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11. Cestovný ruch 
 

 

Trenčiansky hrad navštívilo rekordné množstvo ľudí 

 

Trenčiansky hrad navštívilo v roku 2018 rekordných 136 

162 osôb, návštevnosť má stúpajúcu tendenciu už niekoľko ro-

kov. Najviac turistov hrad navštívilo v júli a auguste. Infor-

movala o tom Alžbeta Brieda Holubková z oddelenia mar-

ketingu a komunikácie Trenčianskeho múzea v Trenčíne. 

„Medzi najzaujímavejšie a návštevnícky najúspešnejšie po-

dujatia za minulý rok môžeme spomenúť akcie ako Rozpráv-

ková cesta Matúša Čáka, júlové pozorovanie zatmenia Mesiaca, 

Čerti na Trenčianskom hrade či letný dobový tábor. Spomedzi 

výstav je to predovšetkým výstava hračiek, výstava vláčikov či 

osudových osmičiek Trenčína, kde Trenčianske múzeum od-

prezentovalo nový model diorámy bitky pri Trenčíne v roku 

1708,“ informovala Alžbeta Brieda Holubková. 

K najnavštevovanejším objektom Trenčianskeho múzea 

patril Katov dom, ktorý navštívilo 6308 osôb (medziročný ná-

rast o 60 percent) a Karner sv. Michala s počtom návštevníkov 

3750 osôb (nárast o viac ako 116 percent). 

K nárastu návštevnosti prispeli i nové expozície. V priesto-

roch Katovho domu môžu návštevníci vidieť expozície veno-

vané katovi - majstrovi spravodlivosti, remeslám a cechom, 

alebo ukážku mestského bývania z prelomu 19. a 20. storočia. 

Rovnako architektonicky príťažlivý interiér Karneru sv. Mi-

chala a jeho vnútorná expozícia sú lákadlom pre návštevníkov. 

Celková návštevnosť všetkých subjektov Trenčianskeho 

múzea v Trenčíne medziročne stúpla o viac ako 10 tisíc ná-

vštevníkov na 159 047 osôb. 

www.teraz.sk 10.01.2019 

pomocná evidencia 030/1/2019 

http://zlavy.sme.sk/
http://reality.sme.sk/
http://www.teraz.sk/
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Počet návštevníkov v Trenčianskom kraji klesol 

 

Po štyroch rokoch rastu priniesol rok 2018 pokles návštev-

níkov ubytovacích zariadení cestovného ruchu v Trenčianskom 

kraji. Napriek medziročnému poklesu počtu hostí, počet 

prenocovaní v kraji vzrástol.  

V Trenčianskom kraji bolo ku koncu minulého roka 326 

ubytovacích zariadení cestovného ruchu. Ubytovanie ponúkali 

v 6095 izbách s 13.896 stálymi lôžkami. Ubytovacie zariadenia 

poskytli v minulom roku ubytovanie 259 800 domácim 

návštevníkom a 110 234 zahraničným návštevníkom. Výraz-

nejší nárast prenocovaní bol u zahraničných návštevníkov (o 

17,3 percenta), u domácich o 2,3 percenta. 

Priemerný návštevník kraja tak prenocoval v ubytovacom 

zariadení cestovného ruchu 3,9 noci, čo bolo najviac medzi 

slovenskými krajmi. Medzi zahraničnými návštevníkmi kraja 

dominovali v minulom roku občania Českej republiky (42,7 

percenta), Nemecka (14,3 percenta), Poľska (4,9 percenta) a 

Rakúska (4,7 percenta). 

Najdlhšie sa v ubytovacom zariadení zdržali návštevníci z 

Afriky v priemere 6,5 noci, nasledovali návštevníci z Európy 

(3,5 noci), z Ázie (2,9 noci), z Ameriky (2,2 noci), najmenej z 

Austrálie a Oceánie, a to v priemere 1,8 noci. 

Najviac, až 72 366 návštevníkov Trenčianskom kraji smero-

valo do Trenčianskych Teplíc. Boli to najmä návštevníci zo 

Slovenska (76,3 percenta). Zo zahraničných návštevníkov do-

minovali z Českej republiky, Nemecka a Rakúska. 

