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Žiaci 5. B  a 9. A pred evanjelickým kostolom a v podzemí Bratislavského hradu.  
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Vážení čitatelia,  

  toto číslo Dejepisu extra bude zas trochu iné ako tie predchádzajúce. Prvou 

zmenou bude to, že pán učiteľ dejepisu, ktorý exkurziu pripravil, sa jej 

zúčastniť nemohol. Vynikajúco ho však zastúpil pán učiteľ Záni, podľa ktorého 

slov pán učiteľ dejepisu napísal nasledujúci text. Ďalšia zmena  bude tiež 

v tom, že tradičná súťaž, nepovinná (dobrovoľná) domáca úloha, ktorá tvorí 

druhú časť dejepisného časopisu, bude rozdelená na otázky pre žiakov 5.  až 

8. ročníka a na otázky pre žiakov 9. ročníka.   

Takže vážení čitatelia, pohodlne sa usaďte, a ak máte záujem, prečítajte si 

základné informácie o historických pamiatkach, ktoré sme 7. 12. 2022 

navštívili, prípadne si pozrite aspoň obrázky. Exkurzie sa zúčastnili žiaci 5. B a 

9. A doplnení vybranými žiakmi z 8. A a 8. B,. Na prvom obrázku sú žiaci 5. B 

pred Prezidentským palácom.  

 

Ten v minulosti slúžil na rôzne účely. O niektorých z nich porozprával všetkým 

účastníkom exkurzie pán učiteľ Záni. 
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Od paláca sme sa presunuli podchodom na Konventnú ulicu. Tu sa nachádzajú 

významné evanjelické historické pamiatky, ľudovo nazývané Veľký a Malý 

evanjelický kostol. Pred jedným z nich sme si spravili spoločnú fotografiu, ktorú  

ste mohli vidieť na prvej strane Dejepisu extra. Potom sme sa išli pozrieť do 

interiéru Veľkého evanjelického kostola. 

 

Jeho veľkosť, ale aj jednoduchá krása tvarov nás veľmi príjemne prekvapili.  
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Ponúkame ešte pohľad na žiakov 5. B. 
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Z Veľkého evanjelického kostola sa presunuli do vedľa stojaceho Malého 

evanjelického kostola. 

 

Práve na jeho pôde sa určite stretávali v prvej polovici 19. storočia viacerí 

predstavitelia národného obrodenia. Sú zobrazení aj na obraze, ktorý sa 

nachádza na ľavej strane pri oltári. 
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V priestoroch Malého evanjelického kostola sa odfotografovali žiaci 9. A doplnení 

žiakmi z 8. B. 

 

Po návšteve evanjelických kostolov sme doplnili kalorické zásoby, ... 
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... pretože nás čakala cesta na Bratislavský hrad, ktorého časti sa viažu 

k románskemu stavebnému slohu. 

 
Najskôr sme sa boli pozrieť do jeho klenotnice. Ponúkame aspoň tri zábery. 
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Následne sme sa boli pozrieť do podzemia hradu, kde je inštalovaná výstava 

o jednej z významných civilizácií, ktorá mala jedno zo svojich centier v dnešnej 

Bratislave.  Ponúkame pohľad na nás pred rekonštrukciou vtedajšieho domu. 
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Boli sme sa pozrieť aj do ďalších častí podzemia. 
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Niektoré boli tak trochu tajuplné... 
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Napokon sme sa z podzemia šťastne dostali na svetlo a ešte sme sa na chvíľu 

zastavili na impozantnom slávnostnom schodisku. 
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Ďalšie nadzemné či podzemné tajomstvá Bratislavského hradu sme si nechali na 

niektorú z nasledujúcich exkurzií.  Vtedy sa  pôjdeme pozrieť aj na tú časť 

podzemia, v ktorej je studňa. Teraz ju môžete vidieť aspoň na obrázku. 

 

Cestou z hradu sme sa ešte zastavili pri viacerých pamiatkach v Starom Meste.  

Záverečné poznámky k exkurzii  

Naša veľká vďaka patrí predstaviteľom evanjelickej cirkvi, ktorí sa 

prispôsobili našim požiadavkám a bezplatne nám sprístupnili svoje kostoly.  

Väčšinu fotografií spravila pani učiteľka Krchlíková, niektoré pochádzajú 

z archívu pána učiteľa dejepisu.  

Celá exkurzia, ako je to zvykom, keď ju vybavuje pán učiteľ dejepisu, bola 

úplne zadarmo. 
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Vážení čitatelia, hlavne milí žiaci, 

v druhej časti Dejepisu extra ponúkneme otázku (úlohu) dejepisnej súťaže. 

Pripomíname, že správne odpovede treba poslať na pracovný (školský) e-

mail pána učiteľa do 23.12.2022. Máte však iba jeden pokus a odpovede, 

ktoré prídu po termíne, nebudú do súťaže započítané. Blížia sa Vianoce, 

tak sme sa rozhodli, že jednotku získajú až prví piati žiaci z každej triedy, 

ktorí odpovedia správne.  

Tentokrát sme sa však rozhodli rozdeliť otázky do dvoch skupín.  

