
CESTUJEME DO BRATISLAVY

1) Nájdite Bratislavu na mape Slovenska v školskom atlase a opíšte jej polohu – prírodnú 

a administratívnu. Odhadnite jej vzdialenosť (v km) od Banskej Štiavnice.

2) Ako by ste do Bratislavy cestovali? Pomocou Google Maps (alebo Mapy.cz) nájdite trasy, kadiaľ je 

možné cestovať autom z Banskej Štiavnice do Bratislavy. Koľko je to kilometrov?

3) Ktorá z navrhovaných trás je najkratšia? Koľko cesta trvá? Cez ktoré mestá by ste počas cesty 

prechádzali?

4) Koľko litrov benzínu by ste na ceste do Bratislavy spotrebovali, ak by malo vaše auto priemernú 

spotrebu 7 litrov na 100 kilometrov? Koľko eur by ste za toto množstvo benzínu zaplatili na čerpacej 

stanici, ak liter stojí 1,40 eur? Koľko stojí takáto spiatočná cesta do Bratislavy?

5) Ako sa dá z Banskej Štiavnice cestovať do Bratislavy autobusom alebo vlakom? Premávajú medzi ňou 

a Bratislavou aj priame spoje? Koľkokrát denne? Vyhľadajte čas najlepšieho dopravného spojenia 

do Bratislavy pre prípad, že by ste v nej chceli byť zavčas ráno a pre prípad, že vám v nej stačí byť okolo 

obeda. Cestovné poriadky nájdete na stránke cp.sk. Vybrali by ste si radšej cestovanie vlakom 

alebo autobusom? Svoj výber vysvetlite.

6) Ak sa vám podarilo zistiť aj cenu cestovného lístka, porovnajte cenu cestovania do Bratislavy autom 

a verejnou dopravou (vlak alebo autobus). Pri akom počte cestujúcich by sa oplatilo už viac cestovať 

autom?

http://cp.sk/


PO STOPÁCH MINULOSTI

1) V  Google Maps vyhľadajte Bratislavu a nastavte zobrazenie na satelitnú mapu (ikona vľavo dole). 
Na mape nájdite Staré mesto a Bratislavský hrad. Spoznajte ich bližšie opakovaným preletom v 3D 
zobrazení. Uhol pohľadu v mape meníte držaním klávesu CTRL a pohybom myši pri držaní jej ľavého 
tlačidla.

2) Pozorne si preštudujte vedutu, ktorá zobrazuje Bratislavu na konci 16. storočia. Čo sa odvtedy 
v Bratislave zmenilo, ktoré časti mesta a budovy ste schopní na historickej vedute rozoznať? Môžete si 
pomôcť aj mapou. Ako sa cestovalo cez Dunaj, keď nebol premostený? Ako sa mesto volalo predtým, 
ako bolo v roku 1919 premenované na Bratislavu?

3) Pokúste sa v Google Maps vyznačiť rozlohu mesta v 16. storočí (obkoleste ju kurzorom myši). Ako sa 
ešte aj dnes odlišuje zástavba v Starom meste od svojho okolia?

4) História Bratislavy siaha ďaleko pred obdobie stredoveku. Jej územie bolo osídlené už v praveku. 
Na rozhraní letopočtov tu žili Kelti, ktorí mali na hradnom vrchu opevnené sídlo (oppidum). Z tohto 
obdobia boli na území mesta objavené aj strieborné keltské mince s nápisom BIATEC (obrázok). Ich 
motív bol pred zavedením eura na slovenskej 5-korunovej minci. BIATEC sa dá v Bratislave vidieť 
aj v súčasnosti. Pomocou režimu Street View (žltý panáčik) nájdite jeho veľkú plastiku (sochu). 
Nachádza sa na ulici Imricha Karvaša pred najvyššou budovou Slovenska (výška 111 m) v tesnej 
blízkosti obrátenej pyramídy. Aké inštitúcie sídlia v spomínaných budovách?

http://dikda.eu/wp-content/uploads/2014/03/VEDUTA_BRATISLAVY-1024x643.jpg
https://sk.wikipedia.org/wiki/Biatek#/media/File:Web_Biatec.jpg


PO STOPÁCH MINULOSTI

5) Neskôr bolo územie Bratislavy osídlené Slovanmi. Odhaľte identitu stavby, ktorá dokazuje, že tu 
bolo významné veľkomoravské osídlenie. Kde sa táto stavba, z ktorej sa zachoval len pôdorys, 
nachádza a načo slúžila? Pri jej hľadaní v mape vám pomôžu obrázok a básnička nižšie:

Po mačacích hlavách 
cez Žigmundovu bránu,
ktorú dal stavať kráľ
na svoju večnú slávu.



