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Úvod 

Volám sa Rado (28) a som autorom cestovateľského blogu Nie je túra bez Štúra.  
Blog je zameraný predovšetkým na cestovanie a spoznávanie Slovenska. Snažím sa 
aj vtipnou formou prinášať zaujímavé tipy a rady hlavne na krátkodobejšie výlety, 
lebo dnes vraj nemá nikto na cestovanie čas... No ja chcem ukázať, že aj za krátky 
čas sa dá toho vidieť naozaj veľa :-)

Tento môj e-book Cestovanie po Slovensku: Týchto 23 dôvodov presvedčí aj 
teba dať Slovensku šancu si obdržal/a výmenou za tvoj e-mail. Sľubujem, že Ťa 
nebudem spamovať, ale raz za čas Ťa budem informovať o novinkách z môjho 
cestovateľského blogu Nie je túra bez Štúra, kliknúť môžeš aj na fanpage na FB či 
Instagram :-)

 

 

https://www.hoppeyr.com/
https://www.facebook.com/hoppeyrcom/
https://www.instagram.com/nie_je_tura_bez_stura/


Prečo som si vybral Slovensko JA ? 

Po skoro troch rokoch v zahraničí som sa vrátil na Slovensko, aby som sa konečne 
začal venovať tomu, čo ma baví, a to je písanie. Rozmýšľal som nad tým s čím by 
som mohol písanie prepojiť a cestovanie po Slovensku bolo jednoznačným víťazom. 
Už vo Viedni som si uvedomoval, že aj napriek tomu, že som Slovák, tak ja našu 
krajinu vlastne ani nepoznám a aj to mi pomohlo odhodlať sa na radikálnej zmene 
života a plnenia si sna. A prečo práve Slovensko? Dnes veľmi veľa ľudí cestuje po 
svete, čo je tiež super, no potom to vyzerá tak ako u mňa, že o vlastnej domovine 
nemajú ani tušenia. Nevedia, čo všetko Slovensko ukrýva a ponúka a ja sa to snažím 
aspoň sčasti priblížiť. :-) 



23 dôvodov, prečo dať šancu Slovensku

Vybral som 23 dôvodov, prečo je dobré dať šancu cestovaniu po Slovensku :-) 

Máš určite na výber

Veľa ľudí má pocit, že cestovanie či pravá dovolenka sa počítajú len niekde na pláži a 
pri mori. Ale nemusí to byť vždy len tak :-) Ani také Slovensko nezaostáva a máš si z 
čoho vybrať, či už si fanúšik turistiky alebo letného ničnerobenia a kúpania. Ten hlúpy 
mýtus o tom, že ak sa rozhodneš pre dovolenku na Slovensku či nejaký výlet 
neznamená hneď, že si výberom nejako ohraničený/á.

 

Ušetríš čas pri presune

Ani teba nebaví ten čas, ktorý musíš venovať cestovaniu? Tak ostaň na Slovensku. 
Čas ušetríš určite, ak teda nebudeš chcieť preskúmať opačný koniec Slovenska :-)



TIP

Pozri si aj môj článok: Cestovanie po Slovensku: 9 dôvodov, prečo 

som začal cestovať ja 

Žiadna jazyková bariéra

Jedine tak v rámci nárečia :-)

Ješ, len to, čo poznáš

Toto je veľkou výhodou, lebo nie každému žalúdku robia nejaké exotické špeciality 
dobre, a výlet či dovolenka by mala byť aj o tom, že sa človek dobre naje a jedlo si 
vie dobre vychutnať :-)

https://www.hoppeyr.com/cestovanie-po-slovensku-9-dovodov-preco-som-zacal-cestovat-ja
https://www.hoppeyr.com/cestovanie-po-slovensku-9-dovodov-preco-som-zacal-cestovat-ja
https://www.hoppeyr.com/cestovanie-po-slovensku-9-dovodov-preco-som-zacal-cestovat-ja


Piješ, len to, čo poznáš

To isté platí aj pri pití. Nielen, čo sa alkoholu týka, ale tak vo všeobecnosti. :-)

Ušetríš čas, ktorý by si inak strávil/a na letiskách

A čakačky na letiskách sú niekedy celkom otravné, unavujúce a aj dosť 
vyčerpávajúce...

Aj tvoja peňaženka bude spokojná

Cestovanie po Slovensku nie je až tak finančne náročné, ako si každý myslí a 
vyhovára sa na to... Ušetriť často môžeš aj vďaka tomu, že vieš, čo koľko stojí a kedy 
už zbytočne preplácaš.

Moja prvá túra v Modre



Ušetríš peniaze a čas, ktoré ti inak treba na vybavovanie 

cestovných dokladov či zdravotného poistenia

A všetci dobre vieme, že také úrady sú vyčerpávajúce veľmi veľmi veľmi...

