
Geohra „Cesty mladého Corgoňa“ 
 
Nitra, podobne ako večné mesto Rím, vznikla na siedmich pahorkoch. Jej panorámu tvorí 
sedem vyvýšenín: Zobor, Nitriansky hrad, Kalvária,  Borina, dražovský kopec, Vŕšok 
a Martinský vrch. Radi by sme vám predstavili jedinečnú geolokačnú poznávaciu hru Cesty 
mladého Corgoňa, ktorá vás moderným a štýlovým spôsobom prevedie siedmimi pahorkami 
Nitry.  
Sprievodcom je mladý Corgoň, Corgoník. Ako to funguje? Zvoľte si prechádzku na jednom so 
siedmich kopcov a nezabudnite si zobrať telefón s aplikáciou. Na mieste si v aplikácii stlačíte 
miesto, kde sa nachádzate. Čakajú vás tri otázky na vyriešenie. Postupne navštevujete týmto 
spôsobom všetky pahorky a riešením úloh zdolávate tri úrovne hry, za čo získate dekrét. A to 
nie je všetko! Motiváciou môže byť odmena za absolvovanie celej hry. Po dekréty aj odmenu 
si príďte do TIC Nitra na Štefánikovu 1. Podľa vašej úspešnosti si budete môcť vybrať 
napríklad suvenír, pamätnú mincu, spoločenskú hru alebo fusakle.  
Veríme, že sa v spoločnosti Corgoníka zabavíte, spoznáte neobjavené zákutia mesta a získate 
nové poznatky o Nitre. Hra je v slovenskom, anglickom jazyku. Pre domácich a našincov z 
okolia môže byť zaujímavým spestrením riešiť úlohy v nitránčine.  
Veľmi sa tešíme z úspechu, ktorý hra zaznamenala. Za 1 mesiac od jej spustenia evidujeme 
450 inštalácií, 290 aktívnych užívateľov a odovzdali sme 50 dekrétov. Svoje ocenenie získala 
aj v ankete o najlepšie slovenské aplikácie - 4ka Android Code 2020, umiestnila sa na 3. 
mieste v kategórii hry. 
Ešte sme vás nepresvedčili? Pozrite si na kanáli youtube dve motivačné videá (Zahraj sa 
s Corgoníkom!, Cesty mladého Corgoňa v nitrančine) a nechajte sa inšpirovať k hre. 
 
Kým sa vychystáte na cestu s Corgoníkom po nitrianskych pahorkoch, môžete si o nich 
stručne prečítať v nasledujúcich riadkoch. 
 
Vitajte na Hradnom vŕšku! Toto je jedno z miest, na ktoré sme tu v Nitre veľmi hrdí! Vedeli 

ste, že Nitriansky hrad bol v stredoveku najväčší na Slovensku? Nechajte sa unášať časom 

späť do histórie! Jeho sláva sa začala v dávnych časoch za čias vlády najstarších 

veľkomoravských panovníkov Pribinu alebo Svätopluka. V rámci jeho návštevy musíte 

nahliadnuť do Baziliky sv. Emeráma. Nevynechajte gotickú priekopu, v ktorej je odkrytá 

expozícia veľkomoravského valu z 9. storočia - v kazemate opevnenia. Diecézne múzeum 

láka svojich návštevníkov expozíciou hodnotných liturgických predmetov, najstarším 

zachovaným rukopisom na území Slovenska z roku 1083, kópiami Zoborských listín z rokov 

1111 a 1113. Vedeli ste, že od apríla do októbra je pre verejnosť sprístupnená katedrála veža 

s očarujúcim výhľadom na mesto? K tomu všetkému sa treba občerstviť v kaviarni Vazulka, 

ktorú nájdete vo Vazulovej veži ako súčasť stredovekého opevnenia. Pri návšteve hradu 

s Corgoníkom bude jednou z úloh nájsť rok, kedy bol postavený Morový stĺp. Alebo budete 

musieť spočítať všetky kríže. Mimochodom, Nitriansky hrad má aj svoje skryté miesta.  

 
Čo skrýva nenápadný kopec priamo v meste? Vyvýšenina Na Vŕšku sa nachádza na mieste 
stredovekého františkánskeho kláštorného komplexu a cintorína. Barokovú kaplnku sv. 
Michala dal v roku 1739 postaviť nitriansky richtár Lukáč Brezovič na pamiatku ukončenia 
moru. Neskôr bola niekoľkokrát upravená až do dnešnej podoby. Po druhej svetovej vojne 
pribudol ku kaplnke pomník jej obetiam. Vedeli ste, že pod podlahou sa nachádza krypta s 



tridsiatimi hrobmi, ktoré sa datujú do roku 1771? Kúsok nad kaplnkou sa nachádza studňa, 
ktorú objavili len pred pár rokmi. Keď ju opravovali, jej mreže ozdobili. Viete, čo sa nachádza 
na mreži studne Na Vŕšku? 
V krypte neďalekého kostola Navštívenia Panny Márie pochovávali rehoľné sestry, ktoré 
pomáhali v kláštore ešte rok po druhej svetovej vojne. Kedy sa naposledy pochovávalo v 
krypte pod kostolom?  
  
