
Dejepis extra 10/2019 

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

 

Pred neogotickým kaštieľom v Galante. 



Dňa 12.11. 2019 sa žiaci 8. ročníka vydali na exkurziu do Galanty. Cesta prebehla 

bez problémov a vlak prišiel bez meškania. Po ozaj krátkej ceste sme v parku 

uvideli... 

 

... rozsiahlu dnes neogoticky tváriacu sa budovu kaštieľa. Pán učiteľ šiel vybavovať 

posledné detaily návštevy a my sme pod dohľadom pani učiteľky (napriek nášmu 

veku) využili detské ihrisko, ktoré bolo zmenšenou maketou rozsiahlej stavby.  

 



„Detské časy“ sa však rýchlo skončili. Pán učiteľ sa vrátil a s ním prišiel aj 

dejepis. Najskôr sme navštívili už zrekonštruované severné krídlo kaštieľa, tu si 

niektorí z nás zahrali na klavíri ... 

 

 



... potom sme vystúpili na poschodie, kde sú okrem iného dve pamätné izby 

venované významným Galanťanom, ktorí sú spojení s hudbou. Jedným bol Zoltán 

Kodály ... 

 

a druhým Karol Duchoň. 

 

Viete, čím sa preslávili? 



Následne sme sa presunuli do hlavného traktu budovy, ktorej prehliadku sme začali 

podzemnými priestormi... 

 

... tu nám pán Takáč, ktorý túto časť zámku spravuje, začal pútavo rozprávať 

o dejinách kaštieľa. Potom sme sa presunuli do už opravených nadzemných 

priestorov. Ponúkame pár fotografií zobrazujúcich prepychový odev tých 

najbohatších... 

 



 

... ale ani bohatí nemali vždy „na ružiach ustlané“, ako to ukazuje aj výrez na 

nasledujúcom (trochu strašidelnom) obraze, ktorý zachytáva udalosti po bitke pri 

Veľkých Vozokanoch. Viete, čo obraz zobrazuje, a kde sa táto scéna odohrávala? 

 

 



Potom, aby nám bolo veselšie, Terka niečo zahrala. Veru jablko nepadá ďaleko od 

sestry...  

 

 

Druhá hudobná produkcia ukončila návštevu neogotického kaštieľa. Ešte sme sa 

odfotografovali pred už zrekonštruovanou časťou, obrázok je na prvej strane tohto 

čísla Dejepisu extra. Aby ste si predstavili, ako stavba vyzerala pred niekoľkými 

rokmi, ponúkame nasledujúcu fotografiu. 

 



Od neogotického kaštieľa sme sa presunuli k pôvodne opevnenému renesančnému 

kaštieľu. Stavba stojí uprostred sídliska a zachovala sa akoby zázrakom... 

 

... pred vstupom do kaštieľa sme ešte dostali od pána učiteľa základné informácie 

o jeho histórii. 

 



Po vstupe do interiéru (so sprievodom pani lektorky) sme videli aj nasledujúce 

historické premety - ponúkame niekoľko záberov. 

 

 



 

 

 



 

 

Dokázali by ste určiť, v ktorom historickom období vznikli? 

Na záver našej návštevy sme mali možnosť navštíviť aj podzemné priestory a takto 

vyzerá časť z nich... 

 



Od budovy renesančného kaštieľa sme prešli krížom cez „socialistické“ sídlisko 

(zábery neponúkame, stačí, keď sa väčšina z nás, či vás doma pozrie von z okna) 

ku mohutnému dvojvežovému kostolu... 

 

... ktorý je iba pár metrov o nášho ďalšieho historického cieľa, vlastivedného 

múzea, ktoré sídli vo viackrát prestavanej budove a v nej v minulosti sídlila aj 

banka. Prečo banku spomíname sa dozviete, keď budete pozorne čítať ďalej. 



Po budove múzea nás sprevádzala pani lektorka, ktorú sme pozorne počúvali. 

 

Videli sme:  

 

 nálezy z praveku... 



... makety vodných mlynov... 

 

 

 



... historickú lekáreň... 

... etnografickú zbierku... 

 



... a množstvo iných exponátov. Celkový počet položiek múzea presahuje podľa slov 

pani lektorky 25 000 kusov (samozrejme, že nie všetko je vystavené), niečo je 

v depozite. Najväčší úspech mala u nás zbierka mincí, ktorá je v umiestnená 

v pôvodnom bankovom trezore. Takto vyzerajú pancierové dvere z oboch strán... 

  

...za nimi je niekoľko sto mincí - ponúkame malú ukážku. 

 



Návštevou vlastivedného múzea sa skončila naša dejepisná exkurzia po Galante. 

Čakal nás ešte (s povolením rodičov) krátky rozchod a potom cesta na stanicu. Vlak 

do Bratislavy išiel načas. 

 

Záverečné poznámky: 

Navštívili sme tri múzeá, 

spolu sme zaplatili vstupné iba 1 euro, 

počasie nám celkom prialo, nie ako v niektorých iných oblastiach Slovenska. Počas 

exkurzie iba chvíľu trochu mrholilo a v Galante začalo jemne pršať až cestou na 

stanicu. 

Väčšinu fotografií urobil Filip Smíkal. 

Kam pôjdeme nabudúce? Možno do mesta, kde žijú ozaj oduševnení Slováci. 

 

Na záver ponúkame ešte jeden pohľad na interiér starej lekárne. 