Vieš nájsť miesta, kde nie je milión ľudí

A tak si vieš užiť výlet či nejakú dovolenku aj v tichu a pokoji, lebo aj o tom niekedy 
dovolenka je.

TIP

Pozri si aj môj článok: Návrat na Slovensko: 13 dôvodov, prečo som 

sa vrátil JA 

Minerálne pramene

To, že nemáme more vôbec nevadí. Namiesto toho nájdeš na Slovensku celkom veľa 
minerálnych prameňov, ktoré využívajú aj termálne kúpaliská. Medzi tie najznámejšie 
patria aj tie vo Veľkom Mederi, Štúrove či Bešeňovej.

Príroda, ktorá stojí za to

Na prírodu nie je možné zabudnúť. Už to možno znie ako také klišé, ale naozaj sa 
ňou môžeme pýšiť a určite sa oplatí ju spoznať a zažiť :-)

https://www.hoppeyr.com/navrat-na-slovensko-13-dovodov-preco-som-sa-vratil-ja
https://www.hoppeyr.com/navrat-na-slovensko-13-dovodov-preco-som-sa-vratil-ja
https://www.hoppeyr.com/navrat-na-slovensko-13-dovodov-preco-som-sa-vratil-ja


Synagóga v Spišskom Podhradí

Mega veľa turistických tratí a náučných chodníkov

Priaznivci turistiky u nás majú k dispozícii rozsiahlu sieť trás a chodníkov, 
prechádzajúcich našimi deviatimi národnými parkmi a inými pohoriami. Aj turististika 
je tou správnou voľbou na výlet a cestovanie po Slovensku.

TIP

Pozri si aj môj článok: Kluknava na Spiši: Náučný chodník dáš 

počas jednej túry 

Hrady, zámky či pamiatky UNESCO

Na Slovensku máme vraj vyše 300 hradov, takže je na čase, aby si začal/a aj ty s ich 
spoznávaním. :-)

https://www.hoppeyr.com/kluknava-na-spisi-naucny-chodnik-das-pocas-jednej-tury
https://www.hoppeyr.com/kluknava-na-spisi-naucny-chodnik-das-pocas-jednej-tury
https://www.hoppeyr.com/kluknava-na-spisi-naucny-chodnik-das-pocas-jednej-tury


Hrad Devín

Galérie, múzeá a skanzeny

Ak ťa baví kultúra a umenie, tak aj tie vieš nájsť na veľa miestach po Slovensku.



Stále živá ľudová kultúra

O tom, že na Slovensku sú vďaka viacerým folklórnym spolkom i naďalej populárne 
ľudové tradície ťa presvedčia popri skanzenoch aj folklórne festivaly. Známe sú 
Jánošíkove dni v Terchovej či Folklórny festival Východná a mnoho iných, 
samozrejme :-)

Aj v podzemí máš, čo obdivovať

Na Slovensku máme dokopy vraj vyše 7000 jaskýň a podzemných útvarov. Vedel/a si 
o tom? Lebo mňa toto číslo úplne dostalo. 

Tatry

Tatry si jednoznačne zaslúžia, aby boli samostatným dôvodom :-) miesto ako 
stvorené na vypnutie a načerpanie novej energie. Vedel/a si, že len vo Vysokých 
Tatrách žije Kamzík vrchovský? :-)



Aj v zime tu máš, čo robiť

Na celom Slovensku nájdeš počas zimných mesiacov veľa miest a lyžiarskych 
stredísk. Takže cestovať po Slovensku sa určite oplatí aj v snehu.

Zľavy a tie má každý Slovák rád

Dnes je už na viacerých miestach či vo viacerých regiónoch celkom bežné, že 
poskytujú aj výhodné balíčky, zľavové poukážky a podobne. Napríklad v Tatrách 
funguje Tatra Card, v Bratislave Bratislavská karta pre turistov. Čo sa ti určite 
oplatí :-)

v Šamoríne

Ani zlé počko dovolenku nezničí

V prípade, že sa pokazí počasie, tak sa jednoducho zbalíš a ideš domov.



Krásne dievčatá a ženy

A aj tento dôvod je určite dôležitý. Každý totiž vie, že také pekné dievčatá a ženy ako 
máme na Slovensku vo svete len tak nenájdeš. 

Trojičné námestie v Trnave

“Všade dobre, doma najlepšie”

Celý výlet alebo aj dovolenka sa môžu niesť v duchu “Všade dobre, doma 
najlepšie” :-)

Nebyť skeptický a dať Slovensku jednoducho šancu

Slovensko je super a posledné mesiace to aktívne zisťujem aj prostredníctvom môjho 
blogu. Ak ešte náhodou nie si naladený/á na moju štúrovskú cestovateľskú vlnu 
nezabudni mi dať like na mojej Fanpage či sledovať môj Instagram. :-)



Rado z blogu Nie je túra bez Štúra