PO STOPÁCH MINULOSTI

6) Po prehratej bitke pri Moháči v roku 1526 a tureckom zabratí južných častí Uhorska (vrátane Budína, 

korunovačného mesta Stoličného Belehradu a Ostrihomu) bolo potrebné ustanoviť nové správne centrum 

krajiny, v ktorom by prebiehali aj korunovácie kráľov. Malo to byť mesto, v ktorom by bola zaručená 

bezpečnosť panovníka a cirkevných hodnostárov a súčasne čo najbližšie k Viedni. Voľba padla 

na Bratislavu. Od roku 1563 do roku 1830 bolo v tamojšom Dóme sv. Martina korunovaných 11 uhorských 

panovníkov. Nechýbala medzi nimi ani Mária Terézia. Korunovačný sprievod mal pevne stanovenú trasu, 

ktorá je dnes v uliciach mesta vyznačená značkami v dlažbe. Korunovácie si mesto každoročne pripomína 

aj korunovačnými slávnosťami, ktoré sú atrakciou pre miestnych i turistov.

Pozorne si prečítajte text opisujúci 

priebeh korunovácií a v Google Maps ho 

pomocou nástroja “Vaše 

miesta” vyznačte do mapy. Do mapy 

môžete okrem trasy vyznačiť (bodovo) 

aj jednotlivé zastavenia. Pri tvorbe 

mapy je nutné prihlásenie do konta 

Google (napr. cez Gmail). V prípade, 

že trasu korunovačného sprievodu 

nedokážete do mapy vyznačiť, sledujte ju 

aspoň “prstom na mape”. Začnite od Dómu 

sv. Martina.

Ilustračný obrázok – Korunovácia Márie Terézie v roku 1741

https://lepsiageografia.sk/wp-content/uploads/2019/03/korunova%C4%8Dn%C3%A9_sl%C3%A1vnosti.pdf


NA VÝLETE V BRATISLAVE

1) Koľko mostov vedie cez Dunaj? Ako sa volajú? Zmerajte dĺžku mostu (pravé tlačidlo myši – merať 
vzdialenosť), ktorý preklenuje rieku pod Bratislavským hradom.

2) Na návšteve u prezidentky. Navštívte Grasalkovičov palác a jeho záhradu, nebojte sa pomocou 
Street View vojsť dovnútra.

3) Kde sídli parlament (Národná rada Slovenskej republiky)? Hľadajte pri Bratislavskom hrade.

4) Pomocou režimu Street View si užite vyhliadku z Bratislavského hradu na rieku Dunaj 
(bit.ly/hradvyhliadka). Ktoré bratislavské sídlisko sa rozprestiera na druhom brehu rieky? Je najväčšie 
na Slovensku a žije v ňom viac ako 100-tisíc ľudí. Ako by sa váš život zmenil, ak by ste bývali v jednom 
z jeho panelákov?

5) Neďaleko Bratislavy je obec Devín s legendárnym hradom. Nájdite ho na mape a preskúmajte sútok 
riek pod ním.

6) Čo by ste robili a kam by ste šli počas vašej návštevy Bratislavy? Nájdite si pre seba najlepší program 
na stránke kidstown.citylife.sk (ak sa ešte stále cítite ako deti) 
alebo na citylife.sk a visitbratislava.com (spustite slovenskú verziu).

http://bit.ly/hradvyhliadka
https://kidstown.citylife.sk/
https://www.citylife.sk/
http://www.visitbratislava.com/sk/


NA VÝLETE V BRATISLAVE

7) Ak by ste s rodinou či partiou ostali v Bratislave viac dní, potrebovali by ste ubytovanie. Skúste 
nejaké vyhľadať pomocou služby booking.com. Nájdete ubytovanie v Bratislave pre štyroch v cene 
do 100 eur / noc? Ako sa mení cena ubytovania smerom von z historického centra? Aký typ 
ubytovania vychádza najlacnejšie (hotel, hostel, penzión…)? Vyhľadať ubytovanie môžete 
aj cez službu airbnb.com, na ktorej nájdete na prenájom súkromné izby, byty alebo domy.

8) Z výletu sa ešte v nedávnej v minulosti patrilo poslať pohľadnicu. Takýto pozdrav poteší 
prijímateľa aj dnes. A práve to je vašou poslednou úlohou. Napíšte pozdrav z Bratislavy svojej rodine 
či priateľom – využite k tomu prázdnu pohľadnicu (stiahnuť tu). Text môže obsahovať vaše zážitky 
a dojmy z virtuálneho výletu v hlavnom meste, alebo vaše hodnotenie aktivít, ktoré vás 
na vyučovaní preniesli do Bratislavy. Nezabudnite na správne napísanú adresu.

https://www.booking.com/index.sk.html?label=gen173nr-1BCAEoggI46AdIM1gEaM0BiAEBmAEiuAEGyAEM2AEB6AEBiAIBqAID;sid=1f408d014d55cca04a3522a3d6f977ca;keep_landing=1&sb_price_type=total&
https://airbnb.com/
https://lepsiageografia.sk/wp-content/uploads/2019/03/poh%C4%BEadnice_pr%C3%A1zdne_na_tla%C4%8D.pdf

