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 Doľany – loď v poliach 

 

Časť jednej z prezentácií žiakov na tému História školskej tašky. 
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Vážení čitatelia,  

v tomto čísle Dejepisu extra, ktoré má až magické označenie 2/2022, sa 
budeme v prvej časti venovať virtuálnej exkurzii po západnom Slovensku. 

V druhej Vám predstavíme niektoré časti zaujímavých prezentácií našich žiakov 
na tému História školskej tašky. V tretej časti vyhodnotíme dejepisnú súťaž 

z minulého čísla a zadáme ďalšiu zaujímavú otázku.  

Ale... pekne po poriadku. V tomto čísle sa budeme najskôr virtuálne túlať po 
dvoch obciach západného Slovenska. Ako prvú navštívime obec Dolné Orešany. 

V jej centre je zaujímavý pôvodne opevnený kostol s možnými podzemnými 
únikovými chodbami. 
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V súčasnosti kostol aj jeho areál prechádza rekonštrukciou. Pri nej bola objavená 

(aj) kľúčová strieľňa. Na obrázku je označená krúžkom. 

 
Je predpoklad, že tam bolo strieľní viac, podobne ako na Kostole v Hrnčiarovciach 

nad Parnou, ktorý už rekonštrukciou prešiel. 
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Vráťme sa však do Orešian. Pred jedným z vchodov do kostola, aj keď nie na veľmi 

dôstojnom mieste, sa nachádza asi stredoveká krstiteľnica, na obrázku vpravo dole. 

 
Ponúkame ešte detailnejší pohľad na dôležitú súčasť interiéru každého kresťanského 

kostola. 
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Najväčšou zvláštnosťou kostola je však ukončenie jeho veže.  

 
Zdroj https://apsida.sk/c/6821/dolne-oresany 

Tu sa nachádza kópia kráľovskej koruny. Takéto ukončenie veže je veľmi 

netradičné. Na Slovensku je iba u nás, v Bratislave, na Dóme sv. Martina 

a v jednej obci na východe našej krajiny. Viete v ktorej? Pohľad na vežu kostola je 

najlepší od inej (nie až tak veľkej) rarity obce. O nej sa dozviete viac na 

nasledujúcej strane. 
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V centre posledného obrázku z predošlej strany ste videli zvláštny stĺp. Jeho účel 

bol z dnešného hľadiska veľmi krutý. Pripútavali sa k nemu rôzni previnilci, a tak 

boli vystavení verejnej hanbe a poníženiu. Dnes takéto stĺpy prípadne klietky hanby 

ešte stále stoja vo viacerých mestách či dedinách. Čo myslíte, zachoval sa stĺp či 

klietka hanby aj v Bratislave? 

Vedľa stĺpu sa nachádza pomník padlým obyvateľom obce vo svetových vojnách. 

Otázkou je, či by si práve tí, ktorí vojny rozpútavajú, nezaslúžili byť doživotne 

pripútaní k stĺpom hanby.   

Z Horných Orešian sa vydáme do nie tak vzdialenej obce Doľany. 

 
V centrálnej časti obce sa nachádza „mestská veža“. Je zaujímavá hlavne tým, že 

bola postavená na moste nad miestnym potokom. Dnes, žiaľ, túto zaujímavosť nie je 

vidieť, lebo pri meliorácii obce sa potok dostal do betónových rúr. 
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Iba kúsok od „mestskej veže“ sa nachádzajú dva rodinné domy, v ktorých žili dve 

významné osobnosti slovenských dejín. V Doľanoch (v dome na obrázku) sa narodil 

Juraj Fándly, jedna z vedúcich osobností Slovenského učeného tovarišstva. 

 
Oproti domu Fándlyho rodičov sa nachádza historická budova, kde od ranného 

detstva žil Juraj Palkovič so svojimi rodičmi, ktorí tiež pochádzali z Dolian. 

 
Je skoro neuveriteľné, že v tejto dedinke na jednej ulici v domoch skoro oproti žili 

dve tak významné osobnosti. O to väčšia škoda je, že o obe budovy nie je 

postarané lepšie. 
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Treba však kvitovať, že je v obci aspoň spoločný pamätník týchto dvoch slovenských 

osobností, aj keď jeho okolie by mohlo byť upravené aj dôstojnejšie. 

 
 Od pomníka vedľa Kostola sv. Kataríny (na obrázku je čiastočne zakrytý 

stromami)... 

 
... sa dostávame do arboréta, ktoré je na veľmi špeciálnych miestach. 
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Arborétum, jeho plánik vidíte na nasledujúcom obrázku, sa totižto rozkladá 

v priestoroch kalvárie a cintorína a je plné zaujímavých stavieb. 

