
#018: (B) Turistika na Slovensku 
 

Ahojte, vítam vás pri počúvaní podcastu SlovakforU. 

Volám sa Zuzana a mojím snom je pomôcť vám naučiť sa slovenčinu. 

Všetky informácie k podcastu spolu s prekladmi do ruštiny a ukrajinčiny nájdete na 

www.slovakforu.sk.   

 

Dnes si povieme, kde radi trávime voľný čas na Slovensku. 

 

Poďme na to! 

 

V ľahšej úrovni podcastu na tému “Aké máme záľuby” sme si povedali, čo sú záľuby a ako 

môžeme tráviť voľný čas rôznymi spôsobmi.  

 

V tejto časti, zameranej viacej na počúvanie, si povieme viac o tom, kde zvykneme tráviť voľný 

čas na Slovensku. 

 

Pandemická situácia v posledných rokoch prinútila ľudí hľadať nové možnosti trávenia voľného 

času. Začali sme tráviť viac času v prírode, v lesoch, parkoch a na rôznych náučných chodníkoch.  

 

Kde teda radi trávime voľný čas na Slovensku? 

 

Miesto, ktoré je na Slovensku veľmi populárne sú Vysoké Tatry. Počas letných mesiacov navštívi 

tento región vyše 1,3 milióna návštevníkov, ktorí oddychujú a načerpávajú sily v nádhernom 

regióne počas jedného alebo viacerých dní. Vysoké Tatry ponúkajú dovolenkárom veľa možností 

pre aktívny odpočinok ako ľahšiu či náročnejšiu turistiku. 

 

Na Slovensku máme veľa možností na vysokohorskú turistiku,no ak ste v okolí Bratislavy, 

nemusíte chodiť ďaleko, aby ste si užili pekné výhľady.  

Pozdieľam s vami 3 tipy na kopce, na ktoré vylezie aj menej zdatný turista, sú ľahko dostupné z 

Bratislavy a disponujú naozaj peknými výhľadmi. 

 

1. tip - Vysoká (754 m. n. m.). Vysoká je druhý najvyšší vrch Malých Karpát s perfektnými 

panoramatickými výhľadmi na okolie a veľkým dreveným krížom na vrchole. 

http://www.slovakforu.sk/


 

2. tip-  Vápenná (752 m.n.m.) Vápenná, pôvodným menom Roštún, je tretím najvyšším vrchom 

v Malých Karpatoch, ale je len o 2 m.n.m nižšia ako Vysoká. Nachádza sa nad obcami Sološnica a 

Plavecké Podhradie, z oboch sa môžete vybrať na jej vrchol. 

 

3. tip- Skalnatá (704 m.n.m.) Skalnatá nie je takmer vôbec skalnatá, skôr trávnatá. Fakt netuším, 

prečo sa tak volá. Každopádne, na vrchole Skalnatej sa týči fotogenický osamotený strom, ktorý 

priam volá „Odfoť si ma!“. 

 

 

Ďalšie miesto, ktoré by som vám rada spomenula sú Čičmany. Obec Čičmany sa nachádza v 

okrese Žilina a preslávila sa originálnymi drevenicami s charakteristickou bielou ornamentálnou 

výzdobou. Jedinečným a charakteristickým prvkom čičmianskych dreveníc sú exteriéry domov 

zdobené geometrickými ornamentmi. Tieto ornamenty nakreslili ženy, ktoré najskôr hlinou a 

neskôr vápnom zdobili domy. Maľba mala chrániť drevené trámy pred vlhkosťou a pred 

rozpraskaním spôsobeným slnečnými lúčmi. Ornamenty sa používali aj vo výšivkách, ktoré 

zdobili čičmianske kroje, obrusy a obrázky. Pamiatkovú rezerváciu tvorí 136 dreveníc. Najlepšie 

zachovaný je jednoposchodový Radenov dom a susedný prízemný Gregorov dom, do ktorých 

umiestnili stálu národopisnú expozíciu. Vďaka nej sa návštevníci môžu oboznámiť s históriou a 

ľudovou kultúrou tejto oblasti. 

 

Veľmi obľúbené sú aj návštevy hradov a zámkov. 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.Na Slovensku je 23 hradov a zámkov a 93 zrúcanín. Ich mapu vám priložím 

do popisu k epizóde.  

 

Takisto sú veľmi navštevované jaskyne. Máloktorá krajina je obdarovaná takým množstvom 

rozmanitých podzemných krasových útvarov ako práve Slovensko. Existuje tu vyše 7 100 jaskýň, 

pričom približne dvadsať z nich môžete 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, môžete zažiť atraktívnu plavbu na loďkách 

po riečke Styx. 



 

 

Ktoré miesto vás zaujalo najviac a chceli by ste ho vidieť? Alebo už ste niektoré z nich navštívili? 

Napíšte mi na email slovakforu@gmail.com. 

Všetky transkripty a cvičenia nájdete na www.slovakforu.sk.  

 

Tak a to bolo na dnes všetko. 

Ak sa vám podcast páči, zdieľajte ho prosím svojim kamarátom. 

Teším sa na vás v ďalšej časti. 

Prajem vám nádherný deň. 

 

http://www.slovakforu.sk/

