






Nazwa oficjalna: Republika Słowacka (SR) 

 Data powstania państwa: 1 stycznia 1993 

Jest członkiem: UE (od 1 maja 2004),  

 Powierzchnia: 49 035 km2 

 Położenie: Europa Środkowa (17° – 22° dług. geogr., 47° – 49° szer. 

geogr.) 

Centralna część i północ państwa są górzyste (Łuk Karpacki), dla 

wschodu i południa państwa typowe są niziny (cenne 

tereny  rolnicze). Najważniejsza słowacka rzeka Dunaj, łączy 

stolicę RS Bratysławę z dwiema stolicami sąsiednich państw – 

Wiedniem i Budapesztem. 

 Granice z sąsiednimi państwami: Węgry (654,8 km), Polska (541,1 

km), Republika Czeska (251,8 km), Austria (106,7 km), Ukraina 

(97,8 km) 

 Podział administracyjny: 8 województw  (Bratysławski, Trnawski, 

Trenczański, Nitrzański, Żyliński, Bańskobystrzycki, Preszowski, 

Koszycki) 79 powiatów, 138 miast, 2891 miejscowości (włącznie z 

miastami) 

  

 



 Stolica: Bratysława (465 327 mieszkańców do 1.  6.  2012) 

Liczba ludności: 5 412 008 (do 30.  6.  2013 r.) 

 

Język urzędowy: słowacki 

Narodowości: narodowość słowacka (80,7 %), węgierska (8,5 %), romska (2 

%), czeska (0,6 %), rosyjska (0,6 %), ukraińska (0,1 %), niemiecka (0,1 %), 

polska (0,1 %) i inne (7,3 %) 

 Religia: 

– wierzących ok. 86,6 %  z tego: 

rzymskokatolicy (62 %), ewangelicy  (5,9 %), grekokatolicy (3,8 %), 

zreformowani chrześcijanie (1,8 %), prawosławni (0,9 %) 

– inni (12,2 %) 

– bez wyznania ok. 13,4 % 

 Jednostka monetarna: euro (od 1.  1.  2009 roku) 



Stolica Republiki Słowackiej BRATYSŁAWA (BRATISLAVA), nazywana także „Klejnotem 

Dunaju“ może się poszczycić nie tylko bogatą historią (przez kilkaset lat była stolicą 

ówczesnych Węgier), ale także interesującą współczesnością (stanowi ona 

centrum najbardziej dynamicznie rozwijającego się regionu w Europie Środkowej). 



Słowacja – kraj bogaty w światowe 

dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze 

 

 Już w 1993 roku wpisano na Listę Światowego dziedzictwa UNESCO 

trzy obiekty: Zamek Spiski wraz z okolicą (Spišský hrad), Bańską 

Szczawnicę (Banská Štiavnica) oraz Wlkoliniec (Vlkolínec), w 2000 

roku dodano jeszcze historyczne szaryskie miasto Bardziejów 

(Bardejov), w 2008 roku drewniane kościoły Łuku Karpackiego  

a w 2009 roku historyczne miasto Lewocza (Levoča). 

 



Najbardziej rozległym obiektem jest Zamek Spiski (Spišský hrad) – 

największy średniowieczny kompleks zamkowy w Europie Środkowej  

oraz jego okolice z miasteczkiem Spiskie Podgrodzie (Spišské Podhradie  

z typowymi renesansowo – barokowymi kamienicami mieszczańskimi) 

http://slovakia.travel/pl/miejsca-pobytowe/najlepsze-na-slowacji/zamek-spiski




W czerwcu 2009 roku do tego zespołu zabytków spiskich dodano również 

dawne, stare miasto Lewocza. Bańska Szczawnica (Banská Štiavnica) jest 

miejskim zespołem zabytkowym, reprezentującym tradycje górnicze na 

Słowacji. 



Wyjątkową ogólnoświatową wartość mają drewniane kościoły Łuku 

Karpackiego: rzymsko-katolickie kościoły w Hervartove i Tvrdošíne, 

ewangelickie kościoły artykularne w Kežmarku, Leštinách i Hronseku, 

cierkwe obrządku wschodniego w Bodružali, Ladomirovej oraz Ruskej 

Bystrej. 

http://slovakia.travel/pl/miejsca-pobytowe/najlepsze-na-slowacji/drewniane-kosciolki-po-slowackiej-stronie-karpat
http://slovakia.travel/pl/miejsca-pobytowe/najlepsze-na-slowacji/drewniane-kosciolki-po-slowackiej-stronie-karpat


Wśród zabytków przyrodniczych umieszczonych na Liście Światowego 

Dziedzictwa UNESCO Słowację reprezentują jaskinie i przepaście 

Słowackiego Krasu (Slovenský kras) oraz Dobszyńska Jaskinia Lodowa 

(Dobšinská ľadová jaskyňa).  

http://slovakia.travel/pl/miejsca-pobytowe/najlepsze-na-slowacji/jaskinie-slowackiego-krasu
http://slovakia.travel/pl/miejsca-pobytowe/najlepsze-na-slowacji/jaskinie-slowackiego-krasu


W czerwcu roku 2007 wpisano na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO obszar 

Karpackich puszcz bukowych, leżących na terytorium Słowacji i Ukrainy. Puszcze 

Stużyca (Stužica), Rożok (Rožok), Haweszowa (Havešová) w Górach Bukowskich  

i puszcza Vihorlatský prales w Górach Wihorlackich wchodzących w skład Obszaru 

Chronionego Krajobrazu (CHKO) Vihorlat stały się w ten sposób światowymi 

unikatami przyrodniczymi. Pierwsze ze wspomnianych znajdują się w rejonie 

Parku Narodowego Połoniny (Národný park Poloniny). 

 

 



DZIĘKUJEMY…. 
 

 

 

 

 

Źródło: http://slovakia.travel/pl/miejsca-pobytowe/regiony-turystyczne 


