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Spomienkové číslo alebo aj „Čo sa do Dejepisov extra v roku 2022 nedostalo“. 

 
Naši žiaci v aule Slovenskej technickej  univerzity v roku 2022. 

 

 
Sára a Nataly získali 2. miesto v celoslovenskej súťaži o Alexandrovi Dubčekovi. 
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Vážení čitatelia,  

  pred pár dňami začal nový rok 2023. V tomto čase všetci hodnotia, bilancujú, čo 

sa im v predchádzajúcom roku podarilo a čo dosiahli. Dejepis extra  1/2023 vo 

svojej prvej časti preto nebude výnimkou. V druhej časti  vám priblížime niektoré 

naše aktivity, ktoré sa do Dejepisu extra v minulom roku nedostali. V tretej časti 

vám v stručnosti priblížime úspech Nataly Mrázikovej a Sáry Klaciánovej 

v celoslovenskej súťaži venovanej Alexandrovi Dubčekovi.  

 

Prvú časť začíname malou štatistikou.  

V kalendárnom roku 2022 sme navštívili 

 

 najskôr vo virtuálnej podobe:  

väčšinu významných bratislavských pamiatok súvisiacich s vodou, 

šľachtický palác Pálffyovcov v Bratislave, 

dedinky Hrnčiarovce nad Parnou,  

Dolné Orešany a Doľany. 

 

Potom sme už reálne navštívili: 

Múzeum dopravy,  

expozíciu Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov,  

Slovenskú pedagogickú knižnicu aj jej historickú časť, 

historické pamätihodnosti v Hlohovci, 

Noc výskumníkov, 

filmový festival Ekotopfilm, 

Slovenskú technickú univerzitu, 

Múzeum mesta Bratislavy v Starej radnici, 

Primaciálny palác, 

Mirbachov palác, 

Slovenské národné múzeum na Bratislavskom hrade, 

Slovenské národné múzeum na Vajanského nábreží, 

Slovenskú národnú galériu, 

niekoľko historických parkov a záhrad v Bratislave, 

Ondrejský cintorín, 

viacero bratislavských rímsko-katolíckych kostolov, 

gréckokatolícky kostol, 

historické evanjelické kostoly. 
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Z ďalších aktivít, o ktorých sme písali, vyberáme: 

v spolupráci s múzeom Židovskej kultúry sme sadili šafran - spomienku na holokaust,  

priblížili sme si históriu vzniku a vývoja školských tašiek,  

dozvedeli sme sa, ako vznikol pozdrav AHOJ, 

vytvorili sme maketu Korony, ktorú sme následne boli vynášať podobne, ako to 

v minulosti robili naši predkovia s Morenou.  

 

V druhej časti Dejepisu extra si pripomenieme aspoň dve exkurzie, ktoré sa, žiaľ, 

do nášho časopisu nedostali, hoci minulý kalendárny rok sme vydali nie 10, ale až 11 

čísiel. Dôvod je ten, že aj pán učiteľ dejepisu je iba človek a niekedy je toho 

naozaj veľmi veľa. Teraz to však napravíme. Najskôr ponúkame niekoľko záberov 

z exkurzie, ktorá mapovala historické pamätihodnosti v Hlohovci. Na prvom vidíte 

pohľad na exteriér kostola františkánov. 

 

 



 

Dejepis extra 
 

1/2023 
Mesačník založený v roku 2011 

 Otvárame okná hlavne do slovenských dejín. 

 

 Časopis nie iba pre tých, čo majú radi históriu. 

 

 
 

Interiér tohto kláštorného kostola je zaujímavý tým, že na kazateľnici je naozaj 

netradične umiestnená aj zemeguľa. 

 
Od františkánskeho kostola sme sa vydali do centra mesta k farskému kostolu. Má 

mimoriadne cenný a nádherne zdobený vstupný portál. 
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Následne sme sa presunuli k budove už čiastočne opraveného zámku, ktorý vznikol 

na základoch stredovekého hradu. 

 
 

Pre niekoho bol najväčším zážitkom pohľad na pravidelne vytvarované a pekne  

rozkvitnuté francúzske záhrady. 
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Iným sa možno viac páčila nedbalá elegancia anglických záhrad, ... 

 
 ... ktorých súčasťou je najväčší platanový sad v strednej Európe. 
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 Ďalšia exkurzia, ktorá sa do minuloročného Dejepisu extra nedostala, sa konala 

v priestoroch Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave. Na prvom 

obrázku vidíte našich žiakov vo vstupnom vestibule. 

 
 

Potom sme navštívili aulu STU. O jej rozmeroch svedčí fotografia na prvej strane. 

Ponúkame ešte jednu, kde sa usádzame. Možno tu niektorí z vás budú sedieť o pár 

rokov a možno práve pán Leja, ktorý nám exkurziu sprostredkoval, vám bude 

rozdávať písomky či testy potrebné na zvládnutie vysokoškolského štúdia. 
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Následne sme sa ocitli v učebniach a laboratóriách. 

  
S ich tajomstvami nás okrem pána Leju, zoznámili aj páni Gašparovič a Páleník. 
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Navštívili sme aj priestory, v ktorých sa nachádzajú mimoriadne citlivé zväčšovacie 

prístroje. Mohli sme tak vďaka pani  Gábrišovej vidieť ukážku elektrónovej 

mikroskopie. Ponúkame dva pohľady. 

 
Čo myslíte, ako sa volá toto mnohonásobne zväčšené zviera? 