Obľúbenou lokalitou bolo aj krajské mesto Trenčín, ktoré v 

roku 2018 navštívilo 59 358 turistov. V poradí treťou najna-

vštevovanejšou lokalitou v Trenčianskom kraji bolo mesto 

Bojnice, ktoré navštívilo 50 378 hostí. 

www.teraz.sk 28.03.2019 

Pomocná evidencia 229/1/2019 

http://dovolenka.sme.sk/cestovne-kancelarie/rakuske
http://www.teraz.sk/
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Eurobankovka sa stala raritou už pred predajom 

 

Krátko pred začiatkom predaja eurobankoviek s motívom 

Trenčianskeho hradu sa objavila na dodanom náklade malá 

chyba. V názve mesta 

TRENČÍN chýba dĺžeň 

nad písmenom „I“.  

Vzhľadom k tomu, že 

predaj Euro Souvenir ban-

koviek sa začal a nie je 

možné v takom krátkom 

čase vytlačiť opravené su-

venírové bankovky, prí-

padne úplne zrušiť ohlásený predaj, spoločnosť Nunofi, ktorá 

je vlastníkom licencie tohto konceptu, vyčlenila do predaja v 

Kultúrno-informačnom centre Trenčín od soboty 18. mája 8 

tisíc kusov z celkového ak-

tuálne vytlačeného nákla-

du 15 tisíc kusov. Ďalších 

tisíc kusov z aktuálneho 

nákladu už spoločnosť za-

slala do zahraničia. 

Zostávajúcich 6 tisíc 

kusov sa vrátia do tlačiarne 

a budú nahradené správ-

nym vydaním. Opravené vydanie bude zaradené do predaja 

s miernym časovým oneskorením, spôsobeným výrobou no-

vých bankoviek a dopravou z francúzskej tlačiarne. 

Chyba vznikla v spoločnosti, ktorá bankovku tlačila, ale 

takáto chyba zvyšuje atraktivitu vydania zberateľských cenín. 

www.trencin.sk 17.05.2019 

Pomocná evidencia 365/1/2019 

http://www.trencin.sk/
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Výstava Region Tour Expo 2019 plná dobrej nálady 

 

Na výstavisku Expo Center Trenčín sa v dňoch 17. a 18. má-

ja konal 8. ročník výstavy cestovného ruchu regiónov Region 

Tour Expo, 7. ročník celoslovenskej cukrárskej výstavy Torty 

a svet pečenia a 4. ročník výstavy slovenských produktov Chuť 

Slovenska. Novinkou sa stal Detský svet, ktorý privítal aj tých 

najmenších návštevníkov. Svoje zastúpenie mal na výstave aj 

Trenčiansky kraj prostredníctvom stánku krajskej organizácie 

cestovného ruchu (KOCR) Trenčín región.  

Nosnou témou výstavného stánku KOCR Trenčín región 

bola prezentácia hokejového regiónu prostredníctvom auto-

gramiády s významnými hokejistami Brankom Radivojevi-

čom a Milanom Bar-

tovičom, možnosti pre-

skúšať svoje strelecké 

zručnosti vďaka streľbe 

puku do brány či po-

kochať sa originálnymi 

dresmi hokejových le-

giend. 

„Práve v hokejovom 

klube Dukla Trenčín vyrástlo najviac úspešných hokejových 

hráčov, ktorí hrávajú aj v NHL, na čo by sme radi upriamili 

pozornosť a spravili z hokeja fenomén, ktorý bude lákať 

turistov do Trenčianskeho kraja,“ vyjadrila sa výkonná 

riaditeľka KOCR Trenčín región Eva Frývaldská. 

Významným momentom slávnostného otvorenia stánku 

KOCR Trenčín región  sa stalo uvedenie do života novej cyk-

lomapy, v ktorej sú zaznamenané aj prvé kilometre Vážskej 

cyklomagistrály, ktoré boli v minulom roku slávnostne otvo-

rené a odovzdané do užívania širokej verejnosti. 
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Okrem prezentácie Trenčianskeho kraja prostredníctvom 

propagačných materiálov, súťaží a hokejovej aktivity, mala 

verejnosť možnosť okúsiť 

aj kvalitné regionálne mä-

sové výrobky  poľnohospo-

dárskeho družstva „Bre-

zina“ Pravotice.   

