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Všeobecné informácie
Územie pôsobnosti Regionálnej rozvojovej agentúry so sídlom v Malackách sa rozprestiera v
Bratislavskom kraji a patrí sem v uţšom ponímaní okresy Malacky, Bratislava II a Bratislava IV, v širšom
chápaní sem moţno zaradiť celý Bratislavský kraj.

1. História
1.1.

Historický vývoj územia

Územie patrí vďaka výhodnej geografickej polohe a priaznivým klimatickým podmienkam
k najstaršie osídleným územiam na Slovensku. Stopy tu zanechala uţ staršia doba kamenná.
O kontinuálnom osídlení tejto oblasti moţno hovoriť od mladšej doby kamennej (neolitu), ktorá sa datuje
od roku 5000 do roku 3000 pred n. l. Územím prechádzala významná obchodná cesta Jantárová cesta, po
ktorej sa preváţal okrem jantáru aj iný tovar (koţe, koţušiny, kovy, soľ). Asi v 6. aţ 5. storočí pred n. l. sem
prišli kočovní Skýti. Neskôr ich vytlačili Kelti, Germáni, Markomani a Kvádi. Tých vystriedali Rimania, ktorí
si budovali pohraničné pevnosti, opevnenia i dočasné tábory. Slovania osídlili toto územie uţ pred rokom
512. Na začiatku 9. storočia bolo územie súčasťou Nitrianskeho knieţatstva. Z obdobia Veľkomoravskej
ríše pochádza viacero významných nálezísk. Po rozpade Veľkomoravskej ríše sa celá oblasť stala
súčasťou ranofeudálneho uhorského štátu. Kým v období Veľkomoravskej ríše patrilo Záhorie do jej
centrálnej časti, po vzniku uhorského štátu sa stalo pohraničným územím. Slovanské obyvateľstvo sa z
dovtedy pomerne husto obývaného územia postupne vysídľovalo a nahrádzali ich okrem Maďarov aj
kmene Plavcov a Sikulov. Význam si naďalej udrţali obchodné cesty v smere západ – východ. Jedna
viedla povodím Dunaja, v ktorom zohrali významnú úlohu pohraničné hrady devín a Bratislava a druhou
bola Česká cesta. Túto cestu chránila sieť pohraničných hradov, ktoré vznikli v 13. storočí. V tomto období
vznikli aj hrady Pajštún, Branč a Plavecký hrad. Osídlenie územia sa do konca 13. storočia zahustilo,
najmä pri rieke Morava a Českej ceste. Význam tejto cesty výrazne stúpol v 14. storočí, keď sa český kráľ
Ján Luxemburský dohodol s uhorským kráľom Karolom I. Róbertom o obchádzaní Viedne. Okrem hradných
panstiev okolo Českej cesty patrili rozsiahle územia na Záhorí hradu Biely Kameň a Bratislavskému hradu.
Na prelome 14. a 15. storočia musel dať uhorský kráľ Ţigmund Luxemburský v dôsledku veľkých výdavkov
na príparavu tureckej vojny do zálohy veľkú časť kráľovského majetku. Takto sa dostali hrady na Záhorí do
rúk šľachtica Stibora zo Stiboríc. Neskôr územie pripadlo jeho synovi. V tomto období prenikli do Záhorskej
oblasti husiti a výrazne zasiahli do ţivota tohto územia. Najťaţším úderom pre celú oblasť bola turecká
výprava v roku 1663, v ktorej Turci spustošili celý rad dedín. Turecké nájazdy znamenali aj úbytok
slovenského obyvateľstva a prisťahovalectvo príslušných iných národností. Novým etnikom na tomto území
sa stali chorvátski kolonisti, ktorí utiekli pred Turkami na sever. Osídľovali nové územia, prípadne dosídlili
staré niekedy i zaniknuté lokality (Dúbravka, Lamač, Záhorská Bystrica). 16. a 17. storočie sú aj obdobím
reformačného hnutia v cirkvi a zvýšeného vplyvu protestantizmu. V roku 1528 prichádzajú na západné
Slovensko príslušníci reformačného prúdu, ktorí pochádzali predovšetkým zo Švajčiarska a Nemecka,
odkiaľ ušli pred prenasledovaním. Pôvodní obyvatelia ich nazvali habáni podľa nemeckého názvu ich
usadlostí – Haushaben (Haus – dom, haben – mať). Zakladali habánske dvory, v ktorých ţili ako jedna
veľká rodina. Zaoberali sa najmä výrobou keramiky, noţiarstvom, garbiarstvom, tkáčstvom
a kníhviazačstvom. Preslávili sa aj ako vynikajúci hrnčiari. Keď proti nim cirkev vystúpila s program
rekatolizácie, mnohí z územia Slovenska odišli. Tí, čo zostali postupne splynuli s pôvodným obyvateľstvom
a ďalej rozvíjali jednotlivé remeslá. Ako vzácna pamiatka po habánoch sa uchováva hodnotná úţitková
habánska keramika a niekoľko posledných habánskych domov.
Túto oblasť neobišla ani vlna protihabsburských povstaní, počas ktorej boli zničené ďalšie tunajšie obce.
Po hospodárskej stránke bolo pre Záhorie významné obdobie, keď sa rod Pálffyovcov usadil na rozsiahlom
malackom panstve a získal majetky Plaveckého hradu a hradu Devín. Na svojich panstvách Pálffyovci
vytvorili rozsiahle veľkostatky, na ktorých sa venovali nielen poľnohospodárstvu, ale aj iným činnostiam –
zakladali menšie pivovary a píly.
Oblasť Záhoria si aţ do polovice 20. storočia zachovala predovšetkým poľnohospodársky charakter.
Priemysel v tomto období reprezentovali píly, liehovary, cukrovary, mlyny a tehelne, v ktorých sa spracúvali
lokálne suroviny. Po rozpade 1. Československej republiky a vytvorení Slovenského štátu okupovala časť
pohraničného územia Veľkonemecká ríša a na základe vnútenej dohody sa stali lesy Záhoria výcvikovým
priestorom nemeckých vojenských jednotiek. Po skončení druhej svetovej vojny bola obnovená
Československá republika a nastolený komunistický reţim. Ţivot sa postupne normalizoval. Vo väčšine
obcí vznikli jednotné roľnícke druţstvá a štátne majetky. Začal sa rozvíjať priemysel v Rohoţníku,
Malackách a Stupave. Výrazne sa zvýšil počet obyvateľov, predovšetkým v mestách. Po roku 1968 sa
územie pozdĺţ rieky Morava stalo najstráţenejším miestom Československa. Aţ november 1989 priniesol
pád komunistického reţimu, odstránenie „ţeleznej opony“ a obnovenie partnerstiev so západnou Európou.
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2. Pamiatky
K najvýznamnejším pamiatkam na území patria predovšetkým sakrálne stavby: kostoly, kaplnky,
kríţe a sochy. Spomedzi svetských pamiatok si pozornosť zaslúţia kaštiely, z ktorých najvýznamnejší je
Pálffyovský kaštieľ v Malackách. Ďaľšou skupinou pamiatok sú hrady a zrúcaniny hradov ako Plavecký
hrad, Pajštún, Devín a zrúcanina stráţnej veţe Dračí hrádok. Nachádzajú sa tu viaceré významné
archeologické lokality: keltské hradisko Pohanská, praveké hradisko Barania lúka, archeologická lokalita
v Gajaroch, archeologické nálezisko Obora pri Topolí (Malé Leváre) - nález medených nástrojov z
bronzovej doby, jaskyne Deravá skala a Tmavá skala s pozostatkami jaskynného medveďa a stopách po
pravekom človeku. Stopy tu zanechali aj habáni v podobe habánskeho dvora, ktorý sa nachádza vo
Veľkých Levároch a je súčasťou Habánskeho múzea. Od roku 1981 je habánsky dvor vyhlásený za
pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry. Zahŕňa celkovo 25 pamiatok, z nich je 22 pôvodných
viacpodlaţných stavieb vybudovaných v 17. – 19. storočí. K národným kultúrnym pamiatkam patrí hrad
Devín v mestskej časti Devín a Villa rustica v Dúbravke. Ţidovská synagóga je jednou z dominánt Malaciek.
Medzi ďalšie hodnotné pamiatky patrí Pamätná izba Martina Benku v Kostolišti slúţiaca ako múzeum,
Pamätné tabule v Jablonovom, Záhorskej Vsi a Ruţinove, Múzeum Michala Tillnera v Malackách, Múzeum
Ferdiša Kostku v Stupave, Uhranské múzeum v Záhorskej Vsi, Múzeum obchodu v Podunajských
Biskupiciach, Múzeum ţeleznej opony a Chorvátske múzeum v Devínskej Novej Vsi.
Tab. č. 1: Kultúrne pamiatky na území okresov Malacky, Bratislava II a Bratislava IV
Kultúrne pamiatky
Počet
pamiatkových
objektov
13
118
113

Okres

Bratislava II
Bratislava IV
Malacky

Počet kultúrnych
pamiatok nehnuteľných
11
61
73

Počet pamiatkových
predmetov

Počet kultúrnych pamiatok hnuteľných

27
24
284

2
20
102

Stav k 1. 5. 2006

3. Územie a obyvateľstvo
Územie pôsobnosti RRA Záhorie je tvorené okresom Malacky, okresom Bratislava II a Bratislava
IV. Spolu ho tvorí 23 obcí, 2 mestá, 9 mestských častí a 1 vojenský výcvikový priestor.
V okrese Malacky sa nachádza spolu 26 obcí, z toho sú so štatútom mesta 2: Malacky a Stupava.
Súčasťou okresu je aj Vojenský výcvikový priestor Záhorie, ktorý predstavuje územný a správny celok
slúţiaci na zabezpečenie úloh obrany štátu. Na území okresu Malacky ţilo k 31.12.2008 68 318
2
obyvateľov. Výmera celého územia činí 950,1 km . Hustota obyvateľstva dosahuje hodnotu 72 obyvateľov
2
na 1 km . V mestách ţilo 26 877 obyvateľov, zvyšok (41 441 obyvteľov) v ostatných obciach.
Okres Bratislava II tvoria 3 mestské časti: Vrakuňa, Ruţinov a Podunajské Biskupice. Výmera celého
2
územia činí 92,5 km . K 31.12.2007 tu ţilo 111 837 obyvateľov, pričom hustota obyvateľstva predstavuje
2
1209 obyvateľov na 1 km .
Okres Bratislava IV pozostáva zo 6 mestských častí: Záhorská Ves, Lamač, Devín, Devínska Nová Ves,
Karlova Ves a Dúbravka. Spolu ţije v tomto okrese (k 31.12.2007) 94 701 obyvateľov. Celé územie má
2
2
výmeru 96,6 km , pričom na 1 km pripadá 989 obyvateľov.
Tab. č. 2: Informačná tabuľka o území pôsobnosti RRA Záhorie a obyvateľstve žijúcom na tomto území za rok 2008
Info o území a obyvateľstve za rok 2008
OKRES

Hustota
obyvateľst
va

Výmera
územia
2
v km

Počet miest/
mestských častí

Počet
obcí

Počet
obyvateľov

Počet
obyvateľov
v mestách

Počet obyv.
v ostatných
obciach

Malacky

72

950,1

2

23

68 318

26 877

41 441

Bratislava II

1 209

92,5

3

0

111 837

111 837

0

Bratislava IV

989

96,6

6

0

95 491

95 491

0

11

23

275 646

234 205

41 441

Celé územie
pôsobnosti

5

Informačná databáza o území okresov Malacky, Bratislava II a IV
RRA Záhorie, 2009

85%

Počet obyvateľov
v mestách

Počet obyvateľov
v ostatných
obciach

15%
Graf č. 1: Podiel mestského a vidieckeho obyvateľstva

4. Sociálne štatistiky
Na území pôsobnosti RRA Záhorie je z celkového počtu obyvateľov 45% ekonomicky aktívnych.
Z tohoto počtu je zamestnaných aţ 95,29 %, to znamená, ţe miera nezamestanosti je len 2,78%, čím patrí
k územiam s najniţšiou mierou evidovanej nezamestnanosti. Z celkového počtu 3436 nezamestananých je
349 absolventov, čo predstavuje z celkového počtu nezamestnaných asi 10%.
Tab. č. 3.: Sociálna štatistika územia pôsobnosti RRA Záhorie za rok 2008

Sociálna štatistika územia pôsobnosti RRA Záhorie za rok 2008
Ekonomicky
aktívne
obyvateľstvo

Ekonomicky
neaktívne
obyvateľstvo

Miera
zamestananosti
15 – 64

Miera evidovanej
nezamestnanosti

Počet
UchoZ –
absolventi

Okres Malacky

33491

34 827

95,29

4,71

143

Okres
Bratislava II

56612

55225

98,13

1,87

111

Okres
Bratislava IV

33491

62000

98,25

1,75

95

Spolu za celé
územie
pôsobnosti

123594

152052

97,22

2,78

349

Okres

3%

45%
55%
97%

Ekonomicky aktívne obyvateľstvo

Miera zamestnanosti

Ekonomicky neaktívne obyvateľstvo

Miera evidovanej nezamestnanosti

Graf. č. 2: Podiel ekonomicky aktívneho obyvateľstva

Graf č. 3: Miera zamestnanosti
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5. Investičné moţnosti v okrese
Na území okresov Malacky, Bratislava II a Bratislava IV je pripravených niekoľko zámer na vybudovanie
priemyselných a technologických parkov a logistických centier (tab. č. 4).
Tab. č. 4: Zoznam schválených priemyselných a technologických parkov pre Bratislavský samosprávny kraj
rok 2005
Názov parku

Veľkosť parku
v ha

Plánovaný min.
počet zamestnancov

Aktivity

TP Malacky – sever

235

2790

elektronika, výpočtová technika,
biotechnológie, regulačná
technika, automobilový priemysel

TP Vasková – Pod
Marcheckými rybníkmi

320

4130

High Tech Centrum, inkubátor,
výskum a vývoj, sluţby

TP Malacky – juh

72,8

1970

potravinársky priemysel, ľahký
priemysel, výroba, montáţ
kompletáţ komponentov

PP Lozorno

74,5

1820

automobilový priemysel

PP Jablonové – Ľadnica

82,2

3700

automobilový, elektrotechnický,
potravinársky priemysel,
drevovýroba a sluţby

47

1300

automobilový priemysel

PP Zohor

Ďalšie pripravované priemyselné parky na území pôsobnosti RRA Záhorie:








Priemyselný park Veľké Leváre
Priemyselný park Vysoká pri Morave - veľkosť 20 ha
Priemyselný park Plavecký Štvrtok – veľkosť 33 ha
Vedecko-technický park Bratislava – Devínska Nová Ves – veľkosť 43 ha
Logistická zóna Bratislava-Vrakuňa - veľkosť 20 ha
Vedecko-technický park Bratislava – Patrónka - veľkosť 21 ha
Priemyselný park Bratislava – Podunajské Biskupice - veľkosť 48 ha

Brzdiaci efekt na vyuţitie a rozvoj investičných moţností v sledovanom území má fakt, ţe veľa pozemkov
v katastrálnych územiach obcí nie je vysporiadaných. Vo viacerých obciach absentuje technická
a environmentálna infraštruktúra (verejný vodovod, verejná kanalizácia). Do verejnosúkromných
partnerstiev je z celkového počtu 34 obcí zapojených len 5.

6. Kultúra a šport
Toto územie patrí k najoriginálnejším a najpopulárnejším etnografickým územiam Slovenska. Môţe
sa pýšiť bohatstvom tradícií, zvykov a ľudovej architektúry. Má svoj typický odev, reč a gastronómiu. Tie sú
východiskom pre fungovanie miestnych ochotníckych divadiel, tanečných i hudobných skupín. Centrami
kultúry su kultúrne domy, mestské centrá kultúry, kiná, kniţnice a múzeá. Nachádzajú sa tu aj viaceré
galérie. V Mestskej časti Devín na hrade Devín je k dispozícii galéria, v Malackách nájdeme Galériu MCK
a v Plaveckom Štvrtku Záhradnú galériu. K tradičným podujatiam patria tanečné zábavy, poľovné zábavy,
súťaţe futbalistov, rybárov a hasičov, turistické pochody, vítanie jari, katarínske zábavy alebo vianočné
trhy. Väčšina z týchto podujatí má len lokálny charakter, avšak nájdu sa aj podujatia regionálneho aţ
nadregionálneo významu s medzinárodnou účasťou. K nim nesporne patrí Summer Beach Rudava
v Malých Levároch, Hasprunský dubák v Studienke, Dni Zelá v Stupave, Uhranský somíc v Záhorskej Vsi,
Dni cestovného ruchu a Streetfest v Malackách a Devínske slávnosti v Devíne.
V sledovanom území existuje pestrá ponuka športových aktivít. Sú tu výborné podmienky pre pestovanie
turistiky a cykloturistiky. Celé územie je popretkávané sieťou značených cyklotrás. V zime je moţnosť
horskej turistiky a zimnej turistiky. Hoci sa väčšina záujmového územia rozprestiera na rovine moţnosť
zjazdového lyţovania ponúka Pezinská Baba. Nachádzajú sa tu mnohé vodné nádrţe, kúpaliská
prírodného pôvodu i umelé vodné plochy a plavárne vhodné na kúpanie, člnkovanie, vodné bicyklovanie,
potápanie, plávanie a dokonca aj vodné lyţovanie. V zimnom období sú vhodné na korčuľovanie. Okrem
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nich je moţné sa venovať korčuľovaniu aj na umelých ľadových plochách alebo na zimnom štadióne
v Ruţinove. Kaţdá obec disponuje futbalovým ihriskom. Nachádazjú sa tu ihriská na volejbal, floorbal,
streetbal, nohejbal a hokejbal. Moţno sa venovať aj stolnému tenisu, bedmintonu, petangu a pláţovému
volejbalu. K dispozícii sú početné tenisové kurty, golfové ihriská a fitnesscentrá. Sú tu priaznivé moţnosti
pre jazdectvo a motokros. Okolité lesy poskytujú moţnosti pre poľovníkov a hubárov. Dobré podmienky sú
pre športový rybolov. K netradičným športom patrí „Jakubovská buecha“ (šport podobný americkému
bejzbalu) a hra o guličky vo Veľkých Levároch.

