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Časopis nie iba pre tých, čo majú radi históriu... pandémia nezastavila. 

 

V prvej časti sa pôjdeme aspoň virtuálne pozrieť do Pobedimu (na obrázku), Očkova a  

Skalky nad Váhom.  

 
 

V druhej časti sa dozviete niečo online exkurziách cez aplikáciu ZOOM, ktoré pre 

našich žiakov v čase dištančného vzdelávania pripravili v popoludňajších hodinách 

pracovníci troch slovenských múzeí.  

 
Zdroj: http://www.hrad-beckov.sk/ 



Vážení čitatelia,  

začínate čítať (dúfame) posledné pandemické číslo Dejepisu extra. V jeho prvej časti 

sa pôjdeme najskôr virtuálne pozrieť do obce Pobedim, ktorá sa nachádza približne 

uprostred cesty medzi mestami Piešťany a Nové Mesto nad Váhom. Ak vám je jej 

názov povedomý, teda niekde ste o nej čítali, máte pravdu. Pri spomínanej obci bolo 

veľké slovanské hradisko. Viete, kedy a prečo zaniklo? Dnes však jeho zvyšky dokáže 

rozoznať iba oko odborníka. My sme sa preto vydali do centra obce, kde sa nachádza 

neprehliadnuteľný mohutný opevnený kostol pripomínajúci malý hrad. Okrem pohľadu na 

titulnej strane ponúkame ešte niekoľko ďalších. 

 

 
Veža napravo neslúžila iba na obranu, ale neskôr aj ako karner. Funkciu karnera sme 

si vysvetlili v predchádzajúcich číslach Dejepisu extra. 

 

 



 
 

To, že táto stavba pripomína (nielen domácim) hrad, dokumentuje aj nasledujúci 

obrázok. 

 

 
 

Od kostola sme sa vydali k starému, ale už obnovenému roľníckemu domu premenenému 

na múzeum. Obrázky exteriéru ponúkame na nasledujúcej strane. Interiér, dúfame, 

uvidíte počas našej reálnej návštevy. 

 



 
Za zmienku stoja bohato vyrezávané vstupné dvere... 

 
...aj ozdobné rámy okien. 

 

 
 



Od múzea je na dohľad budova fary so zachovanými znakmi klasicistickej úpravy 

fasády. 

 
 

V nej pôsobil aj Ján Hollý. 

 
 

 



Následne prechádzame okolo mnohých zaujímavých starých domov, ktoré, žiaľ, 

pravdepodobne už skoro podľahnú zubu času. Ponúkame iba jeden smutný pohľad. 

 
 

Pokračujeme v ceste po obci  a blížime sa k jej okraju, kde stojí národná kultúrna 

pamiatka, vodný mlyn, ktorý je však v žalostnom stave. 

 



Keď prídeme bližšie, ešte lepšie vidíme, že sa o túto pamiatku nestará tak, ako by si 

zaslúžila. Je to je veľká škoda, lebo priestor je veľmi romantický akoby vystrihnutý 

z nejakého filmu o vodníkoch či čertoch. Tí však zatiaľ asi bránia jeho oprave... 

 

 
 

 

 
... alebo sa jedná iba o ľahostajnosť ľudí? Štátu? Dúfajme, že sa to zmení! 



Od budovy mlyna sa (skratkou) po poľnej ceste dostávame do dedinky Očkov. Jej 

západná časť je naozaj unikátna. Nachádza sa tu viac významných stavebno-

historických pamiatok. Najstaršia je praveká mohyla. Na jej vrchol sa dostaneme po 

schodisku. 

 
Tu je pod oceľovou konštrukciou cez sklo vidieť rekonštruovanú hrobovú komoru aj 

hrobovú jamu.  

 
Pochádza z doby iba o málo mladšej ako posledné egyptské pyramídy. Nie je to škoda, 

že o niečom takom výnimočnom, čo máme na Slovensku, vie iba tak málo ľudí? 



Tesne pred pandémiou boli už aj plány na obnovu mohyly, mala vyzerať takto. 

 
Zdroj: https://mytrencin.sme.sk/g/99230/mohyla-z-ockova?gref=strm_art-20876355&photo=p3463381 

Dúfame, že sa to raz podarí. 

Pod mohylou sa tiež nachádza pivnica, ktorá sa pravdepodobne smutne preslávila 

v súvislosti s veľmi krutou paňou Čachtického hradu - Alžbetou. V nedávnej minulosti 

pivnica slúžila ako výstavný priestor archeologických nálezov, teraz prebieha jej 

obnova. 

