Slovensko

Slovenská republika, neveľká krajina uprostred Európy, vznikla v r.1993 pokojným
rozdelením Československa. Územie však bolo osídlené oddávna. Striedali sa tu mnohé
civilizácie – Kelti, Rimania, Slovania, Avari, Maďari. Dokazujú to archeologické
vykopávky i mnohé kultúrno-historické pamiatky. Najstaršie sú hrady a zámky
roztrúsené po celej krajine. Neskôr pribudli honosnejšie kaštiele, kostoly, kláštory
a stredoveké mestá. Pozornosť si zasluhujú aj pamiatky ľudovej architektúry z kameňa,
hliny i dreva. Chránené sú na mieste vzniku, alebo prenesené do muzeálnych expozícií
v prírode. Pozoruhodné sú najmä drevené kostolíky vo východnej časti štátu.
Slovensko má aj peknú prírodu, od úrodných rovín na juhu, až po najmenšie veľhory na
svete – Vysoké Tatry. Pýchou krajiny sú aj ďalšie horstvá, vyhľadávané turistami
i lyžiarmi. Príťažlivé sú aj minerálne a termálne pramene, pri ktorých vyrástli rekreačné
areály i liečivé kúpele. Zahraniční hostia obdivujú aj slovenský folklór – piesne, tance,
zvyky i ľudový odev, ktorý sa prezentuje na mnohých letných folklórnych festivaloch
a slávnostiach. Slovensko má okrem mora všetky atraktivity cestovného ruchu.

Vítame Vás!
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Bratislava – hlavné mesto
Bratislava vznikla na križovatke Jantárovej cesty, spájajúcej pobaltský sever so
Stredomorím a Podunajskej cesty, tiahnucej sa z východu na západ Európy. Koleso
dejín sem zavialo Keltov, Rimanov aj Slovanov, Bratislava bola korunovačným mestom
Uhorska a v rokoch 1526 – 1784 bola dokonca hlavným mestom Uhorskej ríše. Z dôb
dávno minulých zostalo v meste mnoho krásnych historických pamiatok ako napríklad
dominanta mesta – Bratislavský hrad a v jeho podhradí gotický Dóm svätého Martina,
kde bolo svätoštefanskou korunou korunovaných devätnásť uhorských panovníkov.
Najznámejšou bola Mária Terézia. V historickom centre mesta sa nachádza Stará
radnica z 15. storočia, Primaciálny palác, Grasalkovičov palác, ktorý je v súčasnosti
sídlom prezidenta republiky. Spomedzi štyroch mestských brán historického opevnenia
mesta zo 14. storo� ia sa ako jediná zachovala Michalská brána. Budovu Academie
Istropolitany, kde sídlila prvá bratislavská univerzita, budovu Národného divadla a
mnoho zrekonštruovaných palácov, možno obdivovať na potulkách mestom.

Bratislavský hrad

Stará Radnica

Prvá univerzita

Primaciálny palác

Grassalgovičov palác

Kostol Sv.Martina

Michalská brána

Národné divadlo

Татry
Západné Tatry
Západné Tatry sa rozkladajú na ploche 400 km 2 a sú druhým najvyšším horstvom na
Slovensku. Od západu sa začínajú vápencovou skupinou Sivého vrchu a na východe
končia vápencovými Červenými vrchmi. Západné Tatry sa delia na 6
geomorfologických skupín: Osobitá, Sivý vrch, Liptovské Tatry, Roháče, Červené
vrchy a Liptovské kopy.
Podnebné pomery zasa určujú rastlinám ich výškové hranice - vegetačné stupne.
Podhorský (submontánny) vegetačný stupeň siaha do nadmorskej výšky 800m. Typické
rastliny pre tento vegetačný stupeň sú jelša, vŕba, páperník, deväťsil, žltohlavy,
jesienky.

Horský (montánny) stupeň sa nachádza v nadmorskej výške 800-1200m. Prevládajú v
ňom smrekové lesy, borovice a sporadicky smrekovce. Jedľa sa vyskytuje ojedinele,
hlavne na vlhkých miestach na severnej strane. Z listnatých stromov sa v smrekovom
poraste sporadicky objavuje breza, topoľ osika a jarabina. Vo vápencovej časti sú
rozšírené buky a javory, na vlhkejších miestach jelša a lieska.
Podhôľny (subalpínsky) stupeň siaha do nadmorskej výšky 1800m. Od výšky 1500m
prechádza les pozvoľna do kosodreviny. Nad 1800 m sa nachádza hôľny (alpínsky)
stupeň, pôda je chudobná na živiny. Prevládajú tu trávnaté plochy s množstvom kvetov.
Na rozhraní polí a lesov sa vyskytuje srnčia zver, zajace, diviaky, líšky, tetrovy,
hlucháne, zriedkavejšie kuny. V blízkosti vodných tokov žije vydra, z vtákov sú to
vodnár a rybárik. V lese môžeme stretnúť divú mačku, rysa aj medveďa. Hôľne a
skalnaté časti Západných Tatier obývajú kamzíky a svište.