7. Cestovný ruch a rekreácia
Okrem uţ spomenutých kultúrnohistorických pamiatok a moţnostiach kultúrneho i športového
vyţitia je potrebné spomenúť dobrú základňu zariadení cestovného ruchu poskytujúce ubytovanie
a občerstvenie. V súčasnosti však celkom nepostačuje potrebám cestovného ruchu v sledovanom území.
Z ubytovacích zariadení moţno uviesť Kamenný mlyn v Plaveckom Štvrtku pri diaľnici D2. Rozvinutá je
individuálna chatová výstavba. Rekreačným strediskom je Rudava v katastrálnom území Malé Leváre.
Rozvinuté je aj záhradkárčenie. Dobré podmienky pre rekreáciu poskytujú početné vodné plochy
s pieskovými pláţami, ktoré viackrát slúţili ako filmové exteriéry. Významnou rekreačnou oblasťou
predovšetkým v zimných mesiacoch je Pezinská Baba. Ďalšie moţnosti rekreácie poskytujú okolité lesy
a prírodné pamiatky - Plavecký kras so svojími krasovými útvarmi a jaskyňami, zrúcaniny hradov Pajštún,
Plavecký hrad a hrad Devín. Vysokú návštevnosť vykazuje aj botanická a zoologická záhrada
s Dinoparkom, ktorá sa nachádza v mestskej časti Karlova Ves. Hojne navštevovaným miestom je obec
Marianka, ktorá predstavuje najstaršie pútnické miesto na Slovensku a prvé mariánske pútnické miesto v
celom Uhorsku.
Potrebám turistov slúţia turistické informačné kancelárie v Malackách a Devínskej Novej Vsi, mestské
kultúrne a informačné centrum v Stupave a turistická informačná kancelária Niva vo Vysokej pri Morave. V
obci Záhorská Ves funguje aj Regionálne cezhraničné impulzné centrum (Regionálna cezhraničná
informačná kancelária), ktoré vzniklo za účelom posilnenia cestovného ruchu v obciach Záhorská Ves
a Angern an der March a priľahlom regióne.
Pri podpore rekreácie a cestovného ruchu sa vyuţíva aj spolupráca so susednými štátmi, najmä blízkym
Rakúskom. Takéto aktivity vyvíja mesto Malacky, ktoré spolupracuje na projekte Paltour, ktorý je zameraný
na zintenzívnenie spolupráce a propagácie v oblasti kultúry a cestovného ruchu regiónov Dolné Záhorie a
Dolné Rakúsko. Súčasťou projektu je aj oţivenie a rekonštrukcia kaštieľa v Malackách a jeho okolia. Obec
Záhorská Ves spolupracuje s obcou Angern an der March. Spolu plánujú vybudovanie mostu nad riekou
Morava.
Územím prechádzajú 4 náučné chodníky: Náučný chodník Plavecký kras, ktorý začína v Plaveckom
Podhradí, a k jeho zaujímavostiam
patria povrchové krasové útvary (škrapy, krasové jamy) a
podpovrchové krasové formy (priepasti, jaskyne). Pri putovaní týmto náučných chodníkom môţeme
obdivovať aj jaskyne Deravá skala (archeologická lokalita) a Tmavá skala, keltské hradisko Pohanská a
Plavecký hrad z 13. storočia. Druhým je Náučný chodník Niva rieky Moravy, východiskom je severná strana
hradu Devín alebo obec Vysoká pri Morave. Tento náučný chodník ponúka moţnosť vidieť luţné lesy,
riečne terasy rieky Moravy s lokálnymi ostrovmi viatych pieskov i menších dún, mŕtve ramená,
veľkomoravské hradiská, či aluviálne lúky so zachovalou prirodzenou skladbou trávnych porastov a biotop
vodného vtáctva. Tretím náučným chodníkom je Devínska Kobyla a posledným Náučný chodník Lamač –
Kačín, ktorý vedie časťou Lamača.
Do záujmového územia patria 2 veľkoplošné chránené územia: CHKO Malé Karpaty a CHKO Záhorie
a veľký počet maloplošných chránených území (NPR Devínska Kobyla) európsky významné územia
zaradené do lokalít NATURA 2000, z ktorých je najvýznamnejšia Niva rieky Moravy.
Tab. č. 5: Údaje o ubytovacích zariadeniach na území pôsobnosti RRA Záhorie rok 2008

Okres

Okres Bratislava II
Okres Bratislava IV
Okres Malacky

Štatistika cestovného ruchu
Počet prenocovaní
Počet lôžok v
Počet návštevníkov
návštevníkov v ubyt.
ubytovacích
v ubyt. zariadeniach
zariadeniach
zariadeniach
509849
296551
35803

5084
1581
726

301882
39347
18506

Počet
ubytovacích
zariadení
30
10
13

8

Informačná databáza o území okresov Malacky, Bratislava II a IV
RRA Záhorie, 2009

8. Charakterizovanie špecifických
potenciálu sledovaného územia

stránok

a identifikovanie

ekonomického

Ako špecifické stránky záujmového územia boli identifikované nasledujúce znaky územia:
 strategická poloha: blízkosť Rakúska, Česka, hlavného mesto - Bratislavy, ale aj Maďarska
 bohaté zvyky, tradície
 typická architektúra, kroje, nárečie
 bohatstvo prírodných zdrojov (lesy, zver, povrchové a podzemné vody, surovinová základňa – plyn,
štrk, piesok)
 chránené územia a prírodné pamiatky
 kultúrne a historické pamiatky
 rozvinuté poľnohospodárstvo, sluţby, stavebníctvo, finančníctvo
 vysoký počet vysokoškolsky vzdelaných ľudí
 vysoká ţivotná úroveň
 nízka miera nezamestnanosti
 medziregionálna a cezhraničná spolupráca
 existencia zámerov pre dobudovanie environmentálnej infraštruktúry a technickej infraštruktúry
odpadového hospodárstva: zberné dvory, ekodvory, kompostárne, verejná kanalizácia a napojenie
na ČOV, verejné vodovody
 existencia zámerov na výstavbu inkubátoru, technologických, priemyselných a priemyselnotechnologickýych parkov
 prebiehajúca výstavba bytov a administratívnych budov
 existencia alternatívnych zdrojov energie (biomasa, geotermálna a veterná energia)

Potenciály a moţnosti sledovaného územia:
 rozvoj a dobudovanie technickej a environmentálnej infraštruktúry
 transfer technológií do perspektívnych odvetví na základe vyuţitia eurofondov
 vyuţívanie nových technológií a obnovitelných zdrojov energií v súlade s ekologickými princípmi na
základe vyuţitia ľudského a ekonomického potenciálu
 moţnosti vyuţívania investičných projektov na základe súkromného a verejného partnerstva
 zintenzívnenie regionálnej, medziregionálnej a medzinárodnej spolupráce
 vyuţitie kvalifikovanej pracovnej sily
 pokračovanie rozvoja poľnohospodárskej výroby, sluţieb, stavebníctva, finančníctva
 podpora rozvoja ďalších hospodársko-ekonomických sektorov
 podpora malého a stredného podnikania
 zníţenie odlivu pracovných síl do okolitých regiónov
 zachovanie prírodných hodnôt
 rozvoj bývania na vidieku na základe osídlenia pôvodných sídiel
 posilnenie agroturistiky a mäkkých foriem turizmu
 vyuţitie kultúrno-historického potenciálu pre rozvoj cestovného ruchu
 rozvíjanie miestnych tradícií a kultúrnych zvykov
 propagácia miestnych tradícií, zvykov, gastronómie
 zlepšenie zariadení cestovného ruchu
 zlepšenie informovanosti obyvateľstva v oblasti kultúry, športu, cestovného ruchu a jeho
moţnostiach
 zlepšenie informovanosti obyvateľstva v environmentálnej oblasti
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9. Zoznam obcí, ktoré majú v sledovanom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja

okrese

vypracovaný

program

Bratislava-Podunajské Biskupice
Bratislava- Záhorská Bystrica
Bratislava-Devín
Bratislava-Devínska Nová Ves
Bratislava-Dúbravka
Bratislava-Karlova Ves
Bratislava-Lamač
Bratislava-Ruţinov
Gajary
Jakubov
Kostolište
Kuchyňa
Láb
Lozorno
Malacky
Marianka
Plavecký Štvrtok
Rohoţník
Studienka
Stupava
Suchohrad
Veľké Leváre
Vysoká pri Morave
Závod
Zohor
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10. Zoznam obcí, ktoré majú v sledovanom okrese vypracovaný územný plán obce

Borinka
Bratislava-Podunajské Biskupice
Bratislava- Záhorská Bystrica
Bratislava-Devín
Bratislava-Devínska Nová Ves
Bratislava-Dúbravka
Bratislava-Karlova Ves
Bratislava-Lamač
Bratislava-Ruţinov
Bratislava-Vrakuňa
Gajary
Kostolište
Kuchyňa
Láb
Lozorno
Malacky
Marianka
Plavecký Štvrtok
Rohoţník
Sološnica
Studienka
Stupava
Suchohrad
Veľké Leváre
Vysoká pri Morave
Zohor
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11. Zoznam miest, ktoré sú v sledovanom okrese zapojené do integrovaného plánu
rozvoja miest

Jakubov
Sološnica
Zohor

12. Zoznam obcí, ktoré vyuţívajú finančné nástroje EK a EIB, konkrétne JEREMIE,
JASPERS a JESSICA

Studienka – JASPERS

13. Zoznam obcí, ktoré sú zapojené do verejno-súkromných partnerstiev

Bratislava-Vrakuňa
Jakubov
Kostolište
Kuchyňa
Veľké Leváre
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14. Zoznam obcí, ktoré sú zapojené do programov cezhraničnej, medziregionálnej
a nadnárodnej spolupráce

Bratislava-Podunajské Biskupice
Bratislava- Záhorská Bystrica
Bratislava-Devínska Nová Ves
Gajary
Kostolište
Kuchyňa
Láb
Lozorno
Malacky
Plavecký Štvrtok
Studienka
Veľké Leváre

15. Zoznam obcí v sledovanom okrese, na území ktorých sú podnikateľské činnosti

zamerané
na
podporu
inovatívnych
procesov,
transfer
nových
a environmentálnych technológií a poznatkovo náročných výrob s definovaním
formy subjektu (napr. inkubátory, klastre, inovačné centrá, kompetenčné centrá
aplikovaného výskumu a vývoja, technologické platformy, vedecko-technologické parky atď.)

Malacky – inkubátor
Plavecký Štvrtok – vedecko-technologický park
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16. Zoznam obcí v sledovanom okrese, ktoré nie sú napojené na verejný vodovod

Malé Leváre
Pernek

17. Zoznam obcí v sledovanom
verejnú kanalizáciu

okrese,

ktoré

nie

sú

napojené

na

Bratislava-Podunajské Biskupice
Bratislava- Záhorská Bystrica
Jablonové
Kuchyňa
Malé Leváre
Pernek
Plavecké Podhradie
Plavecký Mikuláš
Suchohrad
Veľké Leváre
Vojenský obvod Záhorie
Záhorská Ves
Závod
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18. Zoznam obcí v sledovanom okrese, ktoré vyvíjajú spoluprácu s ďalšími obcami
na území okresu (napr. formou mikroregionálnych zdruţení, regionálnych zdruţení atď.)

Gajary
Jakubov
Kostolište
Kuchyňa
Láb
Lozorno
Malé Leváre
Marianka
Pernek
Rohoţník
Studienka
Suchohrad
Veľké Leváre
Závod
Zohor

19. Identifikovanie oblastí v sledovanom
najvyššia dochádzka za prácou

okrese,

v ktorých

je

zaznamenaná

Obce nevedú štatistické údaje o dochádzke svojich obyvateľov za prácou do iných obcí, z tohto dôvodu
nevedeli zodpovedné osoby určiť presné hodnoty dochádzky za prácou. Z obcí, ktoré sa k tejto otázke
vedeli vyjadriť aspoň pribliţne, zaznamenali najvyššiu hodnotu dochádzky za prácou tieto obce (dochádzka
za prácou u nich činila viac ako 75 %):
Studienka
Kostolište
Veľké Leváre
Borinka
Jakubov
Závod
Sološnica

15

Informačná databáza o území okresov Malacky, Bratislava II a IV
RRA Záhorie, 2009

Vysvetlivky
EIB – Európska investičná banka – banková inštitúcia poskytujúca poskytujúca dlhodobé pôţičky
verejnému a súkromnému sektoru na projekty európskeho záujmu
EK – Európska komisia – najvyšší výkonný orgán EÚ
JEREMIE - iniciatíva zameraná na podporu prístupu malých a stredných podnikov ku kapitálu v regiónoch
EÚ v programovom období 2007 - 2013, najmä v oblasti výskumu a vývoja
JASPERS - iniciatíva zameraná na pomoc členským štátom EÚ v strednej a východnej Európe tvoriť
vysokokvalitné projekty spolufinancované zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu EÚ. Poskytuje sa
formou bezplatného poradenstva expertov EÚ v oblasti technických, ekonomických a finančných analýz
JESSICA - iniciatíva spoločenstva zameraná na podporu udrţateľných investícií v mestských oblastiach
Inkubátor - organizácia/inštitúcia zameraná na vytváranie priaznivého a podporného prostredia pre
začínajúce podnikanie
Inovačné centrum - napomáha inovačným procesom v rôznych oblastiach (priemysel, technológie,
vzdelávanie a iné)
Klaster - geografické koncentrácie vzájomne prepojených spoločností, inštitúcií a firiem v príbuzných
priemyselných odvetviach, ktoré si na konkrétnom území navzájom konkurujú, ale zároveň tieţ
spolupracujú
Kompetenčné centrum aplikovaného výskumu a vývoja - subjekt výskumu a vývoja dlhodobo preukazujúci
v regionálnom priestore komplexnú odbornú úroveň a profesionálne zázemie pre koordináciu prípravy
strategických, koncepčných a rozvojových zámerov výskumu a vývoja, schopnosť zorganizovať a viesť
riešenie ťaţiskových integrovaných projektov aplikovaného výskumu a vývoja a pripravenosť realizovať
dosiahnuté výsledky v stanovenej rozvojovej oblasti priemyselného odvetvia
Technologická platforma - prostriedok na podporu efektívneho partnerstva verejného a súkromného
sektora v oblasti výskumu, vývoja a inovácií v určitej strategicky významnej technologickej oblasti
Vedecko-technologický park - iniciatíva zaloţená na podpore komerčnej realizácie výsledkov výskumu
a vývoja formou malých a stredných firiem a je veľmi úzko prepojená s vedecko-výskumnými inštitúciami
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20. Informácie o jednotlivých obciach
20.1. Okres Malacky
Malacky
Poloha
leţia uprostred Záhorskej níţiny na nive a terase,
ktoré vytvorili potok Malina.
História
Obec sa po prvý raz spomína v roku 1206 v
súvislosti s darovacou listinou uhorského kráľa
Ondreja II., podľa ktorej územie Plaveckého Štvrtka
získal gróf Alexander z rodu Hunt-Poznan. Medzi
jednotlivými osadami sa uvádza i Miliscapotoka –
dnešné Malacky. V roku 1231 sa spomína názov
Maluchka, neskôr Malaczka (1373) a Malaczky
(1773). Názov mesta pochádza od zdrobneného
názvu potoka Malica – Malicka a z nej dnešný
názov mesta – Malacky. Pôvodne sa tento názov
mylne spájal s maďarským slovom malac (po
slovensky prasa). Na základe toho sa toto domáce
zviera neprávom dostalo do erbu mesta. V období,
z ktorého pochádzajú prvé písomné zmienky, patrili
Malacky grófom zo Sv. Jura a Pezinku. Boli to grófi
zo staroslovienskeho rodu Hunt-Poznam, ktorí sídlili
v Sv. Juri a Pezinku. Postupne získali i Plavecký
hrad s okolitými dedinami. Tak vzniklo plavecké panstvo, ktoré siahalo od hradu aţ po rakúske hranice.
Malacky sa vyvíjali ako stráţna osada na hranici uhorského štátu, kam Arpádovci dosadili v úlohe stráţcov
hraníc kmene sedmohradských Sikulov. Františkáni zaloţili v Malackách strednú školu Filozofia, ktorá sa
významom takmer vyrovnala univerzite, pretoţe jej absolventi končili štúdium verejnou skúškou (dišputou)
a dostali titul rovnajúci sa bakalárskemu titulu. V tom čase pokračoval aj hospodársky rozvoj mesta. V roku
1806 Malacky získali právo mýta a v roku 1807 sa rozšírilo ich trhové a jarmočné právo. K rozvoju prispel aj
vznik prvej továrne na výrobu súkna, ktorá patrila grófovi Mikulášovi Pálffymu. Veľkú časť majetku
Pálffyovcov tvorili lesy. V okolitých dedinách zriadili polesia a hájovne, v ktorých väčšinou bývali lesní
odborníci z Tirolska. Na spracovanie dreva postavali píly, ku ktorej viedla úzkokoľajná ţeleznica z Kuchyne,
kde bola skládka dreva a lovecký kaštieľ. V roku 1808 Malacky vyhoreli. Uţ o dvadsať rokov však mali pri
sčítaní 322 domov a 2 353 obyvateľov. V 19. storočí v Malackách vybudovali prvé priemyselné podniky
(parná píla, tehelňa, liehovar a továreň na mydlo). V 20. storočí pokračoval rozvoj potravinárskeho
priemyslu, remesiel a spracovania dreva. Po 2. svetovej vojne v meste pribudli nové priemyselné podniky a
počet obyvateľov sa zvýšil o viac ako desaťtisíc.
Pamiatky
K architektonickým pamiatkam patrí pôvodne renesančný kaštieľ z roku 1624. Na začiatku 19.
storočia ho prestavali na prepychové šľachtické sídlo. Súčasne s prestavbou vznikol anglický park. Fasáda
je upravená v klasicistickom štýle. V minulosti sa kaštieľ vyuţíval aj na zdravotnícke účely – ako
nemocnica. V súčasnosti je nevyuţívaný a chátra, avšak predstavitelia mesta plánujú rozsiahlu
rekonštrukciu a znovuoţivenie. Kostol Nepoškvrneného Počatia Panny Márie a kláštor františkánov s
ochranným múrom a štyrmi veţami pochádza z roku 1653. Postavili ho Pálffyovci v renesančno-barokovom
slohu na mieste renesančného kaštieľa Balassovcov a neskôr k nemu postavili kostol. Interiér kostola
upravili v roku 1760, kláštor rozšírili v roku 1928. Medzi jednotlivými krídlami kláštora a kostola vznikol
vnútorný dvor – tzv. rajská záhrada. Milovník umenia ocení hlavný drevený oltár Panny Márie (z roku 1720)
od majstra Sagéna. Zaujme aj barokový organ z roku 1729 od Q. Dietricha. Pôvodne neskoro renesančný
rímsko-katolícky kostol Najsvätejšej trojice z roku 1653 prestavali v rokoch 1731 aţ 1741 v barokovom
štýle. K pamiatkam jeho interiéru patrí kazateľnica z druhej polovice 17. storočia. Unikátom kostola sú aj
„Sväté schody", ktoré sa na celom svete nachádzajú len v 3 exemplároch (pôvodné v Ríme a 2 kópie,
jedna z nich je práve tá v Malackách). Ide o vernú kópiu schodov, po ktorých údajne kráčal Jeţiš Kristus do
Pilátovej siene. Schodov je dvadsaťsedem a sú v nich uloţené relikvie svätých. Celý komplex pozostáva z
dvoch schodísk oddelených stenou a prepojených hornou plošinou. Po schodoch vľavo sa vystupuje nahor
kolenačky. Pri tejto poboţnosti sa odriekajú modlitby a kaţdý schod sa pred vstupom naň z úcty k relikviám
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pobozká. Po schodoch vpravo sa schádza nadol vzpriamene, nie sú v nich ţiadne relikvie. Pravé schodisko
nebolo v kaplnke vţdy. Bolo postavené aţ pri veľkej rekonštrukcii tejto kaplnky v rokoch 1902 - 1903.
Vybudovaním druhého schodiska vznikla hore plošina, cez ktorú sa dá prechádzať z jedného schodiska do
druhého. Na plošine sa nachádzajú dva oltáre. Ľavý tvorí kríţ s Ukriţovaným a sochami Panny Márie a
svätého Jána po bokoch kríţa. Pravý tvorí socha bičovaného a tŕním korunovaného Krista. Tento oltár má
názov Ecce homo – Ajhľa, človek. Po početnej ţidovskej komunite, ktorá ţila v Malackách na prelome 19. a
20. storočia, zostala v centre mesta ţidovská synagóga. Postavili ju v roku 1886 podľa plánov V.
Stiastneho. Je to veľká sieňová stavba s orientálnymi kupolami a dvojţeleznou fasádou členenou dvojitými
a trojitými oknami na spôsob maloázijskej architektúry.
V Malackách je aj Múzeum Michala Tillnera. Nachádza sa na ceste do Kostolišťa v romantickom prostredí
pri náhone vodného mlyna zo začiatku 18. storočia. Trojpodlaţný objekt mlyna má pôdorys v tvare písmena
T. Jeho dlhšie rameno, v ktorom pôvodne býval mlynár, tvorí prízemná budova. Podľa posledného mlynára
sa mlyn nazýva Froncov mlyn. Múzeum sprístupnili verejnosti v roku 1975. Jeho expozícia sa skladá zo
štyroch častí. Na prízemí je galéria, v ktorej sú vystavené výtvarné diela Michala Tillnera, jeho osobné
predmety a korešpondencia. Medzi prízemím a prvým poschodím sa nachádza expozícia pracovných a
úţitkových predmetov zo Záhoria. Na prvom poschodí je inštalovaná záhorácka izba s maľovaným
nábytkom, fajansovými výrobkami a vyšívaním krojom z okolia Malaciek. Na druhej strane miestnosti sú
nástroje na spracovanie konopí, zbierka ţehličiek a mlynčekov. V podkroví múzea vytvárajú zaujímavú
atmosféru petrolejové lampy a nástenné hodiny.
Kultúra
Malacky sú v súčasnosti významným kultúrnym strediskom Záhoria. V priebehu roka mesto
usporadúva rôzne výstavy, koncerty, folklórne a športové podujatia. Medzi najznámejšie patria Záhorácke
ľudové slávnosti, Malacká hudobná jar, Dni cestovného ruchu, Prvomájové Malacky, Kultúrne leto,
divadelný festival Zejdeme sa na hambálku a podujatie Adventné Malacky. Kultúrno-zábavný a
vzdelávací ţivot v meste pre všetky vekové kategórie a koordinuje kultúrne zariadenia v meste
zabezpečuje Mestské centrum kultúry (MCK). Pre kultúrno-spoločenské vyţitie obyvateľom mesta je k
dispozícii bývalé kino – dnes Kultúrní domeček.Okrem neho má Mestské centrum kultúry vo svojej
pôsobnosti aj Spoločenský dom MCK, kniţnica, Galéria MCK, Múzeum Michala Tillnera a Krypty pod
františkánskym kostolom.
Medzi hojne navštevované akcie patrí aj športovo-hudobné podujatie mestského typu s názvom Streetfest.
Šport
Cez Malacky prechádza mnoţstvo cyklotrás, z ktorých najvýznamnejšie sú Záhorácka
cyklomagistrála, Malokarpatská a Kopaničiarska magistrála.Na základe prijatia certifikácie Vitajte, cyklisti!
rozšírilo mesto ponuku o bezplatnú úschovňu bicyklov a batoţín pre cykloturistov, poskytnutie základného
náradia pre opravy bicyklov, cyklomapy, kontakty na opravovne bicyklov, na turisticky zaujímavé miesta.
Cieľom certifikácie Vitajte, cyklisti! je vytvoriť sieť turistických zariadení a sluţieb, ktoré sú prispôsobené
potrebám cyklistov, a tým podporiť cyklistickú dopravu a cykloturizmus na Slovensku.
Zariadenia športu slúţia oddelene alebo spoločne neorganizovaným obyvateľom a organizovaným
športovcom. Športovo-telovýchovné aktivity zabezpečujú športové kluby a telovýchovné jednoty.
Jednou z najstarších a najväčších športových organizácií je TJ Strojár Malacky, ktorá zdruţuje viacero
oddielov športovej činnosti. Ďalšími aktívnymi klubmi boxerský klub, atletický klub, stolnotenisový klub,
Horolezecký klub, cykloklub a klub vodného motorizmu. Kryté športové zariadenia reprezentuje
stolnotenisová hala (Sasinkova ul.) a športová hala Malina (Sasinkova ul.). Tá slúţi na pestovanie
individuálnych i kolektívnych športov, ale i na organizáciu veľkých športových súťaţí a v súčasnosti uţ aj
hudobných koncertov.V hale sa nachádza plaváreň, športová hala (palubovka), posilňovňa, 4-dráhová
kolkáreň, lezecká stena, strelnica na vzduchové zbrane, sauna s moţnosťou masáţe.Športová hala sa
vyuţíva najmä na športy ako basketbal, sálový futbal, hádzaná, volejbal, tenis.
V letných mesiacoch obyvateľom mesta športové vyţitie poskytuje letné kúpalisko s 50 m plaveckým
bazénom, detským bazénom, minigolfovým a volejbalovým ihriskom. Športovú vybavenosť mesta
dopĺňa aj športový areál v Zámockom parku s futbalovým štadiónom a ľahkoatletickou dráhou, cvičné
futbalové ihrisko, tenisové dvorce, ihriská na loptové hry, hlavne hádzanárske ihrisko, ktoré sa v zime
zmení na umelú ľadovú plochu. Milovníci koní sa stretávajú na Ranči u Indiánky.Ďalším športom, ktoré si
našlo svoje miesto v Malackách patrí golf. V budúcnosti sa ponuka športových aktivít plánuje rozšíriť aj
o minigolfové ihrisko v Zámockom parku. Za zmienku stojí aj existencia potápačského zdruţenia.
Cestovný ruch
Na posilňovaní cestovného ruchu sa výrazne podieľa Turisticko-informačná kancelária, kde,
turisti aj domáci nájdu komplexné informácie o meste a priľahlom regióne.
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Mesto Malacky sa podieľa spolu s rakúskymi partnermi na projekte Paltour, ktorý je zameraný na
zintenzívnenie spolupráce a propagácie v oblasti kultúry a cestovného ruchu regiónov Dolné Záhorie a
Dolné Rakúsko. Súčasťou projektu je aj oţivenie a rekonštrukcia kaštieľa a jeho okolia. Kaštieľ by mal plniť
funkciu kultúrneho a relaxačno-športového centra. V priestoroch kaštieľa si nájde svoje miesto galéria,
turisticko-informačná kancelária, sympózium a dobovo zariadená izba Pálfiovcov, slúţiaca ako múzeum.
Okrem toho by sa podľa projektu mal vytvoriť kultúrno-historický chodník a osadiť informačné kamene k
najvýznamnejším pamiatkam v meste v 3 jazykoch. Vznikne webstránka pre turistov mapujúca moţnosti
pre voľnočasové aktivity na Záhorí, ale aj v blízkom Rakúsku. Ambíciou mesta je mať aj vlastné divadlo,
aby obyvatelia mesta a okolitých obcí nemuseli cestovať za divadelnými predstaveniami do hlavného
mesta a práve spomínaný kaštieľ by bol vhodným objektom na realizáciu tejto ambície.
V katastrálnom území mesta Malacky sa nachádza územie európskeho významu Marhecké rybníky
a CHKO Záhorie.
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Borinka
Poloha
Leţí na juhozápadnom okraji Malých Karpát
päť kilometrov východne od Stupavy.

