
MESTÁ A KULTÚRA
NA SLOVENSKU



malá krajina



Slovensko ponúka široký výber možností trávenia voľného času. 

Krajina je charakteristická fascinujúcou históriou, veľkým množstvom 

pamiatok, predovšetkým drevených kostolíkov, zámkov, hradov a prekrásnou 

prírodou od úrodnej Podunajskej nížiny až po Vysoké Tatry. 
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V poslednom čase sa Slovensko teší čoraz viacej obľúbenej 

mestskej turistike za kultúrou a históriou zeme. Návštevníkov 

láka poznávanie starej architektúry, gastroturistika, návšteva 

folklórnych a národopisných podujatí, spoznávanie miestnych 

obyvateľov, oddych, zabáva a relax. na Slovensku je 138 

miest, 2 z nich sú veľkomestá - Bratislava (hlavné mesto 

Slovenska) a Košice - a bezmála 3000 obcí. V mestách žije 

okolo 60 % populácie.

Bratislava1. 

Piešťany2. 

Trnava3. 

Trenčín4. 

Trenčianske Teplice5. 

Žilina6. 

Nitra7. 

Komárno8. 

Banská Štiavnica9. 

Kremnica10. 

Banská Bystrica11. 

Zvolen12. 

Levoča13. 

Poprad14. 

Bardejov15. 

Medzilaborce16. 

Prešov17. 

Košice18. 



Na mape Európy nájdeme len 

málo miest s takou jedinečnou 

polohou a bohatou históriou, 

aké má Bratislava – hlavné mesto 

Slovenskej republiky. Jej pýchou 

je Dunaj – druhý najväčší veľtok 

Európy, ktorý je charakteristický pre 

scenériu Bratislavy.

Moderné, kultúrne hlavné mesto Slovenska kypí životom. 

Toto kozmopolitné univerzitné mesto je centrom života 

na Slovensku. Sídli v ňom prezident, parlament, vláda, 

ministerstvá. Pôsobí tu svetoznáma Slovenská fi lharmónia 

a návštevníci tu nájdu aj Slovenskú národnú galériu. 

Bratislava je mestom plným zaujímavých pamiatok. 

Dominantou mesta je Bratislavský hrad so štyrmi vežami. 

Mestská pamiatková rezervácia je tretia najväčšia na Slovensku. 

Väčšina pamiatok sa nachádza v Starom meste - Primaciálny 

palác, Grasalkovičov palác, Erdödyho palác, Mirbachov palác, 

Palác Leopolda de Pauli, Pálfi ho palác, Zičiho palác, Esterháziho 

Bratislava

Slovenské národné divadlo



palác, Aspremontov letný palác, Dóm svätého Martina, budova 

starého Slovenského národného divadla, v ktorej sa nachádza 

balet a opera, Michalská brána, Františkánsky kostol, Stará 

radnica a iné. Ulice Bratislavy sú, tak ako aj v ostatných 

európskych hlavných mestách, plné obchodov, barov, kaviarní, 

mesto je plné mladých ľudí a turistov z celého sveta. Počas 

celého roka sú na námestiach a v uliciach Starého mesta 

organizované rôzne festivaly, hudobné slávnosti a tradičné trhy.

www.bratislava.sk

Reduta Primaciálne námestie Dunaj pod Bratislavským hradom

Slovenské národné divadlo – stará budova



Najznámejšie kúpeľné mesto na Slovensku – Piešťany, 

leží medzi mestom Trnavou a Trenčínom na rieke Váh. 

Mesto je preslávené najmä svojimi liečivými prameňmi 

a liečivým bahnom. Oboje patria medzi najlepšie a najznámejšie 

na svete. Staršiu časť mesta so zaujímavými stavbami spája 

s Kúpeľným ostrovom krytý kolonádový most. na Kúpeľnom 

ostrove vyviera sírno-uhličitanová, vápenato-horečnatá 

mineralizovaná voda s teplotou 67 – 69,5 stupňov Celzia a ťaží 

sa sírne bahno. V Piešťanoch sa lieči reumatizmus a ďalšie 

Piešťany

ochorenia pohybového ústrojenstva, ako aj nervové poruchy. 