Urobte si selfie na Dražovskom kopci. Toto fotogenické miesto otvára panorámu mesta 
v pozadí so siluetou starobylého kostolíka. Zachovaný a mimoriadne malebne pôsobiaci 
románsky kostolík patrí medzi historicko-architektonické pozoruhodnosti mesta. Pahorok 
s kostolom sv. Michala patrí k najkrajším scenériám, aké Slovensko ponúka. Nečudo, že toto 
úchvatné miesto oslovuje výtvarníkov a umelcov. Základy kostola pochádzajú z 11. storočia.  
Vedeli ste, že Dražovský kostolík patrí medzi najstaršie na Slovensku? Prežil toho veľa, 
vrátane ťažby kameňa z čias komunizmu - preto je dnes na kraji útesu.  
To, že je kostolík skutočne starý, dokazuje aj konštrukcia dverí, ktoré sú zložené z množstva 
malých plechov. Pri hre budete musieť zodpovedať aj na otázku, koľko nitov použili 
výrobcovia dverí kostolíka alebo z ktorého roku pochádza prvý záznam o obci Drasei. 
 
Ďalšou zástavku pri plnení úloh s Corgoníkom je Borina. Tento kopec kedysi patril k 
tajomným oblastiam Nitry. V 19. storočí slúžil ako vrch, kde stála šibenica. Preto dlho patril k 
menej obľúbeným miestam. Šibenica sa tu síce nezachovala, ale dá sa tu nájsť niečo 
zaujímavejšie - strážna veža. Je možné, že fungovala aj ako väzenie. Ktovie, možno tam 
dodnes zostali nejaké stopy. Treba ju ale najprv nájsť! Potom  ľahko zodpoviete na otázky, čo 
ste našli skryté v strážnej veži, alebo aké stromy dominujú tomuto kopcu. Viac Vám už 
neprezradíme! 

Vitajte na začiatku Kalvárie. O Nitre je známe, že patrila a patrí k pútnickým centrám. Vrch 
Kalvária tvorí vápencové bralo uprostred mesta. Nachádza sa tu Kostol Matky Božej aj 
Misijné múzeum s výnimočnými exponátmi, ktoré z misijných ciest priniesli misionári. 
K samotnému vrcholu kalvárskeho pahorka vedie 14 zastavení Krížovej cesty – kaplniek 
s reliéfmi zobrazujúcimi Krížovú cestu. Rozhľadňa s ďalekohľadom poskytne úžasný výhľad na 
celé mesto. A práve pri zodpovedaní na jednu z otázok  vám poslúži ďalekohľad. Vystúpte na 
kopec a všimnite si, čo sa nachádza na 8. zastávke Nitrianskej kalvárie, možno túto 
informáciu využijete pri plnení úloh. Vedeli ste, že pod nitrianskou Kalváriou sa nachádza 
Jaskyňa Deziera Horvátha, ktorú len pred nedávnom znovuobjavili? Je to najväčšia jaskyňa 
pohoria, pod ktorým leží Nitra.  

Postupne sa dostávame k Martinskému vrchu, vojenskému areálu s nádychom histórie. 
Priestor bol osídlený viacerými kultúrami už v praveku. Dnes sú tu viditeľné pozostatky 
starého slovanského hradiska s rozlohou 20 hektárov. Koncom 8. a 9. storočia sa tu 
rozprestieralo mohutné hradisko s hustým osídlením. V súčasnosti patrí tento rozsiahly areál 
kasární k najvýznamnejším zachovaným vojenským pamiatkam na Slovensku. Súčasťou 
areálu bol aj románsky Kostol sv. Martina z 11. storočia. Vo veľkomoravskej časti 
archeoparku sa prezentujú objekty slovanských obydlí. Viete, ktorý cisár bol ubytovaný vo 
veliteľskej budove kasární? 
Bohužiaľ, nie vždy sa dá dostať cez bránu, preto si budeme musieť položiť otázky pri vstupe, 
bývalej vojenskej nemocnici. Táto krásna stavba bola súčasťou kasární, ktoré tu fungovali už 



pred takmer 250 rokmi. Pozrite sa koľko tu je zelene! Určite vás neprekvapí otázka: Aký typ 
stromov sa nachádza v areáli Martinského vrchu?  
 
Od Martinského vrchu pokračujeme na Zobor. Na to aby sme sa dostali k otázkam, musíme 
ešte kúsok vyšliapať. Začiatok poznávania vŕšku je spojený s kusom dávnej histórie, ktorú 
nájdeme v starobylom Zoborskom kláštore. Zoborský kláštor vznikol v rokoch 850 - 880 na 
západnom svahu Zobora. Ku kláštoru sa viažu Zoborské listiny, pochádzajúce z rokov 1111 
a 1113. Ide o najstaršie a najcennejšie písomné doklady z nášho územia.  Ale teraz sa už 
treba vydať na cestu k bývalému kláštoru smerom cez les. Nezabudnite si všimnúť, aké lesné 
zvieratá sa nachádzajú na informačných tabuliach cestou ku kláštoru. Pre návštevníkov 
Zoborských vrchov je určený náučný chodník s 27 zastaveniami a s celkovou dĺžkou 14,7 km. 
Cieľom peších turistov je najmä Pyramída (553 m). Vedeli ste, že Svoradova jaskyňa sa 
nazýva podľa mnícha Svorada, ktorý v nej viedol pustovnícky spôsob života? Alebo Meč 
ktorého panovníka je podľa legendy pochovaný na Zobore?  
 
Pri riešení úloh s Corgoníkom vám určite pomôžu informácie z www.nitra.eu a mnoho 
zaujímavého sa dozviete v aplikácii 7 pahorkov. 
Veľa šťastia a zábavy! 