História
Obec sa po prvý raz spomína v roku 1314,
keď patrila k pajštúnskemu panstvu. Uvádza sa pod
názvami Pelystan a Borostyan, z ktorých sa
postupne vyvinuli nemecké názvy Ballestien,
Paulestein, Pallenstein a maďarský Borostyánko. V
roku 1786 sa spomína ako Paistun a v 19. storočí
ako Stupavský Podzámek. Obyvatelia Borinky sa
zaoberali poľnohospodárstvom, pálením vápna a
uhlia, výrobou dreveného riadu, metiel a ich
predajom v širokom okolí. V 18. a 19. storočí tu
pracovala pracháreň, medené hámre, papiereň,
tehelňa a píla. Zvyšky budov prachárne a medených
hámrov na vodný pohon sa zachovali dodnes.

Pamiatky
Z obce Borinka je aj najjednoduchší prístup k zrúcanine hradu Pajštún. Hrad sa po prvý raz
písomne spomína v roku 1723. V minulosti patril do sústavy pohraničných hradov, ktoré boli v Malých
Karpatoch vybudované v 13. storočí na ochranu severozápadnej hranice uhorského štátu. Najstarší
majitelia hradu mali spoločné panstvo so Stupavou. Od 14. storočia sa hrad stal samostatným strediskom
pajštúnskeho panstva, ktoré sa neskôr presťahovalo do Stupavy. K panstvu patrili Stupava, Mást, Borinka,
Zohor, Vysoká pri Morave, Lozorno, Láb, Záhorská Bystrica a v 16. a 17. storočí aj Gajary a Malé Leváre.
Ďalšou zrúcaninou je Dračí hrádok, ide o o zrúcaniny stráţnej veţe z 13. storočia.
Do roku 1526 hrad patril grófom zo Sv. Jura a Pezinku, v rokoch 1526 aţ 1592 Szerédyovcom a
Salmovcom a v rokoch 1592 aţ 1867 Pálffyovcom. V roku 1867 ho spolu so stupavským panstvom kúpili
Károlyiovci. V polovici 18. storočia hrad vyhorel. Neskôr ho Pálffyovci čiastočne opravili a naďalej pouţívali,
v roku 1810 však hrad Pajštún definitívne zničili napoleonské vojská. Na vápencovom brale vo výške 486 m
n. m. zostala len zrúcanina so zvyškami muriva. V súčasnosti je obľúbeným turistickým a výletným
miestom. Vrcholová plošina zrúcaniny ponúka impozantný pohľad na Borskú níţinu a do údolia
Stupavského potoka. Za jasných dní v diaľke vidieť hrebene rakúskych Álp.
V obci sa nachádza rímsko-katolícky kostol najsvätejšieho Srdca Jeţišovho, ktorý postavili na základoch
staršieho stredovekého kostola v roku 1864.
Zaujímavým sakrálnym objektom je aj baroková kaplnka sv. Michala Archanjela z roku 1743 v údolí
Medené Hámre. Kaplnka predstavuje významnú pamiatku rustikálneho baroka na Slovensku.
Kultúra, šport a cestovný ruch
Borinka je známa predovšetkým ako turistické východisko do Malých Karpát, je obľúbeným
východiskom pre výlety na zrúcaninu hradu Pajštún. Pod hradnou plošinou sa nachádzajú cvičné
horolezecké steny. V blízkosti obce Borinka je viac prírodných zaujímavostí, ktoré dotvárajú rekreačný
charakter obce, príťaţlivým turistickým cieľom je Dračí hrádok. Na ploche 14,5 ha sa rozprestiera krasové
územie Borinský kras so Zbojníckou jaskyňou (neprístupná), Pajštúnskou a Borinskou vyvieračkou a
údolím Prepadlé a Medené Hámre. Hlbokým kaňonovitým údolím Medených Hámrov preteká Borinský
potok, ktorého voda kedysi poháňala hámre na spracovanie medi. O niekoľko kilometrov ďalej sa nachádza
rekreačná oblasť Košarisko s prameňom pitnej vody a moţnosťami na táborenie. V katastrálnom území
sa nachádza aj Prírodná rezervácia Pod Pajštúnom. Ako vo väčšine obcí záhorského regiónu aj tu sa
nachádza futbalové ihrisko.
Nachádza sa tu aj CHKO Malé Karpaty.

20

Informačná databáza o území okresov Malacky, Bratislava II a IV
RRA Záhorie, 2009

Jakubov
Poloha
Leţí na Borskej níţine šesť kilometrov
západne od Malaciek.

História
Chotár obce bol osídlený uţ v dobe rímskej
a veľkomoravskej. Obec sa po prvý raz spomína v
roku 1460 pod názvom Jacabfalwa. Podľa ľudovej
povesti pomenovanie obce pochádza od sochy
svätého Jakuba, ktorá tu stála obkolesená košatými
lipami – symbolickým stromom Slovanov. V roku
1553 patrila Serédyovcom a plaveckému panstvu (v
polovici 16. storočia sa spomína ako Villa sancti
jacobi). V roku 1703 úplne vyhorela. V roku 1720 bol
v obci mlyn a 22 daňovníkov. V roku 1828 bolo v
obci 120 domov a 868 obyvateľov Na začiatku 19.
storočia sa objavuje názov Jakubow, prípadne
nemecký názov Jakobsdorf.

Pamiatky
Najznámejšou kultúrno-historickou pamiatkou obce je rímsko-katolícky kostol sv. Filipa a sv.
Jakuba. Je to pôvodne renesančná stavba z rokov 1641 aţ 1644 a bol postavený z milodaru grófa Pavla
Pálffyho. V období rokov 1769 a 1903 kostol prestavali a zreštaurovali.

Kultúra, šport a cestovný ruch
Vo východnej časti chotára obce sa nachádzajú Jakubovské rybníky. Táto vodná plocha s
bohatým výskytom bahenného vtáctva patrí medzi najvýznamnejšie hniezdiská a migračné lokality Záhoria.
Vyhľadávanou rekreačnou oblasťou sa v súčasnosti stáva Jakubovské štrkovisko - predstavuje vodnú
plochu ideálnu na kúpanie a vodné športy. Na juhozápad od obce sa nachádza prírodná rezervácia
Bogdalický vrch so zvyškami luţného lesa s pôvodnou drevinou skladbou. Na juhu od obce sa nachádza
PR Šmolzie a PR Feldský les. Obe sú prírodnými rezerváciami so zvyškami luţného lesa na Záhorskej
níţine s pôvodnou drevinou skladbou a mnohými vzácnymi ţivočíchmi. Táto oblasť má veľký význam
z hľadiska vedecko-výskumného, náučného a kúltúrno-výchovného.
Z obce pochádzajú aj básnici a spisovatelia Štefan Moravčík a jeho brat Jozef Moravčík Jakubovec, ktorí
vo svojej literárnej tvorbe odtiaľto čerpali mnohé námety, nárečové slová i prezývky.
Zo športových aktivít sa v obci darí najmä futbalu, k dispozícii sú dve trávnaté ihriská. Raritou je športová
aktivita s dlhou tradíciou a s názvom „Jakubovská buecha“, ide o šport podobný americkému bejzbalu.
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Láb
Poloha
Leţí na juhu Borskej níţiny osem kilometrov
juţne od Malaciek.

História
Najstaršie osídlenie Lábu spadá do mladšej
doby kamennej, do neolitu. Archeologické nálezy
potvrdili, ţe uţ v 8. storočí tu bolo slovanské sídlisko
a našli sa aj pozostatky sídliska a pohrebiska z
obdobia Veľkomoravskej ríše. Osada pod názvom
Loyp sa spomína uţ v roku 1206. Vydal ju Uhorský
kráľ Ondrej II., ktorou priznal grófovi Alexandrovi z
rodu Hont-Poznan za verné sluţby pozemky i s
trhovým
miestom
a
z
neho
plynúcim
ziskom.Pôvodne patrila k plaveckému panstvu,
neskôr sa stala vlastníctvom majiteľov stupavského
panstva. V 16. storočí sa tu usadili rodiny
chorvátskych kolonistov. Láb (po nemecky Laab) sa
postupne vyvinul na stredne veľkú obec, ktorá mala
aţ v roku 1720 vlastný mlyn. Obyvatelia Lábu sa venovali poľnohospodárstvu, najmä pestovaním zeleniny,
ktorú na prelome 19. a 20. storočia predávali aţ vo Viedni. Typickým remeslom bolo rezbárstvo a
výšivkárstvo. Lábska výšivka sa prejavila predovšetkým v bohatosti miestneho kroja, ktorý patrí medzi
najkrajšie v tomto regióne. Pre muţský odev je typické bledomodré zafarbenie, v tradičnom ţenskom odeve
dominuje okrem bledomodrej biela farba. Všetky jeho časti zdobí bohatá výšivka. Od 19. storočia v obci
fungovala tehelňa a píla. Napriek tomu miestni obyvatelia museli (majmä v období po 1. svetovej vojne)
odchádzať za prácou do susedného Rakúska, ba dokonca za oceán.
Pamiatky
K najzaujímavejším kultúrno-historickým pamiatkam patrí pôvodne renesančný rímsko-katolícky
kostol Všetkých svätých z roku 1561, avšak prvá písomná zmienka o tomto kostole pochádza ešte z roku
1333. V období rokov 1722 však kostol vyhorel a na jeho mieste v rokoch 1722 aţ 1728 postavili väčší
kostol, rovnako zasvätený Všetkým svätým. V obci sa nachádza i baroková kaplnka sv. Vendelína, ktorá
pochá dza z roku 1755. Ku kaplnke sa dodnes konajú na deň sv. Vendelína procesie. Na okraji obce stojí
socha sv. Jána Nepomuckého. Podľa ústneho podania bola postavená uţ v treťom roku po jeho
svätorečení, ale na soche je dátum 30.augusta 1732 a erb zemepána Pálfiho. V strede dediny nájdeme aj
sochu sv. Floriána, ktorá pochádza z toho istého obdobia ako socha sv. Jána Nepomuckého. Ďalšou
zaujímavosťou je pomník Dr. Milana Rastislava Štefánika. Nachádza sa v parku v strede obce, odhalený
bol v roku 1990.
Kultúra, šport a cestovný ruch
V Lábe sa dodnes zachovali bohaté ľudové tradície, ich nositeľkou je predovšetkým miestna
folklórna skupina. Okrem ľudového odevu sa zachovali aj prvky tradičnej vidieckej architektúry s
hlinenými domami, ktorých interiér v minulosti vyzdobili miestni rezbári a maliari. Na lábskom cintoríne
nájdeme zaujímavé rezbárske pamiatky (napríklad drobné sochy svätcov a vyrezávané kríţe z prelomu
19. a 20. storočia).
Zo športových aktivít stojí za zmienku Klub akrobatického rockenrollu, Klub kondičnej kulturistiky,
futbal, ktorému sa venujú muţi i ţeny, volejbal a poľovníctvo.
V juhozápadnej časti chotára sa rozkladá Lábske jazero s piesočnatým dnom. Je to bývalé mŕtve rameno
potoka Malina (dĺţka 1 km, šírka 40 aţ 100 m). Vyuţíva sa na kúpanie a je rajom pre rybárov. Lábske
jazero je súčasťou cyklistickej trasy Náučný chodník Nivou Moravy. Láb sa delí s Plaveckým Štvrtokom
o jazero Pieskovňa, ktoré vzniklo po vyťaţení pieskových nánosov.. Láb má i časť jazera nazývané
Centnúz, ktoré je mŕtvym ramenom rieky Morava. Cez Láb prechádza Záhorská cyklomagistrála
Neďaleko obce sa nachádza štátna prírodná rezervácia Bezodné, predmetom ochrany sú močiarné a
vodné spoločenstvá, slatinné a jelšové lesy.
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Malé Leváre
Poloha
Leţia na terase rieky Morava dvanásť
kilometrov severne od Malaciek.