 

https://mytrencin.sme.sk/g/99230/mohyla-z-ockova?gref=strm_art-20876355&photo=p3463381


Na oboch stranách mohyly (pod jej úpätím) boli vybudované počas druhej svetovej 

vojny nemecké železobetónové bunkre. Konkrétne o tento sa isto bojovalo, o čom 

svedčilo množstvo použitých nábojníc, ktoré sa pri úprave terénu našli. Takéto bunkre 

dostali veľmi zaujímavú prezývku. Viete akú? 

 
Je neuveriteľné, že sa na jednom mieste v maličkej západoslovenskej obci Očkov 

nachádza toľko zaujímavých objektov, ktoré dokumentujú široké spektrum dejín 

Slovenska. 

Z Očkova sa po zložitej a logisticky náročnej doprave: autobus – vlak - autobus 

dostávame do obce Skalka nad Váhom, nad ktorou sa vypína opevnený kláštor. 

 

 



Keď prejdeme cez jeho vstupné brány... 

 
 

... ocitneme sa v inom svete. 

 

 



Vstup do podzemných priestorov stráži tajomná postava, ktorá je spútaná reťazami. 

Viete, o koho sa má jednať? 

 
My už áno, a tak sme boli pustení cez jeden z najstarších gotických portálov na 

Slovensku dovnútra skaly. Cez prírodou vytvorené a človekom dotvorené jaskyne sa 

dostávame do kláštorného kostola, ktorého časť vlastne tvorí jaskyňa. 

 



 
 

Pre lepšiu predstavu ponúkame výrez z historického plánu. 

 



Tiež pohľad z vonku na uzáver kostola. 

 
Kláštor v Skalke skrýva ešte viaceré tajomstvá a podzemné priestory. Možno by to 

zaujalo aj vašich rodičov. Ak sa epidemiologická situácia zlepší, určite vás ústretový 

pán farár a následne správca areálu po predchádzajúcej dohode pustia pozrieť si túto 

nevšednú slovenskú pamiatku. 

Po návšteve Skalky by nás čakala trochu komplikovaná cesta domov, ale určite by sme 

to zvládli. 

Nabudúce sa (žiaľ stále iba virtuálne) pôjdeme pozrieť aj do slovenskej obce, v ktorej 

bol ubytovaný aj jeden z najznámejších veliteľov ruských vojsk v 19. storočí. 

Ponúkame súčasný pohľad na kaštieľ. Skúste zistiť, do ktorej obce pôjdeme? 

 



Vážení čitatelia,  

 

v posledných číslach Dejepisu extra ste boli zvyknutí na to, že v  druhej časti vám 

predstavujeme práce našich žiakov. Toto aj nasledujúce číslo bude iné. Teraz si 

v stručnosti spomenieme na nedávne online virtuálne exkurzie, ktoré počas dištančného 

vzdelávania pripravili pre našich žiakov pracovníci Múzea židovskej kultúry v Bratislave, 

hradu Beckov a hradu Modrý Kameň. Ako vznikol tento nápad?  V dobe, keď bolo 

jasné, že pandémia naberá na sile, sa pán učiteľ rozhodol, že keď my nemôžeme ísť 

do múzea, múzeum príde za nami. Oslovil viaceré kultúrne inštitúcie, niektoré 

prosbopisom, iné cez svojich priateľov.  

Žiadna z inštitúcií ... nepovedala nie.  

Ako prvé sme navštívili Múzeum židovskej kultúry v Bratislave. Sprievodkyňou po jeho 

expozícii bola pani Kristína Dublanová,  

.  

z ktorej archívu pochádzajú aj fotografie v tejto časti Dejepisu extra. 

Najskôr nám v stručnosti porozprávala o histórii celej židovskej komunity na 

Slovensku. Potom sa špeciálne venovala bývalej bratislavskej židovskej štvrti, v ktorej 

sa múzeum nachádza. Ponúkame aktuálnu (i keď trochu umeleckú) fotografiu budovy. 

 



Následne sme boli prevedení (formou krátkych videí) veľkou časťou interiérových 

expozícii. Ponúkame aspoň niekoľko naozaj výstižných fotografií. 

 
Expozícia zobrazuje bežný i slávnostný život židovskej komunity. Počas našej 

videoexkurzie sme vlastne absolvovali cestu životom od narodenia, manželstvo až po 

pohrebné zvyky. 

  



Múzeum prezentuje bohatú zbierku rôznych predmetov. O účele mnohých z nich nám 

bolo veku primerane rozprávané. 

 
Veľmi nás zaujal aj interiér (na tento účel vytvorenej) symbolickej synagógy. 