Významnú historickú hodnotu majú klasicistické objekty areálu 

Napoleonských kúpeľov. Cieľom návštevníkov tohto kúpeľného 

mesta sú aj alegorické sochy, plastiky a fontány v parku 

na Kúpeľnom ostrove, termálne kúpalisko, či Lodenica. Obľúbené 

sú aj vodné športy na neďalekej Sĺňave. 

www.piestany.sk

Piešťany

Thermia Palace Hotel Piešťany



Trnava

Trnava je často označovaná ako „slovenský Rím“. 

Vďaka architektonickým skvostom a predovšetkým 

cirkevným pamiatkam je perlou medzi slovenskými 

mestami. V nijakom inom slovenskom meste 

sa na takej malej ploche nenachádza také množstvo 

kostolov, ako tu.

Trnava bola prvým mestom na území dnešného Slovenska, ktoré 

dostalo výsady slobodného kráľovského mesta. Mesto je bohaté 

na množstvo architektonických a kultúrnych pamiatok. Historické 

centrum, ktoré tvorí mestskú pamiatkovú rezerváciu, poskytuje 

možnosť zoznámiť sa s pozoruhodným architektonickým 

súborom, ktorý sa tu formoval niekoľko storočí. Trnava žije 

bohatým spoločensko-kultúrnym životom. Koná sa tu veľa 

podujatí, ktoré svojím významom presahujú hranice mesta: 

Dobrofest je medzinárodný hudobný festival venovaný pamiatke 

Johna Dopyeru, slovenského rodáka a vynálezcu rezofonickej 

alebo rezonátorovej gitary dobro, Trnavské organové dni, Lumen 

- medzinárodný festival gospelovej hudby a iné.

www.trnava.sk

Kostol sv. Mikuláša v Trnave

Trnava



Vďaka strategickej polohe v údolí Váhu a pod 

slávnym Trenčianskym hradom patril Trenčín oddávna 

k najvýznamnejším slovenským mestám. na území 

tohto mesta sa zachoval unikátny autentický 

doklad o prítomnosti rímskych legionárov na území 

dnešného  Slovenska.

Trenčín je centrom stredného Považia s dlhoročnou tradíciou 

výstav a veľtrhov. Mesto je známe i ako „mesto módy“. 

Najznámejšou a najkrajšou pamiatkou Trenčína je Trenčiansky 

hrad. Ide o rozsiahly zrenovovaný hrad, postavený na strmom 

vápencovom brale priamo nad mestom Trenčín. Je národnou 

kultúrnou pamiatkou. Mesto ponúka veľa kultúrnych podujatí, 

z nich najznámejší je „Pohoda“, hudobný festival, konajúci 

sa v Trenčíne zvyčajne koncom júla, hudobné podujatie „Jazz pod 

hradom“, alebo Runway international rock festival. 

www.trencin.sk

Neďaleko Trenčína sa nachádza malebné kúpeľné 

mestečko Trenčianske Teplice. Mestečko, hoci 

nepatrné svojou rozlohou, je jedným z najznámejších 

kúpeľných miest na Slovensku.

Horúce termálne pramene a liečivé bahno sa využívajú na liečbu 

reumatických chorôb a porúch pohybového aparátu, ako 

aj na liečbu ochorení nervovej sústavy. V 19. storočí prešlo 

mestečko významnou výstavbou, kedy nadobudlo svoj súčasný 

charakteristický vzhľad. Dobré meno Trenčianskych Teplíc nešíria 

iba termálne pramene a liečivé bahno. Každoročne sa tu koná 

Medzinárodný fi lmový festival Artfi lm, ktorý prezentuje nové 

trendy v svetovej kinematografi i za účasti slávnych fi lmových 

celebrít. V meste sa nachádza aj Most slávy, na ktorý každý 

rok pribudne tabuľka s menom prítomného významného 

umelca. Pobyt návštevníkov v meste spríjemňuje aj veľmi pekný 

a rozľahlý park.

www.teplice.sk

Trenčín
Trenčianske Teplice

Trenčiansky hrad

Trenčianske Teplice – kúpele



Žilina

Žilina je metropolou severozápadného Slovenska 

a „perlou na Váhu“. Patrí medzi najstaršie slovenské 

mestá a má jedinečnú históriu. V meste návštevníci 

nájdu množstvo unikátnych umelecko-historických 

pamätihodností.