História
S neďalekými Veľkými Levármi ich spája
spoločná história.
Obec sa po prvý raz spomína v roku 1378, keď
patrila k plaveckému panstvu. Jej prvý názov bol
Kyslew, neskôr Lewary Minor (1460), Twdestorff
alebo Kyslewar (1479). Z týchto názvov vznikol
dnešný názov Malé Leváre. Jeho pôvod moţno
hľadať v maďarskom slove lä (strelec)a vár(malá
strelecká pevnosť). Viaceré podobné prvky
obsahujú nemecké ekvivalenty názvu obce:
Todesdorf (osada smrti) alebo Kleinschutzen (klien malý, schutz - ochrana).
Vznik názvu podmienila existencia menších
pevností pre strelcov, ktorí v minulosti pri rieke
Morava chránili pri uhorské hranice. Malé Leváre v
16. a 17.storočí patrili k stupavskému panstvu. V tomto období sa v Malých Levároch usadili habáni a obec
sa stala jedným zo stredísk dţbánskej výroby. Spoločný dvor habánov zrušili v roku 1742. O takmer sto
rokov neskôr mala obec 1 171 obyvateľov, čo je viac ako v súčasnosť. Pôvodní obyvatelia boli
predovšetkým roľníci a rybári, pod vplyvom habánov si však osvojovali aj viaceré remeslá.
Pamiatky
Ku kultúrno-historickým pamiatkam obce patrí pôvodne renesančný rímsko-katolícky kostol
Nanebovzatia Panny Márie z roku 1654. V roku 1741 ho barokovo prestavali a v roku 1903 rozšírili o novú
loď a svätyňu. Veţa pochádza z roku 1744. V interiéri barokovej kaplnky z roku 1720 sa nachádzajú
hodnotné stĺpy s barokovými sochami z 18. storočia.

Kultúra, šport a cestovný ruch
V blízkosti obce sa nachádza z prírodného hľadiska veľmi zaujímavá lokalita. Na ploche 33,4 ha
vznikla chránená študijná plocha Starý rybník. Rastie tu bujná vegetácia, vďaka ktorej sa vytvorila
významná ornitologická stanica s výskytom močiarnych druhov vtákov, najmä husi veľkej. Rekreačná
oblasť Rudava predstavuje jazero so štrkovými a pieskovými pláţami, obkolesené borovicovými lesmi.
Ponúka autokemping ako aj moţnosť kúpania, rybolovu i pobytovej dovolenky pre milovníkov rekreácie pri
vode. Je rajom mnohých vodných športov ako je napríklad veslovanie. Toto miesto je zároveň dobrým
východiskom pre pešiu turistiku a nachádzajú sa tu lokality známe zberom húb. Obcou prechádza aj
cyklotrasa, ktorá vedie k rieke Morava. V čase ťaţby štrku našli v rekreačnej oblasti kosti slona lesného
a mamuta z . Rekreačná oblasť je dejiskom festivalu Summer Beach Rudava, kde okrem koncertov
hudobných skupín sa uskutočňujú aj športové turnaje: turnaj v pláţovom volejbale a pláţovom futbale,
vodnopólový turnaj, turnaj v paintballe a štafetové plávanie.
V obci sa nachádza aj futbalové ihrisko a archeologické nálezisko Obara pri Topolí, kde sa našli
medené nástroje z bronzovej doby.
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Plavecké Podhradie
Poloha
Leţí na úpätí malých Karpát osemnásť
kilometrov východne od Malaciek.
História
Má 700 obyvateľov. Leţí na úpätí malých
Karpát osemnásť kilometrov východne od Malaciek.
Ako dokazujú početné archeologické nálezy,
priestor Plaveckého Podhradia bol osídlený dávno
pred naším letopočtom. Význam tejto oblasti
dokumentuje nálezisko Pohanská u mladšej doby
kamennej a staršej doby ţeleznej, ktoré sa
nachádza v katastri obce Plavecké Podhradie.
Pohanská je názov vrchu s nadmorskou výškou 495
m týčiaceho sa nad Plaveckým Podhradím.
Archeológovia tu odkryli hradisko z halštatskej doby
s pomerne dobre viditeľnými valmi a sídelnými
jamami. Nachádzalo sa tu keltské oppidum – jedno
z najväčších na Slovensku. Toto oppidum bolo
podľa rozlohy veľkým mestom, ktoré počtom
obyvateľov prevyšovalo stredovekú Bratislavu. Boli
tu dielne, chránené vodne zdroje, cesty, umelé
terasy, dláţdené priestranstvá. Mimoriadne cenné sú nálezy ţelezných predmetov, sídliskových objektov,
brány vedúcej na akropolu a nález zvyškov sochársko-kamennej dielne, v ktorej sa po prvý raz v strednej
Európe dokladá výroba plastík znázorňujúcich keltské boţstvá. Zánik oppida pravdepodobne súvisel s
vojenskými udalosťami na prelome prvej a druhej polovice 1.storočia pred naším letopočtom.
Prvá časť názvu obcí Plavecké Podhradie, Plevecký Mikuláš a Plavecký Peter pochádza od pomenovania
kumánskeho bojového kmeňa Polovcov (Plavcov), ktorí prišli na toto územie na pozvanie uhorského kráľa
v 13.storočí. Hoci niektoré pramene uvádzajú, ţe sa tu Polovci usadili uţ v 11. a 12. storočí, je veľmi
pravdepodobné, ţe ich príchod nasledoval aţ po tatárskom vpáde v roku 1241. Ich úlohou bolo zabezpečiť
lepšiu ochranu hraníc uhorského štátu. V prvej písomnej zmienke z roku 1247 sa Plavecké Podhradie
spomína pod meno Derteh. Jeho názov sa postupne menil na Plosenstein(1394), Polozsten(1469),
Plaweska Podhradia(1786)a od roku 1927 je obec známa ako Plavecké Podhradie (po nemecky Blastien
alebo Plasenstein). Pôvodná osada vznikla pod Plaveckým hradom. V 19.storočí mala vlastnú pálenicu,
dva veľké majere, ku ktorým po 1. svetovej vojne pribudli dva kameňolomy, vápenka a liehovar.
Pamiatky
Najznámejšou historickou pamiatkou obce je povesťami a legendami opradený Plavecký hrad.
Vznikol ako kráľovská pohraničná pevnosť v rokoch 1256 aţ 1273. Od roku 1394 bol majetkom Stibora zo
Stiboríc, po ňom ho aţ do 16.storočia vlastnili gróf zo Sv. Jura a Pezinku, potom Szerédyovci, v rokoch
1553 aţ 1575 Fuggerovci, po nich Balassovci. V tomto období bola na Plaveckom hrade známa tlačiareň
kazateľa P. Bornemiszu (1579 aţ 1582). Tlačili sa tu kalendáre a náboţenské knihy s protestantskými
kátňami. Od roku 1641 aţ do 20. storočia boli pánmi hradu Pálffyovci. V druhej polovici 16.storočia hrad
nákladne prestavali na dokonalú renesančnú pevnosť. V polovici 17. storočia sa sídlom panstva stali
Malacky. V roku 1707 hrad poškodilo cisárske vojsko, ktoré bojovalo s protihabsburskými povstalcami. Tri
dni trvajúca delostrelecká paľba hrad prakticky zničila. Tak sa skončila 450-ročná sláva Plaveckého hradu.
Postupne s zmenil na zrúcaninu. Z častí horného hradu sa zachovala veţa a zvyšky paláca, z
renesančného dolného hradu veľké delostrelecké bašty. Zrúcaniny hradu na strmom kopci(400 m n. m.) na
úpätí Malých Karpát sú dnes pôsobivou siluetou malokarpatsej panorámy a obľúbeným miestom
turistických výletov. Najmä pre krásny výhľad na Borskú níţinu i na Malé Karpaty. Z ďalších kultúrnohistorických pamiatok Plaveckého Podhradia treba spomenúť renesančný kaštieľ zo 17.storočia so štyrmi
krídlami, veţou a nádvorím. Postavili ho Pálffyovci, ktorým slúţil ako lovecký zámok. Vlastnili ho aţ do roku
1918. Dnešný rímsko-katolícky kostol sv. Barbory postavili v roku 1845 na mieste pôvodne gotického
kostola.
Kultúra, šport a cestovný ruch
Pohanská v chotári obce je nielen významným archeologickým náleziskom - keltské hradisko,
ale aj vzácnou botanickou a zoologickou lokalitou a preto bola vyhlásená za národnú prírodnú rezerváciu

24

Informačná databáza o území okresov Malacky, Bratislava II a IV
RRA Záhorie, 2009

uţ v roku 1980. Vyskytujú sa tu zriedkavé druhy suchomilných a teplomilných rastlín a vzácnych
ţivočíchov. V roku 1980 sa stala štátnou prírodnou rezerváciou. Prírodná rezervácia Roštún sa rozkladá
na ploche 400 ha. Je to vápencový bralnatý hrebeň s hniezdiskom rároha veľkého. Prírodnou atrakciou je
Plavecký kras rozprestierajúci sa na ploche 39 km2 s mnoţstvom vyvieračiek, krasových prameňov,
priepastí, závratov a jaskynných výklenkov, vyskytujú sa tu typické puklinové jaskyne (Haviareň, Plavecká
jaskyňa, jaskyňa Malá skala a Havrania jaskyňa). Územím Plaveckého krasu prechádza tieţ Náučný
chodník Plavecký kras so siedmymi zastávkami, ktorý upozorňuje práve na tieto prírodné skvosty.
V obci sa nachádza aj Jazdecký klub, ktorý ponúka komplexné sluţby pre záujemcov o jazdenie i
majiteľov koní. K dispozícii je kompletne vybavený areál s pieskovou jazdiarňou, jazdeckou halou, kolotoč
pre kone, lonţovací kruh a krásne vychádzky. V obci sa darí aj futbalu.
Katastrálne územie obce je tieţ súčasťou CHKO Malé Karpaty.
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Rohoţník
Poloha
Leţí na úpätí Malých Karpát jedenásť
kilometrov východne od Malaciek.
História
Prvá písomná zmienka o obci s názvom
Rorbach pochádza z roku 1532, keď patrila grófom
zo Sv. Jura a Pezinka. Z viacerých názvov obce
(Rarbach, Ralboch, Rarbok, po nemecky Rohrbach)
sa postupne vyvinul dnešný názov Rohoţník. V roku
1538 sa stal majiteľom obce kapitán vojska grófov
zo Sv. Jura a Pezinku Tomáš Thorel. V rokoch 1582
aţ 1584 tu pracovala tlačiareň kazateľa P.
Bornemiszmu, ktorú sem presťahoval z Plaveckého
hradu. Tu dokončili napríklad fóliovú Postilu (Knihu
kázní), ktorá sa začala tlačiť ešte v Plaveckom
hrade. V roku 1720 mala obec mlyn, papiereň a
rozsiahle vinice. Na začiatku 19. storočia tu
pracovala okrem liehovaru aj manufaktúra na výrobu
rastlinného oleja. Miestni obyvatelia sa v minulosti
venovali výrobe vápna, dreveného uhlia, terpentínu
a liehu. Uţ v 19. storočí tu boli dva kameňolomy, pri
ktorých vyrástol v súčasnosti najväčší cementársky kombinát na Slovensku – Holcim Rohoţník.

Pamiatky
Z kultúrno-historických pamiatok sa najčastejšie spomína rímsko-katolícky kostol Nanebovzatia
Panny Márie z rokov 1857 aţ 1860 a kaplnka sv. Rozálie. Z veţe staršieho kostola, spomínaného v roku
1561, pochádza zvonica. Údajne to bola stará rímska veţa zo 4. storočia, ktorú neskôr prestavali na
zvonicu. Nad obcou sa v nadmorskej výške 426 m kedysi vypínalo stredoveké šľachtické sídlo Zámoček.
Zachovali sa z neho uţ len dve štvorcové veţe.

