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„Hrady, zámky, kaštiele, kúrie na území Slovenska“ 

Anotácia: Hrady, zámky, kaštiele alebo kúrie sú vo veľkom počte zastúpené na území súčasných 

európskych štátov. Sú neodmysliteľnou súčasťou kultúrneho dedičstva národov.  Mnohé sa  stali 

pamiatkami zapísanými do zoznamu svetového dedičstva UNESCO.  Na slovenskom území tiež 

nájdeme takéto objekty – niektoré z nich sú známe aj v zahraničí, iné nepoznajú ani ľudia z regiónov, 

kde žijú. 

           Spomínané stavby plnili rôzne hospodárske, vojensko-obranné (strategické a fortifikačné),  

politické, diplomatické, reprezentatívne účely.  Mnohé z hradov, zámkov, kúrií  z pohľadu súčasníka na 

Slovensku, boli sídlami významných šľachtických rodov, panovníkov, štátnej správy, boli strediskami 

hospodárskeho života regiónov, slúžili pre potreby armád, v ich areáloch boli zriaďované nielen 

kasárne, ale i  vojenské nemocnice  a invalidovne – domovy pre vojenských vyslúžilcov, školy,  

sirotince, výrobné a umelecké dielne. Stali sa múzeami, galériami, hotelmi, reštauráciami, priestormi 

na umelecké podujatia, kulisami pre filmárov a pod. Ich architektúra zaujme aj dnes umeleckými 

štýlmi a prevedie nás - návštevníkov cez rôzne historické epochy až do súčasnosti. V ich múroch sú 

zapísané historické udalosti, ale aj príbehy a legendy, ktoré prekvapia a z niektorých sa nám aj dnes 

tají dych. Hrady, zámky, kaštiele a ich skromnejšie varianty v podobe kúrií, boli však v minulosti tiež 

strediskami každodenného života a mohli byť funkčné len vďaka práci jednoduchých ľudí z okolitých 

obcí, miest a mestečiek. 

        Aký bol pohľad ľudí, ktorí v nich žili a zanechali záznamy o živote na hradných kopcoch, 

v kaštieľoch, zámkoch či kúriách? Aký je náš dnešný pohľad na ne? Aká bola každodennosť obyvateľov 

týchto stavieb, hradných panstiev a ľudí, ktorí pre ne tvorili zázemie, servis, zásobovanie, údržbu... ? 

Akým mnohorakým účelom slúžili hrady, zámky, kúrie v minulosti a akým slúžia dnes? Prejavujeme na 

Slovensku dostatočnú starostlivosť a záujem o ich zachovanie? 

         V projekte môžu študenti predstaviť hrad, zámok, kaštieľ, kúriu v regióne alebo objekt, ktorý ich 

zaujal kdekoľvek na Slovensku. Môžu sa pokúsiť zodpovedať vyššie položené otázky. Môžu tému 

spracovať aj geograficky – rozloženie objektov (a ich charakteristika) v miestnej krajine, mikroregióne, 

okrese a pod. 
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