
3. Hlohovec 
 

Poloha mesta: 

Rozprestiera sa medzi juţným výbeţkom Povaţského Inovca 

a Nitrianskou pahorkatinou. Mesto patrí do mestského typu 

níţinnej krajiny. Preteká ním rieka Váh, najdlhšia slovenská 

rieka. Hlohovec je kriţovatkou medzi historickými mestami 

Trnava a Nitra, v tesnej blízkosti svetoznámych kúpeľov 

Piešťany. 

 

História mesta: 

Mesto bolo vďaka svojej výhodnej polohe osídlené uţ v mladšej dobe 
kamennej. Prvý dôveryhodný záznam o Hlohovci je Zoborská listina z roku 

1113, kde sa spomína stredoveký hrad s priľahlou osadou. Mesto bolo v 
celej svojej minulosti dôleţitým strediskom obchodu a administratívnym 

centrom regiónu. 
 

Významné stavby: 
 

Zámok, pôvodne stredoveký hrad - stavba v tvare nepravidelného 
päťuholníka s tromi podlaţiami. Má asi 40 miestností. Po nutnej 

rekonštrukcii môţe v budúcnosti slúţiť ako reprezentačné sídlo, turisticko-

rekreačné zariadenie, kultúrno-spoločenské centrum a pod.  
Kaplnka s barokovým oltárom -  je súčasťou zámku  

 
Budova empírového divadla / z r. 1802/ - vyniká predovšetkým 

interiérovou i exteriérovou výzdobou. Je to najstaršia zachovaná budova 
divadla na Slovensku.  

 

     
 
Gotický farský kostol sv. Michala – sa nachádza v strede mestského 

námestia. V súčasnosti sa v kostole konajú pravidelné bohosluţby a 
slávnostné obrady.  

 



 

Františkánsky kláštor s priľahlým kostolom Všechsvätých z 15. storočia. 
Časť kláštora slúţi svojmu pôvodnému účelu, časť vyuţíva Vlastivedné 

múzeum. Najcennejším priestorom kláštora je refektár /pôvodná mníšska 

jedáleň/ vyzdobený renesančno-barokovým štukovým stropom, 
pochádzajúci zo 17. storočia s expozíciou historického nábytku. Slúţi ako 

mestský reprezentačný obradný priestor.  
 

Zámocký park s francúzskymi terasami  
patrí k najkrajším a najnavštevovanejším 

prírodným celkom mesta. Jeho súčasťou je i 
jazierko, mnoţstvo stromov v lesoparkovom 

prostredí a ojedinelé sústredenie 
mohutných a vzácnych platanov. Park je 

centrom oddychu obyvateľov mesta. Na 
okraji parku je umiestnené mestské 

kúpalisko.  
 

     O bohatosti prírodného prostredia blízkeho okolia Hlohovca svedčí sieť 

chránených území a na ochranu navrhovaných území. Patrí sem Sedlisko-
Poniklecová lúčka /Soroš/, chránené nálezisko, ktoré sa nachádza pri 

štátnej ceste do Topoľčian. Bolo vyhlásené roku 1974 na ochranu 
teplomilných a suchomilných rastlinných spoločenstiev v sprievode 

zoogeograficky významných druhov ţivočíchov. Z chránených rastlín sa tu 
vyskytuje hlaváčik jarný, poniklec , mechúrik stromový,  veternica lesná a 

drieň obyčajný.  
 

 
Z chránených ţivočíchov tu ţije uţovka stromová, jašterica zelená, jasoň 

chochlačkový, pestroň vlkovcový, roháč veľký, modlivka zelená a 

zriedkavo sága stepná. 
 

         

 



Významné osobnosti:  

Ján Hollý – básnik, pôsobil v Hlohovci ako farár v rokoch 
1811-1814. V období jeho pobytu v Hlohovci sú známe 

preklady antických autorov a prvotiny jeho básnickej 
tvorby. Jeho pobyt pripomína pamätná doska na 

Podzámskej ulici, na mieste kde stála stará fara, na ktorej Ján Hollý 
pôsobil. V Hlohovci je po ňom pomenovaná aj ulica. 

Ivan Letko - slovenský herec / Ţivý bič, Povstalecká história, Lásky dar, 

Solúnski bratia, Kutyil s.r.o., Ja nič neviem, Mastný hrniec.../ 

Richard Müller - slovenský spevák a hudobník.  

Ivan Štrpka - slovenský básnik a textár 

Viktor Chrenko - slovenský grafik 

Ladislav Kuna - bývalý slovenský futbalista a v súčasnosti prezident FC 
Spartak Trnava. 

Hlohovec patrí k malému počtu miest na Slovensku (19), kde sa nachádza 
hvezdáreň a iba k piatim mestám, kde sa nachádza aj planetárium.  

 

 
 

Hlohovecká Hvezdáreň a planetárim M.R.Štefánika slúţi najmä 

na osvetovú a vzdelávaciu činnosť, popularizáciu astronómie a vedeckú 

činnosť. Pre ZŠ, SŠ ale aj širokú verejnosť poskytuje exkurzie do 
planetária, prednášky a astronomické pozorovania Slnka, príp. aj nočnej 

oblohy. Ročne ju navštívi takmer 20 tisíc návštevníkov.  
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   Tento rok sme medzi týmito návštevníkmi boli aj my. Najúţasnejším 

záţitkom bolo pre nás premietanie vesmírnych telies na kopulovitom 
strope. Simulácia nočnej oblohy bola natoľko dokonalá, ţe nám zo 

začiatku úplne vyrazila dych a neubránili sme sa potlesku. Na chvíľu sme 

sa preniesli do kozmického priestoru, stali sa jeho súčasťou, hľadali Veľký 
voz, Andromedu či Veľkú medvedicu... Umelá obloha, Slnko, Mesiac, 

planéty a hviezdy viditeľné voľným okom boli ako skutočné.  

 

   

  

 

Súčasťou prehliadky bola aj výstava s astronomickou tematikou vo 

vstupnej hale a model slnečnej sústavy. Exkurzia nás natoľko upútala, ţe 
po príchode do školy sme neodolali a zhotovili sme si takýto model za 

pomoci lôpt a plastelíny. Po dokreslení obeţných dráh jednotlivých planét 
sme získali lepšiu predstavu nielen o ich pohybe, ale aj o ich vzdialenosti 

od Slnka: 

   



   

Všetky informácie, ktoré sme získali pri návšteve hvezdárne sme zúročili 

pri výtvarnom stvárnení kozmického priestoru. Tento rok poputujú takmer 
všetky práce do súťaţe „Vesmír očami detí“. 
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