Červené vrchy - Vápencový horský hrebeň Západných Tatier - jedna z najvyššie položených krasových oblastí na Slovensku,
vyskytuje sa tu aj najvyššie položená jaskyňa na Slovensku - Vyšná Kresanica (2081m).

Sivý vrch - výrazný vrchol v hlavnej časti hrebeňa Západných Tatier, vytvára horskú skupinu vápencovej časti Západných Tatier. Je
toe štátna prírodná rezervácia. Vrchol je turisticky sprístupnený.

Каsprov vrch – Vrchol je vďaka lanovke ľahko dostupný a patrí tak k najnavštevovanejším v Tatrách. Nachádza sa tu aj
meteorologická stanica.

Bystrá je najvyšším vrchom Západných Tatier. Z mohutného žulového vrcholu Bystrej je prekrásny kruhový výhľad.

Roháče - Najvýznamnejšia horská skupina Západných Tatier (v centrálnej časti) s mohutnými končiarmi Ostrého Roháča a
Plačlivého, Volovca, Rákoňa, Troch kôp, Baníkova.

Nadýchnite sa s nami čerstvého vzduchu!
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Vysoké Tatry
Najvyššie pohorie Slovenska Vysoké Tatry je situované na severe krajiny, na hranici s
Poľskom. Tri štvrtiny pohoria leží na slovenskej strane. Tatry sú významným
turistickým centrom a jedným z najnavštevovanejších regiónov Slovenska počas celého
roka. V letnej sezóne návštevníkov lákajú turistické chodníky rôznej obťažnosti a
krásna panoráma Vysokých Tatier. Počas zimy sem prichádzajú milovníci zimných
športov, pre ktorých je tu k dispozícii množstvo lyžiarskych svahov pre začiatočníkov
ale aj náročných lyžiarov. Najvyšším štítom Vysokých Tatier je Gerlachovský štít (2
654,4 m n.m.) a druhým je Lomnický štít, ktorý je sprístupnený pre verejnosť. Dostať
sa na neho môžete visutou lanovkou, ktorej nástupná stanica je pri Skalnatom Plese,
kde vedie ďalšia lanovka. V dolinách Vysokých Tatier nájdete viac ako 100 plies. Plesá

sú jazerá ľadovcového pôvodu. Medzi najvzácnejšie živočíšne druhy patrí kamzík
vrchovský tatranský, hraboš snežný tatranský, svišť vrchovský tatranský, vlk dravý,
medveď hnedý, rys ostrovid, sokol myšiar, orol skalný, sokol sťahovavý a výr skalný.
Medzi najvzácnejšie rastlinné druhy patrí iskerník vysokotatranský, prvosienka
dlhokvetá plocholistá, klinček lesklý, iskerník zakoreňujúci, stračonôžka tatranská a
lomikameň trváci.

Rysy (2499 m) sú hraničným vrcholom medzi Slovenskom a Poľskom v hlavnom hrebeni Vysokých Tatier. Patria k
najnavštevovanejším tatranským vrcholom.

Zelené pleso (1551 m n.m.) patrí medzi najkrajšie plesá v Tatrách.

Lomnický štít (2632 m) je jeden z najznámejších a najpopulárnejších štítov Vysokých Tatier. Je prístupný visutou lanovkou z
Tatranskej Lomnice, čím sa stal najfrekventovanejším Tatranským vrcholom.

Tatranská Lomnica patrí medzi najvýznamnejšie strediská medzinárodného cestovného ruchu a rekreácie.

Malá studená dolina je terasovitá dolina nachádzajúca sa vo Vysokých Tatrách. Jej dĺžka je približne 4,5 km. V závere sa nachádza
Kotlina Piatich spišských plies.

Vo Veľkej Studenej doline sa nachádza 27 jazier, vodopády a turistické chodníčky.

Gerlachovský štít ( 2655 m n.m. ) je najvyšším masívom Tatier. Poeti ho nazvali „kráľom Tatier“

Na Strbskom plese sa nachádza jedno z najznámejších moderných turistických a lyžiarskych centier.

Kríž na vrchole Kriváňa ( 2494 м н.у.м. ) je symbolom slobodného Slovenska.

