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12. Manažérske zhrnutie:  

Kľúčové slová: kultúrno- historické pamiatky, prírodné pamiatky, Bojnice, zámok, Pálfi, 

Huňady, Národná kultúrna pamiatka 

 

Stručná anotácia: 

 

Hlavnou témou  bolo riešenie problematiky významu kultúrno- historických a prírodných 

pamiatok Slovenska pre cestovný ruch. 

 

 

13.  Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 

 

Hlavnou témou stretnutia bolo určiť výhody kultúrno- historických a prírodných pamiatok 

pre daný región. 

 

http://www.trnava-vuc.sk/
https://sk.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%A1_kult%C3%BArna_pamiatka_Slovenskej_republiky


Témy stretnutia :  

 

1. Úvod, organizácia exkurzie 

2. Návšteva  Bojnického hradu  

 

Exkurzia sa uskutočnila dňa 25.10. 2022 v čase od 8.00-  do 18. 00 hod. 

1.Úvodné inštrukcie 

 

2. Návšteva  Bojnického hradu 

 

Cieľom exkurzie  je oboznámiť žiakov s kultúrno- historickými pamiatkami našej krajiny.  

Sú to najmä hrady, zámky, kaštiele, historické jadrá miest. Na Slovensku je asi 60 väčších 

hradov a kaštieľov. V zámkoch a kaštieľoch si môžu návštevníci pozrieť jedinečné zbierky 

zbraní, malieb, gobelínov, nábytku, porcelánu i poľovníckych trofejí. 

Bojnický zámok je romantický zámok s čiastočne ponechaným 

pôvodne gotickým a renesančným základom hradu. Nachádza sa v Trenčianskom kraji a 

leží na západnom okraji mesta Bojnice. Zámok je viditeľný z väčšej časti horného Ponitria. 

Je postavený na travertínovej skale a tvorí ho vnútorný a vonkajší hrad s tromi nádvoriami. 

V roku 1970 bol vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku. Je postavený na travertínovej 

skale a tvorí ho vnútorný a vonkajší hrad s tromi nádvoriami. V roku 1970 bol vyhlásený 

za Národnú kultúrnu pamiatku. Bojnický zámok má v súčasnosti romantický charakter, čo 

vidieť aj na fasáde obytnej veže, ktorá je veľmi členená. Takisto aj otvory v hradbách, 

portály, steny, atiky a rôzne kované detaily sú typické pre romantickú architektúru. 

V súčasnosti je zámok súčasťou Slovenského národného múzea. V roku 1970 bol 

vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku a je prístupný verejnosti . V päťdesiatych rokoch 

bola objavená pod zámkom jaskyňa. 

 

Skupina absolvovala komplexnú prehliadku zámku, ktorá zahŕňa Pálfiho okruh a Huňadyho 

okruh. Pálfiho okruh predstavovala osobnosť grófa Jána Pálfiho. Prehliadková trasa sa 

začínala v priestoroch grófskeho bytu a pokračovala prehliadkou zámockej kaplnky. Záver 

okruhu viedol kroky návštevníkov do rodinnej hrobky. Posledným zastavením okruhu bola 

unikátna prírodná travertínová jaskyňa pod Bojnickým zámkom. Huňadyho okruh 

predstavoval  študentom život v stredoveku optikou 19. storočia. Trasa zahrňovala jedinečné 

priestory rozsiahleho Huňadyho traktu a celého stredného hradu. 

Prehliadka prebiehala individuálne bez lektorského výkladu, študenti získali nové, zaujímavé 

vedomosti. 
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