
SŁOWACJA

"Niech góry przynoszą ludziom pokój."



Trochę o Słowacji

Słowacja to kraj leżący 
środku Europy. Graniczy ona z 
Polską, Austrią, Czechami, Ukrainą 
oraz Węgrami. Do 31 grudnia 
1992 wchodziła w skład 
Czechosłowacji. Od 19 stycznia 
1993 członek ONZ, od 29 marca 
2004 członek NATO, od 1 maja 
2004 należy do Unii Europejskiej, a 
od 1 stycznia 2009 – do strefy 
euro.

GRANICE SŁOWACJI



STOLICA
SŁOWACJI

Bratysława to stolica

Słowacji położona nad Dunajem oraz

największe miasto Słowacji pod 

względem liczby mieszkańców. Jest 

jedyną stolicą na świecie, która graniczy z 

dwoma państwami, na południu

z Węgrami, a na zachodzie z Austrią.



SYMBOLE NARODOWE

FLAGA GODŁO



KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO
• Słowacja wykazuje bardzo bliskie związki kulturowe z polska góralszczyzna. 

Mieszkańcy północnego pogranicza to tzw. gorole, których gwara jest bardzo bliska 
polskiej gwarze góralskiej.

• Najbliższe związki językowe Słowacy wykazują z Czechami, jednak problem istnienia 
ewentualnej narodowości czechosłowackiej wraz z podziałem kraju raz na zawsze 
uległ zapomnieniu.

• Najliczniejsza mniejszością narodowa na Słowacji są Węgrzy. W niektórych rejonach 
południowej Słowacji wręcz częściej możemy usłyszeć węgierski niż słowacki. Temat 
praw tej mniejszości od dawna stanowił problem i był przyczyna zatargów 
politycznych miedzy Słowacja a Węgrami.

• W Slowacji zyje najliczniejsza po Rumunii grupa Romów, czyli Cyganów, szacowana 
nawet na 500 tys. Mniejszosc ta stoi najnizej w hierarchii spolecznej. Trudnosci
gospodarcze i bezrobocie, które dotknelo ich w pierwszej kolejnosci jeszcze bardziej 
pogorszyly ich sytuacje.



KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO

▪ 1 stycznia: Dzień Powstania Republiki Słowackiej

▪ 5 lipca: Święto świętych Cyryla i Metodego

▪ 29 sierpnia: Rocznica Wybuchu Słowackiego Powstania Narodowego

▪ 1 września: Dzień Konstytucji Republiki Słowackiej

▪ 17 listopada: Dzień walki o wolność i demokrację

Święta Narodowe:



KULTURA I 
SPOŁECZEŃSTWO

▪ Słowacja jest republiką z 
parlamentarno-gabinetowym 
systemem rządów. Władzę 
ustawodawczą dzierży 
jednoizbowy parlament – Rada 
Narodowa, władzę wykonawczą –
prezydent oraz rząd, a 
sądowniczą – niezawisłe sądy. 

▪ Słowacka konstytucja została 
uchwalona 1 września 1992 r.

▪ Obecną Prezydent Słowacji jest:

Zuzana Čaputová

Zuzana Čaputová



JAKIE MIEJSCA 
ODWIEDZIĆ

KOSZYCE

Renesansowe i gotyckie 
kamienice, piękne kościoły m. 
in. Katedra św. Elżbiety czy 
wreszcie Ulica Rzemiosł oraz 
lokalne, kameralne knajpy to 
zdecydowanie za mało żeby 
opisać wyjątkowy klimat tego 
miasta i uzasadnić jego 
pozycje w zestawieniu 10 
największych atrakcji Słowacji. 
Znajdziecie tam nie tylko 
historyczne zabytki jak 
np. pierwszy herb miejski w 
Europie z 1365 r. ale 
również pomniki kultury.



