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Spot Slovenska

krajské mesto
medzinárodné letisko
hlavná cesta
diaľnica

Slovenská republika
Dátum vzniku: 1. január 1993
Rozloha: 49 035 km2
Počet obyvateľov: 5 408 148
(k 30. 9. 2012)

Hlavné mesto: Bratislava
Štátny jazyk: slovenský
Mena: euro
(od 1. 1. 2009)

Susedné štáty:
Maďarsko (655 km), Poľsko (541 km),
Česká republika (252 km), Rakúsko
(107 km), Ukrajina (98 km)

Kultúrne naj …

Prírodné naj …

Najrozsiahlejší stredoveký hradný komplex v strednej Európe – Spišský hrad.

Jeden z najväčších sintrových útvarov
na svete – Kvapeľ rožňavských jaskyniarov (Krásnohorská jaskyňa, výška
32,6 m, priemer základne 12 m).

Časové pásmo:
stredoeurópsky čas (+1 h od GMT),
letný čas (marec-november: +2 h od GMT)
Vzdialenosti:
Bratislava – Wien / Schwechat-Airport:
80 km / 60 km
– Budapest / Airport:
200 km / 218 km
– Banská Bystrica: 210 km
– Košice: 400 km
– Poprad: 332 km
– Žilina: 202 km
Košice
– Budapest-Airport: 268 km
– Poprad: 118 km
Poprad – Kraków-Airport: 156 km

Najvýchodnejšia katedrála západného typu v Európe – gotický Dóm sv. Alžbety
v Košiciach.
Najvyšší drevený gotický oltár na svete –
v Kostole sv. Jakuba v Levoči (18,6 m).

Najväčší riečny ostrov v Európe – Žitný
ostrov (132 612 ha) a zároveň najväčšia zásobáreň pitnej vody.

Jediná aragonitová jaskyňa v Európe
Najstaršia banská vysoká škola v Európe – Ochtinská aragonitová jaskyňa
– Banská akadémia v Banskej Štiav- (Slovenský kras).
nici (r. 1763).
Jediný studenovodný gejzír na Slovensku
Najstarší nepretržite vyrábajúci podnik a európska rarita – gejzír v Herľanoch
(chrlí vodu do výšky 15-20 m).
– mincovňa v Kremnici (r. 1328).
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Roháče – Západné Tatry

Malá Krajina Veľkých Zážitkov
Slovensko je výnimočná krajina. Na relatívne malom území môžete nájsť takmer
všetko. Od prírodných skvostov, historických pamiatok, bohatej ľudovej kultúry
a folklóru až po zábavu v rušných uličkách
miest. Nechajte sa očariť jej krásami a vychutnajte si neopakovateľnú atmosféru,
ktorú Vám ponúka. Spoznajte príťažlivosť prírodných scenérií snúbiacu sa
s bohatou históriou, kultúrou a tradíciami. Objavte Slovensko – Malú Veľkú
Krajinu.
Príďte sa sami presvedčiť o rozmanitosti prírody ešte stále plnej nespútanej
slobody, o pôvabnosti hlbokých dolín
strážených majestátnymi končiarmi vysokých hôr s kryštálovo čistými horskými bystrinami a potokmi. Doprajte si neobyčajné zážitky poznávaním malebných
historických miest či pozoruhodných
pamiatok svetového významu. Vyskú-

šajte nenapodobiteľnú chuť regionálnych špecialít a tradičnej národnej gastronómie.
Toto je len pár riadkov z fascinujúceho románu, ktorého autorom je sama príroda
Slovenska, história, kultúra a tradície slovenského národa. Ak máte chuť spoznať aj
ďalšie jedinečné atrakcie a chcete svoj voľný čas naplniť množstvom úžasných a nezabudnuteľných zážitkov, nech sú pre Vás
tieto riadky pozvánkou.
Nechajte sa inšpirovať a navštívte
miesta, kde sa naplnia vaše predstavy
o vytúženej dovolenke. Stačí si len
vybrať z pestrej ponuky destinácií na
národnom portáli cestovného ruchu:

www.slovakia.travel

Košice
3

Slovensko-SK.indd 3

16.4.2013 19:56:05

w w w. s l ova k i a . t ra ve l

Malé Veľké Mesto
Krásavica na Dunaji, aj tak je nazývaná
Bratislava – hlavné mesto Slovenska. Rozprestiera sa na úpätí pohoria Malé Karpaty, po oboch brehoch druhej najdlhšej
rieky v Európe. Bratislava patrí k najmladším metropolám sveta, avšak jej
bohatá história sa začala písať pred viac
ako dvetisíc rokmi.
Návštevníkov láka útulnosťou nie príliš veľkého, no napriek tomu životom
a kultúrou pulzujúceho mesta. Najatraktívnejšiu časť Bratislavy predstavuje
bezpochyby Staré mesto, kde sa možno
túlať úzkymi uličkami a obdivovať prekrásne historické pamiatky. Medzi tie

najnavštevovanejšie a najvyhľadávanejšie patria najmä dominanta mesta –
Bratislavský hrad, Dóm sv. Martina,
Primaciálny palác, Michalská brána, Stará radnica, Grassalkovičov a Mirbachov
palác, alebo pamätník Slavín. Centrum
mesta je plné nádherných zákutí s množstvom útulných kaviarní a vynikajúcich
reštaurácií, ktoré ponúkajú nevšedné
gastronomické zážitky. Bratislava, ako
moderná metropola, poskytuje pestré
ubytovacie možnosti uspokojujúce potreby aj tých najnáročnejších hostí, zvyknutých na vysokú európsku kvalitu.
Počas celého roka je taktiež dejiskom
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najrozmanitejších kultúrnych, športových či gastronomických podujatí, ktoré
dotvárajú nezabudnuteľnú atmosféru
tohto malebného mesta. Za zmienku určite stoja Korunovačné slávnosti, Bratislavské hudobné slávnosti, alebo Vianočné
trhy.
Okolie hlavného mesta ponúka nespočetné, a pritom rôznorodé možnosti
trávenia voľného času. Plavba loďou
po Dunaji ku neďalekým zrúcaninám
hradu Devín, ochutnávka vynikajúcich
miestnych vín a gastronomických špecialít z Malokarpatského regiónu, nenáročné cyklistické trasy pozdĺž rieky

