
#023: (B) Kam v Bratislave? 
 
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, kam sa vybrať v Bratislave. 
 
Poďme na to! 
 
V ľahšej úrovni podcastu na tému “Ako sa tam dostanem?” sme si povedali, ako sa 

dostaneme na hocijaké miesto, ktoré hľadáme.  
 
V tejto časti, ktorá bude trochu ťažšia, si povieme, kam sa vybrať, ak ste v Bratislave. Či už 

tu dlhšie žijete, alebo ste prišli len na pár dní, spomenieme si 5 miest, ktoré sa oplatí vidieť a 

sú veľmi turisticky obľúbené. Nakoniec vám prezradím aj moje najobľúbenejšie miesta v 

Bratislave.  
 
Hádam najznámejším miestom v Bratislave je Bratislavský hrad. Týči sa vo výške 85 metrov 

nad hladinou rieky Dunaj a z každého uhla výrazne dotvára panorámu nášho hlavného 

mesta. Mohutná stavba so štyrmi vežami bola kedysi sídlom uhorského panovníka. Dnes je 

Národnou kultúrnou pamiatkou. Konajú sa tu mnohé kultúrne podujatia. Neoddeliteľnou 

súčasťou hradného areálu je aj vynovený park, z ktorého si vychutnáte Bratislavu z rôznych 

uhlov. 
 
Kúsok od hradu vysoko nad Dunajom sa nachádza ikonická stavba UFO. Ročne ju navštívia 

tisíce turistov a je neodmysliteľnou súčasťou a symbolom Bratislavy. V stavbe stojacej 85 

metrov nad Mostom SNP nájdete reštauráciu, kaviareň aj klub. A taktiež vyhliadku, na ktorú 

vás dostane výťah za neuveriteľných 45 sekúnd. Za jasného počasia uvidíte panorámu 

vzdialenú aj viac ako 100 kilometrov a budete mať výhľad aj na ďalšie klenoty hlavného 

mesta ako hrad, Parlament alebo Dóm Sv. Martina. 
 
Ak chcete ísť do prírody, jedným z najobľúbenejších miest je Železná studnička. Táto 

oddychová lokalita v bratislavskom lesnom parku dostala meno podľa železitej vody, ktorá tu 

pramení. Je jednou z najvyhľadávanejších a najobľúbenejších prírodných lokalít. Prispela k 

tomu aj bezprostredná blízkosť Bratislavy a výborná dostupnosť akýmkoľvek dopravným 

prostriedkom. Leží na križovatke viacerých turistických a cyklistických chodníkov. Okrem 
ľahšej turistiky sa tu dá robiť množstvo aktivít ako opekačky, grilovačky, aktivity s deťmi a je 

tu aj sedačková lanovka na Kolibu, kde sa nachádza vyhliadková veža Kamzík.  
 
Televízna veža na Kamzíku v Malých Karpatoch je s jej vrcholom vo výške 635 metrov 

najvyššou stavbou v Bratislave a najvyššou vežou na Slovensku vôbec. Jednou z 

najpopulárnejších atrakcií Kamzíka je reštaurácia s vyhliadkovou plošinou ponúkajúcou 

http://www.slovakforu.sk/


miesto odkiaľ si vychutnáte výhľad na mesto.  
 
Ak radi sadnete na bicykel, vyskúšajte Cyklomost slobody, ktorý sa takmer volal Most 

Chucka Norrisa. Most spája Devínsku Novú Ves a rakúsky Schlosshof a vedie ponad rieku 
Moravu. Spája zaujímavé slovenské a rakúske cyklotrasy. Cesta vás dovedie do kraja, ktorý 
kedysi obývali Rimania, Kelti aj Habsburgovci, alebo napríklad aj na nádherný barokový 
zámok Schlosshof. Stredom mostu vedie čiara, ktorá oddeľuje Slovensko od Rakúska.  
 
To bolo 5 miest, kam sa môžete vybrať v Bratislave. Je ich však omnoho viac a niekedy 
nabudúce si spomenieme ďalšie.  
 
Nakoniec s vami pozdieľam moje obľúbené miesta. Rada trávim čas pri vode, či už je to 

Kuchajda, Štrkovec alebo Zlaté piesky, kam sa chodím celý rok kúpať, aj cez zimu alebo 

rada vybehnem do račianskych lesov, napríklad na Sakrakopec, kde je pamätník leteckého 
nešťastia z roku 1966 a po ceste nestretnete priveľa ľudí.  
 
Ak ma niekde stretnete, budem rada ak sa mi prihovoríte a rada si s vami precvičím 

slovenčinu :)  
 
Ak chcete ísť aj ďalej od Bratislavy, odporúčam vám vypočuť si epizódu 18, Turistika na 

Slovensku, kde spomínam aj tri kopce v okolí mesta, na ktoré sa oplatí vyliezť.  
 
Máte aj vy nejaké obľúbené miesto v Bratislave? Budem rada ak mi o ňom dáte vedieť 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. 
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