 
Teraz sa poďme spoločne pozrieť, ako niektoré stavby vyzerajú. Najskôr prejdeme 

romantickou cestičkou s miernym stúpaním okolo prvých zastavení kalvárie. 
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Potom je stúpanie o niečo prudšie. 
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Napokon prídeme ku Kostolu sv. Šebastiána, ktorý stojí na vrchu kalvárie. 

 

Pohľad na tento kostol z druhej strany, kde vidieť skaly, na ktorých je postavený 

je romantický, ale aj tak trochu tajuplný. 

 



 

Dejepis extra 
 

2/2022 
Mesačník založený v roku 2011 

 Otvárame okná hlavne do slovenských dejín. 

 

 Časopis nie iba pre tých, čo majú radi históriu. 

 

 
 

Pod skalami kalvárie sa nachádza vstup do jaskyne opradenej viacerými povesťami, 

teraz však, žiaľ, nie je prístupná. 

 
Neďaleko od jaskyne sa nachádza ďalšia cirkevná stavba Kostolík - Kaplnka sv. 

Leonarda. 
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Táto malá sakrálna stavba má mimoriadne pekne vypracované hlavice stĺpikov 

hlavného vchodu. Zaujímavý je aj reliéf nad vstupom. 
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Kostolom – Kaplnkou sv. Leonarda sa skončila naša exkurzia po historických stavbách 

Dolian.  

Nedá nám však nezastaviť sa ešte na jednom zaujímavom mieste na okraji Dolian. 

Nachádza sa tam v poliach „zaparkovaná“ loď, mohli ste ju vidieť už na prvej 

strane tohto čísla Dejepisu extra. Ponúkame však ešte jeden pohľad. Ten lepšie 

dokumentuje túto slovenskú raritu, ktorá je na predaj. 

 
Škoda, že sa tam stále nemôžeme ísť pozrieť naživo. 
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Vážení čitatelia,  

 

v druhej časti vám ponúkneme ukážky zo zaujímavých prezentácii našich žiakov, 

ktoré boli vytvorené na tému História školskej tašky. Tradične nezverejňujeme 

mená autorov/autoriek. Dôvody sme vysvetľovali už v starších číslach. 

 Žiaci čerpali informácie aj z cudzojazyčných textov, pretože nám nie je známe, že 

by sa na Slovensku téme histórie vývoja školskej tašky niekto špeciálne venoval. 

Toto môže by aj námet pre novú expozíciu Múzea školstva. 
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Dúfame, že sme vás týmto krátkym prehľadom histórie školskej tašky inšpirovali 

hlavne k tomu, aby ste si do nej vždy pripravili všetko, čo potrebujete na 

nasledujúci deň. Nie iba desiatu... 
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V tretej časti Dejepisu extra sa dozviete odpoveď na otázku z minulého čísla 

a zadáme aj novú. Poďme však pekne poporiadku. V minulom čísle sme sa pýtali: 

 

Kde v Bratislave sa nachádza stavba, ktorá je na obrázku, a aký mala pôvodne 

účel? Do odpovede napíšte ulicu či námestie a jej účel. 

Správna odpoveď je, že sa jedná o malú zachovanú časť Pálffyho paláca na 

Zámockej ulici, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou z polovice 17. storočia a 

slúžil na spoločenské a reprezentačné účely. Jeho výzdobu mali na starosti tí istí 

umelci, ktorí zdobili aj priestory Bratislavského hradu. 

Veľmi sme sa tiež potešili, že väčšina odpovedí bola správna. Niektorí žiaci sa 

dokonca boli túlať (s rodičmi) pod Bratislavským hradom a naživo prišli k tejto 

zaujímavej stavbe. Trochu nám bolo ľúto, že nie všetci, ktorí správne odpovedali, 

mohli dostať jednotku, pretože vo viacerých triedach boli viac ako tri správne 

odpovede. 
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Keďže je o dejepisnú súťaž tak veľký záujem, rozhodli sme sa v nej pokračovať. 

Správne odpovede treba poslať na e-mail pána učiteľa do 25. 2. 2022. Máte 

však iba jeden pokus a odpovede, ktoré prídu po termíne, sa do súťaže už 

nezapočítajú. Stále však platí, že prví traja žiaci z každej triedy, ktorí odpovedia 

správne, získajú jednotku.  

Terajšia otázka je spojená so známym pozdravom. Jeho znenie má vo svojom 

názve aj Centrom voľného času AHOJ v Piešťanoch, ktoré je na obrázku. 

 

Takže, nebojte sa, nenecháme vás hľadať, kde v Piešťanoch je táto budova ani 

kto si ju dal postaviť. Zaujíma nás iba vznik názvu AHOJ. 

Vašou úlohou je zistiť, ako a kde vznikol pozdrav AHOJ.  

Dajte si však pozor, internet je plný hoaxov spojených so vznikom tohto pozdravu 

a máte iba jeden pokus na správnu odpoveď. 

 

 