Kultúra, šport a cestovný ruch
V obci pôsobí spevokol, folklórny súbor a tanečná skupina. V obci Rohoţník sa uskutočňuje aj
súťaţ vo varení guláša. Víťaz si vyslúţi titul Gulášmajster spod Vysokej. V rámci podujatia sú pripravené
súťaţe, výstava, predaj guláša, návštevníci sa môţu tešiť aj na vystúpenie hudobných skupín, premietanie
filmov a občerstvenie.
Atrakciou obce je letecká strelnica , ktorá je jedna z najväčších v Európe. V obci pôsobia športové kluby:
futbalový, hádzanársky, stolnotenisový, no najmä oddiel minikár, ktorý dosahuje najlepšie výsledky a
robí dobré meno obci doma i v zahraničí. Pre športové vyţitie občanov slúţi športový areál i telocvičňa
ZŠ. Poloha obce v blízkosti pohoria Malých Karpát poskytuje ideálne moţnosti pre turistiku, ako sú
výstupy na Vysokú (754 m.n.m.), na vodnú nádrţ Vývrat, i ostatné značkované turistické chodníky. V
katastri obce sa nachádza aj niekoľko rybníkov s moţnosťami rybolovu, ale i kúpania a oddychu. Tieţ sa
tu nachádza CHKO Malé Karpaty.
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Stupava
Poloha
Stupavská oblasť sa rozprestiera na sever
od Záhorskej časti Bratislavy a zaberá úzky pás
územia medzi riekou Morava a Malými Karpatmi. Na
severe hraničí s malackou oblasťou, s ktorou ju
spájajú úzke kultúrno-historické vzťahy. Stupava leţí
na juhu Záhorskej níţiny pod úpätím Malých
Karpát iba niekoľko kilometrov od Bratislavy, v ktorej
tieni sa vyvíjali po mnohé storočia.
História
Do dejín Stupavy sa výrazne zapísal
príchod Rimanov na začiatku 1. storočia. Rimania tu
postavili vojenskú stanicu, ktorej význam potvrdzuje
zápis na víťaznom stĺpe cisára Marka Aurélia v
Ríme v roku 180. Pevnosť bola postavená z veľkých
okresaných kameňov. Obkolesoval ju hrubý múr
štvorcového pôdorysu so stráţnymi veţami.
Dovnútra sa vchádzalo štyrmi bránami, uprostred
stála hlavná budova pre veliteľa. Vedľa tábora stáli
obytné budovy, divadlo, kúpele a trhovisko. Rimania
svoje postavenia v Stupave opustili začiatkom 5.
storočia. Po nich sa v tejto oblasti definitívne usadili Slovania. Ich najstaršie osídlenie dokumentujú nálezy
slovanského ţiarového pohrebiska s keramikou praţského typu zo 6. storočia a pohrebiska z 9. aţ 10.
storočia. Prvá písomná zmienka o Stupave pochádza z roku 1269. V nej sa mesto spomínalo pod názvom
Ztumpa. Pod tým istým názvom sa v dokumentoch v roku 1271 objavuje aj vodný hrad Stupava.
Pomenovanie mesta pochádza od slova stupa (lis na oleji). V priebehu histórie sa tento názov
pretransformoval do slovenského pomenovania Stupava, nemeckého Stampfen a maďarského Stomfa.
Obec pôvodne patrila uhorskému kráľovi, neskôr sa stala súčasťou pajštúnskeho panstva. Po spustení
hradu sa strediskom panstva stal stupavský kaštieľ. Stupava sa od roku 1443 rozvíjala ako mestečko s
trhovým jarmočným právom. V roku 1553 mala 51 port, vlastnila veľké mince a v roku 1828 v nej ţilo 3 374
obyvateľov. V meste uţ od 16. storočia pracoval pivovar, v 17.storočí k nemu pribudla papiereň a valcha, v
19. storočí cementáreň, konzerváreň a pálenica. Miestne obyvateľstvo sa zaoberalo najmä roľníctvom,
vinohradníctvom a záhradníctvom. Na začiatku 18. storočia sa v Stupave rozšírila dţbankárska a
keramická výroba, ktorá sa dodnes nerozlučne spája s menom Ferdiša Kostku. Tento priekopník
slovenského dţbankárstva v Stupave ţil a pracoval v rokov 1878 aţ 1951.
Pamiatky
K významným stupavským pamiatkam patrí barokový kaštieľ stojaci na kraji parku v historickom
centre obce. Na jeho mieste pôvodne stál vodný hrad, ktorý bol v roku 1280 strediskom pajštúnskeho
panstava. Patril medzi kráľovské hrady, neskôr však menil majiteľov. Od roku 1441do roku 1519 bol
majetkom svätojurských grófov. V roku 1519 prešiel do vlastníctva rodu Szerédyovcov a v roku 1553 ho
získali grófi zo Salmu a Neunburgu. V roku 1592 sa majiteľom panstva stal gróf Mikuláš Pálffy. Hrad zostal
majetkom tohto významného rodu nasledujúcich 275 rokov. V polovici 17. storočia pôvodný vodný hrad
Pálffyovci prestavali na ranobarokový opevnený kaštieľ. Od roku 1867 do roku 1945 bol majetkom
Károlyiovcov, ktorí objekt prestavali v romantickom duchu s pouţitím rokokových vzorov. Jeden z majiteľov,
gróf Károlyi Alajos, bol v druhej polovici 19. storočia významným uhorským diplomatom. V areáli parku bol
v minulosti grófsky pivovar, mlyn a niekoľko rybníkov. Dnes sa park rekonštruuje a postupne dostáva
pôvodnú podobu. Medzi ostatné kultúrno-historické pamiatky Stupavy patrí rímskokatolícky renesančný
kostol sv. Štefana.
Začiatkom 18. storočia ho upravili v v barokovom štýle. Pred kostolom stojí trojičný stĺp z 18.storočia.
Sakrálne pamiatky dopĺňa baroková kaplnka Kalvárie z rokov 1709 aţ 1713, mariánsky stĺp z polovice
18. storočia a rímskokatolícky barokový kostol sv. Šebastiána v miestnej časti Mást postavený v roku
1701. K svetským historickým pamiatkam patria barokové a klasicistické domy na hlavnej ulici, budova
chudobinca z roku 1850 a stupavský stĺp hanby. Zaujímavosťou je aj Sklenený dom, čo je hovorové
pomenovanie domu v Stupave. Ide o trojposchodový dvojgeneračný rodinný dom určený šesťčlennej rodine
s dvoma nezávislými bytovými jednotkami. Situovaný je na svaţitom pozemku, ktorý má klasickú pozdĺţnu
orientáciu jednou stranou otvorenú na verejnú komunikáciu. Stavba je povaţovaná za kontroverznú,
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napriek tomu ju mnohí povaţujú za nadčasovú. Tento typ architektúry tieţ vykračuje z obmedzení
dokonalých minimalistických kubusov a dosahuje hranice súčasných technických i estetických moţností.
Táto realizácia posunula vnímanie slovenskej architektúry rodinných domov aţ na medzinárodnú
úroveň.Ďalšou pamiatkou sú pozostatky rímskej vojenskej stanice. V blízkosti tejto stanice sa tiahla dôleţitá
Jantárová cesta.
Kultúra, šport a cestovný ruch
K tradičným podujatiam, ktoré patria medzi najznámejšie a najviac navštevované, patria Slávnosti
kapusty – Deň zelá a festival country hudby Stupavský širák. Okrem toho sa v Stupave konajú
jarmoky, výstavy domácich výtvarníkov a remeselníkov, festival dychovej hudby a ďalšie podujatia.
Zaujímavým športovo spoločenským podujatím sú medzinárodné preteky malotraktorov do vrchu.
Kúsok za Stupavou smerom na Lozorno nájdete salaš. Je to príjemné miesto pre výlet s deťmi alebo
stretnutia s priateľmi. Deti sa určite potešia ovečkám, kozičkám a koníkom a ich rodičia zase ocenia malé
ihrisko s dreveným domčekom. V rámci areálu sú prístupné aj dve ohniská s moţnosťou rezervácie na
súkromné opekačky. Husté rozsiahle trávnaté plochy pri týchto táboriskách sú ideálne na športové hry
alebo pasívny oddych. Keď dostanete hlad a chuť na všetky moţné druhy halušiek aj so ţinčicou, prípadne
dobrú cesnačku v bosniaku, stačí premiestniť sa k stolu do reštaurácie s terasou. Okrem tradičných
slovenských múčných jedál je v ponuke klasický guláš a guláš baraní. Neoddeliteľnou súčasťou salašu je aj
udiareň, kde sa vyrábajú syry, ktoré je moţné objednať si priamo z jedálneho lístka.
Mesto je známe dţbankárskou a keramickou výrobou a archeologickými náleziskami z rímskych a
slovanských čias. Ukáţku dţbankárskej a keramickej výroby moţno nájsť v Múzeu Ferdinanda Kostku.
Múzeum sa nachádza v dvoch objektoch - v trojpriestorovom dome, kde sa tento významný slovenský
dţbankár a keramikár narodil, ţil a pracoval a z budovy nazývanej „brenhaus“. V „brenhause“ si moţno
prezrieť obchod i dielňu habánskeho hrnčiarskeho majstra. Základnú časť expozície tvoria fajansové
výrobky a hrnčiarske práce, ktoré zozbierala vdova po F. Kostkovi Františka Jochová-Kostková, doplnené o
predmety zo zbierok Slovenského národného múzea.
V Stupavskom parku sa nachádza rekreačný areál s kúpaliskom, futbalovým a detským ihriskom,
viacúčelovou športovou halou a tenisovými kurtami. Je vhodný na nenáročné prechádzky a aktívny
šport. Vychádzajú z neho turistické trasy a chodníky do Malých Karpát a k zrúcanine hradu Pajštún. Cesty
vedúce do Stupavy a jej okolia sú ako stvorené aj pre milovníkov cykloturistiky. Úplne nové obzory
a moţnosti pre tento šport predstavuje cyklotrasa Nivou rieky Moravy, ktorá predstavuje záţitok
z neporušenej prírody a neopakovateľných scenérií alúvia rieky Moravy. Po značených trasách sa na
bicykloch môţu dostať či uţ do Lozorna alebo do Bratislavy – Ţelezná studnička alebo Krasňany. Vytrvalci
môţu skončiť svoj výlet vo Svätom Jure. V meste a jeho blízkom okolí sa nachádzajú viaceré vodné plochy
ako Jánošíkov rybník, Vachálkov rybník, Rybníky bývalého štátneho majetku a jazero v zámockom
parku. V meste má dlhú tradíciu poľovníctvo a rybolov. Taktieţ tu pôsobia viaceré športové kluby,
z ktorých najväčšie úspechy dosahuje hádzanársky a futbalový športový klub. Po roku 1989
zaznamenal rozvoj aj tenis, jeho priaznivcom je k dispozícii 10 antukových tenisových kurtov a 3 kurty v
tenisovej hale s celoročnou prevádzkou. V areáli Park hotela sa konajú tenisové turnaje ETA –
medzinárodný halový turnaj ţien a Medzinárodné majstrovstvá OPEN SLOVAK – seniori. Ďalším
športovým odvetvím, ktoré sa v tomto meste rozvíja je florbal. V Stupave pôsobí tieţ skupina
historického šermu.
Na katastrálnom území Stupavy leţí CHKO Malé Karpaty.
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Vysoká pri Morave
Poloha
Leţí na brehu rieky Morava desať kilometrov
severozápadne od Stupavy
História
V historických záznamoch sa uvádza, ţe
obec bola pravekým sídliskom a pohrebiskom.
Nachádzajú sa tu slovenské ţiarové hroby zo 6. - 7.
storočia, ako i z veľkomoravského obdobia. Obec sa
po prvý raz písomne spomína v listine z roku 1217
pod názvom Znoyssa (Znojša). V stredoveku bola
poddanskou
obcou
pajštúnskeho,
resp.
Stupavského panstva. V 16. storočí sa v nej usadili
chorvátski kolonisti. Okrem stupavského panstva
boli vlastníkmi chotára i početné zemianske rody. Za
prevoz cez rieku Moravu sa vyberalo mýto. Rieka v
minulosti dávala obţivu desiatkam rybárskych rodín.
Uţ v roku 1697 tu zaloţili cech rybárov. Obyvatelia
sa zaoberali okrem poľnohospodárstva a rybolovu
včelárstvom a výrobou rôznych úţitkových
predmetov z tŕstia. Obec sa po nemecky zapisovala
Hochstetten (ľudový názov Hochštetno). Ďalší
nemecký názov Hochstädten napovedá, ţe obec mala v 19. storočí ráz mestečka. Bola to pálenica,
rafinéria liehu a neskôr parný mlyn. Napriek tomu časť obyvateľstva musela odchádzať na sezónne
poľnohospodárske práce do Dolného Rakúska. Od roku 1953 sa v chotári obce ťaţí zemný plyn.
Pamiatky
Z kultúrno-historických pamiatok je významný rímskokatolícky kostol sv. Andreja Apoštola.
Pôvodne barokový kostol po roku 1660 prestavali a v roku 1892 rozšírili.
Kultúra, šport a cestovný ruch
V obci pôsobí tanečná skupina Stardance, zameriava sa na latinskoamerické a štandardné tance.
Súbor pravidelne vystupuje na slávnostiach vo Vysokej pri Morave a tieţ reprezentuje obec v okolitých
mestách a dedinách. Obec sa môţe pýšiť aj Zborom sv. Ondreja. V júni, v období letného slnovratu sa
koná Slávnosť slnovratu. Zaujímavým zvykom počas tejto oslavy je, ţe ľudia z bliţšieho i širšieho okolia
sa zídu pri Morave a púštajú na vodu horiace kahance.
Do katastrálneho územia obce patria významné prírodné rezervácie Dolný les a Horný les vyhlásené na
ochranu vzácnych biotopov luţného lesa, pravidelne zaplavovaných Moravou s ojedinelými rastlinnými a
ţivočíšnymi spoločenstvami (najmä vodné vtáctvo). Ďalším chráneným územím je Prírodné územie
Rozporeč s vlhkým dubovo-jaseňovým lesom prechádzajúcim do pieskov s typickou suchomilnou
vegetáciou. Popri rieke Morava vedie cykloturistická trasa Malokarpatská cyklomagistrála so začiatkom
pri Devínskom hrade. V blízkosti obce sa nachádzajú aj rozsiahle vodné plochy vzniknuté po vyťaţení
štrku. Rybolovu sa moţno venovať na štrkoviskách Malé a Veľké Axi.
Z obce Vysoká pri Morave vedie Náučný chodník Niva rieky Moravy, je prístupný iba počas nevybreţenia
rieky Moravy. Medzi zaujímavosti náučného chodníka patria luţné lesy, riečne terasy rieky Moravy s
lokálnymi ostrovmi viatych pieskov i menších dún, mŕtve ramená, aluviálne lúky so zachovalou prirodzenou
skladbou trávnych porastov, biotop vodného vtáctva (volavka popolavá, čajka smejivá, bučiak obyčajný) a
veľkomoravské hradiská.
Zo športov sa darí hlavne futbalu a ďalším športom, ktorý sa v obci rozvíja je pláţový volejbal. V obci sa
nachádza Športcentrum a jazdecký klub zameraný na parkurový šport.
Obec sa chce v budúcnosti orientovať na rozvoj agroturistiky, v rámci ktorého chcú zastúpcovia obce
predovšetkým otvoriť turistickú informačnú kanceláriu, majú pripravený projekt lodenice, rybolovu cez uţ
zaloţený rybársky spolok na 7,2km dlhom úseku Moravy, vodných plochách Axi, Centnúze a Rudavke.
Obec je rodiskom olympijského víťaza v plávaní Zoltána Halmayho (1881-1956), ktorý získal dve zlaté
medaily a zúčastnil sa troch olympiád (1900, 1904, 1908).
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Zohor
Poloha
Leţí v juţnej časti Záhorskej níţiny sedem
kilometrov severozápadne od Stupavy.
História
Chotár obce bol nepretrţite osídlený uţ od
staršej doby bronzovej, v písomnostiach sa spomína
eneolit - sídlo s kanelovanou keramikou. Počas
archeologických výskumov boli objavené mnohé
vzácne pamiatky a dôkazy o jej osídlení ako
napríklad sídlisko a hrob zo strednej doby
bronzovej, pohrebisko velatickej kultúry a mladšej
doby bronzovej, kostrové hroby z doby rímskej a z
doby sťahovania národov, slovanské sídlisko a
pohrebisko z doby Veľkomoravskej ríše. Snáď
najznámejší sa Zohor stal vďaka nálezom bohatých
knieţacích germánskych hrobov. Spolu so
spálenými kostičkami zosnulých sa v hroboch našli
vzácne bronzové a sklenené nádoby, vyrobené v
antických dielňach a luxusné šperky. Zlatý,
špirálovite stočený náramok, pochádzajúci z
jedného z hrobov je povaţovaný za vôbec
najdrahocennejší klenot, aký z doby rímskej zo Slovenska poznáme (uloţený je na Bratislavskom hrade).
Prvá písomná zmienka o Zohore pochádza z roku 1314, kedy ju Karol I. Róbert daroval rytierovi de
Telesprun za sluţby v tom čase pod názvom Sahur. V polovici 16. storočia ju dosídlili chorvátski osadníci, v
tom čase patrila pajštúnskemu panstvu. Dnešné pomenovanie obce Zohor sa uvádza od roku 1466. Bola
poddanskou dedinou pajštúnskeho panstva a v polovici 16. storočia jej obyvateľstvo doplnili chorvátski
osadníci. Uţ od 18. storočia sa tu pestovali konope, s ktorým Zohorčania obchodovali v Uhorsku, na
Morave a v Rakúsku. Časť remeselníkov vyrábala brezové metly, niektorí sa ţivili rybolovom. V 19. storočí
sa v Zohore začala pestovať zelenina. Zohorčania ju predávali najmä vo Viedni a v Bratislave. Obec je
známa najmä pestovaním kvalitnej cibule.
Pamiatky
Z kultúrno-historických pamiatok zaujme rímskokatolícky kostol sv. Margity Antiochinskej
postavený na základoch staršieho kostola. Pôvodný kostol v neznámej dobe spustol a zanikol. Podľa prvej
písomnej správy o kostole, tento vznikol uţ niekedy pred rokom 1561. Dnešný farský kostol sv. Margity
dala postaviť grófska rodina Károliovcov v roku 1898 J. Bobula ho projektoval v štýle druhej polovice 19.
storočia, pričom pouţil neorománske prvky. Z konca 18. storočia pochádza kaplnka s malou vstavanou
veţičkou v neorománskom slohu. Je zasvätená sv. Rozálii, z vďačnosti za ustúpenie epidémie cholery,
ktorá postihla obec v roku 1831. V obci sa nachádzajú aj ďalšie kaplnky zasvätené sv. Jána
Nepomuckého z roku 1910 a sv.Izidora z roku 1944. V malom parku pred kostolom sa nachádza socha
Sedembolestnej Panny Márie z roku 1817.
Kultúra, šport a cestovný ruch
V obci sa dodnes udrţiavajú niektoré folklórne tradície, ktoré aktívne rozvíja miestna folklórna
skupina. Jej vystúpenia dokumentujú zvyky a obyčaje typické pre juţnú oblasť Záhoria. V obci si svoje
miesto a svojich priaznivcov našlo aj ochotnícke divadlo
Čo sa týka športu, v obci pôsobia viaceré športové kluby: futbalový, tenisový, nachádzajú sa tu ihriská:
hokejbalové, volejbalové, streetbalové a hádzanárske. Zaujímavosťou miestneho futbalového ihriska
sú rozmery futbalového ihriska, ktoré patrí k najväčším v regióne. Dôvodom je, ţe v 70. rokoch bola jeho
súčasťou plochá dráha, kde sa predstavovala vtedajšia špička plochodráţneho motycklového športu v
Československu. V areáli miestnej ZŠ sú vybudované dve beach-volejbalové plochy. V obci sa
uskutočňujú aj mnohé športové podujatia, medzi ktoré patrí marcový volejbalový turnaj, Veľkonočný
basketbalový turnaj, májový hokejbalový turnaj, tenisový turnaj, pláţový volejbal - rozlúčka s letom.
Obec Zohor je rodiskom známeho slovenského akademického maliara a grafika Albína Brunovského.
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Gajary
Poloha
Leţia na terase rieky Morava
kilometrov severozápadne od Malaciek.

šesť

História
Obec sa po prvý raz písomne spomína v
roku 1373 pod názvom Geur. Vývoj názvu obce
pokračoval
od
Geiur
cez
Gaywar(1370),
Gayary(1460), Gajare)1773) aţ po nemecký
Gairing. Názov sa pravdepodobne skladá z dvoch
slov (kai a wahren – chránená prístavná hrádza
alebo gaj a var – chrániť a varovať). Všetky názvy
svedčia o strategicky dôleţitej polohe obce v
minulosti. Dokazujú to aj bohaté náleziská z
bronzovej doby. Na dune Stolička archeológovia
objavili cintorín hrobov skrčencov s bohatými darmi.
Niektoré ţeny mali na krku náhrdelníky s jantármi,
čo dokazuje, ţe týmito miestami prechádzala
jantárová cesta, ktorá viedla od Baltického mora k
Jadranskému moru. Kriţovala Záhorie a vďaka nej
sa na Slovensko dostalo mnoţstvo bronzových
predmetov. Našli sa aj hrivny – platidlá z tohto
obdobia. Podobne ako obce v okolí patrili i Gajary k plaveckému panstvu. V čase, keď jej majiteľom bol gróf
Ţigmund, zmocnili sa Pomoravia husitskí bratríci. Ich vodca Vanko z Rachmanova si postavil v gajároch na
brehu rieky Morava opevnený dvor Posádka. Odtiaľ podnikal výpady a posielal výhraţné listy
bratislavskému senátu. Ich originály sa zachovali dodnes. Od 15. storočia bolo pri brode cez rieku Morava
mýto. V 16. a 17. storočí Gajary patrili k stupavskému panstvu. Uhorský kráľ Leopold I. v druhej polovici 17.
storočia udelil obci jarmočné právo. Odvtedy sa Gajary vyvíjali ako zemepánske mestečko. Hoci počas
Rákosziho povstania boli vydrancované, zakrátko sa opäť zveľadili. Uţ v roku 1828 mali 2 852 obyvateľov,
čo je viac ako v súčasnosti. Obyvatelia boli najmä v 19. a 20. storočí známi okrem poľnohospodárskej
činnosti aj ako výborný obchodníci. Obchodovali s dobytkom, predávali skorú zeleninu, zaoberali sa
spracovaním tŕstia, košikárstvom a predajom týchto výrobkov v okolí i v Rakúsku, v druhej polovici 19.
storočia bola v obci pálenica. V dvadsiatych a tridsiatych rokoch 20. storočia sa v dôsledku zlej
hospodárskej situácie veľa obyvateľov vysťahovalo do cudziny alebo chodilo na sezónne práce do
Rakúska.
Pamiatky
Z kultúrno-historických pamiatok je najznámejší rímsko-katolícky pôvodne ranobarokový kostol
Zvestovania panny Márie z rokov 1665 aţ 1673. Koncom 17. storočia k nemu pristavili ochranný múr so
štyrmi rohovými baštami, ktoré neskôr prestavali na kaplnky.
Kultúra, šport a cestovný ruch
Obec známa ľudovými folklórnymi tradíciami. V obci pôsobí folklórny súbor Slnečnica. Svojim
programom Slnečnica prezentuje tradície, zvyky, tance regiónu Záhorie. Sú to: Novoročné zvyky, Traja
králi, Fašangy, Pochovávanie basy, Veľká noc - šľahačka, Sadenie máje, Jánske ohne, Doţinky,
Vinobranie, Starodávna svadba, Gajarské hody, Regrúti - asentyrka, Čarovanie na Luciu, Folklórne
Vianoce. Členovia majú naštudované tance a piesne z Myjavy a od Trenčína a Terchovej. Východné
Slovensko reprezentujú tance z Pozdišoviec a karička. Vystupujú v pôvodných krásnych krojoch, čo
obecenstvo oceňuje a získava prehľad o regiónoch. Na objednávku „začepčia" novodobú nevestu do
starodávného čepca a svadobčanov vtiahneme do dávnej minulosti.
Vhodné podmienky majú v obci viaceré športy: futbal, floorbal, hokejbal a gymnastika. Obcou vedie
Záhorská cyklomagistrála, ďalšia cyklotrasa vedie k rieke Morava. Blízkosť rieky Moravy poskytuje
moţnosti vodnej turistiky, v lesnom prostredí je moţnosť jazdy na koni.
Gajary sú rodiskom významného slovenského maliara Dominika Skuteckého.
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Kostolište
Poloha
Leţí na Borskej
západne od Malaciek.

níţine

dva

kilometre

História
Ľudské osídlenie sa datuje od doby
bronzovej. Rôzne archeologické nálezy svedčia o
tom ţe na území našej obce sa vystriedali rôzne
kultúry. V našom chotári bolo Rímsko-barbarské
sídlo z obdobia pred rozpadom Rímskej ríše
koncom 4.storočia. V susedstve sa nachádzajú
náleziská zo staršej doby rímskej. Je to pohrebisko
z polovice 1.storočia v Malackách a ţiarové
pohrebisko z 1.storočia v Lábe. Sídlisko z 2.storočia
bolo zistené v Gajaroch kde vedľa barbarskej
keramiky sa našla tera sigillata. V polohe “Na vršku”,
západne od obce boli nájdené črepy hnedých nádob
zdobené pásikmi vlnovky a čiarami. O ţivote na
našom území sú ešte staršie údaje a to z doby
keltského osídlenia, ktoré tu bolo uţ 400 rokov pred
našim letopočtom. Od Stupavy po Plavecké
Podhradie mali Kelti postavené kruhové hradiská ,v
ktorých boli vybudované kruhové zásobníky na obilie. Takéto kruhové jamy-zásobníky boli objavené aj v
našej obci pri kopaní základov pre rodinné domy. Potvrdzujú to vykopávky u Milana Ţivicu asi 150 metrov
juhozápadne od kostola. Pri kopaní pivnice našli pozostatky hrobu bojovníka s výzbrojou - zdobenou
šabľou v puzdre, popolnice a iné predmety, ktoré boli odovzdané Slovenskému národnému múzeu v
Bratislave. Išlo o hroby zo 7. aţ 9.storočia. Obec sa po prvý raz spomína v roku 1271. Podobne ako
Malacky patrila najprv grófom zo sv. Jura a Pezinku, neskôr sa stala súčasťou plaveckého panstva. V prvej
písomnej zmienke sa uvádza ako Pratum Kyryhpolz (pratum - lúka). Z neskoršieho obdobia pochádzajú
názvy Kirchle (1423), Kyryhopolz, Kiripolcz (1773) a od roku 1948 Kostolište. Staršie záznamy sú nejasné,
z novších je zrejmý nemecký pôvod názvu obce – Kirchplatz(miesto patriace kostolu). Medzi obyvateľmi
Záhoria sa vţil názov Kiripolec. Z histórie Kostolišťa je známa vzbura miestneho obyvateľstva v roku 1825,
keď sa poddaní vzbúrili proti feudálnemu útlaku a odmietli plniť poddanské povinnosti. Miestni obyvatelia sa
v minulosti zaoberali predovšetkým poľnohospodárstvom, niektorí sa venovali páleniu dreveného uhlia.
Pamiatky
Zo stavebných pamiatok stojí za pozornosť pôvodne gotický rímsko-katolícky kostol sv. Martina.
Spomína sa uţ v roku 1563. V 14. storočí prestavali klenbu a pristavali veţu. V roku 1775 veţu po zásahu
bleskom zrekonštruovali. V interiéri kostola je najhodnotnejším dielom oltárny obraz sv. Martina od M.
Benku z roku 1930. Rodný dom a múzeum - pamätná izba Martina Benku dokumentuje ţivot a
umeleckú činnosť národného umelca Martina Benku (1888 aţ 1971).
Kultúra, šport a cestovný ruch
V obci nájdeme futbalové ihrisko. V súčasnosti sa buduje v obci cyklochodník.
Kostolište okrem zaujímavostí obce a okolia ponúka aj originálnu záhorskú kuchyňu, ktorá zabíjačkovými
špecialitami či chutnými koláčmi ulahodí kaţdému gurmánovi.

