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KELTSKÉ OSADY

Keltské sídliská sú pomerne rozľahlé, žili tam najmä 
roľníci - chovatelia dobytku (mäso, záprah, vlna), zatiaľ 
čo vládnuca vrstva dávala prednosť životu v 
opevnených osadách vybudovaných na 
neprístupných miestach. Keltské domy mali okrúhly i 
obdĺžnikový tvar, bývali mierne zapustené do zeme. V 
zásade išlo o zrubové stavby. Kmene stavali na svojom 
území aj sídliská mestského typu - oppidá.

https://sk.wikipedia.org/wiki/Oppidum_(%C5%BEelezn%C3%A1_doba)


RÍMSKE OSADY

V mestách stáli kamenné budovy a barbari stále 

bývali v drevených chyžiach, občas iba prístreškoch.



SLOVANSKÉ OSADY

Hlavným typov obydlia Slovanov boli viac či menej 

do zeme zahĺbené domy – zemnice. Vyskytovali sa 

už od paleolitu ako jedna z univerzálnych foriem 

obydlia v sprašových oblastiach stredovýchodnej 

Európy. V strednej Európe boli všeobecne známe od 

halštatskej doby.



VEĽKOMORAVSKÉ SÍDLA

Slovania budovali opevnené hradiská. Často využili 

a rozšírili opevnenia, ktoré existovali už pred ich 

príchodom. Okrem obrannej funkcie slúžili hlavné 

hradiská ako sídla vyššie postavených ľudí a 

hospodárske a kultúrne centrá, v ktorých sa 

koncentrovali remeslá a obchod. 



UHORSKÉ HRADY A ZÁMKY
Mnohé hrady a zámky pochádzajú z obdobia

Uhorska. Obyvatelia hradov a zámkov sa stravovali

s ohľadom na okolité podmienky a napríklad na

Vianoce si nedávali darčeky, ako to poznáme

dnes.



STREDOVEK V UHORSKU

Mestá na Slovensku vznikli až v stredoveku. Pri zakladaní miest a mestskej siete

sledovali uhorskí panovníci dva hlavné ciele: hospodársky a obranný.

Dediny sa menili na mestá najmä v oblastiach rudných ložísk, na rušných

cestách, vo frekventovaných podhradiach alebo na križovatke ciest, v

úrodných oblastiach. Poloha a príroda teda určila základný charakter troch

typov miest na Slovensku: banských, obchodných (resp. remeselnícko-

obchodných) a stredísk poľnohospodárskej výroby.

Významný podiel na vzniku a rozvoji miest v Uhorskom kráľovstve, a teda aj na

Slovensku, mali kolonisti zo Západu, najmä z nemeckých krajín.



BÝVANIE V 19. A V PRVEJ 

POLOVICI 20. STOROČIA

Ľudia sa začali sťahovať do miest 

za prácou, preto potrebovali byty. 

Začali sa stavať niekoľkoposchodové 

domy s viacerými bytmi. Rovnako narastá aj 

výstavba domov.



AKO BÝVALI ĽUDIA V SOCIALIZME

Koncom 50-tych rokov začala výstavba prvých 

panelových domov na Slovensku. Elektrina bola 

zavedená v poslednej dedine v roku 1960. Výstavba 

Petržalky – najväčšieho sídliska na Slovensku začala 

v roku 1973. Populárne bolo mať niekde v 

Československu chatu, alebo aspoň záhradku za 

mestom.



SLOVENSKO DNES

Nové technológie umožňujú stavbu rôznorodých domov a 

interiérov, veľa sa hovorí teraz o nízkoenergetických 

domoch, alebo aj o inteligentných domoch (kde si napr. 

kúrenie, vetranie nastavujete cez internetovú aplikáciu). 



ČASOVÁ OS

Cieľom našej úlohy bolo ukázať aké bolo Slovensko 

v minulosti a aké je dnes. Ako ľudia žili a aké mali 

obydlia. Časovú os zobrazuje strom, ktorého korene 

ukazujú minulosť a koruna stromu je súčasnosť. My 

deti sme budúcnosť. Budeme ďalej rásť a kvitnúť ako 

koruna stromu.



ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ.