Dunaj, alebo prehliadka očarujúceho
hradu Červený Kameň je len malou
ukážkou toho, čo návštevníkov v tomto
kraji plnom bohatej histórie čaká.

Tipy na podujatia
• Veľkonočné trhy
• Bratislava Marathon
• Slovak Food Festival
• Gurmán Fest Bratislava
• Kultúrne leto a Hradné slávnosti
Bratislava
• Viva Musica!
• Letné Shakespearovské slávnosti
• Festival historického šermu, hudby,
tanca a remesiel, hrad Devín
• Dni Majstrov ÚĽUV-u
• Vinobranie
• Bratislavské jazzové dni
• Silvester v Bratislave
• Deň otvorených pivníc

www.visit.bratislava.sk
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Košice

Kultúrne dedičstvo
Ideálna poloha v strede Európy, bohatá
niekoľko tisícročná história a vplyv okolitých národov zanechali Slovensku nesmierne kultúrne dedičstvo: keltské osady,
rímske opevnenia, staroslovanské kultové
miesta, kaštiele, opevnené hrady uhorskej
šľachty, stredoveké banské mestá, renesančné a barokové paláce, gréckokatolícke
a pravoslávne drevené kostolíky, židovské synagógy a cintoríny, medzivojnový
funkcionalizmus a socialistický realizmus
rastúcich miest, ale aj súčasné diela, reflektujúce najnovšie trendy.
Stopy slovenskej histórie vedú do miest
a mestečiek, kde na vstupných bránach,
mohutných hradbách, strážnych vežiach
a zachovalej stredovekej architektúre
možno spoznávať historické odkazy ich
dávnej minulosti. Najstarším slobodným

Levoča

Kežmarok
kráľovským mestom, v minulosti niekoľko storočí aj hlavným cirkevným centrom
Uhorska s množstvom prekrásnych kostolov, je Trnava, nazývaná i „Malý Rím“.
Vzácne historické bohatstvo v sebe skrýva
aj 18 mestských pamiatkových rezervácií,
ktoré svojou jedinečnou krásou vytvárajú neopakovateľnú atmosféru. Či už je to
hlavné mesto Bratislava, Trenčín, Žilina,
Nitra, alebo metropola stredného Slovenska – Banská Bystrica. Najvýchodnejšie ležiacou katedrálou západného typu
v Európe, a zároveň najväčším kostolom
na Slovensku, je gotický Dóm sv. Alžbety
v Košiciach. Práve Košice sa pýšia titulom
Európske hlavné mesto kultúry pre rok
2013. Nádherný pohľad na mesto Spišská
Nová Ves a jeho okolie poskytne návštevníkom veža kostola Nanebovzatia Panny

Márie, ktorá je najvyššou na Slovensku.
Veža má zároveň aj najviac hodinových
ciferníkov.
Návšteva slovenských múzeí a galérií
ponúka na obdiv množstvo vzácnych pokladov. Od starovekých archeologických
vykopávok až po pop-art diela v Múzeu moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach, ktoré je jediným svojho
druhu v Európe, či tvorbu súčasných
umelcov. Spoločnú minulosť i slávu stredoveku oživenú v dnešných podmienkach
reprezentujú štyri Slovenské kráľovské
mestá – Kežmarok, Stará Ľubovňa, Bardejov a Levoča. Každé z týchto miest ponúka
nespočetné množstvo kultúrno-historických pamiatok a je ideálnym miestom pre
rodinnú dovolenku spojenú s poznávaním
bohatej histórie a atmosféry stredoveku.

Bardejov
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Spišská Nová Ves
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Červený Kameň

Klenoty minulosti
Majestátne klenoty, pôsobivo vsadené
do nádhernej prírodnej scenérie, ukrývajúce tajomstvá dávnej minulosti.
Hrady, zámky, kaštiele a ich ruiny tvoria
už od nepamäti neoddeliteľnú súčasť
slovenských dejín. Kedysi sídla slávnych panovníkov odolávajúce útokom
nepriateľov, či dejiská dôležitých historických udalostí stále dýchajú slávou,
eleganciou a romantikou. Pestrá architektúra a umelecké štýly odrážajúce
rôzne historické epochy ponúkajú návštevníkom i dnes neopakovateľné zážitky. Majú svoje tajuplné príbehy a viažu
sa k nim známe povesti.
Jeden z najkrajších a najzachovalejších
hradov, ležiaci len niekoľko desiatok kilometrov od Bratislavy, Červený Kameň,
bol pre svoje neopakovateľné čaro v nedávnej minulosti svedkom natáčania
rôznych filmov a rozprávok. Jeho pivnice sú najrozsiahlejšími podzemnými
priestormi v strednej Európe. Milovníci
histórie a nenapraviteľní romantici si
určite prídu na svoje v rozprávkovom
zámku v Bojniciach, ktorý sa každoročne
počas Medzinárodného festivalu duchov
a strašidiel stáva centrom stretnutia

