
Po stopách osobností 

Horného Považia 

Žilinského Kraja

prezentácia kultúrneho a prírodného dedičstva





TEODÓZ SIRMIENSIS

 stoličný hodnostár, feudálny zemepán, majiteľ 

panstva Súľov

 * pol. 16. st.

 † 1627, miesto neznáme



Súľov – Hradná, obec



Súľov - Hradná

Rímsko-katolícky kostol sv. Michala

 národná kultúrna pamiatka, patrí medzi 

najstaršie protestantské kostoly na Slovensku



Súľov - Hradná

Kaštieľ v Súľove tzv. 

Teodózov kaštieľ bol 

postavený na prelome 

16. a 17. storočia. 

Ďalší renesančný kaštieľ

v Súľove tzv. Mičurov

kaštieľ bol postavený 

koncom 16.storočia. 



Súľovské skaly

Národná prírodná rezervácia 

v Súľovských vrchoch



Žilina

 Evanjelický kostol v Žiline v ktorom je inštalovaná 

pamätná tabuľa venovaná 350. výročiu Žilinskej 

synody (1610).



JURAJ THURZO

 šľachtic, krajinský 

hodnostár

 * 1567, Lietava 

 † 1616, Bytča



Lietava

Lietavský hrad – rodisko šľachtica 



Bytča

Bytčiansky zámok –

miesto pôsobenia

Juraja Thurzu a sídlo 

významného archívu 

rodiny Thurzovcov 

(v súčasnosti Štátny 
oblastný archív v Bytči) 

Sobášny palác, ktorý 

dal šľachtic postaviť 

ako miesto svadieb 

svojich siedmich dcér 



Rajecké Teplice

Kúpele, kde sa Juraj Thurzo liečil 



Žilina
Uhorský palatín Juraj Thurzo a Eliáš Láni  

hlavné postavy Žilinskej synody (1610), 

ktorá položila základy pre vytvorenie 

samostatnej cirkevnej organizácie 

evanjelikov na území dnešného 

Slovenska 

(portréty od akad. maliara Stanislava Lajdu)

Evanjelický kostol v Žiline s pamätnou 

tabuľou venovanou 350. výročiu Žilinskej 

synody (v interiéri kostola)



ŽOFIA BOSNIAKOVÁ

 uhorská šľachtičná a 
filantropka

 * 1609, Šurany

 † 1644, Strečno



Strečno

Hrad Strečno - miesto 

pôsobenia šľachtičnej, 

národná kultúrna pamiatka

Portréty manželov Františka 

Vešeléniho a Žofie 

Bosniakovej od akad. 

maliara Stanislava Lajdu sú 

súčasťou expozície na hrade 

Srečno.

Rekonštrukcia ostatkov 

Žofie Bosniakovej, akad. 

mal. Stanislav Lajda



Teplička nad Váhom

Farský kostol sv. Martina 
- miesto posledného 

odpočinku šľachtičnej

Renesančný kaštieľ v 

Tepličke nad Váhom



JURAJ JÁNOŠÍK

 ľudový hrdina, 

zbojnícky kapitán

 * 1688, Terchová

 † 1713, Liptovský 

Mikuláš



Varín

Kostol Najsvätejšej Trojice - miesto krstu Juraja 

Jánošíka



Terchová

Rodisko Juraja Jánošíka 

Folklórny festival 

Jánošíkove dni

Socha od akad. 
sochára Jána Kulicha



Národný park Malá Fatra

 Jánošíkove diery, zaujímavý prírodný útvar v 

Národnom parku Malá Fatra



Bytča

Bytčiansky zámok -

miesto, kde Juraj 

Jánošík slúžil ako vojak 

strážneho oddielu

Štátny archív v Bytči, 

v ktorom sa nachádzajú 

originály zápisnice 

súdneho procesu
a rozsudku smrti nad 

Jurajom Jánošíkom



ADAM FRANTIŠEK KOLLÁR

 právny historik, 

dvorný radca a 

knihovník cisárovnej 

Márie Terézie, 

„slovenský Sokrates“

 * 1718, Terchová 

 † 1783, Viedeň



Terchová

Rodisko Adama Františka Kollára

 Terchovská sieň slávy 

http://slavni.terchova-info.sk/

 webová stránka o významných rodákoch, 
udalostiach a pamiatkach obce Terchová

http://slavni.terchova-info.sk/


Terchová
 Slovenský Sokrates Adam František 

Kollár bol medzinárodný výstavný 

projekt Slovenskej národnej knižnice, 

zrealizovaný pri príležitosti 295. 

výročia narodenia a 230.výročia 

úmrtia Adama Františka Kollára. 