Veľké Hincovo Pleso je najväčšie a najhlbšie pleso slovenských Tatier.

Belianske Tatry
Belianske Tatry tvorí súvislý 14km dlhý vápencový hrebeň. Majú odlišný geologický
podklad (vápence a dolomity) ako Vysoké Tatry a tým aj odlišný celkový vzhľad a tvar.
V Belianskych Tatrách sú vyvinuté krasové útvary - jaskyne, priepasti, tiesňavy. Široké
sedlo (1825m) rozdeľuje Belianske Tatry na dve časti. Pre západnú časť sú typické
výrazné vrcholy Muráň (1889m), Havran (2151m) a Ždiarska vidla (2141m). Východná
časť je charakteristická mierne zvlneným hrebeňom s najvyšším vrchom Hlúpy
(2061m). Pre Belianske Tatry sú typické zásadité pôdy na vápencovom podklade.
Zásaditý typ pôdy ovplyvňuje výskyt typického rastlinstva ako sú jedle, buky a javory.
V porovnaní s Vysokými Tatrami je tu oveľa väčší výskyt listnatých stromov. Na
južných svahoch sú rozšírené klinčeky, vstavače, ostropysky a aj pre Belianske Tatry
typický plesnivec alpínsky (Leontopodium alpinum).

Ždiarska vidla (2 141,6 m n. m.) je druhý najvyšší vrchol Belianskych Tatier, najvyšším vrcholom je len o niečo vyšší Havran
(2 151,5 m n. m.). Je dominantným vrchom Belianskych Tatier.

Obec Ždiar Je turisticky veľmi atraktívna pre veľmi dobré až výborné podmienky pre letnú turistiku, lyžiarske stredisko a zachovalú
ľudovú architektúru, zvyky a folklór.

Havran (2 151,5 m n. m.) je navyšším vrchom Belianskych Tatier. Nachádza sa v Národnej prírodnej rezervácii Belianske Tatry,
preto je sprístupnený len jedným turistickým chodníkom.

Vrch Muráň - celá vrcholová planina je od okolia ohraničená vápencovými skalnými zrázmi, dosahujúcimi výšku až 200 m. Od
impozantných stien ("múrov") zrejme odvodzuje Muráň aj svoj názov. V okolí Muráňa sa nachádza viacero jaskýň, z ktorých
najznámejšia je Muránska jaskyňa, dlhá 60 m.

Belianska jaskyňa sa nachádza vo východnej časti Národnej prírodnej rezervácie Belianske Tatry, na území Tatranského národného
parku. Je vytvorená v strednotriasových vápencoch koróziou a eróziou vôd z topiaceho sa snehu a ľadu alebo silných zrážok.
Upútajú najmä sintrové vodopády, pagodovité stalagmity i viaceré jazierka.

Nízke Tatry
Nízke Tatry sú rozlohou najväčším horstvom Slovenska, ktoré sa rozprestiera medzi
hornými tokmi riek Váhu a Horna. Sú súčasťou pohoria Karpát, na severe ohraničujú
Liptovskú kotlinu a na juhu Horehronie. Dĺžka pohoria je približne 80 km a priemerná
šírka 30 km. Najvyššie vrcholy sú Ďumbier (2043 m), Chopok (2024 m), Dereše (2004
m), Chabenec (1955 m) a Kráľova hoľa (1948 m). Nízke Tatry patria k obľúbeným
turistickým destináciám vo všetkých ročných obdobiach, poskytujú vynikajúce
podmienky pre pestovanie zimných športov, letnej turistiky, vodných športov
(Liptovská Mara) a kúpania (termálne kúpaliská - Liptovský Ján, Bešeňová),
adrenalínových športov (speleoturistika, paragliding, rafting), v oblasti sa nachádza
množstvo prírodných atraktivít (Demänovský kras), zaujímavostí ale aj historických
pamiatok (Ružomberok, Liptovský Mikuláš). Územie Nízkych Tatier bolo vyhlásené za
Národný park Nízke Tatry (NAPANT) v roku 1978, lesy zaberajú cca 70% celkového
územia.

Najnižším poschodím demänovskej doliny preteká riečka Demänovka, ponárajúca sa v ponoroch na Lúčkach. Na povrch znova
vyviera v mohutnej krasovej vyvieračke. Vytvorila tu asi 30 jaskýň a jaskyniek.

