
Dejepis extra 2/2020  

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

Pokračujeme v spomínaní a zároveň približujeme exkurziu do Senca a jeho okolia. 

       

             2015 Červený Kameň                                2016 Bradlo 

            

         2019 Zemianske Kostoľany                            2019 Prievidza 



Vážení čitatelia, aj začiatok tohto čísla bude o spomínaní. Na úvod vám priblížime 

niektoré miesta, ktoré sa do Dejepisu extra nedostali. Prečo? Navštívili sme ich 

(nielen) s vašimi staršími spolužiakmi  na konci školského roku, prípadne už cez 

prázdniny. Vtedy sme však už nemali dostatok energie na napísanie Dejepisov 

extra. Niekedy sme iba zverejnili fotografie z akcie na školskom webe, prípadne 

napísali aspoň krátky článok, niekedy sa nepodarilo ani to. 

Teraz, s odstupom času, to trochu napravíme. Preto sme na prvej strane ponúkli 

aspoň jeden menej známy pohľad z hradu Červený Kameň, kde sme sa boli pozrieť 

v roku 2015 v rámci záverečného sústredenia Petržalskej super školy. 

V roku 2016 sa do Dejepisu extra nedostala aj naša návšteva Štefánikovej mohyly 

či múzea v jeho rodnej obci, ... 

 

...ktorú naši vtedajší žiaci (bezplatne) dostali od Slovenského zväzu 

protifašistických bojovníkov za úspešnú účasť v súťaži Míľniky 2. svetovej vojny. 



Na začiatku letných prázdnin v roku 2019 sme navštívili obec Zemianske Kostoľany, 

v ktorej sa za evanjelickým barokovým kostolíkom nachádza  (pravdepodobne) 

jediná šľachtická hrobka na Slovensku, ktorá má tvar pyramídy.  

 

V tomto roku sme sa cez letné prázdniny tiež boli (bezplatne) pozrieť na zámku 

v Bojniciach či v kostole a v rozsiahlych kryptách piaristov v Prievidzi. V roku 2019 

sme navštívili aj Štúrovo a komplex stavieb v maďarskom Ostrihome. 

 

Za posledných 10 rokov, toho bolo ešte viac, o čom sme nepísali (napriek dodnes 

vydaným 65 číslam Dejepisu extra), ale o tom sa viac nabudúce. 



Teraz spomínanie na určitú dobu odložíme, lebo vám chceme priblížiť našu druhú 

exkurziu v tomto kalendárnom roku, ktorá sa konala dňa 18.2.2020. Možno si 

myslíte, že sme si pomýlili dátum, veď vtedy boli prázdniny. Nie dátum je správny 

a prázdniny naozaj boli, ale bola aj naša exkurzia. Cestovali sme vlakom do Senca, 

kde sme  prestúpili na autobus do Kráľovej pri Senci. Tu sme vystúpili priamo pred 

zaujímavou budovu, ktorej časť už prešla úspešnou renováciou. 

 

Jedná sa o posledný zvyšok bývalého honosného kaštieľa rodu Pálffyovcov, ktorý 

stál vo veľkom parku. Zachovalo sa však iba jedno krídlo, ktorého viac ako polovicu 

zaberá kaplnka dnes slúžiaca obyvateľom obce ako kostol. V ňom nás už čakala pani 

kostolníčka. Tá bola (so súhlasom pána farára) taká láskavá, že nám umožnila 

bezplatný vstup do jeho interiéru, z ktorého pochádza aj nasledujúca fotografia. 

 



Ponúkame ešte dva detailnejšie pohľady na zachovanú nádhernú výzdobu, ktorá bola 

aj symbolom moci a bohatstva tohto známeho šľachtického rodu.  

  

Na nasledujúcom obrázku je panská empora (balkón), kde sedeli Pálffyovci a hľadeli 

dole na svojich služobníkov či poddaných, ktorí nemohli na emporu ísť. 

 



 

My však nie sme poddaní a tak sme po zachovanom kovovom točitom schodisku vyšli 

hore na emporu. Tam nám pani kostolníčka ukázala aj „lavicu“ pod oknom. Najskôr 

sa nám na nej nezdalo nič čudné. Potom, keď odklopila „sedaciu“ časť, pochopili 

sme jej výnimočnosť, lebo sme uvideli jeden z mála zachovaných šľachtických 

záchodov, ktorý sa samozrejme dnes už nepoužíva. 

 



Následne (potom ako sa pán učiteľ úspešne vytrápil so zámkami) sme si boli pozrieť 

ďalšie priestory zachovaného krídla kaštieľa, ktoré sa iba začínajú renovovať, 

preto z nich ponúkame iba pohľad na pôvodný, aj keď neskôr upravovaný organ. 

  

V týchto priestoroch dlhú dobu žil kňaz a významný literát, predstaviteľ slovenskej 

katolíckej moderny. Viete, ako sa volal? Predstavitelia farnosti sa snažia, aby tu 

vzniklo jeho múzeum. Držíme im palce. 

Prehliadkou zatiaľ nezrenovovaných priestorov kaštieľa sa naša exkurzia po 

interiéri stavby skončila. Poďakovali sme pani kostolníčke za mimoriadne ústretový 

prístup, pretože nám ozaj umožnila vstup do všetkých prístupných priestorov. Sme 

jej zato veľmi vďační. Bodaj by bolo na Slovensku viac takýchto ľudí. Určite sa 

sem ešte niekedy vrátime, možno vtedy, keď tu vznikne múzeum, alebo vtedy, keď 

budú sprístupnené krypty, ktoré sa pod stavbou nachádzajú. 



Následne sme si boli pozrieť exteriér stavby z druhej, ešte nezrenovovanej strany.  