Výstava regionálneho 

cestovného ruchu Region 

Tour Expo 2019 zazname-

nala aj tento rok veľký zá-

ujem návštevníkov o Trenčiansky kraj i cyklotrasy, o čom 

vypovedá aj spätná väzba samotných návštevníkov.  

www.tsk.sk 18.05.2019 

Pomocná evidencia 367/1/2019 

 

Pribudlo desať informačných tabúľ s mapou mesta 

 

Mesto Trenčín pred začiatkom turistickej sezóny osadilo 

desať informačných tabúľ s mapou mesta. Umiestnené sú napr. 

pred obchodným domom Prior, pri parkoviskách na Palackého 

a Mládežníckej ulici, pri evanjelickom kostole, na železničnej 

stanici, ale napríklad aj pri vchode do výstaviska Expo Center. 

Sú na nich vyznačené hlavné turistické pamiatky mesta s 

krátkym popisom v slovenčine, angličtine a v nemčine. Turis-

tom, ale aj domácim poslúži register ulíc, ktorý uľahčí vyhľa-

danie konkrétnej adresy. Z druhej strany informačných tabúľ je 

mapa regiónu, s tipmi na výlety v okolí mesta. Túto mapu pod 

názvom Trenčín a okolie ponúkne Kultúrno-informačné cent-

rum Trenčín približne od polovice júla aj v tlačenej forme. 

www.trencin.sk 28.06.2019 

Pomocná evidencia 516/1/2019 

 

http://www.tsk.sk/
http://www.trencin.sk/
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Nová séria turistických pečiatok pre návštevníkov mesta 

 

Pre turistov, ktorí zbierajú turistické pečiatky do svojich ces-

tovateľských denníkov, pripravilo Kultúrno-informačné cent-

rum (KIC) novú sériu pečiatok s 

trenčianskymi pamiatkami. 

V KIC na Mierovom námestí 

nájdete pečiatku s Trenčianskym 

hradom, rímskym nápisom, 

Mestskou vežou, synagógou, pia-

ristickým kostolom, vodníkom 

Valentínom aj kostolom na Malej 

Skalke. Z Trenčína si tak okrem osobného zážitku môžu ná-

vštevníci odniesť aj zvečnenú spomienku v podobe odtlačenej 

podoby významných miest jeho histórie. 

www.trencin.sk 12.07.2019 

Pomocná evidencia 546/1/2019 

 

Trenčiansky hrad láka každý rok viac návštevníkov 

 

Trenčiansky hrad navštívilo v prvom polroku viac ako 60 ti-

síc ľudí. Niekdajšie sídlo Matúša Čáka zaznamenalo stúpajúcu 

návštevnosť už tretí rok po sebe. Informoval o tom Matej Plá-

nek z Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja.  

Hrad každoročne navštívi viac ako 120 tisíc ľudí, stotisícovú 

návštevnosť dominanta Trenčína prekročila prvýkrát pred pia-

timi rokmi. Stúpajúcu návštevnosť nepribrzdila ani rozsiahla 

rekonštrukcia administratívnej budovy pri vstupe na hrad. 

 „Veľmi ma teší, že aj napriek intenzívnym stavebným prá-

cam, ktoré prebiehali na nádvorí, si v prvom polroku tohto roku 

našlo cestu na hrad viac ako 60 tisíc ľudí. Aktuálne prebieha 

letná sezóna, ktorá býva z hľadiska návštevnosti najsilnejšia. 

Veríme, že vďaka úspešnej prvej polovici roka sa nám na jeho 

http://www.trencin.sk/
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konci opäť podarí prekonať rekord v návštevnosti,“ povedal Pe-

ter Martinisko, riaditeľ Trenčianskeho múzea v Trenčíne, kto-

ré je správcom Trenčianskeho hradu. 

Trenčiansky hrad je národnou kultúrnou pamiatkou. Ešte v 

polovici päťdesiatych rokov 20. storočia sa nad mestom týčil 

ako zrúcanina.  