Najnavštevovanejšou lokalitou Nízkych Tatier je Demänovská dolina. Najkrajšia dolina Nízkych Tatier meria 16 km. Tiahne sa od
hlavného hrebeňa medzi vrchmi Ďumbier 2 043 m, vrcholmi Krúpova hoľa 1 927 m, Chopok 2 024 m, Dereše 2 003 m, Poľana 1
889 m na sever od liptovskej kotliny. Ideálne lyžiarske terény, svetoznáme jaskyne, možnosť letnej turistiky, prekrásna fauna a
flóra doplnená vhodnými klimatickými podmienkami dali v tejto doline podnet k vybudovaniu strediska cestovného ruchu, obce
Demänovská Dolina.

Длина коридоров Демяновской пещеры свободы составляет 23 км. Здесь можно увидет сталагмиты и сталактиты с
причудливыми формами, водопады, небольшие озера и украшенные разноцветными натеками стены.

Ďumbier ( 2034 m.n.m. ) je najvyšším vrchom Nízkych Tatier.

Chopok ( 2024 m.n.m.) je druhým najvyšším vrchom Nízkych Tatier. Pod ním vyrástlo najväčšie turistické centrum – Jasná.

Poďte sa s nami lyžovať!

Incomingová cestovná agentúra
Adresa: TIRNA VD
Poštová 10/D
917 00 Trnava
Slovensko
Теl.: 00421 / 903 427 254
e-mail: info@magicslovakia.com
www.magicslovakia.com
Братислава – скульптура ｫЧумилｻ

Hrady a zámky
Veľké hrady s mohutnými múrmi pamätajú časy stredovekých hostín, rytierskych
turnajov aj mnohých vojen. Prehliadka sál a prechádzka v zámockých záhradách patrí k
nevšedným zážitkom.
Oravský zámok patrí medzi najkrajšie hrady na Slovensku. Hrad je výraznou
dominantou oravského regiónu, najvyššia časť hradu je vo výške 112 metrov nad
hladinou rieky Orava. Založili ho už v polovici 13. storočia a patril k strategickým
stavbám na uhorsko-poľskej hranici. Hrad sa nepriateľom nikdy nepodarilo dobyť.
Romantický Bojnický zámok, s čiastočne ponechaným gotickým a renesančným
základom, je dobre viditeľný z veľkej časti horného Ponitria a leží na západnom okraji
mestečka Bojnice. Prvé zmienky o hrade siahajú do začiatku 12. storočia. Siluetu
zvýrazňujú strmé strechy palácov, kaplnky a veží. Romantickú predstavu stredovekého
hradu dotvárajú aj detaily, ako je riešenie otvorov, portálov, stien, atík a kovaných
detailov.

Bojnický zámok

Nitriansky hrad

Оravský hrad

Hrad Devín

Poďte s nami do rozprávky!
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Prírodné krásy
Krásu prírody dopĺňajú klenoty ukryté pod povrchom – jaskyne a ich nádherné zákutia
k nim jednoznačne patria. Na Slovensku je ich štyridsaťštyri, z toho dvanásť
sprístupnených pre návštevníkov. Prechádzka medzi majestátnymi stĺpmi, tóny hudby
v prírodnej koncertnej sieni, plavba na člnoch v podzemných riečkach - to sú zážitky,
ktoré dopĺňajú krásy samotnej prírody.
Medzi najznámejšie ľadové jaskyne Európy patrí Dobšinská ľadová jaskyňa v
Slovenskom Raji. Zaujímavá je nielen svojou polohou v nízkej nadmorskej výške, ale
hlavne nádhernými ľadovými tunelmi, stĺpmi a v ľade spiacimi vodopádmi. V
Slovenskom Rudohorí sa nachádza Ochtinská aragonitová jaskyňa posiata nádhernými
útvarmi pripomínajúcimi železné kvety a kríky, aragonit neustále dorastá a tým dáva
kvetom nádych čistoty a jemnej krehkosti.
V Nízkych Tatrách možno nájsť Demänovskú jaskyňu, ktorú vo vápencových skalách
vytvoril podzemný tok riečky Demänovka a tvorí ho rozsiahly komplex jaskynných
chodieb. Nádheru farieb a tvarov majú opísať názvy ako smaragdové jazierko, ružová
sieň, čierna galéria alebo zlatá galéria s jazierkom.

Dobšisnká ľadová jaskyňa

Ochtinská aragonitová jaskyňa

Demänovská jaskyňa Slobody

Nízke Tatry – Vrbické pleso

Šafrán

Slovenský raj

Развалины Чахтицкого замка

Poďte s nami obdivovať!