strašidiel, bosoriek a upírov z celého
sveta. Na Oravskom hrade, najnavštevovanejšej slovenskej pamiatke, vynímajúcej sa na vysokom skalnatom brale
nad riekou Orava, bola nakrútená prvá
čiernobiela verzia filmu Dracula, alebo
známy film Upír Nosferatu. Prekrásny honosný kaštieľ Betliar, predstavujúci reprezentačné lovecké sídlo, umiestnené
v nádhernom anglickom parku s umelou

jaskyňou a vodopádom, očarí návštevníkov okázalým interiérom s rozsiahlou
knižnicou.
Jedinečnú atmosféru hradov, zámkov
a kaštieľov si možno vychutnať aj počas
nočných prehliadok, alebo pravidelných
podujatí. Okrem toho ponúkajú mnohé
z týchto pamiatok v súčasnosti možnosti prenocovania či organizácie svadieb
s neopakovateľným čarom.
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Oravský hrad
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Vlkolínec

Pamiatky so značkou UNESCO
Najvzácnejšie skvosty slovenskej histórie boli vďaka svojej výnimočnosti
zapísané do zoznamu Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Už v roku
1993 sa na tento prestížny zoznam dostali tri lokality – Spišský hrad s okolím,
Banská Štiavnica a Vlkolínec. Následne
sa k nim v roku 2000 pridalo historické

Levoča

šarišské mesto Bardejov, v roku 2008
drevené kostoly Karpatského oblúka
a jedinečný komplex spišských pamätihodností obohatil v roku 2009 zápis
mesta Levoča.
Najzachovalejšia pamiatková rezervácia ľudovej architektúry na Slovensku
s unikátnymi pôvodnými drevenými

Bardejov

stavbami, Vlkolínec, ležiaca uprostred
nádhernej prírody Liptova, poskytuje
návštevníkom možnosť vychutnávať čaro
pozoruhodných tradícií a neopakovateľnej histórie. Banská Štiavnica, situovaná
priamo v centre vulkánu medzi Štiavnickými horami, predstavuje magické
a mystické miesto, ktoré svojou útulnou,

Banská Štiavnica
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Spišský hrad

Levoča
priam rodinnou atmosférou priťahuje
návštevníkov presýtených ruchom a hlukom veľkých miest. Ojedinelé obdĺžnikové námestie s pozoruhodným kostolom
Bazilika minor sv. Egídia sa nachádza
v najgotickejšom meste Bardejov. Región Spiš ponúka na obdiv množstvo
unikátnych pamiatok. Jeho historickou
dominantou je bezpochyby najväčší zrúcaninový hradný komplex v strednej
Európe, Spišský hrad, spolu so svojím
okolím. Najvyšší drevený gotický oltár
na svete, zhotovený z lipového dreva dosahujúci výšku 18,62 m, ktorého autorom je najvýznamnejší slovenský rezbár

Hervartov
a sochár Majster Pavol z Levoče, sa týči
v Chráme sv. Jakuba v Levoči. K zaujímavým a významným zrkadlám minulosti
patrí na Slovensku aj sakrálna architektúra. Okrem tej v mestách návštevníkov
určite očaria aj malebné drevené kostolíky roztrúsené predovšetkým na východnom Slovensku. Najstarším z nich je
Kostol sv. Františka z Assisi v Hervartove,
ktorý v interiéri ukrýva nádherné gotické
tabuľové ikony i nástenné maľby. Zachovalosť a výnimočnosť týchto vzácnych
pamiatok obklopených nádhernou slovenskou prírodou sľubuje neopakovateľné
zážitky.

Hervartov
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Svätý Kríž

Pamiatky ľudovej architektúry
Pestrý život našich predkov, ich tvorivosť
a umenie prezentujú na Slovensku najmä
múzeá v prírode, tzv. skanzeny, a pamiatkové rezervácie ľudovej architektúry. Vďaka týmto jedinečným expozíciám je dodnes
možné obdivovať unikátne prvky tradičného ľudového staviteľstva a ľudovej kultúry.
Poskytujú autentický obraz o tom, ako v mi-

nulosti vyzerali obydlia slovenského ľudu
jednotlivých regiónov. Ide o architektonické
skvosty vytvorené jednoduchými nástrojmi s neuveriteľnou technickou presnosťou,
umeleckou nápaditosťou a prepracovanou
funkčnosťou. Návštevníkov bezpochyby
uchvátia výnimočné zrubové stavby, drevené kostolíky postavené bez použitia jediného

Čičmany

železného klinca, domy vytesané v skalách
či obdivuhodné podzemné štôlne.
Skutočnú raritu medzi pamiatkovými rezerváciami ľudovej architektúry predstavuje
pôvabná dedinka Vlkolínec. Rázovitá obec
Čičmany očarí rozprávkovými drevenými
domčekmi s unikátnou bielou výzdobou
a historické mesto Banská Štiavnica zase

Pribylina
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Zuberec

Banským múzeom v prírode. Múzeum
slovenskej dediny v Martine, podávajúce
ucelený obraz o tradičnej stavebnej kultúre
a bývaní na území celého Slovenska, je najväčšou národopisnou expozíciou v prírode.
Pri potulkách Slovenskom sa bezpochyby
oplatí navštíviť aj Múzeum oravskej dediny v Zuberci, Múzeum liptovskej dediny

v Pribyline, Múzeum kysuckej dediny vo
Vychylovke, Šarišské múzeum v Bardejove či Vihorlatské múzeum v Humennom.
Takmer každý región Slovenska sa môže
pochváliť svojím ľudovým bohatstvom.
Miesta s ľudovou architektúrou predstavujú ideálny tip na celodenný výlet a spestrenie dovolenky na Slovensku.

