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Spoznávanie Slovenska s I.ŠA v máji 

 

V mesiaci máj žiaci I.ŠA triedy študijného odboru pracovník marketingu - cestovný ruch 

navštívili:  

 

Obec Terchová 

Cieľom exkurzie bolo oboznámenie sa s históriou 

a súčasnosťou obce, ktorá sa nachádza neďaleko mesta 

Žilina a je významným strediskom cestovného ruchu na 

Slovensku. Naše spoznávanie 

obce sme začali na rozhľadni 

Terchovské srdce nad obcou 

Terchová, z ktorej je nádherný 

výhľad do celého okolia. 

Potom sme pokračovali okolo 

malých drevených domčekov 

s farebnými okenicami, ktoré 

tvoria typickú architektúru 

tejto obce, do miestneho 

kostola sv. Cyrila a Metoda, 

kde je vystavený Terchovský 

betlehem vyrezaný z dreva. V 

poznávaní obce sme 

pokračovali k soche 

slovenského hrdinu Juraja 

Jánošíka. Juraj Jánošík, slávny rodák z tejto obce, tu má postavenú sochu v nadživotnej veľkosti. 

Našu návštevu obce sme ukončili v hoteli Gold, ktorý ponúka svoje služby najmä pre rodiny 

s deťmi.  Navštívili sme priestory hotela, ktoré sú prispôsobené na príjemné trávenie voľných 

chvíľ v lone nádhernej prírody neďaleko od Vrátnej doliny a Národného parku Malá Fatra.  

 

Mesto Levoča 

Cieľom exkurzie bolo spoznanie  historického mesta Levoča, 

ktoré bolo v roku 1950 vyhlásené za mestskú pamiatkovú 

rezerváciu a od roku 2009 je zapísané aj v Zozname svetového 

kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Žiaci spoznali  

takmer zachovaný hradobný systém s Košickou bránou, ktorý 

obkolesuje staré mesto v dĺžke 2,5 km a je najzachovalejší na 

Slovensku.  

Naša cesta poznávania mesta pokračovala na Námestie 

Majstra Pavla, ktoré je historickým jadrom mesta a kde sa 

nachádzajú početné kultúrno-historické pamiatky. Našu púť 
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spoznávania sme začali  v  Chráme svätého Jakuba s neskorogotickým oltárom Majstra Pavla 

z Levoče, renesančným organom a barokovou kazateľnicou. Pristavili sme sa aj pri stredovekom 

kovovom pranieri - klietke hanby, Dome Majstra Pavla, Levočskej radnici,  Spillenbergovom 

dome, Máriássyho dome, Krupekovom dome, Heinovom dome, obdivovali sme secesnú budovu 

gymnázia, Starý kostol minoritov – Čierny kostol a ďalšie zaujímavosti tohto historického mesta.  

 

Budatínsky hrad 

Cieľom exkurzie bolo spoznávanie okolia mesta Žilina. Budatínsky hrad pochádzajúci z 13. 

storočia sa nachádza na sútoku riek Váh a Kysuca. Obkolesený je historickým anglickým 

parkom, ktorý ponúka možnosť príjemnej 

prechádzky, ktorú sme si spríjemnili 

spoznávaním histórie parku na informačných 

paneloch. Navštívili sme tu krásne 

zrekonštruovanú kaplnku Budatínskeho 

hradu, ktorá pochádza z 18. Storočia a je 

zasvätená Nepoškvrnenému počatiu Panny 

Márie. Najvzácnejšou umeleckou 

a historickou pamiatkou v nej je oltárna 

architektúra, v ktorej je umiestnený oltárny 

obraz nepoškvrneného počatia Panny Márie 

pochádzajúci od významného maliara 

K.J.Aigena. 

Naša cesta pokračovala do priestorov výstavy  zbierkových predmetov Považského múzea, ktoré 

sú uložené v jeho depozite , ale v súčasnosti sú sprístupnené návštevníkom.  Navštívili sme tu aj 

stálu expozíciu drotárstva a expozície Dejiny Žiliny a Dobový interiér.  

 

                                                                                                            Ing. Ivana Kvašňovaká 

 

 

 


