
Dejepis extra 1/2020  

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

Ponúkame spomienku na fotografie, ktoré boli v minulosti na jeho prvých stranách. 
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Vážení čitatelia, prvé číslo Dejepisu extra v roku 2020 začíname spomínaním. 

Prečo? Jedná sa totiž už o desiaty, teda jubilejný ročník dejepisného časopisu na 

našej ZŠ Dudova 2. Určite sme jediná škola v Petržalke, na ktorej sa takéto 

periodikum vydáva, a nevieme (hoci sme na internete poctivo hľadali) o žiadnej inej 

základnej či strednej škole v Bratislave ani inde na Slovensku, ktorá by vydávala 

„špecializovaný“ dejepisný časopis pre svojich žiakov takéto dlhé obdobie. 

Ako vznikla myšlienka vydávať takýto časopis? Za všetko môžu školy v prírode. 

Pred jednou z nich (v roku 2011) nám napadlo sprostredkovať rodičom žiakov skoro 

priamu účasť na programe ich detí, a tak sme vždy večer zverejňovali na školskom 

webe to, kde sme boli a čo zaujímavé sme videli. Tak začali vychádzať Dudováčiky 

extra. Celkovo sme vydali 34 čísel tohto „online“ časopisu  zo škôl v prírode. Keďže 

sme mali v každej škole v prírode aspoň jeden historicko-dejepisno-vlastivedný 

deň, začiatky Dejepisu extra môžeme hľadať práve tu. Dudováčik extra teda 

môžeme považovať aj za prvý ročník Dejepisu extra. Na nasledujúcom obrázku je 

prvá strana jedného z čísiel Dudováčika extra. 

         



V niektorých z nasledujúcich rokov sme tak súbežne vydávali aj Dudováčik extra aj 

Dejepis extra, pričom sme iba s Dejepisom extra navštívili Banskú Bystricu, Bíňu, 

Bytču, Čachtice, Červený Kameň, Diakovce, Diviaky, Dolnú Krupú, Dubnicu nad 

Váhom, Galantu, Hlohovec, Holíč, Hronský Beňadik, Ilavu, Kalnú nad Hronom, 

Kamenín, Kopčany, Krakov, Krakovany, Kremnicu, Križovany nad Dudváhom, Levice, 

Malacky, Malinovo, Marianku, Martin, Mochovce, Nitru, Nové Mesto nad Váhom, 

Novú Baňu, Palárikovo, Piešťany, Pruské, Sereď, Skalicu, Svätý Jur, Šurany, 

Trenčín, Trnavu, Vrbové, Žilinu, ...V niektorých mestách sme boli viackrát, lebo 

jedna exkurzia nestačila na to, aby sme spoznali všetky ich pamiatky. 

Možno si poviete, ako je to možné stihnúť navštíviť takéto množstvo obcí? 

Odpoveď sa skladá z dvoch častí. Prvá súvisí s plánovaním, to znamená, že sme 

mali (a máme) dobrú logistickú prípravu, a tak sa nám počas jedného dňa podarilo 

zvládnuť (väčšinou dve lokality) napríklad Nové Mesto nad Váhom a Čachtice alebo 

Ilavu a Pruské.  Druhá časť súvisí s tým, že viaceré exkurzie sme nepodnikli počas 

vyučovania, ale vydali sme sa poznávať (nielen) Slovensko aj v sobotu či nedeľu. 

Samozrejme sme absolvovali aj mnohé exkurzie po Bratislave. Tu sme navštívili 

skoro všetky významné profánne (svetské) stavby. Spomenieme aspoň Bratislavský 

hrad, budovy Národnej rady SR, Úrad vlády SR či viaceré múzeá. Boli sme sa tiež 

pozrieť na sakrálne (cirkevné) stavby, z rímsko-katolíckych môžeme spomenúť Dóm 

sv. Martina či kostol františkánov, nezabúdali sme ani na stavby ďalších cirkví, či 

už sa jednalo o evanjelikov, pravoslávnych, alebo reformovaných. Navštívili sme aj 

bratislavskú synagógu a cintorín, na ktorom sú pochovaní významní židovskí rabíni. 

Na obrázku vidíte fotografiu (z roku 2012) z našej exkurzie na židovský cintorín, 

ktorý je dnes schovaný na dunajskom nábreží (pod betónovými platňami) pri vstupe 

do tunela pod Bratislavským hradom. 