Prvá je pre žiakov 5. až 8. ročníka a znie: Na obrázku vidíte časť jednej 

zaujímavej stavby. Zistite, kde v Bratislave sa stavba nachádza, kedy (v 

ktorom roku) bola postavená a aký bol jej účel. Bola táto budova niekedy 

zničená? Slúžila stále na rovnaký účel?  

 Pripomíname, že je potrebné zodpovedať všetky časti úlohy. 
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Milí žiaci deviateho ročníka, 

 pre vás máme (ak chcete) špeciálnu dobrovoľnú úlohu. Prečítajte si 

nasledujúci text a nájdite v ňom 13 chýb, ktoré sa viažu k románskym 

stavbám. Predpokladáme, že na niektoré prídete, ak budete zmysluplne 

uvažovať. Iné musíte vyhľadať tak, že informácie v texte porovnáte 

s hodnovernými informáciami na internete. Nájdené pošlite aj so správnym 

zmením na pracovný (školský) e-mail pána učiteľa do 23.12.2022. Máte 

však iba jeden pokus a musíte objaviť všetkých 13 chýb. Odpovede, ktoré 

prídu po termíne, nebudú do súťaže započítané. Blížia sa Vianoce, tak sme 

sa rozhodli, že jednotku získajú až prví piati žiaci z každej triedy, ktorí 

odpovedia správne.  
Názov románske umenie súvisel s tým, že sa toto umenie najvýraznejšie prejavilo v oblastiach, kde 

sa hovorilo románskymi jazykmi, ako aj s tým, že používané architektonické prvky vychádzali z  rusínskej  

architektúry. 

Na Slovensku sa románske umenie objavilo na začiatku 13. storočia. Románske umenie u nás 

nadväzuje na staršie tradície z bývalých provincií Rímskej ríše. Preberá tiež niektoré znaky byzantského 

umenia, ale bolo dotvárané aj veľkomoravskou tradíciou. V druhej polovici 13. storočia sa na naše územie 

postupne dostávalo nové umenie barok, postupne nahrádza románske umenie. Často sa stávalo, že niektoré 

časti stavby (najčastejšie kostola) boli postavené ešte v románskom slohu, iné už v nasledujúcom stavebnom 

slohu - baroku. 

Vznik románskeho stavebného umenia sa spája s paulínskymi  kláštormi, z ktorých mal 

najvýznamnejší vplyv kláštor Cluny (Francúzsko). Ako materiál sa pri stavbách najčastejšie používal 

prírodný alebo opracovaný kameň, podľa miestnych podmienok sa však používala aj tehla alebo drevo. 

Hlavným znakom stavieb bola veľká hmotnosť stavby, ťažká a nízka klenba si vyžadovala tenké múry 

a silné podporné stĺpy. Aby sa nosnosť múrov neznižovala (ale aj z obranných dôvodov), boli okná a vchody 

(portály) pomerne široké. Na nich sa vyskytoval polkruhový oblúk ako základný konštrukčný a dekoratívny 

prvok. Okrem jednoduchých okien sa vyskytovali aj okná združené (zdvojené) členené stĺpikom. Iba 

výnimočne sa dochovalo rozetové okno (v podobe tulipánu). Stavby zdobili vežičky a veže, ktoré mali 

zároveň obrannú funkciu. 

Najstaršie  ranorománske kostoly na území Slovenska, ktoré nadväzovali na veľkomoravské alebo 

predrománske stavby, sú v Kostoľanoch pod Tribečom,  v Bíni (okres Nové Zámky), Nitrianskej Blatnici 

(okres Topoľčany) a inde. V Nitrianskej Blatnici,  Križovanoch nad Dudváhom sa zachovali baziliky. Niekde 

sa stavali rotundy ako kostnice: Kremnica, Banská Štiavnica. Vznikali tiež kláštorné kostoly: v Bzovíku 

(okres Krupina), Diakovciach (okres Šaľa), Hronskom Beňadiku a inde.  

Okrem kostolov boli  stavané aj  obranné miesta. Z hradov tohoto obdobia môžeme spomenúť 

Bratislavský, Spišský, Uhrovecký . Aj vo vznikajúcich mestách sa stavalo v románskom slohu. Pokiaľ mesto 

nemalo hradby, tak boli domy stavané ako samostatné vežové pevnosti.  

Románske stavby ostávali zvonka prevažne neomietnuté, vnútro stavieb sa zdobilo frézami. 

Nástennou maľbou sa zdobili okrem vnútorných stien aj plochy klenieb a pilierov. V kostoloch mali maľby 

okrem dekoratívneho významu aj poučný charakter, približovali negramotným veriacim príbehy z biblie. 

Jeden z najstarších dochovaných oltárov pochádza z Vojnian, (okres Kežmarok), ktorý je pre svoju 

koncepciu zaraďovaný do prechodného románsko-barokového obdobia. Románsku plastiku predstavujú 

hlavice stĺpov z Nového Mesta nad Hronom, Bíni, krstiteľnice z Kostolian pod Tribečom a Buldogu či 

sediaci lev v Spišskej Kapitule. 


