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12. Manažérske zhrnutie:  

Kľúčové slová: kultúrno- historické pamiatky, prírodné pamiatky, Hrad Červený kameň, 

Jaskyňa Driny, 

 

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. 

 

Témy stretnutia :  

 

1. Úvod, organizácia exkurzie 

2. Návšteva hradu Červený kameň 

3. Návšteva jaskyne Driny 

 

Exkurzia sa uskutočnila dňa 17. 05. 2022 v čase od 8:00-  do 16. 00 hod. 

1.Úvodné inštrukcie 

 

2. Návšteva hradu Červený Kameň 

 

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. 

Najkrajším hradom v Malých Karpatoch, ležiacim len niekoľko desiatok kilometrov 

od Bratislavy je jeden z najzachovanejších slovenských hradov Červený Kameň. V 16. 

storočí bol prestavaný na mohutnú pevnosť s  fortifikačným systémom patriacim k vrcholom 

vtedajšej vojensko-obrannej stratégie. Hoci na mieste pôvodného kráľovského hradu z 13. 

storočia postavili v prvej polovici 16. storočia mohutnú pevnosť Fuggerovci, jeho história sa 

od roku 1583 do druhej svetovej vojny spája s Pálfiovcami. Tento významný uhorský rod ho 

postupne prebudoval na reprezentačné sídlo s bohatou štukovou a freskovou výzdobou 

interiérov. Pálfiovci obývali hrad až do roku 1945. Slávne časy hradu a výjavy z jeho bohatej 

histórie možno obdivovať najmä počas šermiarskych festivalov a predstavení sokoliarov. 

Neobyčajná atmosféra sa dá zažiť aj počas letných nočných prehliadok. 

V hrade sa v súčasnosti nachádza múzeum, prezentujúce historické bývanie šľachty. 

Pre svoje neopakovateľné čaro bol hrad v nedávnej minulosti svedkom natáčania rôznych 

filmov a rozprávok ako napríklad Princezná Fantagiró, Dračie srdce alebo Cinka Panna. 



Neobyčajná atmosféra sa dá zažiť na nedeľných rozprávaniach odborných pracovníkov a na 

dvoch okruhoch hradu. 

1. Malý okruh 

2. Okruh Renesančná pevnosť(Veľký) 

Skupina absolvovala malý okruh, ktorý je obsahovo zameraný  na dobovo zariadené hradné 

interiéry. Návštevník prechádza salónmi, spálňami, jedálňou i rytierskou sálou, kde si môže 

prezrieť inštaláciu dobového interiérového zariadenia šľachty od obdobia renesancie po 

obdobie secesie. Dĺžka prehliadky s odborným výkladom trvala 60 minút. 

 

 

3. Návšteva jaskyne Driny 

 

Účelom exkurzie je oboznámiť  študentov s unikátnymi prírodnými krásami Slovenska. 

Naše Slovensko je plné krásnych jaskýň a iných podzemných útvarov. Sprístupnené jaskyne 

patria medzi skutočné klenoty Slovenska. Viaceré z nich sú známe v celej Európe i vo svete. 

U nás na Slovensku je pre verejnosť sprístupnených rôznym spôsobom iba 16 jaskýň 

(Belianska jaskyňa, Bojnická hradná jaskyňa, Bystrianka jaskyňa, Demänovská jaskyňa 

slobody, Demänovská ľadová jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Domica, Driny, 

Gombasecká jaskyňa, Harmanecká jaskyňa, Jasovská jaskyňa, Jaskyňa mŕtvych netopierov, 

Krásnohorská jaskyňa, Ochtinská aragonitová jaskyňa, Važecká jaskyňa, Zlá diera) z ich 

doteraz registrovaného počtu viac ako 7000 lokalít. Samozrejme, že nie všetky majú dĺžku 

niekoľko kilometrov, ale väčšina z nich je zaujímavá svojim vznikom, polohou, históriou, 

využitím, archeologickými a paleontologickými nálezmi, alebo možnosťou ďalšieho 

pokračovania. Jaskyne slovenského krasu sú zapísané v zozname svetového prírodného 

dedičstva UNESCO. 

Jedinou verejnosti prístupnou jaskyňou juhozápadného Slovenska je 

jaskyňa Driny nachádzajúca sa v Malých Karpatoch neďaleko prekrásneho Smolenického 

zámku. Jaskyňa puklinového typu, ktorú objavili v roku 1930, má bohatú kvapľovú výzdobu. 

Osobitnú pozornosť si zaslúžia kvapľové záclony s pozoruhodným zúbkovým lemovaním. 

Najkrajší krasový útvar v jaskyni dostal výstižný názov Slonie uši. Dosahuje dĺžku 680 m. 

Návštevníci môžu jej krásu obdivovať na prehliadkovej trase dlhej 450 m. Prehliadka jaskyne 

trvala  35 minút. 
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