Incomingová cestovná agentúra
Adresa: TIRNA VD
Poštová 10/D
917 00 Trnava
Slovensko
Теl.: 00421 / 903 427 254
e-mail: info@magicslovakia.com
www.magicslovakia.com

Gotická cesta
Dĺžka Gotickej cesty predstavuje 267 km. V ucelenom okruhu prezentuje
najzaujímavejšie a najvzácnejšie skvosty regiónov Spiš a Gemer, vysoko na vrchoch sa
týčiace hradné monumenty, celkovo zachované historické jadrá miest, múzeá a
katedrály, ale aj menšie klenoty ako sú dedinské kostoly, meštianske a remeselnícke
domy či romantické kamenné mosty. Gotická cesta je o kráse fascinujúcich stôp, ktoré
tu zanechali predchádzajúce kultúrno-historické epochy. Gotické pamiatky v regióne
dopĺňajú aj turisticky vyhľadávané miesta - hrad na Krásnej Hôrke alebo kaštieľ Betliar
s nádherným 70 hektárovým parkom, obohateným o exotické rastliny z rôznych kútov
sveta.

Кrásna hôrka

Požiar na Krásnej hôrke 10.3.20212. Celé Slovensko sa zložilo na jej záchranu.

Chrám Sv.Ducha v Žerve

Košice – Dóm Sv.Alžbety

Poďte poznávať s nami!
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kaštieľ Betliar

Kostol Sv.Jakuba v Levoči-drevená oltár Majstra Pavla z Levoče

Zlato a striebro v stredoveku
Zlato a striebro boli oddávna považované za symbol bohatstva a moci. Trón uhorských
panovníkov podopierali kráľovské banské mestá ťažbou týchto nerastov. Na ich slávu a
silu si možno zaspomínať pri prechádzkach Kremnicou a Banskou Štiavnicou.
Kremnica, kedysi slobodné kráľovské mesto, je nazývaná Zlatý stred Európy a to
vďaka bohatým náleziskám zlata a striebra, ktoré v čase najväčšieho rozmachu v 14.
storočí tvorili dôležitý pilier Uhorskej ríše. Časy najväčšieho rozvoja a slávy si možno
pripomenúť prehliadkou sprístupnených banských štôlní, kde sa za pomoci dobových
vynálezov drahé nerasty ťažili. K zaujímavostiam, mimo krásneho historického centra
mesta s množstvom pamiatok, nesporne patrí mincovňa. Pracuje nepretržite od 14.
storočia, kedy razila zlaté florény. Dnes sa tu razia slovenské euromince. V mincovni sa
nachádza expozícia historických platidiel a unikátnych parných raziacich strojov.
Banská Štiavnica je ďalším „zlatým“ skvostom stredovekého uhorského baníctva,
atmosféra dávnej slávy dýcha na návštevníkov na každom kroku. Výstava minerálov,
historická expozícia Starého či Nového zámku, alebo prehliadka banských štôlní a
unikátny prírodný skanzen so zachovalými dobovými stavbami, to všetko dotvára obraz
života mesta a jeho okolia v časoch najväčšej baníckej slávy. Sprievodcovia
v dobových banských kostýmoch priblížia návštevníkom históriu tvrdého banského
remesla. K umocneniu atmosféry prispievajú aj banské prilby a lampy, ktoré majú
návštevníci počas prehliadok k dispozícií. Banská Štiavnica je zapísaná v zozname
svetového a kultúrneho dedičstva UNESCO a navštívi ju ročne viac ako 40 tisíc
turistov. V roku 2008 si mesto pripomína 770. výročie udelenia mestských privilégií.
Kremnica – námestie a mestský hrad

Кremnica – námestie a mestský hrad

stred Európy

Banská Štiavnica – Nový hrad

Banská Štiavnica – Trojičné námestie

Moderné umenie
Slovensko dýcha históriou a je popretkávané múzeami a galériami. Staré artefakty sú
však doplnené moderným umením súčasných renomovaných aj začínajúcich
slovenských umelcov. Prvky moderného umenia možno obdivovať aj pod holým nebom
pri potulkách hlavným mestom.

Slovenské Národné divadlo – moderné umenie

Bratislava – Hviezdoslavovo námestie

Vínna cesta
Na Slovensku sa nachádza šesť vinohradníckych oblastí. Najexkluzívnejšia je tokajská
oblasť na hraniciach s Maďarskom, ale najznámejšia je malokarpatská vinohradnícka
oblasť. Tiahne sa po kopcoch Malých Karpát z Rače, ktorá je súčasťou Bratislavy, cez
Svätý Jur, Pezinok až po Modru, známu aj svojou špecifi ckou modranskou keramikou.
Frankovku z tejto oblasti obľubovala už panovníčka Mária Terézia v 18. storočí. K vínu
neodmysliteľne patria aj skvelé jedlá, medzi vyhľadávané patria tradičné husacie
pochúťky zo Slovenského Grobu. Oslava vína sa začína tradične na jeseň slávnosťami
vinobrania, kde vinohradníci oslavujú ukončenie zberu hrozna. V novembri počas
tradičných dní otvorených pivníc možno okúsiť prvé plody tohtoročnej úrody – nové
víno, ale aj staršie skvosty jednotlivých pivníc. V máji sa milovníci vína môžu tešiť z
osláv dňa svätého Urbana, patróna vína a vinohradníkov, ktoré sú spojené s
predstavovaním vín a tradícií regiónu.

