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Tlačová správa 

Ku koncu roka 2019 sa Trenčianske múzeum v Trenčíne môže pochváliť doteraz rekordným 

počtom návštevníkov na Trenčianskom hrade. Ten svoje hradné brány dnešný deň otvoril 

svojmu 150 000-emu návštevníkovi, ktorým je pani Katarína M. z Bratislavy. Okrem voľného 

vstupu na hrad sa môže tešiť i peknému darčeku v podobe vyhliadkového letu balónom. 

 

 „Návštevnosť Trenčianskeho hradu má za niekoľko posledných rokov stúpajúcu tendenciu, 

avšak takéto rekordné množstvo návštevníkov vo svojej stáročnej histórii ešte nezaznamenal,“ 

vyjadril sa k tomuto úspechu riaditeľ  Trenčianskeho múzea Peter Martinisko. V porovnaní 

s rokmi 2012 a 2013, kedy na hrad zavítalo cca 80.000 návštevníkov, sa jedná o 

takmer dvojnásobný nárast návštevnosti a tomuto úspechu sa veľmi tešíme. 

 

Medzi najzaujímavejšie a návštevnícky najúspešnejšie podujatia za končiaci sa rok 2019 

môžeme spomenúť letný dobový tábor so  sokoliarmi, či rozprávkové Nočné prehliadky 

v orientálnom štýle, ktoré počas viacerých letných večerov prilákali na hrad takmer 4 000 

návštevníkov. Ďalšími návštevnícky silnými podujatiami boli rovnako Ďeň detí, Rozprávková 



cesta Matúša Čáka a už tradične Noc múzeí a galérií  na Trenčianskom hrade. Aj tento rok 

privítal hrad na začiatku novembra počas akcie Nebo, peklo, krampus... okrem samotných 

čertov aj takmer 2 000 návštevníkov a hradný areál si tak mohol vyskúšať počas 4 hodín trvania 

akcie svoje kapacitné možnosti. 

 

Okrem akcií a podujatí sa Trenčianske múzeum, ktoré spravuje Trenčiansky hrad snaží spestriť 

„bežnú návštevu“ hradu i usporiadanými výstavami, ktoré taktiež svojou atraktivitou lákajú 

malých i veľkých návštevníkov. Spomedzi mnohých môžeme spomenúť tie najúspešnejšie, ako 

napríklad výstava lega či vláčikov pre najmenšieho diváka a naopak výstava drotárskeho 

umenia v podobe výstavy Svet z drôtu, ktorú ocenili predovšetkým tí väčší. Na výstavy sa 

Trenčianske múzeum snaží nadviazať aj svojimi pravidelne ponúkanými lektorskými 

programami, komentovanými odbornými prehliadkami a workshopmi usporiadanými pre 

širokú verejnosť a školské kolektívy. 

 

Veríme, že k nárastu návštevnosti v ďalších rokoch prispejú i novo-pripravované zaujímavé 

trvalé expozície Trenčianskeho hradu, či nová komfortná vstupná zóna v podobe 

zrekonštruovanej administratívnej budovy a kaviarne hradu. Tešíme sa na Vašu návštevu 

a budeme veľmi radi, ak svojím programom a expozíciami zaujmeme  širokú verejnosť 

aj v nasledovnom roku 2020. 
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