Trenčianske múzeum je okrem hradu správcom aj ďalších 

šiestich kultúrnych inštitúcií. Turisti často smerujú aj do 

Katovho domu v Trenčíne, ktorý v prvom polroku navštívilo 

takmer 3 700 turistov, ďalej do rodného domu Ľudovíta Štúra a 

Alexandra Dubčeka v Uhrovci, kde zamierilo viac ako 1 700 

návštevníkov, a trojicu ďalších najviac navštevovaných pamia-

tok dopĺňa Karner sv. Michala v Trenčíne, čo je jediná nepo-

rušená gotická stavba v meste. 

www.webnoviny.sk 20.07.2019 

Pomocná evidencia 556/1/2019 

 

Návštevnosť Trenčianskeho hradu láme rekordy 

 

Trenčiansky hrad navštívilo od začiatku roka rekordných 

120 tisíc návštevníkov. Informovala o tom Alžbeta Brieda Ho-

lubková z Trenčianske-

ho múzea. 

„Najvyšší počet ná-

vštevníkov hrad zazna-

menal opäť počas letnej 

sezóny v mesiacoch júl a 

august, keď naň zavítalo 

viac ako 60 tisíc ná-

vštevníkov. Stúpajúcu 

tendenciu návštevnosti môžeme vidieť už niekoľko rokov a 

uplynulá letná sezóna je toho opäť iba dôkazom. Najsilnejším 

bol práve mesiac august, keď oproti predchádzajúcemu roku 

http://zlatyfond.sme.sk/autor/53/Ludovit-Stur/
http://www.webnoviny.sk/
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2018 prišlo na hrad až o 10 tisíc návštevníkov viac,“ uviedla 

Alžbeta Brieda Holubková. 

Medzi najzaujímavejšie a návštevnícky najúspešnejšie po-

dujatia a výstavy patrili Rozprávková cesta Matúša Čáka či 

výstavy Svet z drôtu, Život po živote a Lego + Leto = Hrad. 

Najväčším lákadlom letnej sezóny 2019 boli nočné prehliadky, 

ktoré potešili rovnako dospelého aj detského diváka. Emóciami 

nabité podujatie v orientálnom duchu prilákalo na hrad počas 

desiatich nocí takmer 4 tisíc návštevníkov. 

„Všetkým návštevníkom hradu počas letnej sezóny ich ná-

vštevu na hrade spestrili sokoliari so svojimi pravidelnými so-

koliarskymi vystúpeniami či dobový tábor s aktivitami ako stre-

doveký tenis, lukostreľba, vrhanie sekerou, kolky alebo hod 

vencom na meč,“ doplnila Alžbeta Brieda Holubková. 

www.teraz.sk 24.09.2019 

Pomocná evidencia 711/1/2019 

 

Jubilejná návštevníčka hradu získala netradičný darček 

 

Návštevnosť Trenčianskeho hradu prvýkrát v histórii preko-

nala 150-tisicovú hrani-

cu. V pondelok 9. de-

cembra krátko po 10. 

hodine vstúpila cez tur-

niket Bratislavčanka Ka-

tarína Mlynarčíková, 

ktorá si za zakúpenie 

lístka s poradovým čís-

lom 150 tisíc odniesla od 

vedenia Trenčianskeho 

múzea výlet balónom nad pýchou krajského mesta. 

 „Gratulujem hradu, že má takú veľkú návštevnosť, z čoho 

sa teším, veď Trenčiansky hrad je jeden z tých krajších. Na 

https://sport.sme.sk/r/253/tenis.html
http://www.teraz.sk/


660 
 

výlet balónom vezmem manžela. Ak si netrúfne, tak syna,“ 

povedala. Na Trenčianskom hrade bola vôbec po prvýkrát, jeho 

návštevu spojila s prehliadkou mesta a vianočných trhov. 

Trenčiansky hrad je v hľadáčiku milovníkov histórie, hradov 

a turistov stále častejšie. Jeho návštevnosť stúpa najmä od roku 

2014. 

 „Méta 150 tisíc bola pre nás zaujímavá, vytýčili sme si ju v 

rámci päťročného plánu prípravy podujatí. Najviac nás teší 

spokojnosť ľudí s hradom a to, že 

začína ožívať a navštevuje ho 

čoraz viac ľudí,“ vyjadril sa Pe-

ter Martinisko, riaditeľ Tren-

čianskeho múzea, ktoré hrad 

spravuje. 

Magickú stotisícovú návštev-

nosť sa na hrade Matúša Čáka 

darilo prekonávať v posledných rokoch pravidelne, tohtoročný 

rekord prekonali aj vďaka zmenenej štruktúre podujatí. 