Tipy na podujatia
• Stretnutie heligonkárov, či Celoslovenské stretnutie fujaristov
v Čičmanoch.
• Turčianske folklórne slávnosti, Múzeum slovenskej dediny v Martine.
• Podroháčske folklórne slávnosti,
Múzeum oravskej dediny v Zuberci.
• Nedeľa sv. Huberta, Múzeum
liptovskej dediny v Pribyline.

Pribylina

• Noc múzeí v skanzene v Bardejovských Kúpeľoch.
13
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Jedinečný folklór a ľudové tradície
Ľudia na Slovensku už od nepamäti žili
v súlade s prírodou, v úcte a pokore voči
svojim predkom, zvykom a tradíciám,
od čoho sa odvíjal aj vtedajší spôsob života, ľudová kultúra alebo folklór. Mnohé jedinečné zvyklosti ľudových tradícií
sa zachovali dodnes, či už v podobe ľudovej architektúry, hudby, spevu a tanca,

jedinečných zvykov, alebo ľudovej tvorby
a remesiel.
Prejavy zručnosti a umeleckého cítenia
slovenského národa je možné v súčasnosti
zažiť najmä v pamiatkových rezerváciách
ľudovej architektúry, skanzenoch, počas
folklórnych slávností, festivalov a v menších dedinkách rázovitých regiónov Slo-

v Hrušove, Zuberci, alebo v Heľpe. Folklórna hudba plná tónov fujary, cimbalu, alebo heligónky roztancuje každého.
Fujara, impozantný ľudový hudobný
nástroj, a jej melancholická hudba boli
dokonca zaradené do Zoznamu svetového ústneho a nehmotného kultúrneho
dedičstva UNESCO.

Brhlovce
venska, ako sú Kysuce, Orava, Liptov,
Horehronie, Spiš, alebo Šariš. Návštevníci
môžu obdivovať ojedinelú zrubovú architektúru v pamiatkových rezerváciách
Osturňa, Ždiar a Podbieľ, skalné obydlia
v Brhlovciach či typické vinohradnícke
stavby v Starej hore pri Sebechleboch.
Pravú a výnimočnú ľudovú atmosféru
si možno vychutnať počas zaujímavých folklórnych festivalov a slávností
14
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Folklórne podujatia ponúkajú aj jedinečnú prehliadku starých remesiel, ktoré
boli pre územie Slovenska v minulosti
tak typické ako drotárstvo, čipkárstvo,
košikárstvo či keramikárstvo. Medzi
najvýznamnejšie podujatia, kde majstri
tradičných umeleckých remesiel prezentujú svoje produkty a živé ukážky výroby,

patrí festival Európske ľudové remeslo
konajúci sa pravidelne počas druhého
júlového týždňa v bývalom slobodnom
kráľovskom meste Kežmarok.
Jedinečné postavenie v kultúre Slovákov
patrí tradičnému ľudovému odevu, nazývanému kroj, ktorý dodnes púta pozornosť svojou rôznorodosťou, farebnosťou,

patrí šibačka a polievanie, v letnom období sa zapaľujú svätojánske ohne a obdobie
Vianoc patrí k tým najkrajším, a zároveň
najbohatším sviatkom na zvyky.
Všetky prejavy bohatej slovenskej ľudovej kultúry tvoria neobyčajný a vzácny
klenot, ktorý je možné zhliadnuť v tejto
podobe len na Slovensku.

bohatosťou vzorov a umeleckým ručným
spracovaním.
Slovenské ľudové tradície a zvyky pretrvali dodnes a každoročne opäť ožívajú
na mnohých miestach Slovenska. Pre
začiatok roka sú charakteristické fašiangy – obdobie veselosti a hodovania, počas ktorého je možné vychutnať si pestrý
fašiangový sprievod plný nevšedných
masiek. K Veľkej noci už neodmysliteľne
15
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Očarujúca príroda
Svojou mnohotvárnosťou si slovenská
príroda získa každého návštevníka, ktorý objaví jej nádherné a výnimočné zákutia. Nie sú to len najmenšie veľhory
na svete, najrozsiahlejšie krasové územie
v strednej Európe, civilizáciou nedotknuté pralesy, ale aj fascinujúce a neobyčajné
zážitky z návštevy deviatich národných
parkov.
Symboly najstaršieho z nich, Tatranského národného parku, ktorý je od roku
1993 Biosférickou rezerváciou UNESCO,
reprezentuje nádherná vysokohorská
kvetinka plesnivec alpínsky a jeden z najvzácnejších endemitov, kamzík tatranský.
Príťažlivú krajinu krasových planín, tiesňav a vodopádov chráni Národný park

Slovenský raj. Divokú horskú krajinu Národného parku Muránska planina s bohatým zastúpením chránených druhov
rastlín a živočíchov môžu návštevníci
obdivovať z chrbta špeciálneho plemena koňa – hucula. Najväčším krasovým
územím v strednej Európe je Národný
park Slovenský kras s výskytom viac ako
1000 jaskýň a priepastí, z ktorých boli
niektoré zaradené do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Krásnu prírodnú
scenériu rozlohou najmenšieho parku
Pieniny si môžu návštevníci vychutnávať z drevených pltí počas plavby po pohraničnej rieke Dunajec. Typickou črtou
Národného parku Poloniny na východe
Slovenska sú jedinečné horské hrebeňo-

vé lúky „poloniny“, podľa ktorých nesie
aj svoj názov. Nachádzajú sa tu aj výnimočné karpatské bukové pralesy zapísané v Zozname svetového dedičstva
UNESCO. Zaujímavosťou tohto územia
je aj „Park tmavej oblohy Poloniny“, ktorý predstavuje z pohľadu svetelného znečistenia najtmavšiu oblasť na Slovensku.
V súčasnosti tak vzácny, ruchom veľkomiest nerušený pokoj, blahodarne pôsobiace ticho, romantické zákutia rázovitých regiónov Slovenska s očarujúcou
atmosférou umožňujú nefalšovaný únik
od starostí všedných dní a poskytujú
milovníkom prírody ten najdokonalejší
odpočinok a plnohodnotné načerpanie
nových síl.

