
Poznávanie mesta Žilina, jeho kultúrnych a historických pamiatok 
 

 

Žiaci I.ŠA triedy zo študijného odboru 6405 K pracovník marketingu – 

blok cestovný ruch sa pod vedením vyučujúcej Ing. H. Kmeťovej 

prostredníctvom exkurzií z praxe postupne oboznamujú s naším 

regiónom, ako aj s ich budúcim uplatnením v praxi v zariadeniach 

cestovného ruchu. 

 

V mesiacoch september a október 2016 žiaci absolvovali nasledovné exkurzie: 
 

13. 09. 2016 – „Z Burianky do divadla“ 
 

Žiaci sa počas exkurzie oboznámili s historickým centrom mesta Žilina, s názvami ulíc, s 

historickými pamiatkami. V rámci Žilinského kultúrneho leta 2016 mali možnosť zúčastniť sa 

prehliadky dvoch významných historických budov a spoznať mesto Žilina aj z výšky – z terasy 

Burianovej veže, ktorá im poskytla krásny výhľad na mesto. Zároveň sa od sprievodkyne 

z Turistickej informačnej kancelárie (TIK) dozvedeli o histórii veže. Súčasťou akcie bola aj 

prehliadka Mestského divadla. Po skončení prehliadky žiaci navštívili aj TIK Žilina na Hlinkovom 

námestí, kde mali o. i. možnosť vziať si rôzne informačné letáky o Žiline a jej okolí. 
 

     
 

   

11. 10. 2016 – Prehliadka kultúrnych a historických pamiatok mesta Žilina 
 

Mesiac september 2016 je pre Žilinčanov významný najmä tým, že sa po rekonštrukcii sprístupnil 

verejnosti Rosenfeldov palác. Budovy na Ulici J. M. Hurbana sú nielen prirodzenou súčasťou života 

v meste, ale je to aj ulica, ktorú môže Žiline závidieť akékoľvek európske mesto. Neologická 

synagóga, budova bývalej Československej obchodnej banky a budova Žilinskej reálnej školy 

posúvajú Žilinu na popredné priečky európskych miest, v ktorých sú práve takéto stavby turistami 

vyhľadávané. 
 

Prehliadka Rosenfeldovho paláca 

 

Mesto Žilina je vlastníkom kultúrnej pamiatky 

Rosenfeldov palác, významného skvostu secesnej 

architektúry. Po takmer dvojročnej rekonštrukcii bude 

palác slúžiť na reprezentatívne účely mesta Žilina a 

takisto ako nové centrum kultúry v našom meste. 

Prehliadku zrekonštruovaného paláca zabezpečuje 

TIK Žilina. 

 



Žiaci si prehliadli aj radnicu mesta Žilina. Mali 

možnosť vidieť nielen priestory radnice, ale aj 

výstavu fotografií Miroslava Pfliegla. 

24. 10. 2016 – Budatínsky zámok 
 

Budatínsky zámok v mesiaci október ponúkal dve zaujímavé 

výstavy,   ktorých sa zúčastnili nielen žiaci I.ŠA triedy, ale aj žiaci 

I.A triedy – uč. odbor aranžér pod vedením MOV Bc. Hauserovej. 
 

 

Výstava „Od frfajdy k almázii“ 

 

Výstavu organizovalo Považské múzeum v Žiline. Etnologička múzea, ktorá výstavu pripravila, sa 

zamerala na kultúru drotárov z Veľkého Rovného a poskytla aj pohľad do kuchyne drotárov. 
 

       
 

 

 

Výstava voskových figurín „Zvláštni ľudia“ 

 

Žiaci mali jedinečnú možnosť vidieť na vlastné oči výnimočných zvláštnych ľudí vytvorených 

z vosku – ľudí s rôznymi anomáliami tela („Katastrofy ľudského tela“), napr. s dvoma hlavami, 

dvoma tvárami, štyrmi očami, muža s vlčím syndrómom…. Podľa dobových zdrojov umelci v 

petrohradskom antropologickom múzeu vytvorili 25 verných napodobenín z vosku. Všetky figuríny 

sú umelecké diela nerozoznateľné od skutočných osôb, ktoré  pôsobia dokonale živým dojmom. 
 

     
 

 

 

 

 



 

 

 

25. 10. 2016 - Prehliadka Loretánskej kaplnky a Kostola sv. Barbory 

 

     
 

Prehliadku Loretánskej kaplnky a Kostola sv. Barbory zabezpečuje Turistická informačná kancelária. 

Kostol sv. Barbory je prvou barokovou stavbou sakrálneho charakteru v Žiline. Vpravo od kostola sa 

nachádza osobitná Loretánska kaplnka (loretka) s Čiernou Madonou, postavená v rokoch 1731 - 

1732. Po dvoch rokoch rekonštrukcie kaplnku tvorili pre verejnosť. Je jednou z mála verných kópii 

originálnej kaplnky v talianskom meste Loreto.  
 

 

 

25. 10. 2016 – Prehliadka žilinských katakomb 
 

    
 

Turistická informačná kancelária mesta Žilina láka návštevníkov aj na objavovanie tajných zákutí 

podzemných priestorov, tzv. „katakomb“ pod Kostolom Obrátenia sv. Pavla Apoštola (Sirotárskym 

kostolom) na Mariánskom námestí. Už dvadsať rokov sa stará o kláštor a kostol mužská katolícka 

rehoľa - Rád menších bratov kapucínov. Turistická informačná kancelária sa s rádom dohodla na 

sprístupnení pivníc verejnosti.  

 

Počas prehliadky si žiaci vypočuli od sprievodcu p. Chudíka množstvo zaujímavostí o katakombách. 

Kedysi v nich pochovávali ľudí, neskôr uskladňovali potraviny, za vojny zachránili židovské deti a 

dnes ich môžu navštíviť turisti. Pivnice pod Mariánskym námestím v Žiline vyrážajú dych svojou 

veľkosťou a tajomnosťou. 

Pôvodné chodby sú temné a vlhké, zatuchnutý vzduch miestami presvecuje svetlo z vetrákov. 

Niektoré bočné chodbičky sú zasypané a nikto nevie, čo je za nimi.  

 

 

       Ing. Helena Kmeťová 

 

 

https://www.facebook.com/TikZilina/photos/a.10150280740564984.76817.54721109983/10150729435514984/?type=3
https://www.facebook.com/TikZilina/photos/a.10150280740564984.76817.54721109983/10150729435514984/?type=3
https://www.facebook.com/TikZilina/photos/a.10150280740564984.76817.54721109983/10150729435514984/?type=3

