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1 GEOGRAFICKÁ POLOHA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Rozloha Slovenskej republiky je 49 034 km2. Počet obyvateľov Slovenskej republiky je 
5 410 836 (stav k 31. 12. 2012). Hustota zaľudnenia je l10,3 obyv./ km2.  

Tvar štátneho územia Slovenskej republiky je predĺžený v rovnobežkovom smere. Za 
najdlhší rozmer Slovenskej republiky považujeme líniu, ktorá ide od Záhorskej Vsi na západe 
až za Novú Sedlicu na východe a má dĺžku 429 km. Geometrický stred nášho štátneho 
územia (ťažisko kartografickej plochy) je kóta Hajný grúň l208 m n. m. v 
geomorfologickom celku Poľana. Maximálnu dĺžku v smere poludníka má Slovenská 
republika na západe medzi Dunajom pri Štúrove a Skalitým na Kysuciach l95 km. Medzi 
Tatrami a Lučencom sa šírka štátu zužuje na l07 km a najmenšia je medzi Orlovom 
a Turnianskym Podhradím 76 km. 

 
Tab 1 Dĺžka hraníc Slovenskej republiky v km 
 

Štát dĺžka hraníc podiel na celkovej dĺžke v % 
Maďarsko 664,7 40,0 
Poľsko 541,1 32,6 
Česká republika 251,8 15,1 
Rakúsko 106,7 6,4 
Ukrajina 98,5 5,9 
SPOLU 1663,0 obvod 100,00 

 
Zdroj: Štatistická ročenka SR 2005, Štatistický úrad SR, Veda SAV 2005. 

 
Približne dve tretiny našich hraníc má prírodný charakter, ktorých deliaca funkcia 

je zdôraznená prírodnými prekážkami. Tvoria ich vyššie masívne pohoria, prípadne 
väčšie rieky bez brodov. Za také hranice považujeme hranice Slovenska s Poľskom na 
hrebeňoch Karpát, a hranicu s Českou republikou. Obdobne i hranica s Ukrajinou od 
Kremenca 1221 m n. m. po Popriečny 1024 m n. m. je prírodná. Prírodné hranice tvorí rieka 
Morava západne od Skalice až po sútok s Dyje s Českou republikou a po Devín s Rakúskom. 
Analogický je l49,9 km dlhý úsek hraníc s Maďarskom na Dunaji od Čunova k pohoriu 
Burda, ktorý tvorí prúdnica rieky. Južne od Veľkej nad Ipľom až po sútok s Dunajom tvorí 
hranicu republiky s Maďarskom rieka Ipeľ (108,7 km) a úsek od Michalian ku Slovenskému 
Novému Mestu riečka Roňava (15 km). Na kratších úsekoch tvoria hranice rieky Hornád 
(10,4 km) v Košickej kotline, Poprad (31,1 km), Dunajec (16,8 km). 

Úseky umelých hraníc, ktoré nekladú prekážky doprave sú obyčajne v nížinách, 
alebo v medzihoriach. K takým patrí úsek hranice s Ukrajinou od Vyšného Nemeckého po 
Tisu, ďalej hranica s Rakúskom medzi Bratislavou a Čunovom a  úsek hranice s Maďarskom 
voVýchodoslovenskej nížine, ale aj západnejšia časť, ktorá prebieha intravulkanickou 
brázdou, medzi vulkanickými pohoriami Slovenska a Maďarska.      

Absolútna poloha. Slovenská republika leží v stredných geografických šírkach severnej 
pologule (Tab. 2). Cez naše územie prechádza 48° a  49° rovnobežka s. g. š.           

Šírkový rozdiel l°53' je veľmi malý a znamená nepatrný rozdiel v uhle dopadu slnečných 
lúčov. Geografická poloha medzi 48° a 49° rovnobežkou je klimaticky veľmi priaznivá. 
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Vyplýva z nej že Slovenská republika leží v severnom miernom pásme s pravidelným 
striedaním sa ročných období. 