Veľká a Malá Fatra
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Roháčsky vodopád
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Dobšinská ľadová jaskyňa

Skvosty podzemia
Máloktorá krajina je obdarovaná takým
množstvom rozmanitých podzemných
krasových útvarov ako práve Slovensko.
Vyskytuje sa tu vyše 6 200 známych
jaskýň, pričom osemnásť z nich možno
navštíviť. Medzi tie najvýznamnejšie
a najcennejšie patria jaskyne Slovenského krasu a Dobšinská ľadová jaskyňa, ktoré boli zapísané do Zoznamu
svetového dedičstva UNESCO.
Unikátnu hodnotu má predovšetkým
Ochtinská aragonitová jaskyňa, jediná

svojho druhu v Európe. Jej vzácne podzemné priestory sú zdobené kryštálmi
aragonitu miestami sformovanými do podoby krehkých koralov či snehovo bielych
kríčkov. V Domici, najväčšej známej jaskyni Slovenského krasu, je možné zažiť
atraktívnu plavbu na loďkách po riečke
Styx. Jaskyne Slovenska patria medzi
skutočné klenoty ponúkajúce svojim
návštevníkom z celého sveta nevšedné
zážitky a možnosť objavovať tajuplné až
rozprávkové krásy podzemia.

Sprístupnené jaskyne
Belianska jaskyňa
Bystrianska jaskyňa
Demänovská jaskyňa slobody
Demänovská ľadová jaskyňa
Dobšinská ľadová jaskyňa
Jaskyňa Domica
Jaskyňa Driny
Gombasecká jaskyňa
Harmanecká jaskyňa
Jasovská jaskyňa
Ochtinská aragonitová jaskyňa
Važecká jaskyňa

Jaskyne s osobitým
prístupom

Ochtinská aragonitová jaskyňa

Demänovská jaskyňa slobody

Bojnická hradná jaskyňa
Jaskyňa mŕtvych netopierov
Jaskyňa Zlá diera
Krásnohorská jaskyňa
Malá Stanišovská jaskyňa
Prepoštská jaskyňa – múzeum
praveku
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Štrbské pleso – Vysoké Tatry

Relax a zábava pri vode

Váh

Voda sa radí k najväčším pokladom Slovenska. Nachádzajú sa tu zásoby pitnej
vody patriace medzi najvýznamnejšie
na svete. Je to najmä vďaka najväčšiemu
riečnemu ostrovu v Európe – Žitnému
ostrovu, ležiacemu na juhu Slovenska.
Okrem životodarnej sily poskytuje voda
na Slovensku aj množstvo nespútanej zábavy a príjemný relax.
Krása divokých horských bystrín a krištáľovo čistých ľadovcových plies spestrí
pobyt na horách, zatiaľ čo kúpanie v prírodných jazerách, priehradách, riekach
a tajchoch osvieži počas horúcich letných
dní. K nezabudnuteľným atrakciám určite patrí splavovanie riek Dunajec, Váh
alebo Orava na drevených pltiach, často
aj s hudobným sprievodným programom
a ochutnávkou miestnych gastronomických špecialít. Nadšenci adrenalínovej
zábavy si iste nenechajú ujsť rafting na divokej vode riek Belá, Dunajec a Hron.
Moderné termálne kúpaliská a akvaparky
sú oázou relaxu a príjemného oddychu
nielen v lete, ale aj počas zimy, kedy sa neopakovateľným zážitkom stáva kúpanie
pod zasneženými horskými štítmi. Vodné
plochy ponúkajú aj nespočetné možnos-

Belá
ti športového vyžitia a sú dejiskom najrozmanitejších kultúrnych a športových
podujatí najmä počas letného obdobia.
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Rajecké Teplice

Zdravie z prírody
Slovensko je obdarené neskutočným podzemným bohatstvom, ktorého liečivá sila
a blahodarné účinky na ľudský organizmus vyvierajú na povrch v podobe početných minerálnych prameňov. Tie sa vďaka
svojej schopnosti liečiť choroby a prinavracať zdravie od nepamäti považovali za
zázračné a pozoruhodné.
Liečebné kúpele na Slovensku patria medzi najstaršie a najkvalitnejšie v strednej
Európe. Snáď najznámejšie z nich sú
Piešťany, ktoré okrem termálnej minerálnej vody preslávilo aj liečivé sírne bahno.
Rajecké Teplice očaria svojich návštevníkov exkluzívnou antickou atmosférou
a Turčianske Teplice zasa jedinečnou pro-

Sklené Teplice

Piešťany

Trenčianske Teplice

cedúrou, tzv. Turčianskou zlatou kúrou.
Európskym unikátom sa môžu pýšiť dve
kúpeľné mestá. V Sklených Tepliciach sa
nachádza jaskynný parný kúpeľ s výstižným názvom Parenica a v Trenčianskych
Tepliciach jedinečný turecký kúpeľ Hammam. Neobyčajne čisté ovzdušie horského prostredia Vysokých Tatier, v ktorom
je umiestnených viacero klimatických kúpeľov, pomáha pri respiračných ochoreniach tak dospelých, ako aj detských
pacientov.
Jedinečnú atmosféru slovenských kúpeľných miest dotvára aj unikátne okolie
s množstvom príležitostí na aktívne trávenie voľného času a kultúrne vyžitie.

