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ÚVOD
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NÁZOV MESTA

Bratislava sa prvýkrát
v roku 907

Brezalauspurc. Slo

Brezalauspurc  Bra-
slavespurch (najstaršie), cez Posonium 

Istropolis Press-
burg (nemecky), Pozsony
Prešporok  

Bratislav. 
V tvare Bratislava

Wilsonstadt 
– Wilsonovo mesto 

SYMBOLY MESTA

Najstaršie doklady 

Mestský znak (erb) – tvorí ho 

štíte. 

heraldicky 
, ktorých 

 

 

Mestská zástava – 

Bratislavského 
kraja

 
krajov Slovenska a zaberá jeho západnú 

Bratislava I
( ).  je 

Bratislava IV . 

charakter je 

rodý. Nájde
me medzi 

ú

ch

Podunajské Biskupice.
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Najhustejšie osídlená  

Staré Mesto – na jeden kilometer štvorco

²

 – , roz

na Slovensku

Podunajské Biskupice – rozloha 

 – rozloha . Význam

 

 jazero...). Názov má 

lých Karpát.

Moravská cyklistická cesta, ktorá vedie 

 
a 
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 je  – vzdialená , zo je  – od 
.  je

;
:  ;

: ;
: ohyb ;
: .

Nadmorská výška 

:  – 
:  – 

-

zaokrúhlene má 
na 

cii. 
Bratisla-

va I. 
 

 

 a  
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Prvé stopy po trvalom osídlení na území Bratislavy siahajú do mladšej 
kamennej doby. Postupne sa tu vystriedali viaceré etniká, dnes ich 

-

období sa Bratislava a jej okolie ocitli priamo na hraniciach Rímskej 

n. l. sa na území dnešného mesta natrvalo usídlili Slovania. Mohutné 

-

-

–

-
-

-

-

mesto oslobodené sovietskou armádou.

-

mestom.
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Nález prvého pästného klina 
zo Slovenska
 Pästný klin
tvaru – spred 
rokov 

Najstaršie miesto vzniku mesta 
 Bratislavský hradný vrch

n. l. 

Najvýznamnejšia praveká  

 Jantárová cesta

 
v 

charakteru, tzv. oppidá, mali tu dokonca 

Jedno z najrozsiahlejších  
keltských oppíd v strednej 
Európe 
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Najstaršie zvyšky  

 
ského hradu 

  – 
odborníkov je to najreprezentatívnejšia 

Najvýznamnejšia rímska  vojenská stanica
 Gerulata

, a to provincie 

 Limes Romanus.

Najlepšie zachovaný obytný 

 Villa rustica

pamiatku.

Najstarší nález chleba  
  
– 

Príchod prvých Slovanov  
 
národov –
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prvý štátny útvar, známy pod menom 

Jedna z najstarších  

 
hradnom kopci – 

ho datujú priamo do obdobia vlády 

Najstarší písomný záznam  o slovanskom osídlení
Zápis vo  Fuldských letopisoch (Annales 
Fuldenses) –  . Sú to dejiny 

Najstaršia zaznamenaná  

 Bitka pri Bratislave – v roku 907. Starí 

mesta do Uhorska

stredovekého mesta
 

– pamiatky tu pochádzajú  
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Prvá škola
 
v 

Prvý bratislavský po mene 

 Woch  

Prvé mestské privilégiá 
 –  

Najstaršie opevnenie mesta 
 

. 

Najstarší dodnes stojaci kostol 
  

 za 

 a erbe mesta
 

  
Mestský 

 erbovou 

dielni.
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