
Dejepis extra 3/2020 

Časopis nie iba pre tých, čo majú radi históriu, oslávi desiate narodeniny. 

Pokračujeme v spomínaní a zároveň približujeme exkurziu do Trnavy.

 

Rok 2011 - naši bývalí žiaci s maketou kaštieľa v Diviakoch vo vestibule Ministerstva školstva SR 

 
(zdroj fotografie Múzeum školstva) 

Rok 2012 – naša maketa slovenského gymnázia v Revúcej v Múzeu školstva v Bratislave 



Aj tretie číslo roku 2020 začneme spomínaním na to, čo sa do Dejepisov extra 

nedostalo. Kým v úvode predchádzajúceho čísla sme spomínali na niektoré naše 

nepublikované cesty po zaujímavých pamiatkach, v úvode tohto čísla sa budeme 

venovať aspoň dvom (dúfame) hodnoverným maketám zaujímavých stavieb zo 

Slovenska, ktoré sme vytvorili.  

Najskôr si priblížime stavbu makety kaštieľa v Diviakoch. Diviaky sú dnes súčasťou 

kúpeľného mesta Turčianske Teplice, podobne ako Petržalka je súčasťou Bratislavy. 

Bola to naša prvá veľká maketa a pracovali sme na nej niekoľko mesiacov v roku 

2011. Začiatky neboli jednoduché... 

 

... postupne však maketa začala nadobúdať požadované tvary. 

 



Po desiatkach hodín práce počas pracovných dní  (aj sobôt a raz aj v nedeľu) sme 

sa blížili k jej ukončeniu. 

 

Chceme ešte raz vyzdvihnúť prácu všetkých žiakov, teraz už dospelákov a v jednom 

prípade už aj otca malého Marka, ktorí sa o túto stavbu zaslúžili. Vďaka patrí aj 

pánu učiteľovi Števíkovi (už je na zaslúženom dôchodku), ktorý veľkou mierou 

prispel k dokončeniu makety. Finálny pohľad na výslednú podobu, ale aj na vtedajší 

vzhľad jej hlavných tvorkýň a tvorcov, ponúkame na prvej strane. Maketa, ktorá 

sa dodnes nachádza v priestoroch našej školy, v roku 2011 však viac ako mesiac 

zdobila vestibul Ministerstva školstva SR a dodnes sú jej zábery na facebooku 

ministerstva. Neskôr, cez letné prázdniny v roku 2013, sme si boli pozrieť 

s niektorými jej autormi aj originálnu stavbu. Žiaľ, táto naša výprava sa do 

Dejepisu extra nedostala. V roku 2015 sme si boli, ale už s mladšími žiakmi, 

opätovne pozrieť kaštieľ v Diviakoch. O tejto návšteve sa nám už podarilo napísať 

v Dejepise extra 4/2015.  

Druhá z veľkých makiet, ktorú postavili naši žiaci v spolupráci s učiteľmi našej 

školy a nedostala sa do Dejepisu extra, je zmenšenou kópiou budovy slovenského 

gymnázia v Revúcej. Maketu sme postavili na objednávku Múzea školstva v 

Bratislave, ktoré pripravovalo výstavu „Prvé slovenské gymnázium – Revúca“ 

a následne sa stala aj ich majetkom. Predpokladáme, že aj po presunutí múzea do 

nových priestorov, nebola poškodená a je stále v ich depozite.  

Fotografie „zo stavby“ makety slovenského gymnázia v Revúcej sa však, žiaľ, 

zhodou nepriaznivých okolností nezachovali, čo nás naozaj mimoriadne mrzí. Na 

nasledujúcich stranách vám ponúkame viacero záberov z už dokončenej makety.  



Najskôr ponúkame pohľad zo strany „školského dvora“. Fotografia pochádza ešte 

z doby, keď bola maketa v našej školskej dielni a čakala na transport do Múzea 

školstva. 

 

Na detailnejšom zábere môžete vidieť, koľko práce sme vynaložili, aby bol výzor 

makety čo najhodnovernejší. 

 



Následne ešte ponúkame pohľad do školskej triedy... tu priznávame určitú mieru 

aproximácie, pretože sa nám nepodarilo nájsť žiadny archívny materiál, ktorý by 

presne opisoval, ako pôvodné triedy v gymnáziu v Revúcej vyzerali. 

 

Posledná spomienková fotografia na maketu pochádza zo slávnostnej vernisáže v 

pôvodných priestoroch Múzea školstva, ktorej sa zúčastnila aj vtedajšia primátorka 

Revúcej pani  Cireňová. Aj ona pochválila precíznosť našej práce. 

 
(zdroj fotografie internet) 

Spomienkami na dve úspešné makety sa teraz končí aj naša exkurzia po minulosti 

dejepisných aktivít našich žiakov za posledných 10 rokov. Viac sa možno dozviete  

o niekoľko rokov, keď (dúfame) vydáme aj sté číslo Dejepisu extra. 