 

V areáli kostola sme  si boli tiež pozrieť už opravenú národnú kultúrnu pamiatku, 

sochu sv. Jána Nepomuckého z dielne J.R. Donnera. 

 



Ak si myslíte, že v Kráľovej pri Senci už nie je čo iné zaujímavé vidieť, veľmi sa 

mýlite. Ako sme už spomínali, okolo kaštieľa bol veľký park. Jeho súčasťou bol tak 

trochu záhadný most, návštevu ktorého sme si nemohli nechať ujsť... a už sa 

k nemu blížime. 

 

Prečo je tento most záhadný, nám povedali dievčatá z 8. ročníka, ktoré si o tejto 

stavbe pripravujú prezentáciu na Petržalskú super školu. Ak aj vy chcete vedieť 

viac, máte dve možnosti. Môžete si to naštudovať sami, alebo počkať dva, tri 

mesiace, keď informácie po (dúfame) úspešnej prezentácii zverejníme v niektorom 

z čísel Dejepisu extra. Zatiaľ iba prezradíme, že to bude veľmi zaujímavé a 

súvislosti spojené s mostom aj tak trochu tajuplné. Ponúkame iba dva pohľady. 

 



 

Návštevou mostu sa skončila aj naša návšteva Kráľovej pri Senci. Bolo nám trochu 

ľúto, že z veľkého kaštieľa sa zachovalo tak málo a z parku vlastne okrem mostu 

nič, na rozdiel od iných sídiel Pálffyovcov. Ozaj, viete, ktoré ďalšie hrady 

a kaštiele tento bohatý rod na Slovensku vlastnil? 

Z Kráľovej pri Senci sme cestovali späť do Senca. Tu sme mali s povolením rodičov 

a po opätovnom poučení o BOZ rozchod. Po jeho skončení sme sa vydali do 

miestneho múzea, ktoré je umiestnené v takzvanom „Tureckom dome“. 

 



Múzeum má dve stále expozície. Jedna sa venuje histórii a druhá prírode regiónu. 

Vystavujú tu pamiatky od doby praveku po nie až tak dávnu minulosť. Veľkosťou 

nás hlavne prekvapili kosti nohy mamuta,... 

 

... s ktorými si viacerí urobili „selfky“. Tie však teraz neponúkame. Zaujalo nás, 

že mamuty sú pravdepodobne prvé živočíchy, ktoré aj zásluhou ľudí vyhynuli. 



Našu pozornosť si získali tiež staré listiny. Dokonca k nám boli pracovníci múzea 

takí láskaví, že jednu z nich vybrali z vitríny, aby sme si ju mohli z blízka pozrieť. 

 

V stálej výstave v múzeu je množstvo ďalších zaujímavých pamiatok minulosti. 

Ďalšie fotografie už neponúkame, ale ak si chcete exponáty pozrieť, príďte aj so 

svojimi rodičmi. Stojí to zato. Každé múzeum (teda aj to senecké) má okrem 

stálych  expozícií aj špeciálne, tematické výstavy, ktoré sa časom menia. V čase 

našej návštevy to bola výstava, ktorá sa venovala histórii seneckého futbalu. 

 

Futbalovou históriou skončila aj história našej návštevy Múzea v Senci. Ešte raz by 

sme chceli poďakovať pracovníkom múzea za mimoriadne empatický prístup, čo si 

veľmi vážime. S vysokou mierou pravdepodobnosti sa sem ešte s nasledujúcou 

generáciu žiakov vrátime. 



Po skončení návštevy múzea nás pán učiteľ ešte zobral trochu sa potúlať po centre 

Senca. Boli sme si pozrieť ako úspešne (a vo veľkom štýle) pokračuje reštaurovanie 

židovskej synagógy... 

 

Trochu nás však mrzelo, že stĺp hanby (ktorý je na dohľad) také šťastie nemá. 

Pričom by stačil malý zlomok peňazí z toho, čo sa investuje do synagógy! 

 



Ďalej sme si boli pozrieť náznakovú rekonštrukciu ... 

 

... jedného zo vstupov do prvej vysokej školy ekonomickej na území nielen 

Slovenska, ale aj vtedajšieho Uhorska. Viete, kým bola založená, a ako sa volala? 

Potom  sme prešli k pamätníku prvej a druhej svetovej vojny. Aký znak (erb) je na 

ňom, a prečo je tam umiestnený? 

 



Poslednou zastávkou našej exkurzie po Senci bol viackrát prestavaný katolícky 

kostol na malom návrší nad mestom, z ktorého areálu sa dívame na priestory, ktoré 

sme si predtým pozreli. 

 

Od katolíckeho kostola nás už čakala iba cesta na stanicu. Vlak šiel podľa 

cestovného poriadku a na stanici v Bratislave sme sa tak podľa plánu zvítali 

s našimi rodičmi či starými rodičmi. Už o pár dní, teraz počas školy a v hojnom 

počte, pôjdeme na exkurziu do Trnavy, ktorú sme avizovali v predchádzajúcom 

čísle. 

 

Záverečné poznámky: 

Celá exkurziu nás stála iba 1,30 eur, z čoho boli výdavky  

na autobus 70 centov a za vstup do múzea sme zaplatili 60 centov. 

Počasie bolo výborné! 

Všetky fotografie do tohto čísla dodal Filip Smíkal. 

Napriek tomu, že táto exkurzia sa konala cez prázdniny, a pôvodne sme mysleli, že 

o nej ani nebudeme písať, našli sme zvyšky energie a Dejepis extra predsa vznikol. 

Chceme ešte raz poďakovať: 

pánu farárovi a pani kostolníčke z farnosti Kráľová pri Senci za bezplatnú návštevu 

ich chrámu, 

pracovníkom Múzea v Senci za ochotu a výnimočný prístup. 