Historické jadro Žiliny je mestskou pamiatkovou rezerváciou. 

Centrom mesta je štvorcové Mariánske námestie s arkádami 

po celom obvode a dvomi priľahlými ulicami. na námestí 

sa nachádza Kostol Obrátenia svätého Pavla s kláštorom 

jezuitov, stará budova radnice so zvonkohrou a baroková 

socha Nepoškvrnenej Panny. Neďaleko námestia stojí Kostol 

Najsvätejšej Trojice, vedľa neho Burianova veža. Budatínsky 

zámok sa nachádza v Žilinskej mestskej časti Budatín, pri 

sútoku riek Váh a Kysuca. Je zachovalý a sprístupnený 

verejnosti. Najstaršou architektonickou pamiatkou Žiliny 

je Kostol sv. Štefana - kráľa v časti Rudiny. Z pravidelných 

podujatí sú najznámejšie Žilinské kultúrne leto, Staromestské 

slávnosti, Jašidielňa (festival tvorivosti postihnutej mládeže) 

a predovšetkým Žilinský festival fašiangových masiek, ktorý 

je jedným z najväčších podujatí v Žiline a zároveň najväčším 

fašiangovým festivalom na Slovensku.

www.zilina.sk

Žilina

Mariánske námestie – fontána



Nitra je najstarším mestským sídelným útvarom 

na Slovensku. Svedčí jej prívlastok „starobylá“, 

pretože už v 9. storočí bola sídlom Nitrianskeho 

kniežatstva. 

Spolu s Trnavou je Nitra jedným z najstarších miest na Slovensku. 

Počiatky jej osídlenia siahajú však až do praveku, ako to 

dokumentujú početné archeologické nálezy. Najvýraznejšou 

pamiatkou Nitry je národná kultúrna pamiatka Nitriansky hrad, 

ktorý sa vypína na skalnom vápencovom vŕšku. Výstavba 

kamenného hradu spadá do obdobia zániku Veľkej Moravy. 

Okrem samotného hradu sa na jeho návrší nachádzajú viaceré 

Nitra

historicky cenné stavby, medzi nimi Kluchov palác so sochou 

Atlanta na nároží a Kňazský seminár s Diecéznou knižnicou. 

Mesto má aj veľa ďalších zaujímavých pamiatok - Mestský palác 

(Župný dom), kostol sv. Petra a Pavla a mnoho ďalších. V Nitre 

sídli známe Divadlo Andreja Bagara, v ktorom sa pravidelne 

v poslednom septembrovom týždni koná medzinárodný festival 

Divadelná Nitra. Dlhoročnú tradíciu má Medzinárodný gitarový 

festival Cithara aediculae, Medzinárodný fi lmový festival 

Agrofi lm, Medzinárodný festival sakrálnej hudby Musica sacra. 

www.nitra.sk

Nitra – mestský hrad

Divadlo A. Bagara



Komárno

Mesto Komárno je najjužnejším a zároveň aj najnižšie 

položeným miestom v Slovenskej republike. 

V Komárne sa nachádza stredoveký hrad, ktorý bol v dobách 

tureckej expanzie v polovici 16. storočia prebudovaný 

na obrannú pevnosť. V rokoch 19. storočia sa mesto stalo 

strategickou vojenskou základňou Rakúsko – Uhorska. 

Celý novodobý pevnostný systém Komárna je národnou 

kultúrnou pamiatkou. Známym rodákom mesta bol hudobný 

skladateľ Franz Lehár (30.4.1870 Komárno - 24.10.1948 

Bad Ischl), ktorý tu prežil časť svojho detstva. Bohaté dejiny 

Komárna a okolia dokumentujú expozície Podunajského múzea. 