Malokarpatská vínna cesta

Slávnosti na Ďen Sv.Urbana

Zamrznuté hrozno na výrobu ľadového vína

Vínna pivnica

Poďte degustovať s nami!
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Slovenské more
Slovensko leží v srdci Európy, preto chýba priamy prístup k moru. Nahrádza ho však
množstvo priehrad a vodných nádrží. Liptovská Mara vznikla zatopením celej doliny
a svojím objemom zachytenej vody je najväčšia na Slovensku. Práve vďaka tomu
dostala meno Slovenské more.
Na severe Slovenska sa nachádza ešte Oravská priehrada, ktorá je pre krištáľovo čistú
vodu vyhľadávaným turistickým centrom regiónu. Východné Slovensko sa pýši
Zemplínskou priehradou, ktorá má prirodzený pôvod. Je cieľom najmä vyznávačov
rybolovu, kúpania a vodných športov, ktoré sa v poslednom čase tešia veľkej obľube.
Na juhu Slovenska, kúsok od hlavného mesta, sa na Dunaji nachádza vodné dielo
Gabčíkovo. Okrem vodných elektrární a plavebných komôr, ponúka možnosť kúpania,

vyhliadkových plavieb, splavovanie divokej vody aj pokojných ramien Dunaja, až po
aktívne vodné športy – vodné skútre, lyže a windsurfing.

Vodný mlyn v Kolárove

Zemplínska Šírava

Poďte sa s nami kúpať!
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Liptovská Mara

Dunaj - Gabčíkovo

Kúpele a aquaparky
Slovensko má bohaté podzemné zásobárne minerálnych vôd, pričom mnohé z nich
majú liečivé účinky. Geologická stavba tohto územia je tiež zdrojom horúcich
termálnych prameňov hojne využívaných na kúpeľnú liečbu aj na rekreačné kúpanie.
Termálne kúpaliská s celoročnou prevádzkou sa nachádzajú aj v blízkosti Tatier a tak
ponúkajú návštevníkom relax po horských túrach či zimnej lyžovačke. Tradičné bazény
sú doplnené modernými vodnými atrakciami a wellness programami - saunové svety,
rôzne druhy masáží, aromaterapie a hrejivé zábaly. Ponuku tradičných kúpeľných miest
Piešťany, Dudince, Trenčianske Teplice, Brusno, Sliač, Lúčky či Bardejov dopĺňajú
nové aquaparky. Kúpele prešli modernizáciou a sú veľmi vyhľadávané nielen pre svoje
liečivé pramene.

Piešťany

Тrenčianske Teplice

Kúpele Lúčky

Bardejovské kúpele

Кúpele Brusno

Liečebné kúpele Dudince

Kúpele Sliač

Buďte s nami zdraví!
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UNESCO na Slovensku
Vo svete je mnoho krásnych a zaujímavých vecí. Slovensko je svojou rozlohou malá
krajina, ale o jeho význame a množstve zaujímavostí to rozhodne neplatí.
Slovensko dostalo do vienka rozmanité prírodné krásy, úrodné nížiny tiahnuce sa k
úpätiu vysokých skalnatých hôr, ktoré vo svojich útrobách skrývajú malebné jaskyne.
Naši predkovia zanechali súčasným generáciám celú škálu pamiatok, od mohutných
hradov, cez rozkvitnuté parky, po vedecké a kultúrne artefakty. Nielen hmotné
dedičstvo sa dochovalo z minulých čias, ale aj zvyky, hudba a príbehy, to všetko tvoríä
našu národnú identitu. Niektoré z týchto slovenských pokladov ocenila aj Organizácia
Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru UNESCO a pripísala ich na
Zoznam svetového kultúrneho a prírodného dedičstva.

Slovenský kras
Krása sa nenachádza len na povrchu, krása býva často skrytá a aby ju mohol človek
obdivovať, musí ísť hlboko pod povrch. Nádherné jaskyne Slovenského krasu sú
dôkazom toho, že za krásou sa oplatí podniknúť takú cestu.