JAKIE MIEJSCA 
ODWIEDZIĆ

BARDEJOV

W drodze do Koszyc warto 
zatrzymać się chociaż na parę 
godzin w przepięknym 
Bardejovie. Malowniczy, 
doskonale zachowany rynek 
na planie prostokąta z niską 
zabudową w postaci 
niewielkich kamieniczek w 
pastelowych kolorach to 
niewątpliwie jedna z 
największych atrakcji Słowacji 
– sprawia wrażenie, że czas 
zatrzymał się w tym miejscu 
dawno temu.



JAKIE MIEJSCA 
ODWIEDZIĆ

SŁOWACKI RAJ

Słowacja i jej atrakcje to nie 
tylko kultura i historia 
mieszczańska ale przede 
wszystkim dziewicza przyroda. 
Malownicza kraina w 
Karpatach Zachodnich nie bez 
powodu została nazwana 
rajem – kręte szlaki wśród 
wąwozów i stromych 
ścian zapierają dech w 
piersiach, niemniej jednak 
zostały przygotowane tak, aby 
każdy mógł nimi przejść bez 
umiejętności wspinaczki 
górskiej.



JAKIE MIEJSCA 
ODWIEDZIĆ

Demianowska Jaskinia Wolności

Jedna z najczęściej 
odwiedzanych jaskiń na 
Słowacji, której łączna 
długość wynosi aż 8126 
metrów. Jaskinia jest 
bogata w różne formy 
krasowe 
m.in. wodospady skalne, 
ekscentryczne 
stalagmity i stalaktyty, a 
także perły jaskiniowe.



CIEKAWOSTKI I ZNANI LUDZIE

• Niepodległość uzyskana została po rozpadzie Czechosłowacji 1 stycznia 1993 roku.

• Kraj ten jest 6,3 razy mniejszy od Polski.

• Gęstość zaludnienia wynosi 110 osób/km²

• Główną religią jest katolicyzm, 63 %.

• Najdłuższą rzeką jest Wag, 403 km.

• Pełna nazwa kraju – Republika Słowacka.

• Kraj ten zamieszkuje około 10 000 Polaków.

• Około 90 procent Słowaków ma wykształcenie średnie, jest to jeden z najlepszych wyników w Europie.

• Na Słowacji jest najdłuższa w Europie sieć oznaczonych pieszych tras turystycznych, o łącznej
długości blisko 13 000 km.



CIEKAWOSTKI I ZNANI LUDZIE
Ján Bahýľ (ur. 25 maja 1856 w Zvolenskiej Slatinie, zm. 13 
marca 1916 w Bratysławie) – słowacki wynalazca, konstruował 
głównie maszyny latające.

Jego pierwszy wynalazek, który został faktycznie sfinansowany 
z jego własnych pieniędzy, został nazwany czołgiem parowym. 

Czołg parowy został kupiony przez armię rosyjską.

Bahýľowi zostało przyznane łącznie siedemnaście patentów, w 
tym wynalazek pompy zbiornikowej, balonu powietrznego
połączonego z turbiną powietrzną, pierwszy benzynowy silnik 
samochodowy na Słowacji (wraz z Antonem Marschallem).

Helikopter Avion v r. 1905 i winda, wewnątrz wzgórza 
zamkowego na zamku w Bratysławie.
W 1894 r. zaprojektował balony połączone 
z turbiną powietrzną.



CIEKAWOSTKI I ZNANI LUDZIE
Rudolf Dilong (ur. 1 sierpnia 1905 w Trstenie, zm. 8 
kwietnia 1986 w Pittsburgh) – słowacki poeta, publicysta, 
franciszkanin.

W latach 30. i 40. należał do Katolickiej Moderny, która uwolniła 
poezję o orientacji katolickiej od teologiczno-
moralizatorskiego utylitaryzmu. W swojej twórczości poruszał 
także tematykę patriotyczną. Od 1945 roku przebywał na 
emigracji.

zbiory wierszy
• Slávne na holiach! (1932)
• Helena nosí l’aliu (1935)
• Ja, sv. František (1938)
• Pokora vína (1973)
• Ešte kvietok (1982)



DZIĘKUJE ZA 
OGLĄDANIE
Igor Ragajsin 1TP