     



Okrem „túlania“ sa po Bratislave a Slovensku ale aj v Poľsku, Dejepis extra 

približoval aj iné aktivity našich žiakov, ktoré súvisia s históriou. Môžeme spomenúť 

aspoň tvorbu 3D modelov Morény a Ďasa, maketu gotickej veže zo Sadu Janka 

Kráľa či 2D pokus o rekonštrukciu výstavby synagógy pri Dóme sv. Martina... 

Je nám však ľúto, že nie všetky exkurzie a iné dejepisné aktivity na našej škole, 

ktoré sme za posledných 10 rokov pripravili, Dejepis extra (hlavne v prvých 

ročníkoch) nezaznamenal, hoci sme vydali viac ako 60 čísel.   

V súvislosti s dejepisnými exkurziami chceme poďakovať rodičom tých žiakov, ktorí 

boli schopní a ochotní doviesť a odviesť svoje deti na „mimobratislavské“ exkurzie  

na Hlavnú stanicu v Bratislave, a to aj počas víkendov. 

Chceme poďakovať ochotným pracovníkom NR SR, Úradu vlády SR, NBS, SAV, 

múzeí, galérií, archívov, knižníc a Matice slovenskej, aj pedagógom všetkých škôl, 

ktoré sme navštívili. Vďaka patrí aj pánom farárom, kostolníčkam a kostolníkom a 

členom rehoľných rádov či predstaviteľom  miestnej samosprávy, ktorí nám umožnili 

bezplatnú návštevu objektov, ktoré spravujú. Špeciálne  by sme chceli poďakovať 

pani Elene Zahradníkovej (na obrázku je medzi našimi bývalými žiakmi v roku 

2015), ktorá pracovala v SNM v Martine a žiaľ už nie je na tomto svete. 

 

Dejepisné exkurzie by však neboli možné bez láskavého súhlasu vedenia našej školy. 

Preto musíme tiež poďakovať za podporu pani riaditeľke, ale aj pani zástupkyni na 

druhom stupni, ktorá mala vždy prácu s tvorbou suplovania. 

Tiež chceme poďakovať tým našim pani učiteľkám, ktoré  spolu s nami absolvovali 

viaceré dejepisné exkurzie. 

Poďakovanie patrí aj pani učiteľke Lampertovej, ktorá gramaticky a štylisticky 

dotvárala výslednú podobu textov Dudováčika extra aj Dejepisu extra deväť rokov. 

Vďaka patrí aj pani učiteľke Aghovej, ktorá sa stará „o upratanie“ textov posledný 

rok a dúfame, že v tom bude pokračovať. 

V neposlednom rade tiež chceme poďakovať Odboru školstva mestskej časti 

Petržalka za záujem a podporu našich exkurzií. 



Na predchádzajúcich stranách sme sa venovali minulosti Dejepisu extra. Teraz sa 

vráťme k našej prvej exkurzii v roku 2020, keď sme sa vydali navštíviť tri fakulty 

dvoch univerzít v Bratislave. Dňa 29. januára, keď sme už mali uzavreté známky, 

sme sa najskôr vydali na Slovenskú technickú univerzitu. Bratislavská MHD išla 

skoro podľa cestovného poriadku, a tak, keď sme vystúpili pri Slovenskej akadémii 

vied, mal pán učiteľ ešte čas porozprávať nám čo-to o histórii Štefánikovej či 

Leškovej ulici. Viacerí z nás s údivom zistili, že na Leškovej ulici sídli aj jedno 

z úspešných komerčných rádií. 

 

Začalo však snežiť a nie všetci boli na túto skutočnosť pripravení. Niektorí hoci aj 

boli, kapucňu si nedali. Preto sme rezkejším krokom prešli cez Námestie slobody 

a už sme boli v priestoroch STU. Tam vo vestibule nás hneď zaujali pretekárske 

autá. Ponúkame pohľad na jedno z nich. 

 



Prakticky hneď, ako sme prišli, objavil sa aj pán Leja, ktorý na STU vyučuje a bol 

taký láskavý, že nám exkurziu po vybraných priestoroch sprostredkoval. Spolu 

s ním sme prešli do jedného z laboratórií. Najskôr sme boli trochu nesmelí, veď 

viete ... neznáme prostredie. 

 

Potom sme si posadali a nesmelosť unikla ako plyn z pokusných nádob. 

 

Pán Leja nám potom postupne predviedol mnohé laboratórne prístroje. 



