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Detská pátracia hra

Vydaj sa s nami na cestu po Trenčíne a prever si svoje vedomosti. 24 stanovíšť ukrýva 24 otázok. 
Navštív všetky stanovištia, odpovedz na otázky a správne odpovede vpíš do tajničky podľa čísiel 

stanovíšť. Ak sa ti podarí tajničku vylúštiť, nezabudni vpísať svoje meno a kontaktný e-mail a prines 
ju do Kultúrno-informačného centra. Tajničku si príď zobrať do KIC, alebo si ju stiahni zo stránky 

www.visittrencin.sk    

ČO MÔŽEŠ ZÍSKAŤ?
Každý, kto doručí správne vyplnenú tajničku, získa sladkú odmenu a bude zaradený do žrebovania 

o pekné ceny - rodinné zmrzlinové pohostenie, permanentku na krytú plaváreň a voľný vstup do lano-
vého parku Tarzania na Brezine. 

DOKEDY A KAM TREBA DORUČIŤ VYLÚŠTENÚ TAJNIČKU?
Najneskôr v pondelok 19. mája do Kultúrno-informačného centra (Mierové námestie 9, otvorené 

v pracovné dni od 8.00 – 18.00 a v sobotu od 8.00 – 16.00 hod.) alebo do Mestskej veže (Sládkovičova 
ulica, otvorené každý deň od 10.00 – 18.00 hod.)

KDE A KEDY SA DOZVIEŠ VÝSLEDKY ŽREBOVANIA? 
V utorok 20. mája na stránkach www.visittrencin.sk a  www.trencin.sk a na facebooku.

ČO TI MÔŽE POMÔCŤ PRI HRE? 
Výbornou pomôckou pri hľadaní stanovíšť a správnych odpovedí je mapová hra „Trenčín a jeho 

tajomstvá“, ktorú nájdeš v Kultúrno-informačnom centre.



1. STANOVIŠTE – Rímsky nápis na hradnej 
skale 
Aký je názov hotela, z ktorého terasy je viditeľný 
nápis na hradnej skale, ktorý tu zanechali Rima-
nia? 

2. STANOVIŠTE – Trenčianske múzeum 
Aké je priezvisko zakladateľa Trenčianskeho 
múzea? 

3. STANOVIŠTE – Galéria M. A. Bazovského
Diela (maliarske, sochárske, výtvarné, literárne, 
fotografické, grafické) vytvorené človekom všeobec-
ne nazývame ako? 
 
4. STANOVIŠTE – Morový stĺp
Ako sa povie slovo Sláva po latinsky? (pomôcka: 1. 
slovo nápisu na Morovom stĺpe) 

5. STANOVIŠTE – Pasáž Zlatá Fatima
Na akú ulicu sa dostanete z Mierového námestia 
cez Pasáž Zlatá Fatima?

6. STANOVIŠTE – Budova Piaristického 
gymnázia
Po ktorom významnom človeku je pomenované 
Piaristické gymnázium?

7. STANOVIŠTE – Označenie povodne 
Na múre oplotenia ktorého gymnázia sa nachádza 
tabuľka s označením povodne, ktoré bola v Trenčíne 
v roku 1813? 

8. STANOVIŠTE – Synagóga
Synagóga sa teraz využíva ako? (pomôcka: nápis 
nad vchodom do synagógy) 

9. STANOVIŠTE – Štúrovo námestie
Ktorá rozprávková postava býva v studni na 
Štúrovom námestí? (pomôcka: na piate písmeno 
nedaj dĺžeň)

10. STANOVIŠTE – Evanjelický kostol
Aká budova sa nachádza za Evanjelickým kosto-
lom? 
 
11. STANOVIŠTE – Barbakan
Tento pevnostný prvok bol súčasťou opevnenia 
Tureckej alebo Mestskej veže, ktorou sa vstupova-
lo do mesta z juhu. Aký tretí názov mala veža? 
(pomôcka: je tretí názov je napísaný na sklenenej 
informačnej tabuli v mestských toaletách na 
Sládkovičovej ulici)

12. STANOVIŠTE – Mestská veža 
Aký kamenný reliéf sa nachádza nad prejazdom 
Mestskej veže? (od Sládkovičovej ulice)
 
13. STANOVIŠTE – Piaristický kostol sv. Fran-
tiška Xaverského
Napíš priezvisko maliara, ktorý obnovil maľby 
kostola po jeho požiari (pomôcka: je napísané na 
tabuli nachádzajúcej sa na Piaristickom kostole)

14. STANOVIŠTE – Farské schody
Čoho súčasťou boli Farské schody? (pomôcka: 
nápis na tabuľke na Farských schodoch v 5. riadku)

15. STANOVIŠTE – Karner sv. Michala
Aké je posledné slovo nápisu na tabuli nachádza-
júcej sa na Karneri sv. Michala?

16. STANOVIŠTE – Farský kostol Narodenia 
Panny Márie
Akým slovom sa obyčajne končia modlitby?

17. STANOVIŠTE – Rodný dom Vojtecha 
Zamarovského
Čo je napísané na pamätnej tabuli umiestnenej na 
rodnom dome Vojtecha Zamarovského 
vo 4. riadku?
 
18. STANOVIŠTE – Katov dom
Čo vykonával kat po odsúdení previnilca? 

19. STANOVIŠTE – Hradná studňa
Akej národnosti bola zajatkyňa Fatima, kvôli ktorej 
Omar vykopal studňu na hrade? 
 
20. STANOVIŠTE – Delová bašta
Smerom na ktorú dedinu mieri delo umiestnené 
v areáli hradu?

21. STANOVIŠTE – Hladomorňa
Čo uvidíme cez strieľňu v opevnení pri Hladomorni? 
 
22. STANOVIŠTE – Ľudovítov palác
Kto bol pánom Váhu a Tatier?
 
23. STANOVIŠTE – Barborin palác
Ktorý vládca mal za manželku Barboru Celjskú? 
(pomôcka: na druhé písmeno daj dĺžeň)

24. STANOVIŠTE – Palác Zápoľských
Doplňte slovo do vety: Za palácom Zápoľských 
vidno Matúšovu vežu, ktorá je ......... bodom hradu.
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MENO A PRIEZVISKO:  

KONTAKTNÝ E-MAIL:

STANOVIŠTIA