Slovenský Kras – Zádieľska tiesňava

Jasovská jaskyňa

Ochtinská aragonitová jaskyňa

Jaskyňa Domica

Spišský hrad
Na vápencovej skale vypínajúcej sa dvesto metrov nad okolitý terén vládne Spišskej
kotline miestna dominanta - Spišský hrad. Svojou rozlohou prevyšujúcou 4 hektáre sa
považuje za jeden z najväčších a najzachovalejších hradných komplexov strednej
Európy.

Vlkolínec
Pamiatková rezervácia Vlkolínec je zachovalá dedinka s typickými
drevenicami a hospodárskymi dvormi. Meno dostala podľa starej povesti a množstva
vlkov žijúcich v liptovských lesoch v tom období.

Bardejov
Historické centrum mesta Bardejov je ojedinelé množstvom zachovalých meštianskych
domov obkolesujúcich trhové námestie, ktoré už v stredoveku bolo centrom diania v
celom regióne. Mesto bolo v stredoveku centrom obchodu a vďaka svojim vychýreným
jarmokom sa stalo cieľom obchodných ciest mnohých kupcov.

Banská Štiavnica
Zlato a striebro boli oddávna považované za symbol bohatstva a moci. Trón uhorských
panovníkov podopierali kráľovské banské mestá ťažbou týchto nerastov. Na ich slávu a
silu si možno zaspomínať pri prechádzkach Banskou Štiavnicou.

Bukové lesy
Karpatské pralesy koncentrujú na malom území jedinečné množstvo drevín, rastlín a
húb. Tieto lesy sú domovom vzácnych živočíchov, prevažne vtákov, ktorým inde hrozí
vyhynutie. Nedotknutosť tohto prírodného skvostu umožňuje vidieť les tak, ako vyzeral
pred stáročiami, než doň vstúpila noha človeka.

Drevené kostolíky
Drevené kostoly sa zachovali vo viacerých krajinách, kde bolo drevo ako základný
stavebný materiál. Jedinečnosť slovenských drevených kostolov je v ich autenticite,
precíznosti spracovania, zachovalosti väčšiny vnútorných i vonkajších prvkov a aj v
tom, že dodnes slúžia svojmu náboženskému účelu.

Dobroslav

Hervatov

Fujara
Fujara, nazývaná aj „kráľovná píšťal“, slúžila na krátenie chvíľ našich predkov. Jej
clivý a tiahly zvuk sprevádzal ľudové piesne pri veselých i smutných udalostiach
života. Nielen hra na tento nástroj, ale aj jeho výroba vyžadovali veľkú zručnosť, čo
ešte znásobovalo jej hodnotu. Z pôvodného pastierskeho nástroja sa časom stal
obľúbený ľudový hudobný nástroj. Hra na takýto nástroj vyžadovala veľký kus umenia.
Napriek tomu, že má fujara len tri dierky, ktorými sa mení dĺžka zvukového stĺpca, tóny
z tejto kráľovskej píšťaly sú malebné. Dnes je fujara súčasťou mnohých ľudových
súborov a teší sa nielen obľube, ale aj úcte. Súčasťou Zoznamu svetového kultúrneho a
prírodného dedičstva UNESCO je od roku 2005.

Zahrajte si s nami na fujare!
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Slovenská kultúra a folklór
.Hudba má v slovenskej kultúre mimoriadne významné postavenie. Bola a stále je
našou neodmysliteľnou súčasťou života - obradov, zábavy, oddychu, celého sveta
myslenia i cítenia ľudí. Človek si spieval pri práci, v radosti i žiali a to mu pomáhalo
prebíjať sa životom. Ľudové piesne patria k najstarším umeleckým prejavom. Odrážali
život ľudu na pozadí dejín. Historické piesne a z nich predovšetkým zbojnícke piesne a
ľudové balady, ukrývali v sebe myšlienky o slobode a voľnosti. Obzvlášť umelecky
hodnotná je lyrika (ľúbostné piesne, uspávanky, trávnice), zobrazuje citový život