„Zmenili sme aj štruktúru prehliadok. Návštevníci už nemu-

sia čakať na sprievodcu, po areáli sa môžu prejsť sami, vlast-

ným tempom,“ uviedol riaditeľ múzea a doplnil, že čísla rástli 

aj vďaka viacerým podujatiam pre rodiny s deťmi. Obľube sa 

tešila aj Veľká noc na hrade, novembrová strašidelná večerná 

prehliadka Nebo, peklo, kampus s čertmi či nočné prehliadky 

hradu. Tie počas leta navštívilo viac ako 4 tisíc ľudí. 

Podľa sprievodcu Martina Lančariča návštevníkov zaují-

ma história hradu, príbehy s ním spojené i najznámejší majiteľ 

hradu – Matúš Čák Trenčiansky. 

„Zaujíma ich príbeh o Studni lásky, niektorých aj zariadenie 

na hrade, nábytky,“ priblížil sprievodca s 22-ročnými skúse-

nosťami.  

Podľa Petra Martiniska chcú o záujem návštevníkov bojovať 

aj v budúcom roku. Už v januári otvoria výstavu divadelných 

Jubilejnej návštevníčke zablahoželal aj Peter Martinisko. 
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bábok, ľudí chcú prilákať aj sprievodným programom, naprí-

klad bábkovým divadlom. Ťahákom leta bude na hrade obme-

nený dobový tábor a dobové hry. 

www.sme.sk 09.12.2019 

Pomocná evidencia 934/1/2019 

 

Trenčiansky kraj lídrom v dĺžke pobytu 

 

Ubytovacie zariadenia Trenčianskeho kraja majú za sebou 

rekordné leto. Ich služby využilo počas sezóny takmer 136 tisíc 

návštevníkov, stúpol najmä počet klientov zo Slovenska. 

Zásadný podiel domácich návštevníkov tvorili kúpeľní hostia v 

Trenčianskych Tepliciach. Kraj si naďalej udržal pozíciu lídra 

medzi ôsmimi krajmi v priemernom počte prenocovaní. 

Letná sezóna bola podobne ako v iných regiónoch Slovenska 

v znamení výrazného medziročného rastu počtu návštevníkov v 

hoteloch, penziónoch či iných ubytovacích zariadeniach kraja. 

Takmer tri štvrtiny návštevníkov kraja v treťom štvrťroku tvori-

li hostia zo Slovenska, zvyšok boli cudzinci. 

„Domáci návštevníci dlhodobo dominujú v návštevnosti kra-

ja, v treťom štvrťroku ich bolo takmer 101 tisíc, čo predsta-

vovalo rekordný medziročný nárast o 22,3 percenta,“ uviedol 

riaditeľ pracoviska ŠÚ SR v Trenčíne Pavol Arpáš. Domáci 

návštevníci kraja si najčastejšie vyberali na pobyt okres Trenčín 

(33,9 percenta) a na nižšej úrovni mesto Trenčianske Teplice 

(19,3 percenta). Zo zahraničia prišlo takmer 35-tisíc návštev-

níkov, medziročne ich počet klesol o 2,3 percenta. Kroky zahra-

ničných návštevníkov kraja najčastejšie smerovali do ubytova-

cích zariadení okresu Trenčín (45,1 percenta). 

„Trenčiansky región vykazuje najmenší počet návštevníkov 

v porovnaní s ostatnými krajmi Slovenska, len 6,5-percentný 

podiel na návštevnosti. Bilanciu turizmu a letnej sezóny však 

http://www.sme.sk/
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vylepšuje nadpriemerná dĺžka pobytu návštevníkov,“ informo-

val Pavol Arpáš. 

Nadpriemerná dĺžka pobytu návštevníkov potiahla aj ďalšie 

ukazovatele, ako počet prenocovaní či tržby, v ktorých tren-

čiansky región predbehol niektoré iné kraje SR. Celkovo tržby 

ubytovateľov v kraji počas tretieho štvrťroka dosiahli 11,1 

milióna eur, z čoho 71,1 percenta tvorili tržby od domácej 

klientely. Domáci turista strávil v kraji viac ako 4 noci. 

www.sme.sk 12.12.2019 

Pomocná evidencia 952/1/2019 
 

http://www.sme.sk/