Mesto každoročne usporadúva festival „Komárňanské dni“ 

pre domácich a zahraničných návštevníkov na oboch brehoch 

Dunaja v Komárne a v maďarskom Komárome. na festivale 

účinkujú mnohé slovenské aj maďarské skupiny, ale aj hostia 

z iných štátov.

www.komarno.sk

Komárno Komárno – pevnosť

Komárno – Námestie Európy



V historickom jadre mesta - mestskej pamiatkovej rezervácii - 

sa nachádza 360 objektov so štatútom umelecko - historická 

pamiatka. Už z názvu mesta je zjavné, že Banská Štiavnica bola 

baníckym mestom. Ťažilo sa predovšetkým zlato a striebro. 

Súčasná Banská Štiavnica je kultúrno-historické spoločenské 

mesto, ktoré je na prvých priečkach poznávacích cieľov 

Slovenska. Sídli tu aj Banícka a lesnícka akadémia. Tradičným 

podujatím je každoročný septembrový sprievod mestom 

v dobových kostýmoch – sviatok Salamander. Obľúbenými 

podujatiami sú aj Dni sv. Huberta (poľovnícke slávnosti) 

a Šachtág (Večerná zábava akademikov).

www.banskastiavnica.sk

Banská Štiavnica

Jedným z klenotov Slovenska je bezpochyby aj mesto 

Banská Štiavnica, ležiace v strede Štiavnických vrchov. 

Jeho nesporné hodnoty a jedinečnosť ho zaradili 

do Zoznamu svetového prírodného a kultúrneho 

dedičstva UNESCO.

Nový zámok

Salamandrové slávnosti



Stredoslovenské mesto Kremnica patrilo v minulosti 

medzi najbohatšie mestá Uhorska. Jeho sláva 

a bohatstvo plynuli z ťažby zlata, vďaka čomu 

Kremnicu prezývali „zlaté mesto“.

Kremnica

Kremnica je mincové mesto – sídli tu najstaršia mincovňa 

na svete. Zlato a striebro sa v meste a jeho okolí ťažilo 

už od 10. storočia. aj Kremnica patrí k najstarším mestám 

Slovenska, nachádza sa tu veľké množstvo zaujímavých 

kultúrnych historických pamiatok. na Mestskom hrade v Kostole 

sv. Kataríny sa pravidelne koná najväčší organový festival 

na Slovensku Kremnický hradný organ. V auguste sa v Kremnici 

konajú Kremnické gagy, festival humoru a satiry.

www.kremnica.sk

Kremnický mestský hrad

Kremnica – Štefánikovo námestie



Banská Bystrica

Banská Bystrica je metropolou stredného Slovenska. 

Mesto kedysi patrilo do trojice najbohatších 

stredoslovenských banských miest. Vzhľadom na to, 

že medená ruda sa ťažila v jej blízkosti už od dávnych 

čias, prischol jej prívlastok „medená“. 

Banská Bystrica leží v údolí rieky Hron. Mesto bolo 

jedným z popredných banských miest na Slovensku. Ťažilo 

sa predovšetkým striebro, meď a železné rudy. Významnou 

historickou pamiatkou je Kostol sv. Františka Xaverského, ktorý 

bol postavený v roku 1715. Ide o duplikát kostola II Gesu 

v Ríme. Pýchou mesta je ústredné Námestie SNP pretvorené 

na pešiu zónu s neopakovateľnou atmosférou, ktorú jej môžu 

právom závidieť iné mestá. Banská Bystrica je dôležitým 

kultúrnym, administratívnym, ale aj univerzitným centrom 

stredného Slovenska. 

www.banskabystrica.sk



Zvolen

Na sútoku riek Hron a Slatina leží na juhu Zvolenskej 

kotliny mesto Zvolen. Najznámejšou historickou 

pamiatkou mesta je Zvolenský zámok. 

Prvé zmienky o pôvodnej stavbe spadajú do 12. storočia. 

