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V mesiaci október 2017 absolvovali žiaci  I.ŠA triedy študijného odboru 6405 K 

pracovník marketingu - blok cestovný ruch nasledovné exkurzie:  

 

Exkurzia Strečno  
6. 10. 2017 sa žiaci I.ŠA triedy zo študijného odboru 6405 K pracovník marketingu - blok cestovný 

ruch pod vedením vyučujúcej Ing. I. Kvašňovskej zúčastnili odbornej exkurzie na hrade Strečno. 

Žiaci sa oboznámili s históriou stredovekého hradu Strečno, ktorý  je od roku 1995  po náročnej 

rekonštrukcii  sprístupnený verejnosti a ktorý patrí medzi národné kultúrne pamiatky Slovenska. 

Hrad sa vypína nad riekou Váh po ktorej sa plavia plte s domácimi aj zahraničnými návštevníkmi. 

Z hradu je vynikajúci výhľad na okolie,  Domašínsky meander a Malú Fatru. 

 

V druhej časti exkurzie žiaci navštívili expozíciu Múzea slovenskej stredovekej dediny Paseky. 

Táto stredoveká dedina bola sprístupnená v podhradí hradu Strečno v roku 2013. Bola postavená 

autenticky podľa dobových stredovekých stavieb. Pozostáva z malých kompletne vybavených 

drevených domčekov so slamenými strechami. Je tu dom stredovekého pekára, rybára, ľudovej 

liečiteľky, útulne pre pútnikov a je tu aj ukážka stredovekej zvonice, ktorá bola neoddeliteľnou 

súčasťou každej stredovekej dediny.  

 

Exkurzia Trenčín 

19. 10. 2017 sa  žiaci I.ŠA triedy zo študijného odboru 6405 K 

pracovník marketingu - blok cestovný ruch pod vedením vyučujúcej 

Ing. I. Kvašňovskej zúčastnili odbornej exkurzie v meste Trenčín.  

Po príchode do mesta a vystúpení z vlaku sa žiaci ocitli v parku M. 

R. Štefánika, kde sa nachádza socha M.R. Štefánika na zalomenom 

krídle lietadla. Odtiaľ bol výhľad na majestátny Trenčiansky hrad, 

ktorý sa týčil na strmom vápencovom brale priamo nad mestom. 

Žiaci si pozreli vytesaný nápis na skalnom masíve, ktorý sem vytesali 

rímski vojaci pred viac ako 1800 rokmi a ktorý patrí medzi 

najvýznamnejšie písomné pamiatky na Slovensku.  

Pri ceste na Trenčiansky hrad žiaci navštívili jediný zachovaný 

stredoveký meštiansky dom v Trenčíne – trojpodlažný  Dom mestského kata, kde bolo určitý čas 

aj väzenie. 
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Trenčiansky hrad zaujal žiakov svojou majestátnosťou. Najstaršou kamennou stavbou hradu je 

predrománska rotunda pravdepodobne ešte z veľkomoravského 

obdobia, žiakov ale zaujala aj 

expozícia zbraní, zámocké 

hradby, budova kasárni, 

hladomorňa a v neposlednom rade 

aj studňa lásky. Z hradu bol  

nádherný výhľad do širokého 

okolia. 

Potom žiaci navštívili Farský 

kostol z ktorého sa presunuli po 

Farských schodoch, ktorých bolo 88, do stredu mesta na 

Mierové námestie. V strede námestia sa nachádza významná pamiatk a mesta Trenčín – Morový 

stĺp, ktorý bol postavený v roku 1712 ako pamätník morovej rany, ktorá postihla mesto Trenčín. 

K zaujímavostiam mesta patrí aj Synagóga, Piaristický kostol sv. Františka Xaverského, Dolná 

brána, ktorá tvorí súčasť mestského opevnenia a budova kláštorného kolégia v ktorom dnes sídli 

Piaristické gymnázium. 

                                                                                                              

         Ing. Kvašňovská 
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