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 Prvním „státním útvarem“ na území Slovenska 
bylo Vanniovo království 

 Od roku 568 země sousedila a byla i pod nadvládou 
nomádských Avarů a v 7. století se stala 
součástí Sámovy říše 

 Až do roku 1918 bylo Slovensko součástí Uherského 
království 

 V dobách druhé světové války (1939–1945) získalo 
Slovensko formální samostatnost jako Slovenská 
republika 

 1. května 2004 spolu s Českem také členem Evropské 
unie. 
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 Slovensko je vnitrozemský stát nacházející se ve střední 
Evropě.  

 Dělí na tři části – Vnější, Střední a Vnitřní. Vnější 
Západní Karpaty se nacházejí na severu a 
zahrnují Malé Karpaty, Javorníky a Beskydy. Střední 
Západní Karpaty se skládají z Vysokých a Nízkých 
Tater. Vnitřní Karpaty postupují dále na jih do 
Maďarska. 

 Nejvyšším bodem je Gerlachovský štít ve Vysokých 
Tatrách, dosahující výšky 2 655 m. 
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 Řeky na Slovensku většinou pramení a jsou 
málo vodné. 

 Řeky : Dunaj,Váh,Morava,Tisa,Poprad,Dunajec 

 Na Slovensku je také mnoho minerálních 
pramenů 



 Významné odvětví představujeautomobilový 
průmysl 

 Ve východní části země postupně obnovily 
svou výrobu Východoslovenské železárny 

 Chemický, 
a elektrochemický, ropný,potravinářský, papíre
nský a strojírenský průmysl. 
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 Slovensko se nachází v mírném podnebném 
pásu. 

 Většinou na jeho území převládají studenější 
léta a chladné vlhké zimy s vysokou oblačností. 

 Na vyšších vrcholcích hor zůstává sníh až do 
letních měsíců. 
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Bratislavský hrad 
Vyhlídková věž nad 
Dunají 



 Malé a Velké Tatry 

 Popradské pleso 

 Slovenský ráj 

 Malá Fatra 

 Oravská přehrada 



 Nejvíce turistů do země přichází z České 
republiky, Polska a Německa. 

 Slovenštinu používá přes 6 milionů mluvčích. 

 Samostatná Slovenská republika vznikla 1. 
ledna 1993 

 



 Slovensko jsem navštívila před 2 lety, v 
termálních lázních Bešeňová. Moc se mi tam 
líbilo, nejradši mám jejich slovenské langoše. 

 

 



 Jaké je hlavní město? 

 Jaký je počet obyvatel? 

 Jaké řeky protíkají Slovenskem? 

 Jaký je nejvyšší bod? 

 



 http://kuc.cz/35b6f0 

 http://kuc.cz/d23zd4 

 http://kuc.cz/ezzje1 
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Děkuji za shlédnutí. 
Monika Palasová 
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