
 Dejepis extra 4/2019 

Časopis nie iba pre tých, čo majú radi históriu ... 

 

 

Interiér kostola v Ilave. 



Dňa 17. 5. 2019 sa vydali vybraní žiaci 6., 7., 8. a 9. ročníka našej školy na 

ďalšiu dejepisnú exkurziu. Našim cieľom bolo malebné mestečko Ilava a dedinka 

Pruské. Cesta vlakom prebehla bez problémov a načas sme sa dostali do Ilavy. Keď 

sme vystúpili zo stanice, naskytol sa nám takýto pohľad... 

 

Po krátkej ceste sme dorazili k budove múzea. Tam nás už čakala pani Oľga 

Tomášová, ktorá nás previedla históriou regiónu, aj múzeom. Videli sme 

prírodovedecké zbierky, z ktorých nás najviac zaujali vypreparované zvieratá. 

Ponúkame aspoň dva pohľady... 

 



 

Omnoho zaujímavejšie, z hľadiska cieľu našej exkurzie, však boli historické 

a etnografické exponáty, či makety, ktoré približujú (nielen) stavebný vývoj 

Ilavského hradu, ktorý neskôr slúžil ako kláštor, ale aj väznica... 

 

 



 

... niektoré časti makety boli „rozoberacie“ a v minulosti slúžili (aj) ako pomôcka 

pre dozorcov vo väznici, aby sa lepšie oboznámili so štruktúrou a priestorovým 

rozmiestnením objektov. Ponúkame aspoň dva pohľady... 

 



 

Na záver väzenskej časti múzea ponúkame, ešte jeden exponát, ktorý súvisí 

s trestom... väzenský odev... 

 



V múzeu majú však aj exponáty, ktoré súvisia s pozitívnymi dejinami. Medzi nimi je 

aj obraz významného uhorského politika (tiež ministra dopravy), ktorý sa zaslúžil 

o vybudovanie železničného spojenia medzi Bratislavou a Žilinou... 

 

... viete ako sa volal? 

Z etnografických pamiatok, ktoré sme si mohli „ohmatať“, ponúkame pohľad aspoň 

na jednu...čo myslíte, na čo slúžila? 

 



Po prehliadke etnografických pamiatok sme sa presunuli ku kostolu, ktorý vstupuje 

do areálu väznice. Posadili sme sa do ľavíc a pozorne počúvali výklad... 

 

... pred nami bol nádherný barokový oltár (pohľad naň je na prvej strane), pri 

ktorom bola využitá maliarska technika ilúzie sôch. Ponúkame ešte jeden detailnejší 

pohľad... 

 



... následne sme sa boli pozrieť do rozsiahlej sakristie. Potom to prišlo: vrátili sme 

sa skoro ku vchodu do kostola... pán učiteľ odhrnul pokrovec a zdvihli sme ťažký 

kovovo-drevený poklop, pod ktorým sa skrýval vstup do krýpt. Po opätovnom 

poučení o ochrane zdravia sme pomaly po mnohých schodoch ... 

 

...klesli približne o 10 metrov, až sme sa dostali k pravdepodobne najväčšej krypte 

na Slovensku. Ponúkame niekoľko pohľadov najskôr na nás,... 

 



...potom na krypty tak, ako sú väčšinu času,.. 

 

... bez návštevníkov. 

 



Pred odchodom z krýpt sa naše spolužiačky z 8. B ešte odfotili pred 50-ročným 

nápisom... 

 

... následne naše podzemné dobrodružstvo skončilo. Na malom námestí pred hradom 

sme sa poďakovali pani Tomášovej, ktorá nás sprevádzala múzeom, kostolom 

i kryptami a nastala (so súhlasom rodičov) chvíľa rozchodu, ktorý veľká časť z nás 

využila na nákupy. Po približne 50 minútach sme sa všetci stretli a vydali na 

autobusovú stanicu. Tu sme chvíľu čakali na autobus do dedinky Pruské. 

 



Našou prvou zastávkou bol farský kostol. Pre lepšiu predstavu, aký je veľký, 

ponúkame nasledujúci obrázok. V krúžku sme my! 

 



Jeho vnútorné priestory sú ozajstnou klenotnicou barokovej architektúry.  

  

  



Pán učiteľ nám čo-to porozprával o dejinách kostola a potom sme si mohli ísť 

pozrieť pozostatky svätého Vincenta... 

 

... a samostatne si popozerať a nafotografovať aj ďalšie časti kostola. Následne 

sme sa presunuli k ďalšej pamätihodnosti Pruského, k františkánskemu kláštoru. 

Najskôr sme navštívili kláštorný kostol... 

 



... potom sme sa presunuli do refektára – kláštornej jedálne... 

 

... tu sme sa dozvedeli viaceré zaujímavosti o františkánskom ráde i o jeho 

zakladateľovi. Potom sme sa vydali znovu do podzemia... 

 



 

... navštívili sme krypty,... 

 

 



 ... kde je pochovaný aj Hugolín Gaulovič, známy slovenský literát. 

  

Viete, aké najznámejšie dielo napísal? Tým sme ukončili návštevu „podzemí“ v tejto 

dejepisnej exkurzii a vydali sme sa k nášmu poslednému cieľu, bývalému kaštieľu, 

neskôr kláštoru a dnes strednej škole. Zastavili sme sa na jeho nádvorí... 

 



 

... následne sme si boli prezrieť priestory školy. Zaujala nás oddychová 

miestnosť... 

 

... jazyková učebňa... 

 



... všetko bolo vytvorené a prispôsobené potrebám školy s veľkým citom pre 

uchovanie minulosti. Po skončení návštevy interiéru sme sa boli pozrieť v zámockom 

parku. Tu nás zaujala maketa Pruského a okolia. 

 

 

Návštevou parku sa naša dejepisná exkurzia skončila. Čakala nás ešte cesta 

autobusom z Ilavy do Pruského, vlakom z Ilavy do Trenčína a následne z Trenčína 

do Bratislavy. Tam sme dorazili načas a zvítali sa so svojimi rodičmi. 

 



Záverečné poznámky: 

Cestovali sme šiestimi spojmi... 

Navštívili sme múzeum v Ilave ... 

Vstúpili sme do troch kostolov,  

dvoch krýpt,  

kaštieľa,  

zámockého parku,.. 

Počasie bolo výborné! 

Pán učiteľ túto exkurziu vybavoval viac ako mesiac. 

 

Chceme poďakovať: 

Pani Oľge Tomášová z mestského múzea v Ilave, 

pánom farárom a kostolníkom z Ilavy a Pruského, 

vedeniu strednej odbornej školy v Pruskom, 

za ochotu pri bezplatnom sprístupnení priestorov v ich správe. 

 

Na záver ešte ponúkame detail kazateľnice v Pruskom. 

 