 
Veľmi si vážime, že nám pani Dublanová venovala svoj čas a dozvedeli sme sa mnohé 

zaujímavé a netradičné informácie týkajúce sa židovskej komunity (nielen) na 

Slovensku. Je vysoká miera pravdepodobnosti, že sa do múzea pôjdeme pozrieť aj 

naživo, keď to situácia dovolí.  



Druhú virtuálnu exkurziu, teraz po hrade Beckov, nám sprostredkoval pán Peter 

Pastier, ktorý je na nasledujúcej fotografii. 

 
Výrazne mu pomáhal  pán Ľuboš Mordin, ktorý je na hrade kastelánom.  

V úvode sme sa dozvedeli stručné dejiny tejto národnej kultúrnej pamiatky, ktorá je 

v správe obce Beckov. Potom sme si otestovali postreh a traja z nás vyhrali rodinné 

vstupenky na prehliadku hradu.  

Následne sme absolvovali videoprehliadku v sprievode pána kastelána po jednotlivých 

častiach hradu. Fotografie, ktoré ponúkame, sú z archívu pána Pastiera a pána 

učiteľa. Ako videoexkurzia prebiehala? 

 Najskôr sme prešli cez veľkú bránu na dolné nádvorie. 

 
 



Tu sa odohrávali mnohé sprievodné aktivity, napríklad ukážky starých remesiel, 

pečenie „stredovekých“ placiek, ale aj divadelné predstavenia. Ponúkame dve 

fotografie z predpandemického obdobia. 

 
 

 
Dúfame, že epidemiologická situácia ich cez leto dovolí obnoviť. 



Na konci nádvoria je drak, ktorý stráži studňu. 

 
Na Beckovskom hrade sa toho za posledné roky veľa zmenilo, čo je už dnes dobre 

vidieť, napríklad na budove hradnej kaplnky, ktorú sme sa boli tiež pozrieť. 

 



Počas videoexkurzie sme sa dozvedeli veľa zaujímavého nielen o minulosti hradu, ale aj 

o jeho budúcnosti, pretože všetkým, ktorí sa o hrad starajú, sa podarilo získať 

finančné prostriedky na jeho obnovu. 

 
 

Veríme, že sa na hrad pôjdeme pozrieť aj naživo.  Možno to niektorí z vás spolu 

s rodičmi stihnú skôr, už cez tieto letné prázdniny. Z hradného vrchu uvidíte aj 

takýto pekný pohľad, aký ponúkame na záver tejto našej exkurzie.  

 
 



Poslednú virtuálnu exkurziu, ktorú vám v aktuálnom čísle predstavíme, sme absolvovali 

s pánom Jaroslavom Hankom, (vtedy) múzejným pedagógom na hrade Modrý Kameň. 

Kým prvé dve lokality, ktoré sme virtuálne navštívili, majú pre nás dobrú dopravnú 

dostupnosť, realizovať reálnu exkurziu na hrad Modrý Kameň z Bratislavy je o dosť 

problematickejšie. O to viac sme vďační pánovi Hankovi, že si na nás našiel čas. Inak 

viete, v ktorom kúte Slovenska je v lete aj v zime zaujímavý hrad Modrý Kameň?  

 
Zdroj: https://www.facebook.com/snm.mbkh.hradmodrykamen/ 

 

 
Zdroj: https://najky.sk/hrad-modry-kamen-ukryva-zaujimave-muzeum/sni-mka-obrazovky-2018-03-20-oa14-53-55-jpg/ 

 



Pán Hanko nám v stručnosti porozprával o dejinách hradu i blízkeho okolia. Tiež sme 

sa dozvedeli, ako na stredovekých panských sídlach žili jeho nielen dospelí obyvatelia,  

ale aj deti. Ponúkame dva pohľady do knižky, ktorú o tom pán Hanko napísal a aj 

pomocou nej nám o hrade, na ktorom strávil veľa rokov života, rozprával. 

 
 

 

 
 



Následne sme sa dozvedeli aj o súčasnom využití týchto impozantných budov. Sídli tu 

Múzeum bábkarských kultúr a hračiek. Ponúkame aspoň dva pohľady do jeho interiéru. 
 

