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Zopár slov o našej krajine nezaškodí ani pre našinca. Takže pár slov o Slovensku, krásnej
krajine v strede Európy.

Hlavné mesto:
Bratislava
Rozloha:
48 845 km2

Slovensko -

Mena:
slovenská koruna SKK

Ekonomické údaje

Podnebie:
mierny klimatický pás, pre ktorý je typické striedanie štyroch ročných období

Slovensko -

Počet obyvateľov:
5 430 000

Obyvateľstvo

Národnostné zloženie:
Slováci 86%, Maďari 11%, Rómovia 2%
Náboženstvo:
rímski katolíci (68,9 %) bez vyznania (13 %) evanjelici (6,9 %)
Gramotnosť:
100%
Úradný jazyk:
slovenečina

Slovensko -

Formality

Vízum:
bezvízový styk pre členské krajiny EU

Cestovné doklady:
platný cestovný doklad alebo iný doklad potvrdzujúci totožnosť a občianstvo
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Důležité telfónne čísla:
Polícia 158
Požiarna ochrana 150
Rýchla lekárska pomoc pri vážnych nehodách a náhlych ochoreniach ohrozujúcich život 155
Integrovaný záchranný systém 112
Elektrické napätie:
230 V
Riziká:
Vzhľadom k nárastu počtu okradnutí a zvlášť vykrádaní osobných automobilov sa odporúča
všetkým pobývajúcim na území SR starať sa o svoj majetok.

Slovensko - Zaujímavosti

Národný park Malá Fatra
Národný park Muránska planina
Národný park Nízke Tatry
Národný park Slovenský raj
Pieninský národný park
Tatranský národný park
Belianska jaskyňa (Balianské Tatry)
Bystrianska jaskyňa (Nízke Tatry)
Demänovská jaskyňa Slobody (Nízke Tatry)
Demänovská ľadová jaskyňa (Nízke Tatry)
Dobšinská ľadová jaskyňa (Slovenský kras)
Domica (Slovenský kras)
Gombasecká jaskyňa (Slovenský kras)
Jasovská jaskyňa (Slovenský kras)
Ochtinská Aragonitová jaskyňa (Slovenský kras)
Važecká jaskyňa (Liptovský Mikuláš)

História

Prvými obyvateľmi dnešného Slovenska boli irylské a keltské kmene. V 1.-2. storočí zanechali
na juhu Slovenska stopy Rimania. Z tohto obdobia pochádza zachovaný nápis na hradnej skale
v Trenčíne, ktorý hovorí o víťazstve rímskej légie pri Laugaritia. Po Rimanoch do oblasti prenikli
germánske kmene a až v 6. storočí prišli z východoeurópskych rovín Slovania. Prvým útvarom
na západnom Slovensku bolo Nitrianske kniežatstvo ako súčasť Veľkomoravskej ríše. Tá v roku
907 pod náporom maďarských kmeňov zanikla a v roku 1018 bolo Slovensko na dlhých 900
rokov pripojené k Uhorsku. V 12. storočí začala kolonizácia jeho vnútrozemia. Na pozvanie
kráľa Gejzu II. prichádzajú nemeckí prisťahovalci. Ich príchod súvisel s rozvojom ťažby rúd. V
stredoveku patrilo Slovensko k najväčším producentom medi, zlata a striebra na svete.
Nemeckí prisťahovalci sa podieľajú na založení ťažobných miest na strednom Slovensku:
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Kremnice, Banskej Bystrice, Banskej Štiavnice.
Začiatkom 14. storočia ovládol veľkú časť Slovenska Matúš Čák Trenčiansky. Začiatkom 15.
storočia silnie prenikanie Maďarov a Poliakov na slovenské územie. Po porážke husitského
hnutia v Čechách pokračujú na Slovensku tzv. bratríci, ktorý v roku 1451 v bitke pri Lučenci
porážajú Maďarov. V roku 1467 je v Bratislave založená univerzita - Academia Istropolitana. Po
bitke pri Moháči v roku 1526 je krajina ohrozená Turkmi. Počas tridsaťročnej vojny bojuje
uhorská šľachta na strane Švédska proti habsburskému cisárovi.
Nasleduje obdobie úpadku, sociálneho útlaku, povstania Uhrov proti Slovákom i Slovákov proti
Uhrom (Juraj Jánošík). Manžel Márie Terézie - Štefan Lotrinský napomáhal rozvoju manufaktúr
na západnom Slovensku. Koncom 18. storočia prichádza prvý pokus o kodifikáciu slovenčiny,
ktorú povýšil v roku 1843 na spisovný jazyk Ľudovít Štúr.
V rok 1863 je založená Matica Slovenská a Slováci vystupujú stále silnejšie proti maďarizácii,
ale ich oslobodenie prináša až porážka Rakúsko-Uhorska v prvej svetovej vojne a vznik
Československa. V období komunistickej vlády bolo zaostalejšie Slovensko industrializované a
dostalo sa takmer na úroveň Českých zemí. Slovensko sa dočkalo svojho samostatného štátu
1. januára 1993, kedy sa rozdelila Československá federatívna republika.
Slovensko sa stalo členom NATO a EU.
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