Piešťany
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Nízke Tatry

Na bicykli po Slovensku

Nízke Tatry
V lone slovenskej prírody, ktorá poskytuje obrovské množstvo fascinujúcich
a neobyčajných zážitkov, majú nadšenci aktívneho a zdravého oddychu zo
sedla jedného z najekologickejších dopravných prostriedkov – bicykla, možnosť prebádať dych vyrážajúce skalné
masívy, kaňony a tiesňavy, tajuplné
horské doliny, kľukaté meandre a nádherné vodopády, vzácnu faunu, flóru
a veľa ďalších neodolateľných prírodných zákutí.
Okrem nezvyčajných prírodných krás
môžucyklisti na Slovensku objavovať aj
unikátne kultúrne dedičstvo v podobe
zachovaných stredovekých miest, romantických hradov, zámkov a zrúcanín, ho-

nosných kaštieľov či výnimočných archeologických nálezísk.
Jednu z najatraktívnejších trás pre cyklistov na Slovensku v súčasnosti predstavuje diaľková vyznačená cyklotrasa
„Naprieč Slovenskom na bicykli“. Počas
putovania po nej majú návštevníci príležitosť spoznať množstvo jedinečných
pamiatok i prírodných zaujímavostí.
Vedie od nížinatej oblasti v okolí Dunaja popri vinicami posiatych Malých
Karpatoch, cez malebné regióny Považie, Kysuce, horské oblasti regiónov
Oravy a Liptova, popod Nízke a Vysoké Tatry do Popradu, alebo priamo do
Slovenského raja. Trasa má dĺžku okolo
750 km a tvorí ju súbor vyznačených
diaľkových cyklomagistrál, ktoré ponúkajú ďalšie možnosti pohodového spoznávania rázovitých kútov Slovenska
a zaujímavého putovania na bicykli po
značených regionálnych cyklotrasách.
Nadšenci adrenalínovej jazdy si môžu
svoje schopnosti vyskúšať na freerideových a downhillových tratiach v bikeparkoch vo Vysokých alebo Nízkych
Tatrách, Bachledovej doline, na Malinom
Brde či v Oščadnici.

Naprieč Slovenskom
Dunajská cyklistická cesta
Hornádska cyklomagistrála
Kysucká cyklomagistrála
Liptovská cyklomagistrála
Malokarpatská cyklomagistrála
Moravská cyklistická cesta
Oravská cyklomagistrála
Popradská cyklomagistrála
Vážska cyklomagistrála

www.vitajtecyklisti.sk
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Chopok – Nízke Tatry

Aktívny oddych

Piešťany

Vysoké Tatry

Pestré prírodné prostredie Slovenska kaňony, vodopády, tiesňavy a rokliny Sloponúka nadšencom aktívnej dovolenky venského raja, jedinečné krasové útvary
nespočetne veľa rozličných možností Muránskej planiny a Slovenského krasu,
príjemného a športového vyžitia. Či už Jánošíkove diery v Malej Fatre, nedoje to vysokohorská turistika, horolezec- tknuté pralesy v Poloninách, alebo potvo, adrenalínové športy, vzrušujúca koriť jeden zo štítov najvyššieho pohoria
zábava na vode alebo vo vzduchu, všetci na Slovensku a najmenších veľhôr sveta
milovníci pohybu, dobrodružstva a ak- – Vysokých Tatier, ktorých 25 vrcholov
tívneho oddychu si majú možnosť dosahuje nadmorskú výšku nad 2 500
vybrať z nesmierne širokej ponuky jedi- m. Každý vášnivý turista určite ocení aj
nečných a neopakovateľných zážitkov.
vzrušujúce a neobyčajné zážitky z najKrásy nevšedných zákutí rázovitých slo- krajšej slovenskej, takmer sto kilometvenských regiónov môžu návštevníci ob- rovej, hrebeňovky druhého najvyššieho
javovať na viac ako 14 000 km značených pohoria na Slovensku – Nízkych Tatier,
turistických chodníkov, alebo na vyše alebo z túr v turisticky veľmi atraktív10 000 km vyznačených cykloturistic- nom prostredí Chočských, Strážovských
kých trás. Môžu obdivovať príťažlivé či Súľovských vrchov.

Vysoké Tatry
Priaznivci adrenalínových športov si
bezpochyby vychutnajú očarujúce prírodné scenérie malebného Slovenska
z balóna, rogala, alebo pri zoskoku padákom. Nadšenci vodných športov si zasa
užijú nástrahy divokej vody v areáloch
vodných športov v Čunove a Liptovskom
Mikuláši. Vyznávači golfu si preveria
svoju techniku, presnosť a trpezlivosť
na krásne upravených golfových ihriskách, vytvorených v prekrásnom prostredí v blízkosti miest alebo horských
stredísk.
Všetci fanúšikovia aktívneho relaxu
a zdravého životného štýlu si môžu splniť svoje túžby a sny, keď sa rozhodnú
stráviť dovolenku práve na Slovensku.
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Raj zimných športov
Lyžiarske trate všetkých náročností, nádherné zjazdovky nie len pre milovníkov
snowboardingu, zasnežené majestátne
horské svahy na zimnú turistiku v kombinácii s nezabudnuteľnými scenériami
zo snehom zaliatych štítov, to všetko
ponúkajú slovenské hory počas zimných mesiacov. Vysoké či Nízke Tatry,
Malá a Veľká Fatra, ale i mnohé ďalšie
ukrývajú nielen veľké moderné strediská, ale aj menšie, roztomilé areály, kde
si v očarujúcej atmosfére užijú najmä
začiatočníci, rodiny s deťmi a rekreační
lyžiari. Náročné zimné lyžiarske terény
preverujú schopnosti vyznávačov skial-