 
Tab. 2 Absolútna poloha územia Slovenskej republiky    
 

Hodnota krajných bodov Katastrálne územie obce 
Južná 47°43' 54" s. g .š. Patince 

Severná 49°36' 52" s. g. š. Oravská Polhora 
Západná 16°50' 05" v. g. d. Záhorská Ves 

Východná 22°34' 04" v. g. d. Nová Sedlica 
 

Zdroj: Štatistická ročenka SR 1997,  s. g. š.= severná geografická šírka, 
v. g. d.= východná geografická dĺžka 

 
Poloha na západnom okraji euroázijského kontinentu, nie vo veľkej vzdialenosti od 

Atlantického oceána, spôsobuje, že zimy u nás sú mierne a letá nie príliš teplé. Slovenská 
republika má prevažne črty oceánskeho podnebia aj  na východe, aj keď tu je podnebie o 
niečo výstrednejšie s teplejším letom a chladnejšou zimou. 

Slovenská republika nemá výhodu prímorských štátov. Leží mimo tzv. pobrežného 
pásma, ktoré je ohraničené líniou 250 km od pobrežia mora, ale vnútrozemská poloha je 
mierna, lebo vzdialenosť jednotlivých morí je menej ako l000 km (mapa 10). 
Vnútrozemskú polohu zmierňuje poloha nášho štátu na Dunaji, ktorý ho spája 
prostredníctvom kanála Dunaj - Mohan - Rýn s Rotterdamom v Severnom mori a Sulinou v 
Čiernom mori.  

Významný je aj aspekt polohy k veľkým povrchovým jednotkám Európy. Podľa 
tektonického členenia európskej pevniny patrí naše územie k Neoeurópe, teda k tej časti 
kontinentu ktorý vznikol vrásnením počas alpínskeho vrásnenia v kriede a treťohorách. 
Slovenská republika leží v nadmorskej výške od 94 m (vyústenie rieky Bodrog zo SR) do 
2655 m (Gerlachovský štít). Výškový rozdiel týchto bodov je 2561 m. Izohypsa 300 m n. 
m. rozdeľuje územie republiky na dva základné výškové stupne. Stupeň nížin do 300 m n. 
m. a stupeň vysočín od 301 m n. m. do 2655 m n. m. 

 
Tab. 3 Výškové rozpätie povrchu Slovenskej republiky 
 

Výškové rozpätie Názov výškového stupňa Plocha v % 
do 300 m n. m. nížiny 40 % 

od 301 – 800 m n. m. nízke vysočiny 45% 
od 801 – 1500 m n. m. stredné vysočiny 14 % 

nad 1 501 m n. m. vysoké vysočiny 1% 
 
Územím Slovenskej republiky prechádza dôležitá hydrografická hranica, hlavné 

európske rozvodie, ktoré oddeľuje rieky odtekajúce z nášho územia prostredníctvom Dunaja 
a jeho prítoku Tisy do Čierneho mora (úmorie Čierneho mora 47 086 km2) a rieky 
odtekajúce z povodia Popradu a Dunajca prostredníctvom Dunajca, ktorý sa vlieva do Visly 
patriace k úmoriu Baltského mora (l 950 km2). Väčšia časť riek tečúcich do Dunaja má 
juhozápadný smer, menšia odteká na juhovýchod do Tisy. 
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Slovenská republika leží v miernom pôdnogeografickom pásme, v pôdnogeografickej 
oblasti strednej Európy v zóne kambizemí a luvizemí, ktoré tu spolu so sprievodnými typmi 
intrazonálnych pôd (rendziny, nivné pôdy a pod.) prevládajú v pôdnej pokrývke. 

Podľa fytogeografického členenia sveta zaujíma naše územie polohu v rámci 
fytogeografickej oblasti Holoarktis a jej eurosibírskej podoblasti, v krajinnom ráze v ktorej sa 
najviac uplatňujú zmiešané listnaté lesy, pokiaľ neustúpili kultúrnej stepi. 

Z hľadiska zoogeografickej regionalizácie patrí Slovenská republika k Arktogee do jej 
paleoarktickej zoogeografickej oblasti, eurosibírskej podoblasti s provinciou listnatých lesov a 
stepí. Stepná fauna bola do veľkej miery vplyvom hospodárenia zdecimovaná. 




