Okresné mesto Trenčín sa okrem iného preslávilo
rozľahlým Trenčianskym hradom na skale priamo nad
mestom. Pôvodne gotický hrad bol postavený v roku 1260, rozšírený a opevnený bol v 14. a 16. storočí. V zachovaných reprezentačných gotických palácoch
a v kaplnke sú expozície Trenčianskeho múzea.
Vrátiť sa do histórie je možné aj návštevou neďalekých zrúcanín Beckovského a Čachtického hradu.
Obcou Kočovce časťou Rakoľuby prechádza Vážska
cyklomagistrála, z ktorej je možné odbočiť do susednej obce Kálnica (dĺžka odbočky je 4 km). Blízka sústava lesných ciest ponúka nenapodobiteľné možnosti aj
pre horské bicykle. V lyžiarskom areáli PIESKY v obci Kálnica sú vybudované dve trate pre zjazdovú a pretekársku cyklistiku.

Nové Mesto
nad Váhom

Učebno-rekreačné zariadenie
Stavebnej fakulty STU v Bratislave
KOČOVCE

GPS súradnice: 4
 8.74.16, 17.88.59

Stredisko PIESKY patrí medzi najznámejšie v Európe (dokonca aj vo svete) najmä pre svoje technické
parametre a kvalitný trávnatý porast, vhodný na letné
lyžovanie. Svahy, ktorých sklon je v priemere 21% a povrch je mierne členitý, vyhovujú predovšetkým lyžiarom
začiatočníkom a rodinám s deťmi. To, že sa na nich nenachádzajú žiadne prekážky a sú zakončené dostatočným priestorom na dojazd, len zvyšuje ich bezpečnosť.

Informácie a objednávky na adrese:
Jaroslav Kudláček
vedúci UVZ STU Kočovce
Tel. : 032/7798192, 0905 22 72 55
jaroslav.kudlacek@stuba.sk

KOČOVCE

História
Obec Kočovce sa rozprestiera na ľavej strane doliny
rieky Váh a na priľahlých severozápadných svahoch pohoria Považský Inovec.
Prvýkrát sa spomína v listine z r. 1321, ktorou ich
Karol Róbert daroval Jánovi Kočovskému.

Podžupan Juraj Prílesný dal v roku 1730 postaviť
barokový kaštieľ, ktorý bol v roku 1880 prestavaný
s romantickou úpravou a rozšírený na jednopodlažnú
trojkrídlovú budovu s predstavanou otvorenou predsieňou pred hlavným vstupom.
Kaštieľ obklopuje bohatý park, ktorý bol založený
po prestavbe kaštieľa v rokoch 1883 – 84. Ako výsadbové dreviny boli použité predovšetkým naše domáce
druhy listnatých a ihličnatých drevín, ktoré boli postupne doplňované cudzokrajnými drevinami resp. inými módnymi prvkami. Postupne tu bolo vybudovaných
niekoľko rozmanito motivovaných skaliek.
Starostlivo udržiavané chodníky a lavičky umožňujú relaxáciu v krásnom pokojnom prírodnom prostredí.

Súčasnosť
Od roku 1967 je kaštieľ aj park v užívaní Stavebnej fakulty STU v Bratislave a slúži ako jeden z dvoch
objektov učebno-rekreačného zariadenia s možnosťou usporiadania konferencií, seminárov, výučby študentov, ale v nemalej miere je využívané aj v oblasti
sociálnej starostlivosti o zamestnancov. V kaštieli sú
k dispozícii dvoj- až štvorlôžkové izby s obnoveným
sociálnym zariadením, jedáleň s celodenným stravovaním, ako aj konferenčná a spoločenská miestnosť.
Ubytovacia kapacita kaštieľa je 40 hostí, konferenčná
sála pojme 20 účastníkov.

ších doplnkových vodných športov (krytá tenisová hala,
štyri odkryté antukové tenisové kurty, volejbalové ihrisko, vodné bicyklovanie a pod.).
V roku 2014 bol záujemcom sprístupnený unikátny
Historicko-prírodovedný náučný chodník s názvom Deväť zastavení na Rakovského chodníku. Začína sa
v obci, prechádza parkom, pokračuje na školskom dvore, smerom ku kaplnke až k skalnej pivnici, kde bola vychýrená vínna pivnica. Vo vyhliadkovom programe sa
ráta s atraktívnym splavovaním Váhu na raftoch – zábavným a poučným zároveň.

Okolie

Od roku 2012 je v prevádzke druhý objekt – novopostavené moderné Regionálne centrum technického
vzdelávania (RCTV). Sú v ňom dvoj-posteľové izby
s ubytovaním pre 40 osôb, konferenčná sála s moderným technickým vybavením pre 85 účastníkov a zimná
záhrada. Celkovo možno ubytovať až 80 hostí.

Vlastnú obec Kočovce tvoria do roku 1960 samostatné obce Beckovská Vieska, Kočovce a Rakoľuby,
z ktorých každá si písala svoju históriu. Táto je uchovaná v mnohých historických pamiatkach, ktoré je možné
obdivovať v hociktorom ročnom období.

Vonku sa nachádza pingpongový stôl, petang
a ohnisko, zhotovené osobitne pre opekanie v prírode.
V bežnej ponuke dňa je požičiavanie bicyklov. Ojedinelou atrakciou je jazda na koňoch z priľahlej stajne.
V letných mesiacoch poskytuje neďaleký športovo-relaxačný areál Zelená voda možnosť kúpania a ďal-

Blízkosť mesta Piešťany, v súčasnom období najvýznamnejšieho slovenského kúpeľného mesta svetového mena s jeho prírodným prostredím, parkami,
jazerom Sĺňava, poskytuje možnosti na rozvoj rekreačnej činnosti, turistiky a športu. Piešťany sú aj jedným
z dôležitých kultúrnych centier Slovenskej republiky.