 
Zdroj: https://www.google.com/search?q=hrad+modr%C3%BD+kame%C5%88+interier&tbm=isch&client=firefox-b-

d&hl=sk&sa=X&ved=2ahUKEwi8yKTCx8HwAhUK_RoKHahfCA0QrNwCKAB6BQgBENYB&biw=1393&bih=662#imgrc=MSNU3S78yT6DPM 

 

 
Zdroj: https://slovakia.travel/hu/babmuveszeti-kulturak-es-jatekok-muzeuma-sznm-kekko-vara#prettyPhoto 

 

Keď náhodou pôjdete s rodičmi z Bratislavy na východné Slovensko južnou cestou 

a ostane vám aspoň trochu času, pozrite si túto nevšednú pamiatku, pri ktorej sa 

nachádzal aj jeden z najväčších sadov jedlých gaštanov, ktoré sem podľa tradície 

doviezli osmanskí dobyvatelia. 

 



Milí naši čitatelia, 

 

 

predposledná strana tohto čísla Dejepisu extra bude smutná, preto sme zámerne 

zmenili farbu písma. V rôznych médiách sa za posledné obdobie objavilo viacero správ, 

že nás navždy opustili významní herci, speváci či iní predstavitelia showbiznisu. Žiaľ, 

neboli to iba oni. 

 

Na začiatku roka 2021, už v januári, sa ukončila  

životná púť významnej slovenskej archeologičky pani 

profesorky Tatiany Štefanovičovej, ktorá veľkú  časť 

svojho života venovala výskumu regiónu Bratislavy a  

zaslúžila sa aj o to, že je územie Bratislavského hradu  

tak dobre prebádané. 
                                                                                                                                         

 

                             

     Zdroj obrázku: https://m.pravda.sk/vsi#!a=348317 

 

 

 

 

Slovenská historická obec stratila tiež  

najvýznamnejšieho znalca stredovekých písomných 

dejín Slovenska. Na konci marca 2021 odišiel z tohto  

sveta vo veku nedožitých 98 rokov pán profesor  

Richard Marsina, ktorý bol veľkým vzorom pre generácie 

historikov, archivárov i učiteľov dejepisu. Pán profesor 

Marsina ovládal dokonale nemecký, maďarský, grécky,  

latinský a francúzsky jazyk. Napísal za svoj život  

toľko kníh, článkov, štúdií, ale aj recenzií iných diel,  

že iba ich zoznam by mohol tvoriť samostatnú knihu.  

Bol významným predstaviteľom Slovenskej historickej  

spoločnosti, Historického ústavu SAV či Historického  

odboru Matice slovenskej. 
                                                                                                                                                Zdroj obrázku: https://www.litcentrum.sk/autor/richard-marsina/zivotopis-autora 

 

 

 

Pani profesorka Štefanovičová a najmä pán profesor Marsina sa zaslúžili aj o to, že 

máte terajšie učebnice dejepisu v šiestom a siedmom ročníku také obsahovo kvalitné. 

 

 

 

 

 

 

 



Na záver tohto čísla nám nedá nenapísať ešte pár slov o virtuálnych exkurziách 

realizovaných v poobedných hodinách cez aplikáciu ZOOM počas dištančnej formy 

vyučovania. 

 

Príprava virtuálnych exkurzií nebola jednoduchá. 

  

Najskôr musel pán učiteľ presvedčiť pracovníkov daných kultúrnych inštitúcií, aby ich 

vôbec realizovali. To nebolo až také ťažké, pretože všetci oslovení majú svoju prácu 

naozaj radi. 

 

Následne však museli natočiť krátke videá, pripraviť si veku primeranú prezentáciu či 

iný obrazový materiál o múzeu alebo hrade. 

 

Keď boli materiály pripravené, nasledovala pracovná ZOOM konferencia iba s pánom 

učiteľom, kde sa dolaďovali jednotlivé detaily virtuálnej exkurzie. 

 

Až keď prebehol celý tento proces, bola realizovaná samotná exkurzia. 

 

Všetci, ktorí virtuálne exkurzie pripravovali, celú túto prácu realizovali úplne zadarmo! 

Ani naši žiaci nič neplatili! 

 

 

 

Svoj vzácny čas v dobe nepriaznivej pandemickej situácie nám venovali: 

 

Mgr. Kristína Dublanová, vedúca kultúrno-propagačného oddelenia Múzea židovskej 

kultúry v Bratislave, 

 

Mgr. Peter Pastier, riaditeľ múzea v Beckove a Mgr. Ľuboš Mordin, kastelán hradu 

Beckov, 

 

PhDr. Jaroslav Hanko, múzejný pedagóg, bývalý pracovník Slovenského národného 

múzea v Modrom Kameni. 

 

Všetkým veľmi pekne ďakujeme. 

 

 

V nasledujúcom čísle Dejepisu extra vám priblížime aj ďalšie virtuálne exkurzie, ktoré 

sme realizovali už v čase aklimatizačného obdobia po skončení dištančného vyučovania. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


