
skrátená podoba

plná oficiálna podoba

zemepisná šírka

zemepisná dĺžka

2

3

Aruba

holandčina

skrátená podoba Aruba

plná oficiálna podoba

Oranjestad

konštitučná krajina

Južná Amerika

zemepisná šírka 12˚32´s

zemepisná dĺžka 70˚02´z

2 AW

3 ABW

NLD

Netherlands (the)

Kingdom of the Netherlands (the)

Konštitučné krajiny (constituent couintries)

Člení sa na 3 krajiny a 3 špeciálne obce (country (en) / pais () / land (nl) a  special municipality (en) / municipio special () / bijzondere 

gemeente (nl))

Holandsko

Holandské kráľovstvo

holandčina

Nederland

Koninkrijk der Nederlanden (het)

Amsterdam

Názov štátu v úradnom jazyku

Názov hlavného mesta štátu

Názov štátu v úradnom jazyku

Názov hlavného mesta štátu

kráľovstvo

Európa

52˚21´s

Slovenský vžitý názov hlavného mesta štátu

Akronym

Štátne zriadenie

Svetadiel

Zemepisné súradnice hlavného mesta 

štátu

Anglický skrátený názov

Anglický neskrátený názov

4˚54´v

NL

Skrátená podoba slov. vžitého názvu štátu

Skrátená podoba slov. vžitého názvu krajiny

Úradný jazyk

Zemepisné súradnice hlavného mesta 

krajiny

Názov štátu v úradnom jazyku

Názov hlavného mesta krajiny

Akronym

Štátne zriadenie

Svetadiel

Úradný jazyk

Plná podoba slov. vžitého názvu ako preklad oficiálneho názvu



holandčina papiamento

skrátená podoba Curaçao Pais Kòrsou

plná oficiálna podoba

zemepisná šírka

zemepisná dĺžka

2

3

Svätý Martin

holandčina

skrátená podoba Sint Marteen (Dutch part)

plná oficiálna podoba

Philipsburg

konštitučná krajina

Severná a Stredná Amerika

zemepisná šírka 18˚ 02΄s

zemepisná dĺžka 63˚ 03΄z

2 SX

3 SXM

Curaçao

Willemstad

Konštitučné krajiny (constituent couintries)

Konštitučné krajiny (constituent couintries)

Ostrov Svätý Martin je rozdelený na severnú francúzsku časť a južnú holandskú časť.

Úradný jazyk

Názov štátu v úradnom jazyku

Skrátená podoba slov. vžitého názvu krajiny

Úradný jazyk

Názov štátu v úradnom jazyku

Skrátená podoba slov. vžitého názvu krajiny

konštitučná krajina

Južná Amerika

12˚12΄ s

68˚56΄ z

Názov hlavného mesta štátu

Slovenský vžitý názov hlavného mesta štátu

Štátne zriadenie

Svetadiel

Zemepisné súradnice hlavného mesta 

štátu

Akronym
CW

CUW

Názov hlavného mesta štátu

Slovenský vžitý názov hlavného mesta štátu

Štátne zriadenie

Zemepisné súradnice hlavného mesta 

štátu

Akronym

Svetadiel



holandčina angličtina papiamento

skrátená podoba
Bonaire, Sint Eustatius en 

Saba

Bonaire, Sint Eustatius and 

Saba

Boneiru, Sint Eustatius y 

Saba

zemepisná šírka

zemepisná dĺžka

2

3

nl (holandčina) fy (frízština)

province Drenthe

province Flevoland

province Fryslân (fy)

province Gelderland

province Groningen

province Limburg

province Noord-Brabant

province Noord-Holland

province Overijssel

province Utrecht

province Zeeland

province Zuid-Holland

68˚16´z; 62˚59´z; 63˚15´z

Názov štátu v úradnom jazyku

Špeciálne obce (special municipalities "public bodies")

Holandsko sa ďalej člení na 12 provincií (province (en) / provincie (nl) / province (fr))

Štátne zriadenie špeciálne obce "public bodies"

Svetadiel Južná Amerika

Zemepisné súradnice hlavného mesta 

obce

12˚09´s; 17˚29´s; 17˚37´s

Skrátená podoba slov. vžitého názvu obce

Plná podoba slov. vžitého názvu ako preklad oficiálneho názvu

Úradný jazyk

Názov hlavného mesta štátu Kralendijk (Bonaire); Oranjestad (Sint Eustatius); The Bottom (Saba)

Zahŕňa ostrovy Bonaire, Sint Eustatius a Saba.

Akronym
BQ

BES

Bonaire, Svätý Eustach a Saba

Bonaire, Svätý Eustach a Saba