A teraz sa vráťme naspäť do súčasnosti. Dňa 26.2.2020 sa vydala veľká (skoro 

30-členná) skupina, zložená hlavne zo žiakov 6. ročníka doplnená tradičnými 

cestovateľmi, na exkurziu do Trnavy. Stretli sme sa na Hlavnej stanici v Bratislave 

a vycestovali sme  poschodovým osobným vlakom do „slovenského Ríma“. Vlak prišiel 

podľa cestovného poriadku a po krátkej ceste okolo hradieb... 

 

.. sme dorazili ku Kostolu sv. Jakuba. V jeho teraz barokovom interiéri sme sa 

zdržali iba krátko. 

 



Čakala nás totižto prvá zaujímavá a tak trochu tajuplná výprava do trnavského 

podzemia. Navštívili sme najdlhšie sprístupnené krypty na Slovensku, ktorých dĺžka 

je viac ako 93 metrov. Aby ste si to dokázali predstaviť, sú skoro také dlhé ako 

naša škola. Ponúkame viacero záberov. 

 

 



Niektoré priestory boli trochu strašidelné... 

 

 

... ale my sme už veľkí, a tak sa nebojíme! 



Počas návštevy podzemia nám pán učiteľ čo-to porozprával nielen o histórii tejto 

františkánskej stavy, ale aj o histórii rádu františkánov vo všeobecnosti. Aby ste 

si dokázali predstaviť lepšie, kade sme sa v podzemí túlali, ponúkame plán krýpt. 

 

Mohli sme sa prejsť po priestoroch označených žltou farbou. Po skončení našej 

návštevy podzemia sme veľmi pekne poďakovali zástupcovi rádu františkánov bratovi 

Davidovi, ktorý nás po kostole a kryptách sprevádzal. Ponúkame pohľad na kostol 

i vedľa stojaci kláštor aj z vtáčej perspektívy (škoda, že záber špatia bytovky 

postavené už za hradbami mesta). Fotografia pochádza z roku 2013. 

 



Od františkánskeho Kostola sv. Jakuba ... 

 

...sme sa vydali k budove trnavskej radnice. Pozreli sme si jej exteriér, pričom 

najzaujímavejšia časť sa nachádza až na jej nádvorí. Jedná sa o zrenovovaný 

zvyšok bývalej väznice. Ponúkame aspoň pohľad na jedno netradičné okno. Čo 

myslíte, v ktorom stavebnom slohu (štýle) bolo postavené? 

 



Oproti budove radnice je zachovaná úzka ulička, ktorou práve prechádzame. Čo 

myslíte, načo sa v minulosti hlavne používala? 

 

Nasledujúci obrázok vám určite odpovie. 

 



My však odsúdenci nie sme, a preto sme sa mohli vydať k ďalšej zastávke našej 

exkurzie, k evanjelickému kostolu. 

 

 Tu nás už očakával pán farár, ktorý nám porozprával o dejinách tejto stavby, ale 

aj o histórii evanjelikov v Európe a na Slovensku. 

 

Stavba kostola nám pripomenula interiér jednej z vysokých škôl, ktorú sme nedávno 

navštívili. Viete, ktorá to bola? 



Niektoré skutočnosti o evanjelikoch doplnil aj pán učiteľ tak, aby sme im všetci 

rozumeli. Potom sme sa rozdelili do dvoch skupín. Žiaci 6. ročníka ostali s pánom 

učiteľom dole v kostole a tradiční cestovatelia sa pod vedením pani učiteľky po 

mnohých schodoch dostali až na vrchol veže. 

 

Pohľad z veže stál za trochu námahy. 

 



Návštevou veže sa skončila aj naša návšteva evanjelického kostola. Poďakovali sme 

pánovi farárovi a vybrali sme sa k ďalšiemu cieľu našej exkurzie, Knižnici Juraja 

Fándlyho, ktorú sme tiež z veže videli. 

 

Knižnica sídli v budove, ktorá bola pôvodne navrhnutá pre banku. Spomeniete si, 

v ktorých bývalých bankách dnes slúžiacich ako kultúrne inštitúcie sme už boli? 

 



Ochotné pracovníčky knižnice nám porozprávali o jej histórii i o histórii budovy, 

v ktorej sa nachádza. Najväčšiu radosť z návštevy knižnice mala Dominika. 

 

Ostatní podobnú radosť prejavili vtedy, keď im dal pán učiteľ - so súhlasom 

rodičov a po opätovnom poučení o BOZ – rozchod. Počas neho Filip odfotografoval 

dve z nás pred trnavskou mestskou vežou. 