32

Informačná databáza o území okresov Malacky, Bratislava II a IV
RRA Záhorie, 2009

Lozorno
Poloha
Leţí na západnom úpätí Malých Karpát
osem kilometrov severne od Stupavy.
História
Obec sa po prvý raz spomína aţ v prvej
polovici 15. storočia, konkrétne v roku 1438, kde
figuruje pod názvom Ezelarn ako urbár hradného
panstva Stupava. Názov Ezelarn vznikol odvodením
z nemeckého slova Esel, čo v slovenčine znamená
somár. Tieto ťaţné zvieratá pouţívali na prepravu
tovarov na obchodnej ceste z českého kráľovstva do
Uhorska a práve v našej obci bola postavená
stanica na výmenu oslích záprahov. Z názvu
Ezelarn bol postupne odvodený názov Lozorno. V
16. storočí sa tu usadili chorvátski prisťahovalci,
ktorí ušli pred Turkami. V tomto období obec patrila
k stupavskému panstvu a označovala sa ako Zorno.
V roku 1720 mala dva mlyny. Jej obyvatelia sa
zaoberali predovšetkým roľníctvom, zeleninárstvom,
vinohradníctvom a tkáčstvom. Lozorčania boli chýrni
obchodníci, ktorí tovar predávali často aţ vo Viedni.
Za prvej Československej republiky sa preslávili ako murári. Časť obyvateľov pracovala na miestnej píle,
ktorá je v obci od roku 1923.
Pamiatky
Z kultúrno-historických pamiatok je významný rímsko-katolícky kostol sv. Kataríny z roku 1629. V
rokoch 1826 a 1827 ho prestavali a rozšírili. K zaujímavostiam obce patria i zvyšky ľudovej architektúry. Na
konci 19. storočia a začiatkom 20. storočia sa v Lozorne stavali hlinené domy. Ich charakteristickým
znakom bol biely rastlinný ornament, ktorý sa nanášal prstom alebo štetcom na zelený podklad. Na
vytvorenie ozdobných hviezdic sa pouţívali zemiakové razidlá.
Kultúra, šport a cestovný ruch
V obci je zachovaná pôvodná ľudová architektúra, ako aj ľudová tvorba - vyšívaný kroj.
Kaţdoročne sa v obci koná Sviatok hudby, ktorý je oslavou ţivej hudby a jej rôznorodosti. V roku 2008 sa
po prvýkrát k Sviatku pripojil aj Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s Francúzskym inštitútom v
Bratislave a hudba znela v Lozorne, Stupave, Dunajskej Luţnej, Igrame, Malackách, na Hrade Červený
Kameň, Vysokej pri Morave a v mnohých ďalších. Cieľom projektu je, okrem uctenia si hudby a
hudobníkov, poskytnúť návštevníkom ďalšiu príleţitosť prečo navštíviť náš kraj, kultúrnemu turizmu a
spoločenskému ţivotu u nás dať nový rozmer.
V obci Lozorno sa nachádzajú 2 osvetlené tenisové kurty, ktoré sú v zime vyuţívané ako umelá ľadová
plocha. Pre rozvoj športu neodmysliteľne prispieva futbalové ihrisko, kde sa pokračuje v písaní
lozorňanského futbalového klubu. Kedysi atrakciou, dnes uţ beţnou záleţiťosťou sa stalo aj golfové
ihrisko, ktoré vyrástlo pred vstupom do obce zo smeru od Stupavy. Ďalším športom, ktoré sa moţno v obci
venovať je hokejbal. Nad dedinou sa nachádza vodná nádrţ, z ktorej vyteká „Suchý potok“ kríţom cez
dedinu. Pri vodnej nádrţi sa kaţdoročne stretávajú obyvatelia Lozorna, prípadne susedia z okolitých dedín
na Rybárskych zábavách. Nad vodnou nádrţou je turistická cesta, ktorá vedie popri ďalších dvoch
vodných nádrţiach cez krásnu krajinu Malých Karpát do chatovej oblasti Košariská, ktorá patrí k obci. V
blízkosti vodnej nádrţe Lozorno je jazdecký ranč.Obcou prechádza aj cyklotrasa. Okolité lesy sú bohaté
hubárske terény. V kultúrnom dome sa kaţdoročne uskutočňujú stolno-tenisové turnaje.
Územie patrí do CHKO Malé Karpaty.
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Marianka
Poloha
Leţí na juhozápadnom kraji Karpát na ich
styku s juţnou časťou Záhorskej níţiny, šesť
kilometrov juhovýchodne od Stupavy.
História
Obec sa po prvý raz spomína v roku 1367
pod názvom Vallis Mariae. Uhorský kráľ Ľudovít I.
Veľký ju v tomto roku daroval kláštoru paulínov,
ktorý sám zaloţil. V 14. storočí sa obec označovala
aj ako Tol, Taal a Vallis Mariae in teuptonico aj ako
Thal. Od 15. storočia sa zauţívalo slovenské
pomenovanie Marianka. Kláštor bol v 16. a 17.
storočí sídlom generála paulínskej rehole a
strediskom paulínskeho rádu v Uhorsku. Obec s
kostolom a kláštorom zo 14. storočia sa postupne
stala najnavštevovanejším pútnickým miestom na
Slovensku. Pod názvom Marienthal ju veľmi dobre
spoznali aj veriaci Dolného Rakúska. V druhej
polovici 17. storočia Marianku niekoľkokrát spustošili
Turci. V 18. storočí bola postupne obnovená. Do
tohto obdobia sa datuje výroba piva a ťaţba bridlíc v
baniach. Bane v Marianke v tomto období dobre prosperovali. Ich zamestnanci sa okrem iného venovali
výrobe bridlicových tabuliek pre školákov. Začiatkom 19. storočia obec kúpil Alexander Schwarzenberg.
Obyvatelia Marianky pracovali predovšetkým v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve, v 20. storočí aj
v miestnom kameňolome.
Pamiatky
Marianka je bohatá na kultúrno-historické pamiatky, ktoré majú väčšinu sakrálny charakter.
Najznámejšia cirkevná stavba je rímsko-katolícky kostol Narodenia panny Márie. Postavili ho v roku 1377
v gotickom štýle, rozšírený bol v 17. storočí a zbarokizovaný v 18. storočí. V roku 1877 J. Lippert
regotizoval presbytérium kostola. V lodi však zostala baroková štuková výzdoba klenby s motívom
paulínskej rehole (dva levy pri palme). Táto výzdoba , ktorá sa delí na menšie obrazové kompozície zo
ţivota sv. Pavla Eremitu a sv. Antona Pustovníka od J. I. Mildorfera, prekrýva pôvodnú gotickú klenbu. Na
oltári stojí socha sediacej Madony z konca 14. storočia. Keďţe na Slovensku sa zachovalo len málo
románskych pamiatok, marianská Madona s románskym štýlovým výrazom patrí medzi vzácne diela z tohto
obdobia. V interiéri kostola je okrem piatich bočných barokových oltárov i baroková kazateľnica,
renesančná krstiteľnica a barokový organ. Pred kostolom stojí neskorobaroková socha sv. Jána
Nepomuckého od viedenského sochára Kunza. Západne od kostola sa nachádza staršia budova kláštora
zo 14. storočia, ktorú rozšírili v roku 1593. v rokoch 1711 aţ 1714 kláštor prestavali ako letné sídlo
ostrihomského arcibiskupa Kristiána Augusta Saského. V dôsledku jozefínskej konfiškácie prešla kláštorná
budova v roku 1786 do vlastníctva štátu a po predaji ju v roku 1840 prestavali na súkromný kaštieľ.
Pozornosť si zaslúţi aj ranobaroková kaplnka sv. Anny z roku 1691.
Kroky pútnikov v Marianke smerujú predovšetkým k tzv. zázračnému prameňu. Cesta k nemu vedie okolo
šiestich kaplniek (Márie Tálenskej, Obetovania Jeţiška, Zvestovania, Navštívenie Márie, Obrezania
Jeţiška a kaplnka bez označenia) vybudovaných v rokoch 1710 aţ 1729. Na svahu pri ceste k prameňu
stojí kríţová cesta, ktorú tvorí štrnásť kaplniek. Nad studňou sa nachádza baroková kaplnka z roku 1696.
Pozoruhodným umeleckým dielom sú kamenné sochy sv. Pavla Eremitu a sv. Antona Pustovníka z roku
1736 od G. R. Donnera.
Kultúra, šport a cestovný ruch
Marianka je najstaršie pútnické miesto na Slovensku a prvé mariánske pútnické miesto v celom
Uhorsku. Pravidelne sa tu konajú tieto podujatia: Svätojánske ohne, Mariánske hody a púte (výročné,
mesačné, jarná a májová púť.
Nad Mariánkou sa rozprestiera archeologická lokalita Barania lúka. Archeologický výskum v rokoch
1986 - 1990 potvrdil, ţe bola osídlená uţ v praveku. Nad bývalým kameňolomom vedci odkryli praveké
hradisko z mladšej doby bronzovej. Zlomky, napríklad úlomok ţelezného noţa, ktoré tu objavili, sú z
obdobia 1200 aţ 1000 rokov pred našim letopočtom a patria do mladšej fázy velatickej kultúry. Hradisko
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bolo samostatnou opevnenou sídliskovou jednotkou. Malo pravdepodobne oválny pôdorys, dvojetapové
opevnenie a vstupnú bránu s valmi na oboch stranách zahnutými dovnútra. Staršie hradby zničil poţiar.
Najzachovalejšou časťou je val na východnej strane opevnenia. Na západnej strane je hradisko zničené.
Zaujímavým objavom bol nález vymaľovanej dláţky.
Tak ako Bratislava mala svojho Schőne Náciho – mala aj Marianka svoju chodiacu legendu. Volali ho
Slepý Janek, občianskym menom Ján Bolgáč. Keď oslepol mal vraj dva roky, ale na ţivobytie si vedel
zarobiť sám. Spieval a hral na harmonike a vyrábal krásne ruţence. Jeho obľúbeným miestom bola lavička
pri kríţi oproti šiestej mariánskej kaplnke – tam ho zachytil aj objektív fotografa, a tak sa Slepý Janek dostal
aj na pohľadnice.
V Mariánke sa narodili viacerí významnejší športovci: Rudolf Kus - štvornásobným majstrom bývalej
ČSR v ťaţkej váhe a kvalifikoval sa aj na Olympijské hry do Berlína a Jozef Novák slávny reprezentant
Slávie Praha.
Marianka je významným cieľom aj turistov a cykloturistov, pretoţe sa v nej stretáva červená a modrá
turistická značka a cez obec prechádzajú aj dve značkované cyklotrasy, vedúce po zaujímavých miestach
Záhoria a Malých Karpát. Nachádza sa tu CHKO Malé Karpaty.
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Plavecký Mikuláš

Poloha
Leţí na úpätí Malých Karpát dvadsaťtri
kilometrov východne od Malaciek.

História
Obec sa po prvý raz spomína v roku 1394
pod názvom Zenthmiclos. Z ďaľsích jej pomenovaní
(Santus Nicolaus, Blawacky Swaty Mikulass) sa
postupne udomácnil názov Plavecký Mikuláš. V
minulosti obec patrila k plaveckému panstvu.
Obyvatelia obce boli známi ako výrobcovia jedlého
oleja, rôznych predmetov z dreva a rezbári. V čase
existencie 1. Československej republiky bola v obci
píla, tehelňa a niekoľko mlynov.

Pamiatky
Dominantou obce je rímsko-katolícky
renesančný kostol sv. Mikuláša z roku 1718 ohradený múrom. Keďţe ho umiestnili externicky, v roku
1745 postavili v strede obce barokovú kaplnku sv. Floriána, ktorá sa zachovala dodnes.

Kultúra, šport a cestovný ruch
Plavecký Mikuláš predstavuje obec s pôvodnou ľudovou architektúrou.
Juhovýchodne od obce na svahoch Mokrej doliny sú zachované lesné spoločenstvá s výskytom
chránených druhov flóry a fauny. Na triasové vápence a dolomity sa viaţe reliéf Plaveckého krasu
s rôznymi geomorfologickými útvarmi. Na strmých úbočiach sa nachádzajú škrapové polia, krasové jamy,
priepaste, jaskyne a bralá. V blízkosti je tieţ keltské hradisko Pohanská a Plavecký hrad z 13. storočia.
Z krasových útvarov je pozoruhodná predovšetkým jaskyňa Deravá skala a Tmavá skala. Obe sa
nachádzajú v Mokrej doline. Jaskyňa Deravá skala má okrem geomorfologického významu veľké
archeologické hodnoty. Predstavuje archeologickú lokalitu, ktorá bola osídlená človekom uţ v mladšom
paleolite, to znamená v období 30- aţ 40-tisíc rokov pred naším letopočtom. A predstavuje tak miesto
najstaršej stopy po ţivote Homo sapiens na západnom Slovensku. Za čias Uhorska miesto preskúmal J.
Hillebrandt a v roku 1950 sem prišiel František Prošek. Jeho výskum potvrdil, ţe bola uţ v časoch mladého
paleolitu miestom pobytu pravekých lovcov. Existencia paleolitického človeka bolo potvrdená v neďalekej
Tmavej skale, ktorá je známa najmä nálezmi kostí jaskynného medveďa. Prístup k jaskyniam je veľmi
jednoduchý. Priamo v Plaveckom Mikuláši sa začína zelená turistická značka, ktorej súčasťou sa v hornom
konci obce stáva Náučný chodník Plavecký kras pokračujúci Mokrou dolinou. Na obe jaskyne upozorňujú
informačné tabule. V strmých stenách kaňonu Mokrej doliny nájdeme menšie jaskynné výklenky a
komíny. Kaňon býva po väčšiu časť roka suchý. Táto typická krasová dolina s vyvieračkou, jaskyňami a
povrchovými krasovými javmi, ako aj zachovalé lesné spoločenstvá s výskytom chránených a iných
zriedkavých druhov rastlín a ţivočíchov predstavuje Národnú prírodnú rezerváciu Kršlenica.
Z Plaveckého Mikuláša vedie cyklotrasa na Trstín a turistická trasa na Ostrý kameň, ktorý predstavuje
zrúcaniny gotického hradu z 13. storočia, ktorý spustol v 18. storočí.
V katastrálnom území obce sa nachádza aj CHKO Malé Karpaty.
Medzi športovými aktivitami dominuje futbal.
V tejto obci kedysi pôsobil (hoci veľmi krátko) Ján Hollý.
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Sološnica
Poloha
Leţí na úpätí Malých Karpát
kilometrov východne od Malaciek.

pätnásť

História
Má 1 450 obyvateľov a leţí na úpätí Malých
Karpát pätnásť kilometrov východne od Malaciek.
Obec sa po prvý raz spomína aţ v roku 1367 ako
Zeleskut či Zyleskuth. Názov pochádza podľa
povesti od slov slaninsko alebo solinsko, ktoré sa tu
nachádzalo. Starý nemecký názov Breitenbrunn
však môţeme preloţiť ako široká studňa. Sološnica
patrila dlhé storočia k plaveckému panstvu.
Vystriedala viacerých majiteľov: grófov zo SV. Jura
a Pezinku, Szerédyovcov, Salmovcoc, Balassovcov.
V 18. storočí tu pracovala okrem mlyna aj papiereň.
Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, ale aj
výrobou
dreveného
riadu,
tkáčstvom
a
koţušníctvom – pracovalo tu aţ 35 majstrov
koţušníkov. V Sološnici bola aj pálenica a veľký
panský majer. V polovici 19. storočia v obci vypukol
veľký poţiar. Zhoreli všetky domy, kostol i fara a
zahynulo veľa obyvateľov. Postupne však obec obnovili a ţivot sa vrátil do normálnych koľají. Do 20.
storočia sa zachovala výroba dreveného riadu, pálenie vápna a tkáčstvo.
Pamiatky
Najvýznamnejšou kultúrno-historickou pamiatkou obce je rímsko-katolícky kostol Všetkých
svätých, ktorý postavili v roku 1699 na mieste starého kostola zo 14. storočia (jedného z najstarších na
celom Záhorí). Kostol je pôvodne barokový s niektorými renesančnými prvkami. Renovovali ho v roku 1711.
Ďalšou historickou pamiatkou je kalvária s desiatimi menšími kaplnkami a jednou väčšou uprostred. Medzi
kultúrne pamiatky v obci patrí Píla po Alexandrovi Nottnom z roku 1880.
Kultúra, šport a cestovný ruch
V obci sa moţno venovať nohejbalu, volejbalu, futbalu a minifutbalu. V týchto špotových
disciplínach sa konajú aj kaţdoročné súťaţe a turnaje. Z kultúrno-športových podujatí je potrebné
spomenúť aj Novoročný výstup na Petrklín a májový výstup do jaskyne Hevírňa.
Tieto podujatia súvisia s ďalšou oblasťou, ktorá je pre túto obec typickou a síce pešia turistika
a cykloturistika. Obcou prechádza cyklotrasa známa ako Malokarpatská magistrála. V rámci pešej
turitiky je obľúbený výstup na Vysokú a odtiaľ pokračovanie na Vápennú, čiţe Roštún. Oba výstupy sú
súčasťou Štefánikovej magistrály s červenou značkou. Skaly Malej Vápennej bývali kedysi horolezeckým
eldorádom. Teraz patria sokolovi rárohovi. Aby bol výhľad z vrcholu ešte lepší, pribudla v roku 2008 na
vrcholový betónový obelisk plošinka, ktorá ho zmenila na miniatúrnu rozhľadňu. Hrebeň Veľkej Vápennej
je v súčasnosti pre verejnosť uzavretý.
Turisti tieţ obdivujú Národnú prírodnú rezerváciu Roštún. Rezervácia sa nachádza v katastrálnom území
Sološnice a Plaveckého Podhradia. Do územia patrí hrebeň Veľkej Vápennej, bralá Malej Vápennej a
Čertovu dolinu. Geologický podklad tvoria súvrstvia vápencov a dolomitov. Územie je bohaté na škrapy,
skalné veţe, je tu tieţ vytvorený podzemný kras s puklinovými priepasťami a jaskyňami. V podzemných
priestoroch sa nachádzajú kolónie netopierov. Bola vyhlásená v roku 1953 na rozhlohe 109 ha. Novou
vyhláškou z roku 1988 boli zmenené hranice. Dnes má rozlohu 333,31 ha. Bola zriadená na ochranu
krasových javov a zachovalých lesných spoločenstiev Malých karpát s chránenými a ohrozenými druhmi.
Z obce sa dá dostať turistickými chodníkmi aj k hradu Ostrý kameň, Červený kameň a hrad Korlátko, tie sa
však nachádzajú uţ mimo katastrálneho územia obce Sološnica.
Cez Obec preteká Sološnický potok prameniaci v Malých Karpatoch, čiastočne napájaný viacerými
prameňmi (Holba grunty, Tmavá, Hoštúnek).
Časť katastrálneho územia tieţ leţí v CHKO Malé Karpaty.
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Suchohrad

Poloha
Leţí pri rieke Morava, trinásť kilometrov
západne od Malaciek.