Najväčší úspech mali však dva z nich. Prístroj, na ktorom sa dala meniť frekvencia 

zvuku, a my sme zistili, že niektoré „tóny“ už dospelí nepočujú, ale my áno. Tento 

zážitok vám však  priamo sprostredkovať nemôžeme, mohli by sme „dať“ iba 

fotografiu, na ktorej si zapchávame uši. Druhý „prístroj“, ktorý nás zaujal, bola 

v podstate sklenená trubica obsahujúca nadrobno rozdrvený korok. 

 

Po údere kladivom do oceľovej tyče zasunutej do sklenenej trubice, čo si vyskúšala 

najskôr pani učiteľka a potom viacerí z nás,... 

  

...  sa podarilo v dutej sklenenej trubici vytvoriť z korku zaujímavý „obrazec“. 

Pohľad ponúkame na nasledujúcej strane. Čo myslíte, prečo sa usporiadali čiastočky 

korku práve takto? 



 

Niektorým z nás usporiadanie čiastočiek korku pripomínalo skôr moderné umenie. V 

laboratóriu sme strávili viac ako hodinu a niektorým z nás (hlavne chlapcom) sa 

z neho nechcelo odísť, ale čas bol neúprosný. Navyše nás už čakal pán Chmelko, 

ktorý sa (so svojimi študentmi) venuje okrem iného aj tvorbe návrhov závodných 

áut. Aj on bol taký láskavý, že sa prispôsobil našej návšteve STU, za čo mu 

ďakujeme. 

Pred odchodom z laboratória sme si ešte neodpustili pohľad z okna STU. Viete, 

akú budovu sme videli? 

 



Po odchode z laboratória nám pán Chmelko porozprával o tom, ako sa „študentské“ 

autá konštruujú, a z akých materiálov sa  vyrábajú. História automobilového 

priemyslu sa síce učí až v 8. a 9. ročníku, ale aj tak nás to veľmi zaujalo. 

 

Následne sme si boli pozrieť ďalšiu (študentmi vyrobenú) formulu. 

 



Potom sme sa presunuli do priestorov, kde sa vyrábajú (aj) študentské projekty. 

Znovu sme sa posadili na stoličky, kde sedia vysokoškoláci a pán Chmelko nám pustil 

krátke video, kde je zobrazená tá časť reproduktora, ktorá môže za to, že 

počujeme zvuk. 

 

Hneď vo vedľajšej miestnosti sa testovala tesnosť a odolnosť potrubí. Cez podobné 

k nám prichádza ropa a zemný plyn. Bol to ozaj pracovný priestor, ktorý ničím 

nepripomínal „sterilné“ prostredie laboratórií. Veď posúďte sami. 

 



Dokonca sa niekedy potrubie úmyselne preťaží, až nastane riadený výbuch. Toho 

sme svedkom však byť nemohli, lebo by to bolo v rozpore s bezpečnosťou 

a ochranou zdravia. Pracovné priestory boli našou poslednou zastávkou na 

Slovenskej technickej univerzite.  

Možno si ešte stále kladiete otázku, čo má STU spoločné s dejepisom? Tak po prvé 

fyzika, ale aj ďalšie technické vedné disciplíny pomáhajú nielen archeológom 

vytvoriť lepšiu časovú os nálezov. Po druhé dejiny objavov (ktoré sa učia vo 

všetkých ročníkoch dejepisu) sú v ľudskej histórii veľmi dôležité... žiaľ, nie vždy 

sa vedecké objavy používajú iba na mierové projekty. 

Keď sme vyšli z STU, prestalo intenzívne snežiť. Napriek tomu sa pán učiteľ 

rozhodol, že nás nebude „ťahať“ po Starom Meste, ale k druhému cieľu našej  

exkurzie, Právnickej fakulte Univerzity Komenského, sa odvezieme električkou.  

V priestoroch UK nás už čakala pani Srebalová, ktorá nám sprostredkovala jej 

návštevu. Prehliadku budovy sme začali v aule. 

 



Pohodlne sme sa usadili... 

 

... na miestach, kde sedia vysokoškolskí študenti väčšinou až vtedy, keď si 

preberajú diplomy. 

 

Postupne sme sa dozvedeli základné informácie o histórii školstva na Slovensku, ale 

aj o minulosti a súčasnosti tejto najznámejšej vysokej školy na Slovensku.  



V aule sme museli pozorne počúvať, lebo v nasledujúcom zaujímavom priestore... 

 

... nás čakal test z dejín Univerzity Komenského, ktorý viedla pani Grešová. 