pinizmu, ktorí chcú uniknúť z preľudnených zjazdoviek do tichej prírody hôr
a lyžovať v neporušenom snehovom
prašane. Okrem upravených zjazdových
trás sa v slovenských lyžiarskych strediskách nachádzajú i bežkárske trate,
snowboardingové areály, lyžiarske školy
a škôlky, požičovne lyžiarskej výstroje.
Na svoje si prídu aj nelyžiari. Vybrať si
môžu z bohatej ponuky adrenalínových
atrakcií, ako je snowtubing, kitewing,
bobové a sánkarské dráhy či klziská. Samozrejmosťou väčšiny kvalitných stredísk je umelé zasnežovanie, možnosť
nočného lyžovania a široký výber reš-

tauračných služieb. Najlepšie lyžiarske
strediská sú vybavené aj aprés ski
barmi či rôznymi centrami zábavy a pre
návštevníkov organizujú mnohé zaujímavé podujatia. Jedným z veľmi obľúbených zimných športov sú preteky
psích záprahov, ktoré majú na Slovensku dobré podmienky a dlhoročnú
tradíciu. Horská obec Turecká býva
zase pravidelne dejiskom Krňačkových
pretekov, počas ktorých si návštevníci
môžu vyskúšať jazdu na tradičných drevených saniach – krňačkách, a premeniť
tak obyčajnú sánkovačku na obrovské
dobrodružstvo a zábavu.
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Zaujímavé podujatia
Návštevníci Slovenska sa môžu nechať
strhnúť mnohými jedinečnými pravidelne sa konajúcimi športovými, kultúrnymi či folklórnymi podujatiami
s neopakovateľnou atmosférou.
Hlavné mesto Slovenska – Bratislavu,
každoročne počas Korunovačných slávností zahalí rúško stredoveku s kráľmi
a kráľovnami, šľachtou, trubadúrmi
a tisíckami zvedavých divákov. Prezentáciou významnej slovenskej a zahraničnej hudobnej tvorby je najprestížnejší
medzinárodný festival na Slovensku s dlhoročnou tradíciou – Bratislavské hudobné slávnosti. Najväčším hudobným
festivalom pod holým nebom na Slovensku je festival Bažant Pohoda, konajúci
sa trenčianskom letisku. Festival filmov
o umení pod názvom Art Film Fest
v Trenčianskych Tepliciach patrí v súčasnosti medzi najvýznamnejšie filmové
podujatia v strednej Európe. Na prezentáciu folklórnych zvykov jednotlivých
regiónov sú na viacerých miestach Slovenska usporadúvané folklórne festivaly.
Tie najväčšie svojho druhu možno vidieť
vo Východnej, na Myjave, v Terchovej
a Detve, kde je ľudové umenie a folklór

cítiť na každom kroku. Hrôzostrašná
atmosféra, ale aj dobrá nálada vládne
areálu najkrajšieho slovenského zámku v Bojniciach počas Medzinárodného
festivalu duchov a strašidiel. Jedinečným
festivalom dobrého humoru a satiry
s účasťou špičkových divadelných, kabaretných, hudobných slovenských a zahraničných umeleckých súborov a sólistov
sú Kremnické gagy. Dni majstrov ÚĽUV-u
v Bratislave patria medzi najvýznamnejšie a najväčšie podujatia prezentujúce
ľudové remeslá na Slovensku. Svojimi
výrobkami sa na ňom prezentujú najvýznamnejší majstri tradičných umeleckých remesiel, ktorí priamo na mieste
predvádzajú svoje umenie. Unikátnym
podujatím pre všetkých milovníkov divadelného umenia sú Zámocké hry zvolenské, odohrávajúce sa v neopakovateľnej
atmosfére na historickom nádvorí Zvolenského zámku. Medzi najvýznamnejšie športové podujatia na Slovensku
patrí bežecký Medzinárodný maratón
mieru, konajúci sa od roku 1924 v Košiciach, vďaka čomu sa zaslúžene môže
pýšiť prívlastkom najstarší maratón
v Európe.
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Tradičná chuť Slovenska
Okrem bohatej ponuky kultúrnych atraktivít, historických pamiatok a širokých
možností športového či spoločenského
vyžitia dokáže Slovensko uspokojiť požiadavky aj tých najnáročnejších gurmánov. Tradičná slovenská kuchyňa praje
najmä milovníkom syrov a mliečnych výrobkov. Najtypickejším slovenským národným jedlom sú bryndzové halušky
so slaninou, ktoré možno doplniť črpákom hustej žinčice. Za vyskúšanie stoja
však i mnohé ďalšie osvedčené slovenské
jedlá, ako sú chlieb s masťou a cibuľkou,
domáce údené aj neúdené syry. Návštevníci tiež môžu ochutnať fazuľovú
polievku či cesnačku, servírovanú priamo v chlebovom bosniaku, alebo skvelú

kapustnicu s údeným mäsom, klobásou
a hubami. Sladká bodka na záver v podobe Skalického trdelníka, prvého slovenského chráneného výrobku, zaručí
jedinečné potešenie. Neopakovateľnou
gastronomickou udalosťou je tiež účasť
na husacích hodoch, ktorými sa preslávila najmä obec Slovenský Grob. Chutné
slovenské špeciality v atmosfére typických kolíb a salašov sú ideálnym spojením gurmánskeho zážitku umocneného
očarujúcim prostredím. Kvalitné jedlo
si možno vychutnať nielen v tradičných
slovenských dreveniciach, ktoré ponúkajú výborné regionálne špeciality, ale
i v najmodernejších prvotriednych reštauráciách. Kulinársky pôžitok korunujú

kvalitné slovenské vína z vinárskych regiónov Slovenska, od východoslovenskej
Tokajskej oblasti až po Malokarpatskú
vinohradnícku oblasť.