História
Obec sa v prvej písomnej zmienke z roku
1511 spomína pod menom Dyrenpurg. V minulosti
sa po maďarsky zapisovala pod názvom Dimburg a
po nemecky ako Durnburg. Od roku 1948 sa nazýva
Suchohrad. V 16. storočí obec patrila k plaveckému
panstvu. Obyvatelia Suchohradu sa zaoberali
poľnohospodárstvom a rybolovom na rieke Morava,
ktorá v chotári často menila koryto.
Často sa uvádza, ţe názov pochádza z nemeckého
Dürnburg, čo vo voľnom preklade znamená „suchý
hrad“. Osada bola zrejme vybudovaná v mokrej
pririečnej oblasti na suchom vyvýšenom mieste.
K minulosti obce neodmysliteľne patria aj rôzne
spolky a organizácie, ktoré svojou aktívnou činnosťou prispievali k obohateniu kultúrneho a spoločenského
ţivota obyvateľov (Spolok sv. Jozefa, ochotnícky divadelný spolok, Spolok sv. Vojtecha, Sokol, dobrovoľný
hasičský zbor, tanečné a hudobné skupiny, atď.).

Pamiatky
Najhodnotnejšou historickou pamiatkou obce, ktorá sa ţiaľ nezachovala, bol barokový kostol sv.
Floriána, postavený v roku 1717 na obecnom cintoríne. Pre zlý technický stav bol kostol v roku 1912
úradne zatvorený. Na jeho mieste postavili v roku 1935 nový rímsko-katolícky kostol. Bol postavený na
sviatok Krista Kráľa, a preto okrem pôvodného názvu kostol sv. Floriána je zauţívaný aj názov kostol Krista
Kráľa.

Kultúra, šport a cestovný ruch
V obci pôsobí Divadlo pod lipami, ktoré pokračuje v tradícii ochotníckeho divadla v Suchohrade,
ktorá bola na dlhé roky prerušená.
Moţno tu vidieť pozostatky z čias, kedy tu mali svoj poľovný revír Pálffyovci, ktorí tu neskôr v 18.
storočí postavili dokonca na cintoríne kostol a za dedinou majer s pánskym sídlom, revírnickym bývaním,
pálenicou, pekárňami, kováčovňou, stajňami a maštaľami i bytmi pre sluhov a bírešov. Dnes je z tejto krásy
moţné vidieť len zvyšky. Za zmienku stojí aj výskyt obrovských pivníc, kde sa vraj mohol obrátiť i voz
s koňmi.
Pozostatkom z medzivojnovej doby sú ropíky – bunkre, ktoré slúţili ako úkryt v tomto ťaţkom období.
Športovo sa dá vyţiť na futbalovom ihrisku a detskom ihrisku, ktoré je rozšírené o nohejbalové (slúţi aj
ako tenisové ihrisko) a volejbalové ihrisko. Zavítajú sem aj priaznivci pešej turistiky a cykloturistiky.
Celé územie sa nachádza v CHKO Záhorie. Od roku 1993 sú tu vyhlásené aj dve prírodné rezervácie:
Bogdalický vrch a Šmolzie, ktoré patria aj medzi územia európskeho významu podľa Natury 2000. Obe
boli vyhlásené za účelom zachovania zvyšku luţného lesa na Záhorskej níţine s pôvodnou drevinovou
skladbou.

38

Informačná databáza o území okresov Malacky, Bratislava II a IV
RRA Záhorie, 2009

Záhorská Ves
Poloha
Obec leţí na brehu rieky Moravy sedemnásť
kilometrov západne od okresného mesta Malacky,
rieka Morava ju obteká zo severu, západu i juhu,
obec sa mierne vtláča do Moravského. Záhorská
Ves je najzápadnejšou obcou Slovenska.
História
Záhorská Ves má 1 680 obyvateľov , od
Rakúska ju oddeľuje práve rieka Morava, za ktorou
sa nachádzajú obce Angern an der March,
Mannersdorf, Dürnkrut, Stillfried (tu sa odohrala
bitka medzi Rudolfom Habsburským a Otakarom
Přemyslom II. roku 1278, ktorá skončila poráţkou
Otakara).
Obec sa po prvý raz spomína v roku 1301 pod
názvom
Magyarfalu v súpise
všetkých
obcí
v Uhorsku, vydanom v Budapešti pod názvom
Magyarország vármegyei és városai, Pozsony
vármegyei (Stolice a mestá maďarskej krajiny,
Bratislavská stolica). Staršia generácia dodnes
pouţíva jej starý názov – Uhorská Ves, po nemecky Ungereigen. Vtedy tu bol pánom syn Andreja Magariho
Tomáš a roku 1910 bol majiteľom obce Jakub Jánoki. Za feudalizmu to bola poddanská dedina panstva
hradu Plaveč (malackého panstva). V 16. storočí bola obec prevrstvená chorvátskymi kolonistami.
Nachádzala sa na dôleţitej obchodnej ceste spájajúcej Malacky s Gänserndorfom. Bolo tu mýto
(tridsiatková stanica, vyberala sa jedna tridsatina z ceny tovaru) a prevoz cez Moravu. Neskôr sa
intenzívne vyuţíval drevený most medzi Záhorskou Vsou a Angernom. Roku 1678 bol v obci postavený
jednoloďový barokový kostol, zasvätený sv. Michalovi a sv. Kataríne, slúţil veriacim 260 rokov v časti
Zákostelí, v roku 1937 na Vianoce sa ale pod ťarchou veriacich preboril chórus a tak sa rozhodlo kostol
zbúrať, čo sa stalo roku 1938. Nový kostol postavili roku 1940 v strede dediny, posvätený bol 15.augusta
1940 a zasvätený opäť sv. Michalovi a sv. Kataríne. Do nového kostola preniesli kostolné zariadenie , aj
zvony a organ, len staré lavice vymenili za nové. V rokoch 1703 – 1711 cisárske vojská dedinu
vydrancovali, dedina vyhorela a aj most bol zničený. V 18.storočí sa obec dostala do rúk Pálfiho rodiny,
Mikuláš Pálfi tu bol pánom aj v 19. storočí i začiatkom 20.storočia. Roku 1820 mala ale obec uţ 112 domov
a 800 obyvateľov. Jednotriedna rímsko-katolícka škola bola otvorená r. 1837, r.1886 bola k nej pristavená
ďalšia trieda. Ţidovská škola bola postavená r. 1880. Obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohospodárstvom,
obyvatelia boli roľníci, pestovali zeleninu, ktorú spolu s výrobkami z prútia a tŕstia vozili na trhy do Viedne
a okolia. Roku 1870 bol spoločnosťou okolo Maxa Löwbeera postavený cukrovar (svojho času najväčší
v strednej Európe) a hneď na to aj liehovar. Na konci 19. storočia sa po obnovenom drevenom moste do
cukrovaru v Záhorskej Vsi prepravovala po úzkokoľajnej ţeleznici cukrová repa z viacerých susedných
rakúskych dedín. Začiatkom apríla 1945 ustupujúce nemecké fašistické vojská most zničili.

Pamiatky
Prvý kostol bol v Záhorskej Vsi postavený roku 1678 v barokovom slohu a bol zasvätený sv.
Michalovi archanjelovi a sv. Kataríne mučeníčke. Na Vianoce roku 1937 sa chórus pod ťarchou
veriacich prevalil, a preto v roku 1938 kostol zbúrali. Nový renesančný kostol postavili v roku 1940. Kostol
stojí na úplne inom mieste ako starý kostol. Stojí na mieste prvej jednotriednej cirkevnej školy z roku 1837.
Projektantom bol Ing.arch. Fr. Florians, stavbu vykonávali stavitelia Štern a Blaţko z Malaciek.Kostol je
rovnako ako ten pôvodný zasvätený sv. Michalovi archanjelovi a sv. Kataríne. Medzi ďalšie sakrálne stavby
patria kríţe z rokov 1802, 1820, 1872, 1889, 1904 a Boţia muka r. 1905. V obci sa tieţ týčia sochy sv.
Vendelínka, sv. Floriána a sv. Jána Nepomuckého. Nájdeme tieţ Pamätník povodniam z r. 1941
a 1947 a Pomník padlým z I. a II. svetovej vojny. Obec sa môţe pýšiť aj kaplnkou sv. Rocha z roku
1900 a kaplnkou Svätej rodiny z roku 1896.
Kultúra, šport a cestovný ruch
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Po otvorení hraníc s Rakúskom sa obnovujú čulé styky medzi starostami obcí, spolkami, školami,
kultúrne a spoločenské podujatia spájajú obyvateľov oboch štátov, občania chodia za prácou do Rakúska,
oba brehy spája kompa, ktorá je neustále vyuţitá. Po roku 2010 sa plánuje vybudovanie mostu nad
riekou Morava, čím sa zabezpečilo efektívnejšie spojenie medzi obcami Záhorská Ves na slovenskej
strane a rakúskou Obcou Angern an der March.
V obci funguje aj Regionálne cezhraničné impulzné centrum (Regionálna cezhraničná informačná
kancelária), ktoré vzniklo za účelom koordináciu rozvojových aktivít a zlepšenia spolupráce a
informovanosti medzi subjektami na obidvoch stranách hranice, posilnenie cestovného ruchu a zlepšenie
ţivotných podmienok oboch prihraničných obcí a okolitých území.
V ostatných rokoch oţíva kultúrny a spoločenský ţivot v obci, známe sú podujatia po celom Záhorí
i Marchfelde: Uhranský somíc, Marchlandské trhy v Angerne, pochovávanie pani Basy, koncerty
umelcov v kostole sv. Michala (výročia Lucie Poppovej, chrámové zbory k výročiu sv. Cyrila a Metoda),
Ľadové medvede, benefičné koncerty v KD, spevokol Uhranka a Uhrančatá, aktivita spolkov Kultúrneho spolku Uhranská perla (členovia vybudovali detské ihrisko Slniečko) a Rybárskeho spolku
Morava (postavili rybársky areál, Rybársky dom, kde organizujú podujatia, napríklad Uhranský somíc vţdy.
Ďalšími podujatiami sú Spomienka na zosnulých, Deň matiek, Úcta k starším, detské karnevaly,
Hodové strašidlá, výstavky prác krúţku detských rúk, divadielok, slávnosť príchodu jari (pochovanie
Moreny do rieky Moravy), Poľovníci deťom, Hasičské dni a Jánske ohne.
V roku 2007 bola v obci odhalená pamätná tabuľa Ľudovítovi Štúrovi, ktorý cez obec utekal pred
zatykačom uhorských úradov. Pamätná tabuľa je odhalená aj v Ulici Lucie Poppovej na rodnom dome
tejto svetoznámej slovenskej opernej speváčky sopranistky. Obec je tieţ rodiskom Leopolda Danihelsa,
ktorý bol predsedom Svetového kongresu Slovákov.
Ďalšou zaujímavosťou je Uhranské múzeum v budove colnice na hraniciach s Rakúskom.
V budúcnosti sa plánuje postaviť v obci aj drevená zvonička.
Aj v tejto obci sa našli pozostatky z obdobia pred druhou sv. vojnou – bunkre.
Obcou prechádza aj cyklotrasa –Moravská cyklomagistrála. Z ďalších športov spomenieme hokejbal
a futbal.
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Jablonové
Poloha
Leţí pod úpätím Malých Karpát pätnásť
kilometrov juţne od Malaciek.
História
Obec bola osídlená uţ vo veľkomoravskom
období. Prvá písomná zmienka pochádza z roku
1206. Sídlo sa spomína ako Jablan (po maďarsky
Almás, po nemecky Apfelbaum). Obec najskôr
patrila grófom zo Sv. Jura a Pezinku, neskôr sa
stala súčasťou plaveckého panstva. V 17. storočí sa
tu nachádzala sklárska huta. Počas Rákocziho
povstania v roku 1708 obec vypálili. Jablončania boli
známi rezbári – vyrezávali tradičné piesty na pranie
a vaľkanie a drevené sošky. Okrem toho sa venovali
maľovaniu nábytku, výrobe dreveného riadu,
tkáčstvu a košikárstvu. V ľudovej architektúre sa
obec preslávila maľovanými ohniskami. Maliarsky
nanášali biely rastlinný ornament na zelený podklad
prstom a štetcom, na hviezdice pouţívali zemiakové
razidlá. Máloktorá slovenská obec mala svoj erb uţ
začiatkom 17. storočia. Podľa historikov sú na erbe
Jablonového zobrazené kvety divých jabloní. Stromy divých jabloní mali v 11. a 12. storočí obrannú
funkciu, pre svoju tvrdosť a pichľavé konáre. Osudy obce boli veľmi pohnuté. Obec prestála Thökölyho
povstanie, nájazdy Turkov na Viedeň, v roku 1708 ju dvakrát vypálili cisárski ţoldnieri, v 19. storočí ju trikrát
postihla cholera (náhradný cholerový cintorín je dodnes), niekoľkokrát vyhorela. Celková rozloha katastra je
4242 ha, z čoho takmer polovicu tvoria lesy, zvyšok je orná pôda a lúky. Preto sa obyvatelia väčšinou
zaoberali poľnohospodárstvom, domáckym spracovávaním dreva, výrobou dreveného náradia a
drevorubačstvom. V obci bolo 5 mlynov.
Pamiatky
K stavebným pamiatkam obce patrí pôvodne renesančný rímsko-katolícky kostol sv. Michala
Archanjela (spomína sa uţ v roku 1561). Postavili ho v roku 1669. Väčšie opravy na kostole boli v roku
1842 po poţiari. Prestavali ho v roku 1894. Z tohto obdobia pochádza aj interiér kostola. V obci je
zachovaný a udrţiavaný ţidovský cintorín. V časti katastra obce, zvaného „Hute“, sa nachádzajú zvyšky
sklárskej huty zo 17. storočia.. Medzi Jablonovým, Pernekom a Pezinkom bolo banské územie na ťaţbu
mangánovej rudy. K ďalším pozoruhodnostiam patrí kaplnka sv. Trojice z roku 1886.
Kultúra, šport a cestovný ruch
Od roku 1996 sa koná v obci „Sviatok Pomoravia“ – kultúrny a športový festival regiónov Záhoria,
Juţnej Moravy a Dolného Rakúska. Na slávnostiach sa prezentujú rôzne spevácke, hudobné a tanečné
súbory a skupiny zo spomínaných regiónov. Priestor majú i rôzni drobní výrobcovia, remeselníci a
predajcovia. Súčasťou slávností je kaţdý rok i bohatý športový program.
Ďalšou zaujímavou akciou je „Jablkové hodovanie“, ktoré ponúka ochutnávky jabĺk, jablkových koláčov,
muštu a štiav, ochutnávka vín a ďalší pestrý sprievodný program.
Za zmienku stojí aj občianske zdruţenie Jablonka zamerané na ekológiu, ktorej poslaním je
prostredníctvom dobrovoľných aktivít zachovávanie tradícií, ochrana kultúrnych a prírodných hodnôt a
najmä trvalo udrţateľný rozvoj regiónu. Dôleţitým cieľom je výchova detí a mládeţe k aktívnemu postoju
k ţivotu.
Nad obcou sa vypína Turecký vrch, v okolí ktorého sa konávajú armádne cvičenia.
Územie obce spadá do CHKO Malé Karpaty.
Ako všade na Záhorí je populárnou aktivitou šport a to najmä futbal. V areáli miestneho futbalového
štadióna bol vybudovaný športový komplex.
V obci pôsobil Ján Galbavý, predstaviteľ kultúrneho ţivota na Slovensku. S jeho menom sa spája
záchrana Ľudovíta Štúra po vydaní zatykača pre poburovanie ľudu. Ján Galbavý ho ukryl a túto udalosť
pripomína pamätná tabuľa na budove miestnej fary. Významným rodákom obce je akademický maliar
Ján Ţelibský.
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Kuchyňa
Poloha
Leţí na úpätí Malých Karpát šestnásť
kilometrov od Malaciek.
História
Po prvý raz sa spomína v roku 1206 ako
Cuhnamezej. V období prvej písomnej zmienky
patrila hradu Bratislava, neskôr grófom zo Sv. Jura a
Pezinku a od 16. storočia bola súčasťou plaveckého
panstva. Z pôvodných pomenovaní Chuhna (1238),
Cohnha (1244) a Kuhna (1291) sa v 19. storočí
ustálil názov Kuchyňa (po nemecky Kuchel). K
tradičným remeslám miestneho obyvateľstva patrila
výroba dreveného náradia a brezových metiel, ktoré
predávali aţ v Bratislave. Kuchynčania boli okrem
toho známi zberom a predajom liečivých rastlín. V
chotári obce sa nachádzali dva panské majere a
známe poľovnícke revíry bohaté na lovnú zver.

Pamiatky
Ku kultúrno-historickým pamiatkam patrí rímsko-katolícky barokový kostol sv. Mikuláša z roku
1701, ktorý postavili na mieste staršieho kostola z roku 1531. Obkolesuje ho obranný múr. Neďaleký
poľovnícky kaštieľ pochádza z roku 1885. V obci tieţ nájdeme kaplnky sv. Anny, Panny Márie a sv.
Rocha, všetky pochádzajúce z obdobia pred rokom 1700.