Autorom výstavy a katalógu bol 

terchovský rodák, literárny a kultúrny 

historik Peter Cabadaj

 (na fotografii z vernisáže výstavy 

 Pozvánka na 

vernisáž výstavy 

Slovenský Sokrates 

Adam František 

Kollár (1718 – 1783 

– 2013), ktorá sa 

konala dňa12. 9. 

2013 v Terchovej

v Terchovej, pri mikrofóne)

 Socha Adama 

Františka 

Kollára od 

akad. sochára 

Milana Opalku 

(epoxid, 1993)



ALEXANDER LOMBARDINI

 vlastivedný 

pracovník, právnik, 

archivár, autor prvej 

monografie o meste 

Žilina

 * 1851, Bytča 

 † 1897, Žilina



Pamätná tabuľa na budove 

Základnej umeleckej školy v areáli  
Bytčianskeho zámku

Bytča

Rodisko Alexandra Lombardiniho 



Starý cintorín v Žiline - miesto 

posledného odpočinku 

Alexandra Lombardiniho

Marián Mrva: 

Žilina a Alexander Lombardini,

2009

Žilina
Múzeum Alexandra Lombardiniho na ulici Horný val 9



JÁN VRTÍLEK

 výtvarník, umelecký 

kníhviazač

 * 1906, Vyškov

 † 2000, Žilina



Žilina

 Knihárska dielňa Lida Mlichová, situovaná v 

stredovekom dome na ulici Hornýval 5

 pôvodná dielňa, kde dcéra Jána Vrtílka pokračuje 
v tradičnom remesle započatom otcom



VINCENT HLOŽNÍK

 maliar, grafik, 

ilustrátor, sochár a 

pedagóg

 * 1919, Svederník 

 † 1997, Bratislava



Svederník

 Rodisko, rodný dom umelca



Žilina

 Považská galéria umenia v Žiline so stálou 

expozíciou diel majstra



Dolný Hričov

 Kostol sv. Michala archanjela so sakrálnymi 

maľbami, vitrážami, mozaikami a terakotami 

vytvorenými umelcom



JOZEF PEKARA

 ľudový rezbár, autor 

najväčšieho 

betlehemu na 

Slovensku

 * 1920, Borský Peter 

 † 2005, Rajecké 

Teplice



Dom Božieho 
Milosrdenstva miesto, 
kde je umiestnený 
Slovenský betlehem, 
dielo veľkosťou dĺžky 
8,5 metra, šírky 2,5 
metra a výšky 3 metre 

Bazilika Narodenia

Panny Márie

Mariánske pútnické 
miesto Frivald s kalváriou 

Rajecká Lesná



Rajecké Teplice

 Kúpeľné mesto - miesto pôsobenia majstra 



Čičmany

 Objekty ľudovej architektúry Čičmany -

expozícia Považského múzea v Žiline



VLADIMÍR FERKO
 prozaik, publicista, 

autor literatúry faktu

 * 1925, Veľké Rovné 

 † 2002, Bratislava

MILAN FERKO

 básnik, prozaik, 

dramatik, autor 

literatúry pre deti a 

mládež

 * 1929, Veľké Rovné 

 † 2010, Bratislava



Pobočný stánok 

Slovenského učeného 

tovarišstva (1792 – 1796) 
terajšia budova miestnej 
fary

Veľké Rovné

Veľké Rovné rodisko 

spisovateľov 

Múzeum Drotárie - stála 

expozícia drotárstva



Javorníky

 Javorníky, súčasť Chránenej krajinnej oblasti Kysuce





Ďakujeme za pozornosť

Krajská knižnica v Žiline 

v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Žilinského samosprávneho kraja

Úsek regionálneho výskumu, 

dokumentov a informácií


