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Bratislava



Bratislava - hrad



Banská Bystrica



Banská Štiavnica – památka UNESCO



Hrad Strečno nad řekou Váh u Žiliny



Povážský hrad s řekou Váh

a záchytným vodním kanálem



Trenčín



Svit – město založené J.A. Baťou



Vysoké Tatry a Spišský hrad (největší zřícenina ve střední Evropě)



Spišský hrad



Vysoké Tatry – nejvyšší vrchol Slovenska Gerlachovský štít (2654 m)



Rysy (2499 m) – pohled do Polska na ledovcová plesa Mořské oko a Czarny Stav pod Rysami



Štrbské pleso ve Vysokých Tatrách



Kriváň – národní symbol Slovenska (2494 m)



Západní Tatry (= Roháče) Vysoké Tatry

pohled z hřebene Nízkých Tater

Roháčské plesa 
(turisťák)

najdi Kriváň 



Jedno z Roháčských ples v Západních Tatrách (dole nějací turisti z Moravy  )



Malý Rozsutec v pohoří Malá Fatra



Liptovská Mara



Slovenský Ráj



Demänovská jeskyně svobody



Oravský hrad



Čičmany – lidová architektura



Výroba automobilů KIA

pobočka jihokorejské firmy



Slovnaft – zpracování ropy (rafinérie)



Peter Sagan (*1990)

3x v řadě za sebou vyhrál mistrovství světa v silniční cyklistice

(jako jediný v historii)

rodák ze Žiliny



Peter Sagan

3x v řadě za sebou vyhrál mistrovství světa v silniční cyklistice



SLOVENSKO

 republika (člení se na kraje), člen EU, i NATO, vznik rozpadem Československa 1. 1. 1993

 měna: euro

 větší část území pohoří: Karpaty (Malá a Velká Fatra, Nízké, Západní a Vysoké Tatry)

 nížiny Podunajská, Východoslovenská

 Řeky: Váh, Hron, Hornád, Dunaj, přehrady Gabčíkovo, Orava, Liptovská Mara

 Města: Bratislava, Košice, Prešov, Žilina, Nitra, Bánská Bystrica, Trnava, Martin, Trenčín

 5,4 mil. obyvatel, z toho asi 9% Maďaři, 8% Romové

 průmysl automobilový, elektrotechnický, chemický (Slovnaft)

 rostlinná výroba v nížinách, chov ovcí v horských oblastech (sýry: brynza, parenica, oštiepok)

 cestovní ruch: letní turistika, rozvoj lyžařských středisek (na úkor přírody), lázeňství (Piešťany)



Přečtěte si kapitolu na str. 75 a mrkněte do atlasu na 
klíčové pojmy Slovenska