 
Podobne ako toto zviera sa dá zväčšiť aj väčšina historických nálezov a následne 

podľa analýzy vzoriek predmetov môžeme zistiť kde, kedy a z čoho boli vyrobené.   
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Našu návštevu STU sme zakončili štýlovo. Niektorí z nás si mohli sadnúť do 

pretekárskych áut, ktoré vytvorili študenti pod vedením pána Chmelka. 

 
 

Na záver tejto časti si dovoľujeme konštatovať, že exkurzia do priestorov STU by 

nebola možná, ak by nám svoj vzácny čas neboli venovali: 

 

RNDr. Jozef Leja, PhD.,  

doc. Ing. Zuzana Gábrišová, PhD., 

 doc. Ing. Vladimír Chmelko, PhD., 

Ing. Marek Páleník, 

Ing. Ľuboš Gašparovič. 

 

Všetkým veľmi pekne ďakujeme. 
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V poslednej, tretej časti, si zaspomíname na koniec roku 2022, kedy sa naše žiačky 

Sára Klaciánová a Natália Mráziková úspešne zapojili do celoštátnej súťaže Mládež 

a odkaz Alexandra Dubčeka, v ktorej získali  2. miesto. Pripomíname, že námet na 

súťaž pripravili Prof. PhDr. Ivan Laluha, CSc. (osobný priateľ A. Dubčeka) a PhDr. 

Viliam Hotár, CSc. Úspech oboch dievčat je o to cennejší, že si celý hodnoverný 

súťažný text, dokonca vo forme dialógu, pripravili samy. Za gramatické ošetrenie 

textu treba poďakovať pani učiteľke Škutovej. Sára a Nataly tak pokračujú 

v úspešnej reprezentácii našej školy v súťažiach venovaných A. Dubčekovi. 

Dúfame, že aj v budúcnosti budú mať svoje nasledovateľky či nasledovateľov. 

Ponúkame časť textu: 

Zamyslenie  nad  životným osudom A. Dubčeka 

Pohľad na slávnu osobnosť očami 13-ročných tínedžeriek.   
... Dlhšie sme hľadali pre nás zaujímavé informácie zo života Alexandra Dubčeka. 

Snažili sme sa „preklepnúť“  jeho život od začiatku až do konca. Vieme, že sa nám 

nepodarilo nájsť všetko, napriek tomu, že sme sa snažili. ... Čo sme vypátrali, sa 

dozviete v našom rozhovore. 
Natália (ďalej iba N): Kde sa vlastne začalo detstvo Alexandra Dubčeka? 

Sára (ďalej iba S):: V Uhrovci. V roku 1921 prišiel na svet Alexander Dubček. V tom istom 

dome ako Ľudovít Štúr, len o viac ako 100 rokov neskôr. Odmalička však vyrastal v ďalekom 

Kirgizsku a dospievať začal v strednom Rusku.  

N: To znamená, že rodinka Dubčekovcov sa sťahovala?   

S:  Áno. Bolo to naozaj často. Navyše rodičia Alexandra Dubčeka sa zoznámili už v Chicagu, 

kam sa vysťahovali za prácou ešte pred prvou svetovou vojnou. Po vzniku Československej 

republiky sa s rodinou vrátili domov na Slovensko. Ale už v marci roku 1925 sa rodina znovu 

presťahovala, tentoraz do bývalého Sovietskeho zväzu.  .... 

N: Alexander Dubček mal staršieho brata Júliusa Dubčeka, ktorý sa narodil v roku 1919 ešte 

v USA. Spolu s bratom Alexandrom sa zapojil do Slovenského národného povstania, kde bol 

Alexander Dubček ranený. 

 

S: Ako sa dostali bratia Dubčekovci do Slovenského národného povstania?  

 

N: Tesne pred vypuknutím SNP dostali príkaz, aby sa s celou skupinou z Dubnice a Bánoviec 

spojili s partizánmi. V utorok 29. augusta 1944 sa Alexander rozlúčil s matkou, ktorá 

súhlasila s jeho odchodom do Povstania so slovami: „Pravdaže musíš ísť“. O dva dni na to 

do hôr odišiel aj Július. ... 
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S: Bol Dubček aj  prezidentom Československa?  

 

N: Nie, nebol. Po roku 1989 sa na Slovensku síce uvažovalo o Dubčekovi ako o možnom 

budúcom prezidentovi Československa, no nakoniec sa vtedajší politickí predstavitelia 

Slovákov a Čechov rozhodli, že za prezidenta bude kandidovať Václav Havel. A toho aj 

zvolili. ... 

 

Vážení čitatelia, ak vás zaujal životný príbeh jedného z najznámejších 

Slovákov, skúste si aj vy pohľadať ďalšie (hodnoverné) zaujímavé skutočnosti, 

ktoré sa tejto osobnosti týkajú.  

 

Záverečné poznámky: 

Väčšinu fotografií, ktoré ste mohli vidieť v tomto spomienkovom čísle, 

spravil pán učiteľ, prispeli však aj pani učiteľka Martonová a Filip Smíkal.  

Milí žiaci, ak ste aj v tomto čísle očakávali nejaké dejepisné otázky, a teda 

dobrovoľnú domácu úlohu, teraz sme sa rozhodli, že nebude. Oddýchnite si! 

Dejepisná súťaž pre tých, ktorí majú záujem, bude pokračovať až vo 

februárovom čísle. 

 

Želáme vám šťastie a hlavne zdravie nie iba v roku 2023!  

 


