
Martin - centrum Turca  

Martin je mesto v Žilinskom kraji, 
okres Martin a metropola Turca. Je to 8 
najväčšie slovenské mesto a druhé 
najväčšie v Žilinskom kraji. V roku 2001 
malo 60 133 občanov prevažne slovenskej 
národnosti. Od Bratislavy je vzdialené 
205 kilometrov. 

 

 

Martin leží v Turčianskej kotline, pri 
ústí Turca do Váhu. Jeho miestne časti 
tvoria: Jahodníky, Košúty, Podháj, 
Priekopa, Tomčany a Záturčie. 

Mesto sa spomína v roku 1264 ako osada 
s kostolom. O niekoľko rokov neskôr 
dostal mestské výsady a rozvíjal sa tu 
obchod a remeselná výroba.  

 
Martin sa do povedomia dostáva až 
v druhej polovici 19. storočia, keď sa stal 
centrom slovenského národného života. 
V roku 1861 tu bolo prijaté 
Memorandum národa slovenského, 
v roku 1863 založená Matica slovenská, 
v roku 1867 vzniklo jedno z troch 
slovenských gymnázií. Neskôr vznikali 
ďalšie celonárodné inštitúcie: Živena, 
Slovenský spevokol, Muzeálna slovenská 
spoločnosť, Slovenské národné múzeum... 

V meste vznikla Tatra banka, pivovar, 
nábytkáreň, celulózka, tehelňa 
a Turčianske strojárne so zameraním na 
zbrojársku výroby. 

 



 

V súčasnosti má Martin prevažne 
strojárensky, potravinársky, 
drevospracujúci a polygrafický priemysel. 
V doprave je cestným uzlom ale pre 
železničnú dopravu sú významnejšie 
severne položené Vrútky. V Tomčanoch 
je športové letisko.  

Mesto je strediskom školstva 
a zdravotníctva. Sídli tu Matica 
slovenská so svojim vydavateľstvom 
a vedecko-výskumnými pracoviskami. 

 



Prechádzka po Martine  

Pri prechádzke Martinom  našu pozornosť upriami 
niekoľko významných stavebných a kultúrnych 
pamiatok. 

 

• Rímsko -katolícky kostol svätého Martina 
z 13. storočia.  

• Evanjelický kostol z 18. storočia.  
• Evanjelická fara s pamätnou tabuľou. Text na 

tabuli pod reliéfom: "Tu sa zišli 6. a 7. júna 
1861 slovenskí vlastenci, štúrovci 
a spisovatelia, aby pre slovenský ľud vymohli 
rovnoprávnosť jazykovú, kultúrnu a národnú, 
ktorú žiadali v memorande."  

• Bývalý Župný dom - dnes Turčianska galéria.  
• Bývalá budova Tatra banky - dnes Slovenská 

sporiteľňa. Vo veľkej dvorane budovy bola dňa 
30. októbra 1918 vynesená „Deklarácia 
slovenského národa“. Na stene v tejto 
miestnosti je pamätná deklaračná tabuľa.  

 



• Národný dom s novým Štúdiom stojí na 
Divadelnej ulici. Dnes tu sídli Divadlo SNP.  

• Matičné gymnázium z roku 1860.  
• Budova Matice slovenskej z roku 1869.  
• Národný cintorín - Národná kultúrna pamiatka, 

kde sú pochované významné osobnosti 
slovenského kultúrneho, vedeckého 
a spoločenského života ( Karol Kuzmány, 
Milan Hodža, Július Brač - Ivan, František 
Hečko, Martin Benka, Jozef Škultéty...).  

• Slovenské národné literárne múzeum.  
• Etnografické múzeum Slovenského národného 

múzea (zbierky z tradičného 
poľnohospodárstva, včelárstva, drevárstva, 
remesiel, umenia a zvykoslovia).  

• Múzeum slovenskej dediny - na Jahodníckych 
hájoch (ľudové staviteľstvo v regióne).  

• Múzeum Martina Benku (život a dielo tejto 
významnej osobnosti výtvarného umenia).  

• Turčianske múzeum Andreja Kmeťa 
(regionálne vlastivedné múzeum Turca).  

• Meštianske, verejné a administratívne budovy 
z konca 19. storočia.  

• Presklená administratívna budova z tohto 
storočia na námestí oproti Divadlu SNP.  
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