slovenského človeka. Pokračovateľom ľudovej piesne sa stala folklórna hudba. Oživujú
ju každoročné folklórne festivaly. Slovenská ľudová hudba má regionálny charakter piesne a orchestre sa líšia od kraja ku kraju. Nie sú však výnimkou ani regionálne
variácie tej istej pesničky či skladby, opakovanie hudobných motívov alebo naopak
textu s hudobnou obmenou. Hudba jednotlivých regiónov sa líši aj nástrojovým
zložením kapiel /niekde sláčikové, strunové, inde viac dychové/. Celkom špecifickým
nástrojom, ktorý má pôvod v Detvianskom regióne, je vysoká pastierska píšťala, tzv.
fujara. Pre svoju výnimočnosť, geniálnu jednoduchosť prevedenia a nenáročnosť
základného ovládania /ktorou sa však netreba nechať zmýliť/, bola zaradená aj do
Zoznamu diel ústneho a nehmotného dedičstva humanity UNESCO.
Slovensko je krajina s bohatým folklórom, ktorý odzrkadľuje aspekty života našich
predkov. Ľudové umenie je prejavom všeľudskej kultúry, medzi ktoré patrí nielen odev,
remeslá, jedlá, ale aj ľudové piesne a tanec. Ľudové piesne pomáhali udržiavať jazyk,
spievalo sa v nich o láske, žiali i radosti, a živé tance pomáhali zabúdať na starosti a
strasti. V minulosti boli pre všetky oblasti Slovenska typické krútivé a párové tance v
pomalom, alebo rýchlom tempe. Tradičné slovenské tance, ktoré sa prezentujú v
ľudových krojoch sú veľmi bohaté, o čom svedčí ich rozmanitosť a pestrofarebnosť v
interpretovaní tanca, ktorý je našou pýchou. Napriek spoločným znakom sú v
jednotlivých regiónoch odlišnosti.

Svetoznámy tanečný folklórny súbor Lúčnica

Najväčšie folklórne festivaly sa konajú v Detve a Východnej.

Juraj Jánošik – slovenský hrdina, zbojník, ktorý bohatým bral a chudobným dával, pochádzal z Terchovej. Každoročne sa tu koná
festival Jánošíkove dni.

Stavanie Mája ( 1.máj )

Tradícia na Veľkonočný pondelok – šibačka a polievačka

Poďte medzi nás!
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Nákupy
Na Slovensku vyrástlo za posledné roky množstvo nákupných a ďaľšie sú vo
výstavbe. Vačšinou sa nachádzajú vo väčších okresných mestách neďaleko
centier a sú pohodlne dostupné osobnou aj mestskou hromadnou dopravou.
Nákupny – stali sa obľúbeným spôsobom trávenia voľného času. Najvýhodnejšie
možno nakúpiť v časoch sezónnych výpredajov, keď najmä v nákupných centrách
možno nájsť tovar zľavnená až o 70%. Pre zahraničných návstevníkov sú však určite
zaujíjavé aj tradičné predajne s typickými slovenskými výrobkami a suvenírmi. Či už
predajne regionálnych vín, tradicných výrobkov z mlieka ako ovčí syr, bryndza,
žinčica, ako aj ručne vyrezávané suveníry z dreva, jedinečné ľudové výšivky, výrobky
z hliny a mnoho ďaľších, ktoré budú turistom a ich známym pripomínať návštevu
Slovenska.
Nákupy v susedných krajinách
Najpopulárnejšie sú nákupné zájazdy do Poľska a Rakúska – Viedne. Predstavujú
časovo aj ekonomicky najdostupnejšie varianty. Do Poľska možno chodiť nakupovaž
v ktorom koľvek ročnom období. Nachádzajú sa tu nákupné centrá, no
najnavštevovanejšími sú asi tradičné poľské trhy, kde dostať všetko za prístupné ceny.
Milovníci kvality uprednostňujú nákupy vo Viedni, kde v rámci prechádzky po
nádherných viedenských zákutiach možno nájsť najnovšie módne trendy v obliekaní,
bytové doplnky, ale aj luxusné parfumérie, zlatníctva, vinárne či neodolateľné
čokoládovne. Takisto sa tu nachádzajú obľúbené Outlet centrá, kde možno dostať
kvalitné značkové tovary za výborné ceny.

Obchodná ulica v Bratislave

Polus City center v Bratislave

Аupark Žilina

Еuropa centrum v Banskej Bystrici

Galeria centrum Košice

Mlyny centrum Nitra

Parndorf Viedeň ( Rakúsko )

Trh v Zakopanom ( Poľsko )

Poďte s nami nakupovať!
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Vyhladli ste?
Prečo neochutnať niečo naozaj slovenské? Tradičné slovenské reštaurácie ( koliba, salaš
) možno nájsť v blízkosti turistických stredísk ako aj v tichom prostredí uprostred
nádhernej prírody. Jedlá tradičnej slovenskej kuchyne sa tu často pripravujú pred očami
zákazníkov pri tónoch ľudovej hudby.

Тypická slovenská koliba Vás víta už zvonka.

Máte chuť na predjedlo? Slovenský syrový tanier.

Bryndzové halušky – slovenské národné jedlo.

Radšej niečo mäsové? Zbojnícka ihla

Alebo niečo sladké? Šúľance s makom.

Na zdravie!
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Pečený pstruh zo slovenských potokov.

...a k tomu skvelé víno.

