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Čierny Brod  HEGY  (okres Galanta)





KRAKOVANY, miestna časť STRÁŽE - kostol sv. Gála
(okres Piešťany)













LANČÁR
Kostol sv. Michala archanjela (farský)











oltár hlavný sv. Michala archanjela



















Dolné Orešany - kostol Nanebovzatia Panny Márie
(okres Trnava)









Nižný Slavkov - kostol Narodenia Panny Márie
(okres Sabinov)



NITRA - Bazilika sv. Emeráma (bazilika minor)  



NITRA - diecézne múzeum  



ŠAŠTÍN - STRÁŽE   
Bazilika Sedembolestnej Panny Márie  (bazilika minor)





GYMNÁZIUM JÁNA BOSCA ŠAŠTÍN-STRÁŽE

ukončilo svoju činnosť 31. 8. 2016

Šaštínske Gymnázium Jána Bosca
po 25 rokoch končí

Nových prvákov by bolo len sedem, 
Bratislavská arcidiecéza sa 
rozhodla školu zatvoriť.
Gymnázium Jána Bosca v Šaštíne-Strážach končí. 
Pôvodne chlapčenská saleziánska škola s internátom tak zatvorí brány 
po 25 rokoch svojej novodobej existencie.
O zatvorení školy informuje na jej webstránke riaditeľ Marek Nádaský. 
Zriaďovateľ školy, ktorým je Bratislavská arcidiecéza, tak robí „z dôvodu 
už niekoľko rokov klesajúceho počtu žiakov bez perspektívy zmeny a s tým 
súvisiaceho neefektívneho vynakladania finančných prostriedkov“.

http://www.gjb.sk/news/ano-koncime/






TRNAVA - Mestská pamiatková rezervácia





Objekty sú súčasťou komplexu budov Trnavskej univerzity, 
ktoré vďaka svojmu rozsahu a urbanistickej situácii vytvárajú samostatnú barokovú 

univerzitnú štvrť mesta.

STEPHANEUM
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Trnava - arcibiskupské gymnázium
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Reštaurujeme pamiatku



































PINIOVÁ ŠIŠKA
ukončovací článok reliéfny v tvare plodu pinie, od renesancie, najčastejší v 

baroku.





MASKARON
v architektúre najmä v gotike a v baroku, 
výzdobný motív v podobe ľudskej tváre













PÁSKA, pásková ornamentika
ornament typický pre obdobie 1720-1740, tvorený systémom pások rovnako širokých 

alebo užších a širších. Pásku sprevádza doznievajúci akant alebo zvonkovité kvietky.































Vo vlyse medzi šambránou a frontónom je štuková výplň riešená 

odlišne nad každým okenným otvorom











Suprafenestra a parapetná výplň je v každom okne 

riešená odlišnou štukovou výzdobou





















Hlavice pilastrov 
s odlišnou výzdobou

































Ďakujem za pozornosť.

katarina.klacanska@culture.gov.sk