 



Rozchod však netrval dlho, lebo nás čakalo Divadlo Jána Palárika. So súhlasom pani 

riaditeľky sme sa mohli ísť pozrieť do priestorov, ktoré nie sú bežne pre 

návštevníkov prístupne. Prešli sme okolo šatní, priestorov, kde sa pripravujú 

kostýmy či líčia herečky alebo herci. 

 

Navštívili sme aj podzemné priestory... 

 



... kde sa dve z nás zahrali na herečky, či speváčky. Čo myslíte, ktoré to boli? 

Fotografie neponúkame, skúste si tipnúť.  

Počas celej exkurzie po priestoroch divadla sme sa dozvedali zaujímavosti o tejto 

najstaršej doteraz stojacej divadelnej budove na Slovensku, ktorá je o cca 50 

rokov staršia ako Historická budova Slovenského národného divadla v Bratislave. 

Na záver sme si posadali do hľadiska a pán učiteľ nám ešte pripomenul, že 

oslavujeme 100 rokov od vzniku SND v Bratislave. 

 

To bol koniec našej zastávky v Divadle Jána Palárika. Úprimne sme poďakovali za 

láskavé prijatie a hoci by viacerí z nás ešte posedeli, museli sme sa postaviť.  

Čakal nás ešte karner pri Kostole sv. Mikuláša, ktorý nám sprístupnil pán Hrnčiarik. 

 



Možno viacerí z vás neviete, čo je to karner. Takže... karner je vlastne kaplnka, 

ktorej podzemná časť slúži na pietne uloženie ľudských kostí väčšinou z bývalých 

cintorínov. Zhrnieme - karner = kostnica. To, čo z karnera zostalo, je zatiaľ 

schované pred našimi (ale aj  vašimi) očami pod veľkou čiernou plochou, ktorú ste 

videli na predchádzajúcom obrázku. 

 Najskôr ponúkame fotografiu z doby, keď sa v priestore karnera uskutočňoval 

archeologický výskum. 

 

Následne dva pohľady na nás... 

 



... ako pozorujeme ... 

 

... to obrovské množstvo ľudských pozostatkov, ktoré tu boli za stáročia 

nazhromaždené, ale ďalšie stáročia zabudnuté. 

 

 



Niektorí chlapci dokonca mali záujem zísť po rebríku aj dole... 

 

... čo im samozrejme umožnené nebolo. Ešte ponúkame pohľad na možný vzhľad 

karnera v dobe, keď jestvovala aj jeho nadzemná časť. 

 



Pohľadom nato, ako táto stavba mohla v minulosti vyzerať, sme sa s podzemím 

rozlúčili a vyšli na svetlo sveta. Ešte chceme pripomenúť, že s predchádzajúcou 

generáciou žiakov sme už v jednom karnere (v Kremnici) boli. Ak sa chcete 

dozvedieť viac, prehľadajte staršie čísla Dejepisu extra.  

Po návšteve karnera sme sa ešte zastavili pred Kostolom sv. Mikuláša. Tu sme sa 

dozvedeli zaujímavú informáciu. V priestoroch medzi dvoma vežami... 

 

... bývali v minulosti zvonári, ktorí skoro vôbec neschádzali dole medzi ľudí, a žili 

tak trochu tajuplný a samotársky život. Škoda, že ešte niekto nenapísal knižku či 

divadelnú hru „Zvonár od sv. Mikuláša v Trnave“. 

To bola posledná zastávka našej exkurzie po historickom centre Trnavy. Čakala nás 

už iba cesta na stanicu a následne sme sa vlakom (idúcim podľa cestovného 

poriadku) dopravili do Bratislavy. 



Záverečné poznámky: 

Počasie bolo na toto ročné obdobie veľmi prijateľné. 

Väčšinu fotografií spravil Filip Smíkal, niektoré pochádzajú z archívu pána učiteľa. 

Celá exkurzia bola úplne zadarmo! 

Pán učiteľ túto exkurziu priebežne pripravoval skoro dva mesiace. 

Predpokladáme, že do Trnavy sa ešte vrátime. 

 

Chceme veľmi pekne poďakovať: 

bratovi Davidovi, členovi františkánskeho rádu v Trnave, 

pánovi Radomírovi Vařákovi, farárovi evanjelickej cirkvi augsburského vyznania,  

pánovi Pavlovi Tomašovičovi, riaditeľovi Knižnice Juraja Fándlyho a  

všetkým jej ochotným pracovníčkam, ktoré nám priblížili interiér knižnice,  

 

pani Zuzane Hekel, riaditeľke Divadla Jána Palárika a  

pani Ivici Franekovej, ktorá nás po divadelných priestoroch sprevádzala, 

 

pánovi Erikovi Hrnčiarikovi, dekanovi Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity. 

 

Na stanici v Trnave (mimo historického centra) sme si ešte pred odchodom do 

Bratislavy pozreli železničné minimúzeum. 