Zámok prešiel postupne viacerými stavebnými úpravami, 

v súčasnosti v ňom sídli Slovenská národná galéria. Je národnou 

kultúrnou pamiatkou. Každý rok sa tu usporadúvajú Zámocké 

hry zvolenské, kde sa stretávajú divadelné a umelecké súbory 

zo Slovenska aj zo zahraničia.

www.zvolen.sk

Zvolenský zámok

Kráľovská sieň Zvolenského zámku Zvolen – Divadlo J. G. Tajovského



Levoča

O spišskom meste sa hovorí, že je „najjagavejším 

kameňom na spišskej korune“. Levoča so svojimi 

hradbami a urbanistikou si zachovala charakter 

stredovekého mesta. 

Mesto je mestskou pamiatkovou rezerváciou a vďaka množstvu 

pamiatok a umeleckých skvostov patrí medzi najkrajšie historické 

mestá na Slovensku. Nachádza sa tu najvyšší gotický drevený 

krídlový oltár na svete a ďalšie zaujímavé pamiatky ohraničené 

pomerne zachovanými mestskými hradbami. 

V meste je zachované množstvo kultúrno-historických pamiatok: 

Chrám Sv. Jakuba, Radnica, Evanjelický kostol, stredoveký 

pranier - klietka hanby a viac ako 60 meštianskych domov 

pochádzajúcich väčšinou zo 14.-15. storočia tvoriacich Námestie 

Majstra Pavla. na prelome septembra a októbra sa v Levoči koná 

Levočské babie leto - hudobný festival v srdci Európy. Hlavným 

cieľom festivalu je každoročne zorganizovať vysoko kvalitný 

medzinárodný hudobný a umelecký festival v regióne Spiš.

www.levoca.sk

Levočská radnica

Plastika Majstra Pavla z Levoče



Poprad je vstupnou bránou do Vysokých Tatier. 

Historicky najvýznamnejšou časťou Popradu, 

turistického východiska do Tatier, je jeho mestská časť 

Spišská Sobota, ktorá predstavuje jeden z najlepšie 

zachovaných stredovekých urbanistických celkov 

na Slovensku.

Jadrom jedinečného mestského celku je šošovkovito pretiahnuté 

námestie, ktoré ohraničuje radová zástavba meštianskych 

domov. V centre mesta sa nachádza Podtatranské múzeum, 

v ktorom sa návštevníci môžu oboznámiť s históriou mesta 

a regiónu. Veľmi cennou expozíciou sú nálezy z neďalekých 

Gánoviec, predovšetkým odliatok mozgu neandertálskeho 

človeka. Medzi pravidelné podujatia patrí Medzinárodný festival 

horských fi lmov, ktorý sa koná v októbri. V meste sa každoročne 

konajú Popradská kultúrna jar/leto/jeseň/zima, v rámci ktorých 

sa uskutočňuje mnoho kultúrnych akcií všetkých žánrov. Kedysi 

samostatné mesto, dnes časťou mesta Poprad je Spišská 

Sobota. Od roku 1950 je mestskou pamiatkovou rezerváciou. 

Zachovali sa tu gotické, renesančné i barokové meštianske 

domy. na námestí na nachádza kostol sv. Juraja, jeho hlavný 

neskorogotický oltár je z dielne majstra Pavla z Levoče.

www.poprad.sk

Poprad

Gánovce – archeologické nálezisko Spišská Sobota

Poprad



Starobylý Bardejov je pýchou nielen Šariša, ale 

aj celého Slovenska. Mesto patrí bezpochyby medzi 

jedno z najkrajších slovenských miest. V roku 2000 

ho právom zaradili do Zoznamu svetového prírodného 

a kultúrneho dedičstva UNESCO.

Najkrajšou z bardejovských pamiatok je určite monumentálny 

Chrám svätého Egídia, ktorý z architektonického hľadiska 

patrí medzi najvýznamnejšie národné pamiatky na Slovensku. 

K najvzácnejším pamiatkam patrí mestská radnica, ktorú v r.1505 

začal stavať majster Alexander. Do mesta a jeho okolia sa oplatí 

Bardejov

zavítať aj za ďalšími kultúrnymi či turistickými cieľmi: Kostol sv. 