 

V teste, pri ktorom sme sa mohli v skupinkách radiť (škoda, že tomu tak nie je aj 

v škole), sme obstáli a vyhrali záložky, zápisníky či USB kľúče.  



Pani Srebalová nás potom ... 

 

 ... ešte zobrala pozrieť sa aj do Sály rektorov, kde je miesto oficiálneho 

stretávania sa s významnými hosťami Univerzity Komenského. Tak, ako v minulosti 

na Úrade vlády SR či v NR SR, sme si nemohli nechať „ujsť“ spraviť si fotografiu 

na mieste, kde stáli najvýznamnejšie osobnosti politiky, vedy, kultúry i umenia zo 

Slovenska i zahraničia, ktoré Univerzitu Komenského navštívili.

 



Na záver našej návštevy reprezentačných priestorov Univerzity Komenského, 

ponúkame ešte posledný pohľad do Sály rektorov, ktorá nie je pre verejnosť bežne 

prístupná.

 

Boli by sme sa určite ešte poprechádzali aj po iných priestoroch, ale (ako sme už 

spomínali) čas  bol neúprosný. My sme mali ešte naplánovanú aj návštevu  

priestorov  Filozofickej fakulty, ktorej budova je na druhej strane ulice. Ako 

vidíte, sneh sa už začína strácať. 

 



Exkurziu do priestorov Filozofickej fakulty nám pomohla zabezpečiť pani Zsideková. 

Pri vchode do Filozofickej fakulty  nás už čakal pán Zvara, s ktorého láskavým 

súhlasom sme mohli návštevu uskutočniť. Prešli sme po schodisku na poschodie 

a následne na „školský“ dvor. Tam nás čakalo prekvapenie, celé nádvorie bolo 

prekryté... 

 

... a vytváralo tak (podľa nás) príjemné prostredie pre študentov. Nemohli sme sa 

však dlho zastavovať, lebo nás čakala Moyzesova sieň. 

 



Chvíľu trvalo, kým sme sa usadili a uvedomili si, do akého obrovského priestoru sme 

prišli. Potom nám pán Zvara porozprával o budove, v ktorej sa nachádzame. 

Samozrejme, špeciálne sa venoval aj tejto sále. 

 

Ponúkame aj bližší záber na prekrásnu štukovú výzdobu. 

 



Keď pán Zvara skončil „historickú prednášku“, dostali sme možnosť (podobne ako 

v reprezentačných priestoroch NR SR na Bratislavskom hrade) spraviť si vo 

veľkých zrkadlách selfky. Ponúkame aspoň dve skupinky „selfistiek“... 

 

 

 

... a jedného „selfistu“, ktorého obrázok je už na nasledujúcej strane. 



 

Viete, kto to je? Predsa náš dvorný fotograf Filip, ktorý je zodpovedný za väčšinu 

obrázkov v posledných číslach Dejepisu extra. 

Po nekonečnom „selfovaní“ nás pán učiteľ skoro „nahnal“ na jedno miesto, a tak 

vznikla (aj) nasledujúca fotografia. 

 

Hoci Filip spravil viacero fotografií, nebolo možné vybrať takú, kde by sa niekto 

z nás nevrtel. Ponúkame teda tú, kde sa hýbe najmenej z nás. 



Čas nás už opäť tlačil, a tak sme sa museli s Moyzesovou sieňou a 

celou Filozofickou fakultou rozlúčiť. Bolo treba stihnúť obed v školskej jedálni. 

Vydali sme sa tak po nábreží Dunaja smerom k Mostu SNP. Po ceste sme sa ešte 

zastavili pri makete starej Bratislavy, ktorú iba nedávno umiestnili vedľa stanice 

Propelera. 

 

To už bola naša posledná zastávka a čakala nás iba cesta do školy. 

 

Svoj vzácny čas nám venovali: 

RNDr. Jozef Leja, PhD. a doc. Ing. Vladimír Chmelko, PhD., 

zo Slovenskej technickej univerzity, 

prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD. a Mgr. Lenka Grešová, 

 z Právnickej fakulty Univerzity Komenského, 

Doc. Mgr. Vladimír Zvara, PhD. a Ing. Veronika Zsideková, 

z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. 

Všetkým veľmi pekne ĎAKUJEME za krásnu exkurziu! 

 

Približne o mesiac nás čaká exkurzia do mesta, ktoré bolo v minulosti obkolesené 

(aj)  ohradou z tŕnia. Čo myslíte, kam pôjdeme? 


