnanosti  
Workplace Relations Customer Service - Zákaznícke stredisko pre vzťahy na pracovisku 
O'Brien Road, Carlow 
Telefón: +353 59 917 8990 
Web: www.workplacerelations.ie   

 
Department of Justice - Ministerstvo spravodlivosti 
The Irish Naturalisation & Immigration Service - Írska naturalizačná a imigračná služba 
13–14 Burgh Quay, Dublin 2 
Telefón: + 353 1 602-8202 
Miestny hovor:  1890 551 500 
E-mail: info@justice.ie  
Web: www.justice.ie  
www.inis.gov.ie  
 
European Public Information Centre, European Union House, 
Verejné európske informačné centrum, Dom Európskej únie,  
18 Dawson Street, Dublin 2.  
Telefón: + 353 1 634 1111 
Web: http://ec.europa.eu/ireland   
E-mail: eu-ie-info-request@ec.europa.eu   
 

EURES 

Web: www.eures.europa.eu    

VLÁDNE MINISTERSTVA 

 
Department of Social Protection - Ministerstvo sociálnej ochrany 
Poloha miestne pobočky sociálnej starostlivosti/centrá Inteo 
Navštívte: www.welfare.ie    
 
Department of Education - Ministerstvo školstva 
Marlborough Street, Dublin 1 
Telefón: + 353 1 889 6400  
E-mail: info@education.gov.ie  
Web: www.education.ie  
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Department of Foreign Affairs - Ministerstvo zahraničných vecí  
80 St Stephen's Green, Dublin 2. 
Telefón: + 353 1 4082000 
Web: www.dfa.ie    
 

ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ 

Department of Health - Ministerstvo zdravotníctva 
Hawkins House, Hawkins Street, Dublin 2 
Telefón: + 353 1 635 4000  
Web:  www.health.gov.ie  
 
Miesta výkonu zdravotnej starostlivosti  
Celoštátne pobočky.  
Web: www.hse.ie  nebo www.citizensinformation.ie   

ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ 

Úrad pre zdravie a bezpečnosť 

The Metropolitan Building  

James Joyce Street, Dublin 1 
Telefón: + 353 1 6147000     

Miestny hovor 1890 289 389  

E-mail: wcu@hsa.ie  

Web: www.hsa.ie   

ZDANENIE 

Finančný a daňoví splnomocnenci, celoštátne pobočky. 
Ak voláte z územia mimo Írska: 00353 1 6474444.   
Regionálne a lokálne telefónne čísla sú dostupné na webových stránkach: www.revenue.ie   

ODBORY 

Irish Congress of Trade Unions (ICTU) 
31-32 Parnell Square, Dublin 1 
Telefón: + 353 1 889 7777 
Web: www.ictu.ie  
 
SIPTU 
Liberty Hall, Dublin 1. 
Telefón: + 353 1 8586300 
Miestny hovor: 1890 747 881 
E-mail: organising@siptu.ie  
Web: www.siptu.ie  
 
Informácie o Írskom štátu 
www.gov.ie  
 
Informácie o verejných službách 
www.citizensinformation.ie   
 
 

Ďalšie informácie o podmienkach pre život a prácu v Írsku získate od miestneho 
poradcu EURES alebo na e-mailu eures@welfare.ie  
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