Jána Krstiteľa, Židovské suburbium, Šarišské múzeum, Múzeum 

ľudovej architektúry v Bardejovských kúpeľoch, drevené kostolíky 

– najkrajšie a najviac cenené na celom Slovensku, Zborovský 

hrad a ďalšie. V meste je veľa príležitostí k návšteve rôznych 

kultúrnych podujatí aj podujatí pre deti. Bola obnovená tradícia 

„Tokajskej vínnej cesty“, obľúbené sú Bardejovský jarmok 

a Rolandove hry mesta Bardejov.

www.bardejov.sk

Bardejov – Radničné námestie

Bardejov – mestské hradby



Medzilaborce

Mesto sa nachádza v severnej časti Laboreckej 

vrchoviny na sútoku riek Laborec a Vydranka. Mesto, 

kde sa stretávajú 4 náboženstvá, je veľmi rôznorodé 

z pohľadu národnostného zloženia.

Z historického hľadiska bolo mesto zložené väčšinou z Rusínov 

a Židov. V Medzilaborciach sa nachádza unikátne Múzeum 

moderného umenia Andyho Warhola. Múzeum bolo otvorené 

30. júna. Veľká sála múzea patrí originálom a plagátom tohto 

predstaviteľa pop-artu, ktorého rodičia pochádzali z neďalekej 

obce Miková. Múzeum moderného umenia v Medzilaborciach 

je jedinou inštitúciou v Európe, ktorá sa venuje dielu a pôvodu 

jedného z najvýznamnejších umelcov druhej polovice 

20. storočia – Andymu Warholovi. 

www.medzilaborce.net

Múzeum moderného umenia A. Warhola – Medzilaborce 



Prešov

Prešov je tretie najväčšie mesto na Slovensku. Celé 

stáročia bol tradičným rivalom Košíc a Bardejova, 

s ktorými súperil o dominantnosť medzi mestami 

na východnom Slovensku.

V meste sa nachádza veľa cenných pamiatok : Konkatedrála 

svätého Mikuláša (jednoloďová sakrálna stavba) - dominantou 

interiéru je barokový oltár sv. Mikuláša so zachovanou gotickou 

skriňou, pravoslávny katedrálny chrám sv. kniežaťa Alexandra 

Nevského. Prešov je kultúrne mesto, ktoré organizuje v priebehu 

roka niekoľko kultúrnych podujatí aj medzinárodného významu: 

Turbanfest je alternatívny hudobný festival hudby, divadelných 

predstavení a tvorivých dielní, Festival paličkovanej čipky 

s medzinárodnou účasťou paličkárok - trvá 1 týždeň, JAZZ Prešov 

- Medzinárodný jazzový festival.

www.presov.sk

Prešov – Františkánske námestie



Košice sú druhým najväčším mestom Slovenska. 

Sú modernou a multikultúrnou metropolou, 

univerzitným mestom a predovšetkým centrom 

spoločenského života východu Slovenska.

Historické centrum Košíc je  najväčšou mestskou pamiatkovou 

rezerváciou na Slovensku. Pri rekonštrukcii Hlavnej ulice v centre 

Košíc sa v rokoch 1996 a 1998 objavili pozostatky Dolnej 

brány a mesto sa tu zriadilo unikátne podzemné múzeum. 

Košiciam dominuje monumentálny Dóm sv. Alžbety, ktorý 

je najväčším kostolom na Slovensku a zároveň najvýchodnejšie 

ležiacou gotickou katedrálou Slovenska. Každoročne v októbri 

sa v Košiciach koná najstarší európsky a druhý najstarší svetový 

maratón - Medzinárodný maratón mieru, ktorý bol založený 

v roku 1924.

www.kosice.sk

Košice

Košice – Dóm Sv. Alžbety
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Slovenská agentúra pre cestovný ruch
Námestie Ľ. Štúra 1, P. O. Box 35
974 05 Banská Bystrica
Tel.: +421/48/413 61 46
Fax: +421/48/413 61 49
E-mail: sacr@sacr.sk 

Slovenská agentúra pre cestovný ruch
Pracovisko Bratislava
Dr. V. Clementisa 10
821 02 Bratislava
Tel.: +421/2/50 700 801, 821
Fax: +421/2/55 571 654
E-mail: sacrba@sacr.sk 