Tipy na podujatia
• Slovak food festival Bratislava
• Grilliada Banská Bystrica
• Gurmán Fest Bratislava
• Gurmán Fest Košice
• Trdlofest Skalica
• Majstrovstvá sveta vo varení
a jedení bryndzových halušiek
v Tureckej a Terchovej

Vínne cesty
Malokarpatská vínna cesta
Nitrianska kráľovská vínna cesta
Tokajská vínna cesta
Hontianska vínna cesta
Požitavská vínna cesta
Vínna cesta Záhorie
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Slovenská agentúra pre cestovný ruch
Sídlo organizácie
Slovenská agentúra pre cestovný ruch
Dr. V. Clementisa 10
821 02 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 2 507 008 01
Fax: +421 2 555 716 54
E-mail: sacrba@sacr.sk
www.sacr.sk, www.slovakia.travel

Pracovisko Banská Bystrica
Slovenská agentúra pre cestovný ruch
Námestie Ľ. Štúra 1, P. O. Box 35
974 05 Banská Bystrica
Slovenská republika
Tel.: +421 48 413 61 46
E-mail: sacr@sacr.sk

Regionálne pracoviská
Banská Bystrica
Slovenská agentúra pre cestovný ruch
Námestie Ľ. Štúra 1, P. O. Box 35
974 05 Banská Bystrica
Slovenská republika
Tel.: +421 48 413 61 46
Mob.: +421 918 336 241
E-mail: banskabystrica@sacr.sk
Bratislava
Slovenská agentúra pre cestovný ruch
Dr. V. Clementisa 10
821 02 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 2 507 008 44
Mob.: +421 918 336 239
E-mail: bratislava@sacr.sk

Prešov
Slovenská agentúra pre cestovný ruch
Reimanova 9, 080 01 Prešov
Slovenská republika
Mob.: +421 918 336 236
E-mail: presov@sacr.sk
Trenčín
Slovenská agentúra pre cestovný ruch
K dolnej stanici 20 A, 911 50 Trenčín
Slovenská republika
Tel.: +421 32 655 56 57
Mob.: +421 918 336 237
E-mail: trencin@sacr.sk
Trnava
Slovenská agentúra pre cestovný ruch
Kupecká 3, 949 01 Nitra
Slovenská republika
Tel.: +421 37 692 59 23
Mob.: +421 918 336 253
E-mail: trnava@sacr.sk
Žilina
Slovenská agentúra pre cestovný ruch
A. Bernoláka 1, 034 01 Ružomberok
Slovenská republika
Mob.: +421 918 336 277
E-mail: zilina@sacr.sk
Vysoké Tatry
Slovenská agentúra pre cestovný ruch
Centrum pre rozvoj turizmu
059 81 Dolný Smokovec I.6.
Vysoké Tatry
Slovenská republika
Mob.: +421 918 336 232
E-mail: vysoketatry@sacr.sk

Zahraničné zastúpenia

Košice
Slovenská agentúra pre cestovný ruch
Letná 45, 040 01 Košice
Slovenská republika
Mob.: +421 918 336 235
E-mail: kosice@sacr.sk

Česká republika
Slovenská agentura pro cestovní ruch
Jilská 16, 110 00 Praha 1
Česká republika
Tel.: +420 224 946 082
Mob.: +420 776 765 477
E-mail: office.cz@slovakia.travel

Nitra
Slovenská agentúra pre cestovný ruch
Kupecká 3, 949 01 Nitra
Slovenská republika
Tel.: +421 37 692 59 23
Mob.: +421 918 336 238
E-mail: nitra@sacr.sk

Maďarsko
Szlovák Idegenforgalmi Hivatal
Rákoczi út 15, H 1088 Budapest
Magyarország
Tel.: +36 1 429 00 49
Mob.: +36 30 434 13 68
E-mail: office.hu@slovakia.travel

Nemecko
Slowakische Zentrale für Tourismus
Hildebrandstr. 25, D - 10785 Berlin
Deutschland
Tel.: +49 30 259 426 40
Fax: +49 30 259 426 41
E-mail: office.de@slovakia.travel
Poľsko
Narodowe Centrum Turystyki Słowackiej
ul. Krakowskie Przedmieście 47/51
00-071 Warszawa
Polska
Tel.: +48 22 827 00 09
Kom.: +48 606 236 044
E-mail: office.pl@slovakia.travel
Rakúsko
Slowakische Zentrale für Tourismus
Opernring 1 / R / 507, A - 1010 Wien
Österreich
Tel.: +43 1 513 95 69
Mob.: +43 650 911 40 90
E-mail: office.at@slovakia.travel
Ruská federácia
Predstaviteľstvo Slovackovo
Upravlenija po Turizmu
Posolstvo Slovackoj Respubliky
Ul. J. Fučíka 17-19, 123 056 Moskva
Rossijskaja Federacija
Tel.: +7 499 251 76 31
E-mail: office.ru@slovakia.travel
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EURÓPSKA ÚNIA

Tento materiál bol spolufinancovaný Európskymi spoločenstvami prostredníctvom Operačného programu
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.
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Táto brožúra je nepredajná.
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