Slovenská agentúra pre cestovný ruch
Regionálne pracovisko Nitra
Ing. Ronald Turček
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja
Kupecká 3
949 01 Nitra
Tel.: +421/37/ 69 259 23
Mobil: +421 918 336 238
E-mail: turcek@sacr.sk 

Slovenská agentúra pre cestovný ruch
Regionálne pracovisko Prešov
Michaela Rafajová, BSBA
Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Nám. Mieru 2
080 01 Prešov
Mobil: +421 918 336 236 
E-mail: presov@sacr.sk

Slovenská agentúra pre cestovný ruch
Regionálne pracovisko Trenčín
Mgr. Peter Pastier
Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja
Hviezdoslavova 1
911 50 Trenčín
Tel.: +421/32/ 65 37 218
Mobil: +421 918 336 237
E-mail: pastier@sacr.sk 

Slovenská agentúra pre cestovný ruch
Regionálne pracovisko Žilina
Mgr. Martin Vataj
Úrad Žilinského samosprávneho kraja
Komenského 48
011 09 Žilina
Mobil: +421 918 336 277
E-mail: vataj@sacr.sk

ZAHRANIČNÉ ZASTÚPENIA SACR

Česká republika
Slovenská agentura pro cestovní ruch
Ing. Klára Badinková
Jilská 16
110 00 Praha 1
Česká republika
Tel./Fax: +420 224 946 082
Mobil: +420 776 7654 77
E-mail: sacrpraha@seznam.cz

Čína
Slovak Tourist Board
China PR & Consultancy Agency
Mrs. Maria Boyd
B&B International
Offi ce 26E, CITIC Building
No. 19 Jianguomenwai Dajie, Chaoyang District
Beijing 100004, P.R.C.
tel.: +86 10 8526 1228
fax: +86 10 8526 1227
e-mail: bnbint@gmail.com, welcomeslovakia@vip.sina.com

Holandsko
Slowaaks Verkeersbureau
Ing. Ingrid Stupavska
´t Hotel, Leliegracht 18
1015 DE Amsterdam
Nederland
Tel.:+31 20 423 0539
Fax:+31 20 626 7873
E-mail: info@slowaaks-verkeersbureau.nl

Maďarsko
Szlovák Idegenforgalmi Hivatal
Dipl. Ing. Soňa Jelínková
Rákoczi út 15
H 1088 Budapest
Magyarország
Tel.: +36 1 4290049
Fax: +36 1 4290050
Mobil: +36 30 4341368
E-mail: slovakiatourism@slovakiatourism.hu

Nemecko
Slowakische Zentrale für Tourismus
Vertretung Deutschland
Ing. Ingrid Sorat
Zimmerstr. 27
D - 10969 Berlin
Deutschland
Tel: +49/30/25 94 26 40
Fax: +49/30/25 94 26 41
E-mail: sacr-berlin@botschaft-slowakei.de
tourismus@botschaft-slowakei.de

Poľsko
Narodowe Centrum Turystyki Słowackiej
Ing. Ján Bošnovič
ul. Krakowskie Przedmieście 13 pok.17, (budynek hotelu Europejski)
00-071 Warszawa
Polska
Tel./Fax: +48/22/827 00 09
E-mail: sacr@poczta.onet.pl

Rakúsko
Daniel Lukáč
Slowakische Zentrale für Tourismus
Vertretung Österreich
Parkring 12
A - 1010 Wien
Österreich 
Tel.: +43 1 5139569
Fax: +43 1 5139763
E-mail: sacr-wien@aon.at

Ruská federácia
Predstaviteľstvo Slovackovo Upravlenija po Turizmu
Ing. Ľubica Alušicová
Posolstvo Slovackoj Respubliky
Ul. J. Fučíka 17-19,
123 056 Moskva
Rossijskaja Federacija
Tel.: +7/495/251 76 31
Fax: +7/495/251 76 45
E-mail: sacrmow@comail.ru

Veľká Británia
Slovak Tourist Board
The Creative Connection UK Ltd
Mary Stuart-Miller
South Marlands
Itchingfi eld, Horsham
West Sussex RH13 0NN
The United Kingdom
tel.: 0844 700 5100
e-mail: slovakiatourism@virgin.net
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