Kultúra, šport a cestovný ruch
Obec Kuchyňa predstavuje východisko turistov do Malých Karpát, medzi najzaujímavejšie
turistické trasy patrí pešia túra na Vysokú, Vývrat, Piesok – Zochovu chatu, Zumberg, Dreváreň a Čermák.
Je obľúbenou lokalitov pre chalupárov a záhradkárov. Športové vyţitie ponúka neďaleká vodná nádrţ
Vývrat i vodná nádrţ Kuchyňa. Ďalším športom, ktorému sa v obci darí je futbal.
Závideniahodným je určite aj nový reprezentatívny kultúrny dom, ktorý je pravdepodobne najväčší a
najmodernejší na Záhorí.
Obec Kuchyňa je známa aj svojím letiskom, ktoré kaţdoročne privíta mnoţstvo návštevníkov na Dni
otovrených dverí. Program tvoria letové a pozemné ukáţky výzbroje a techniky Ozbrojených síl Slovenskej
republiky.
Územie je súčasťou CHKO Malé Karpaty.
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Pernek
Poloha
Leţí na úpätí Malých Karpát dvanásť
kilometrov juhovýchodne od Malaciek.
História
Najstaršia písomná zmienka o obci
pochádza z roku 1206. Obec sa zapisovala sko
Misla, neskôr ako Misle. Podľa legendy pochádza
názov Perneka od slova perník – podľa rodiny
Perníčkovcov, ktorá bývala v niekoľkých malých
domoch v strede obce nazvanej Tŕnie. Obec bola
súčasťou plaveckého panstva. K zaujímavosti
stredovekej obce patrili bane na zlato a striebro,
neskôr na pyrit. Jej obyvatelia boli známi ako dobrí
povozníci.
Pamiatky
Z
kultúrno-historických
pamiatok
je
významný rímsko-katolícky kostol sv. Ducha z
rokov 1672 aţ 1675 s klasicisticky upravenou
fasádou. V pôvodnej podobe sa zachoval barokový
interiér kostola, maľovaný strop a mozaikové okná.
Pamätihodnosti obce dopĺňa kalvária, ktorú vybudovali v roku 1803. V obci bola v roku 1815 postavená
kaplnka zasvätená úcte sv. Vendelína. Nakoľko sa v kaplnke nachádzal aj obraz sv. Anny, na tieto dva
sviatky sa konala na tomto mieste omša. Pôvodná kaplnka bola v roku 1966 z dôvodu bytovej výstavby
zbúraná. Jej malá časť (kríţ) sa zachoval dodnes, stojí na opačnej strane cesty ako pôvodná kaplnka.
Kultúra, šport a cestovný ruch
Súčasný Pernek leţí na dôleţitej dopravnej komunikácii prechádzajúcej cez hrebeň Malých Karpát.
Vyuţíva sa ako medzinárodná dopravná cesta. Obec Pernek je centrom pešej turistiky aj cykloturistiky,
letnej a zimnej turistiky i poznávacieho turizmu zameraného na ľudovú architektúru.
Z hľadiska moţností pešej turistiky je moţné podniknúť výlety priamo z obce po modrej a po ţltej značke.
Modrá značka vedie do Podbabskej doliny, kde sa nachádza bývalé letné kúpalisko.
Zaujímavosťou trasy označenej ţltou značkou je, ţe sčasti vedie po trase úzkokoľajnej ţelezničky, ktorá
začiatkom 20. storočia slúţila na zvoz rudy z baní k ţeleznici. Súčasťou ţelezničky sú dve oporné steny,
prerušené celkom tromi priepustkami. Na vnútornej stene jedného z nich je vyrytý letopočet 1917. Na trase
turistického chodníka objavíme aj zbytky kamennej rampy pod starými štôlami.
Cykloturistiké chodníky vychádzajúce z obce Pernek nás zavedú k Pezinskej Babe. Z Perneka cez Malacky
a Gajary prídeme na cykloturistickú trasu vedúcu popri rieke Morave.
V sedle hlavného hrebeňa Malých Karpát, na Pezinskej Babe (572 m. n. m.), sa nachádza známe
stredisko letnej a zimnej turistiky a lyţovania. Nachádzajú sa tu 3 lyţiarske trate s dĺţkou 500, 700 a 1
000 m a 5 vlekov. Sú tu trate na beţecké lyţovanie s dĺţkami 1, 2 a 5 km a dráha na sánkovanie.
Celková dĺţka zjazdoviek je 2,9 km a z nich je 2,4 km umelo zasneţovaných. Kombinácia ľahkých a
stredne náročných lyţiarskych terénov je vhodná pre začínajúcich lyţiarov, no zároveň poskytuje moţnosť
zdokonalenia techniky lyţovania. Rodičia s deťmi majú moţnosť vyuţiť detský vlek, prípadne lyţiarsku
škôlku, ktoré sa nachádzajú v areáli strediska. V ponuke je aj večerné lyţovanie s dĺţkou osvetlených
tratí 500 metrov. Pezinská Baba začína svoju zimnú sezónu v decembri a trvá do apríla. Pezinská baba je
aj dejiskom kaţdoročných automobilových pretekov do vrchu.
Čo sa týka zimnej turistiky, v okolí Perneka existujú nenáročné lyţiarske túry po turistických značených
trasách, napr. na Zochovu chatu, z Kamzíka aţ na Babu a ďalej do Sklenej Huty po Štefánikovej
magistrále. Rekreačnou lokalitou je aj Podbabská dolina.
Územie obce sa nachádza v CHKO Malé Karpaty a okolie obce je tieţ bohaté na výskyt mnohých druhov
húb.
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Plavecký Štvrtok
Poloha
Leţí na Borskej níţine šesť kilometrov juţne
od Malaciek.

História
Obec vznikla pravdepodobne v 11. aţ 12.
storočí na pohraničnom území uhorského štátu, kde
stráţnu sluţbu vykonávali kmene Lovcov. V druhej
polovici 12. storočia uţ pravdepodobne bola trhovou
osadou o čom svedčia jej názvy Cheturtuchyel a
Chtwerkthek (miesto, kde sa vo štvrtok usporadúva
trh). Po prvý raz sa spomína v roku 1206 v darovacej
listine uhorského kráľa Ondreja II. Vtedy sa dostala do
vlastníctva rodu Hunt – Poznan, neskôr patrila k
plaveckému panstvu. V roku 1720 v obci pracovali tri
mlyny, čo znamená, ţe uţ v tomto období bol
Plavecký
Štvrtok
(po
nemecky
Zakendorf,
Zahnendorf) stredne veľkou osadou. Jeho obyvatelia
sa zaoberali poľnohospodárstvom, najmä pestovaním
zeleniny a výrobou dreveného náradia.
Pamiatky
Z historických pamiatok obce spomenieme pôvodne gotický rímsko-katolícky kostol Nanebovzatia
Panny Márie zo 14. storočia. Jeho významnejšie stavebné úpravy sa viaţu k 17. storočiu, keď pribudla
nová klenba. V 19. storočí opäť upravili.

Kultúra, šport a cestovný ruch
V chotári obce sa na ploche 3,4 ha nachádza štátna prírodná rezervácia Bezodné s vyvieračkou,
jazerom a rašeliniskom s pôvodnou vegetáciou. Na tomto území hniezdi veľa druhov vodného a
močiarneho vtáctva. Celý komplex predstavuje vzácnu lokalitu typických vegetačných útvarov Záhorskej
níţiny. Neďaleko Plaveckého Štvrtka uprostred borovicových lesov leţí vyhľadávané miesto letnej rekreácie
– Kamenný mlyn. Hotel, autocamping, chatová osada, motorest, reštaurácia a vináreň ponúkajú príjemné
prostredie pre domácich aj zahraničných návštevníkov. Okrem toho ponúka vo svojom areáli športové
moţnosti rôzneho druhu. Je moţné si zahrať pláţový volejbal, bedminton, stolný tenis, nohejbal a
futbal. K dispozícii je i fitness centrum Ďalšie moţnosti športového vyţitia sú minigolf, bazén,
prechádzky v okolitých lesoch a turistika v Malých Karpatoch a na blízke hrady (Pajštún, Devín, Plavecký
Hrad a iné). Neďaleko je jazero s peknými pieskovými pláţami, ktoré sa vyuţíva na rekreačné účely a na
rybolov. V ostatných rokoch býva voda v jazere znečistená sinicami a brehy čoraz viac zarastajú rákosím,
takţe ubúdajú prirodzené pieskové pláţe.
Na Kamennom Mlyne sa v lete konajú rôzne hudobné podujatia, ale aj výstavy psov a zraz motoriek.
Ako takmer vo všetkých obciach na Záhorí aj v Plaveckom Štvrtku sa darí futbalu.
Pre milovníkov kultúry má svoje dvere otvorené Záhradná galéria, kde nájdu diela maliarov, výtvarníkov
i sochárov.
Členovia potápačského klubu organizujú na pieskovni uţ tradičnú jarnú akciu "Odomykanie vody".
Obnovenou tradíciou je „zaviazanie zvonov“ - jedna zo symbolík Veľkej Noci. Umlčané zvony majú
symbolizovať apoštolov,ktorí dobre poznali Jeţiša, keď ho však chytili, oni zo strachu pred Ţidmi sa skryli
a umĺkli ako zvony na veţi. Po zaviazaní zvonov nastupujú tzv.rapkáče, Skupiny mladých sa v čase
zaviazaných zvonov rozídu po dedine a rapkaním pripomenú občanom jednu zo symbolík Veľkej Noci.
Rapkanie symbolizuje nepríjemný krik zmanipulovaného davu pri Jeţišovom súde pred Pilátom a aj rachot
praskajúcich skál a zemetrasenie pri Kristovom umieraní.
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Studienka
Poloha
Leţí v centrálnej časti Borskej níţiny pätnásť
kilometrov severovýchodne od Malaciek.
História
Obec sa po prvý raz spomína v roku 1592
pod názvom Hausbruun. Z tohto názvu sa neskôr
vyvinul maďarský názov Hasprunka a nemecký
Hausbrunn (haus – dom, domáci, brunn – studňa).
Názov
pravdepodobne
podmienila
blízkosť
studne. Prekladom nemeckého názvu vzniklo
dnešné slovenské pomenovanie – Studienka. Obec
v minulosti patrila k plaveckému panstvu. Je
zaujímavé, ţe uţ v roku 1715 mala päť mlynov. Na
začiatku 19. storočia v nej ţilo 1 250 obyvateľov.
Okrem poľnohospodárstva sa zaoberali lisovaním
ľanového oleja, tkaním konopného plátna,
košikárstvom (plietli koše z korienkov borovice a
agáta) a pálením smoly.
Pamiatky
Z
kultúrno-historických
pamiatok
sa
zachoval rímsko-katolícky barokový kostol sv. Štefana Kráľa postavený v rokoch 1682 aţ 1688 s
obranným múrom. Zaujme aj baroková zvonica z 18. storočia a Chválanská kaplnka. V obci sa nachádza
aj Štefánikov dom, kde sa uskutočňujú divadelné predstavenia.
Kultúra, šport a cestovný ruch
V juţnej časti chotára obce tečie potok Rudava. Jeho okolie vyhlásili za chránenú krajinnú
oblasť. Studienku je známa ako hubárska oblasť, ktorú v sezóne kaţdý deň navštevujú stovky hubárov
zo širokého okolia. Okolité borovicové lesy sú rajom poľovnej zveri.
Priaznivé podmienky na svoj rozvoj tu má futbal, volejbal a stolný tenis. V obci je veľmi aktívny aj
turistický oddiel, ktorý kaţdoročne organizuje turistický pochod pod názvom Hasprunská 50-ka a v roku
2009 usporiadal uţ 20. ročník tohto pochodu. Silnú podporu v obci má ţenský volejbal, ktorý patrí k špičke
na Slovensku. V obci sa tieţ nachádzajú tenisové kurty, volejbalové a viacúčelové ihrisko. V auguste, v
čase letných prázdnin sa odohráva pláţový volejbal na pláţovom volejbalovom ihrisku. V auguste sa
tieţ uskutočňuje tenisový turnaj o putovný pohár starostu obce.
Nachádzajú sa tu aj dva rybníky a to na Tančibokoch a Juríkoch a sú obľúbené najmä pre moţnosť
rybolovu.
Počas celých vianočných sviatkov sa odohrávajú aj Vianočné športové hry. Ak zamrzne obecný rybník,
vtedy sa na ňom hrá ľadový hokej. Kaţdý športuchtivý záujemca je vítaný na Záhoráckej cyklomagistrále,
ktorá sa dá prejsť peši alebo na bicykli. Pobyt v prírode je moţné vyskúšat aj v sedle koní.
Vianoce sú aj obdobím konania Vianočných koncertov detského speváckeho zboru Úsmev, ich dejiskom je
kostol.
Populárnou spoločenskou akciou je Hasprunský dubák. Má za cieľ prezentovať organizácie činné v tejto
obci formou propagačných fotografických tabúľ a výstavy studienskych trofejí. Snaţí sa tieţ pritiahnuť
predajcov trhových a netradičných tovarov pre návštevníkov Hasprunského dubáka. Základom podujatia je
dedinský jarmok, pre návštevníkov sú pripravené rôzne vystúpenia, sprievodné akcie a stánky. Podujatie
prezentuje myšlienku upevňovania spolupatričnosti a vzájomnej informovanosti formou prezentácie
a zábavy a je súčasťou Dní Bratislavského samosprávneho kraja.
Posedenie pre občanov na poľovníckej chate organizuje kaţdoročne poľovnícke zdruţenie. V prostredí
lesa poľovníci vytvoria oddychový víkend spojený s varením poľovníckeho guláša z diviny, pečením
cigánskych pečienok a predajom občerstvenia a tomboly. Ceny v tombole sú pri závere dňa losované. Pre
deti je deň spestrený streľbou zo vzduchoviek na poľovnícke terče diviaka. Uskutočňuje sa na konci letných
prázdnin.
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Velké Leváre
Poloha
Leţia na Borskej níţine pri potoku Rudava
desať kilometrov severne od Malaciek.
História
Obec sa po prvý raz spomína v roku 1378
pod názvom Noglew. V prvých listinách sa uvádza
ako osada lukostrelcov, ktorí stráţili pohraničnú
pevnosť. Aj nemecké pomenovanie Grosschutzen
naznačuje, ţe šlo o stráţnu pohraničnú osadu.
Vývoj názvu je spoločný s vývojom názvu Malých
Levárov, len s tým rozdielom, ţe Veľké Leváre mali
vţdy predponu nagy alebo groos (veľký).
Najzaujímavejšie v histórii Veľkých Levárov bolo 16.
storočie. Najprv sa tu usadili chorvátski kolonisti a v
roku 1588 na pozvanie levárskeho pána Jána
Bernarda z Lembachu prišli habáni (nazývaní aj
hutterskí bratia, anabaptisit alebo novokrstenci). V
roku 1592 tu postavili okolo štvorcového námestia
habánsky dvor viac ráz spustošený. Obec tvorila
osobitné panstvo a habáni, keď sa chceli vyhnúť
drancovaniam a vypáleniam dvora, museli si
kupovať od majiteľov panstva Veľkých Levárov (Lembachovcov, Kolonitzovcov)ochranu. Habánsky dvor
neustále rástol a v roku 1723 mal pribliţne 500 obyvateľov, ktorí sa neskôr postupne asimiloval s miestnym
obyvateľstvom. Veľké Leváre sa od polovice 18. storočia rozvíjali ako zemepanské mestečko s jarmočným
a trhovým právom. V 19. storočí vznikli viaceré cechy (čiţmári, krajčíri, mäsiari). Pracoval tu panský
pivovar, pálenica, parný mlyn a tehelňa. Obyvatelia boli v minulosti známi aj ako vynikajúci pernikári.
Tradičné výrobky sa nezachovali.
Pamiatky
Najvýznamnejšia stavebná a historická pamiatka Veľkých Levárov – habánsky dvor – leţí na
západnom okraji obce pri ceste do Malých Levárov, na juţnom svahu s výhľadom na rovinu, cez ktorú tečie
Rudava. Je to najväčšia zachovaná lokalita pôvodného obydlia habánov v Európe. V čase svojho
najväčšieho rozmachu mala 35 domov. Domy, ktoré stoja okolo štvorcového námestia (rínku), sú z hliny
nabíjanej do stien s prútenou výplňou. Typické sú pre ne vysoké slamené strechy s podkrovnými izbami.
Habánsky dvor vţdy pútal pozornosť svojou čistotou. Machovo-zelená farba slamených striech príjemne
kontrastovala so svietivo-bielymi múrmi. Na námestí sa okrem obytných domov nachádza kaplnka a
zámočnícka dielňa s keramickým reliéfom na štíte, ktorý pochádzal ešte z čias príchodu habánov. Pre
jedinečnosť a zvláštnosť konštrukcie vyhlásili habánsky dvor za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry.
Uţ v roku 1972 vzniklo v obci Habánske múzeum, ktorého základom sa stala súkromná zbierka rodiny
Izerovcov rozšírená o dary miestnych občanov. Najcennejšími exponátmi sú nástroje a výrobky kováčskej
dielne, fajansové výrobky a cechálie. Dominantou obce je barokový rímsko-katolícky kostol Panny Márie s
dvojveţovým monumentálnym, bohato členeným priečelím. V roku 1729 ho dal na počesť 50. výročia
poráţky tureckých vojsk pri Viedni postaviť viedenský arcibiskup a kardinál Ţigmund Kollmitz. Kostol
postavili na mieste bývalého dreveného kostolíka. Je to jednoloďová, na Slovensku ojedinelá baroková
stavba s dvoma veţami. Vnútorné usporiadanie kostola sa zachovalo v pôvodnej podobe. Hlavný oltár je
pôvodný barokový, zhotovili ho z dreva a vyzdobili postavami anjelov. Po jeho boku je ďalších šesť oltárov,
ktorých súčasťou sú vzácne obrazy a postavy svätcov. Pôvodný barokový organ v posledných rokoch
modernizovali a rozšírili. Pod organom je erb rodu Kollonitzovcov. Kostol vznikol pravdepodobne ako
pamätník víťazstva nad Turkami. Po šaštínskej bazilike je to najväčší kostol na Záhorí. Evanjelický kostol
cirkvi augsburgského vyznania, postavil v rokoch 1787 aţ 1791 bez veţe, s drevenou zvonicou, presne
podľa nariadenia Tolerančného patentu Jozefa II. Obnovili ho v roku 1825 v klasicistickom slohu a v roku
1938 k nemu pristavili veţu. Ďalšou dominantou obce je barokový kaštieľ z roku 1723. Je obkolesený
rozsiahlym anglickým parkom so vzácnymi drevinami, malými pavilónmi a plastikami alegorických postáv. V
minulosti sa kaštieľ vyuţíval na zdravotnícke účely, v súčasnsoti nie je prístupný verejnosti. Zo začiatku 18.
storočia pochádza pranier alebo stĺpy hanby. Slúţil na trestanie a verejné pokarhanie za menšie priestupky
a krádeţe. Na vrchole stĺpa je ruka drţiaca meč a kopiju - symboly hrdelného práva. Toto právo mal
zemepán a obec, ktorá mala mestské privilégiá. O vykonávaní hrdelného práva svedčí aj názov miestnej
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časti obce – Šibeničný vŕšok. V obci stoja za povšimnutie aj viaceré sochy (Trojičné súsošie Najsvätejšej
Trojice, socha Boţského Srdca Jeţišovho, socha Panny Márie Pomocnice, socha sv. Vendelína, socha
svätého Jána Nepomuckého Socha svätého Floriána), Boţia muka, kríţe a Pomník padlým.
Kultúra, šport a cestovný ruch
V obci sú priaznivé podmienky pre hranie futbalu, stolného tenisu. Okolité lesy potešia hubárov.
Zaujímavou športovou aktivitou je hranie guličiek na prenosných dráhach. Ide o nenáročnú športovú
aktivitu, ktorej sa venovali aj predchádzajúce generácie a popularita tejto tradičnej hry pretrváva dodnes.
Svedčia o tomaj kaţdoročne sa konajúce Majstrovstvá Veľkých Levár v hraní guličiek. Ďalším športom,
ktorému sa moţno v obci venovať je petang.
Turistami je najviac navštevovaná originálna pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Habánsky dvor
s múzeom.
V obci pôsobí aj Detský folklórny súbor Leváranek.
Severne od Veľkých Levárov sa na ploche 92, 4 ha rozkladá národná prírodná rezervácia Abrod.
Predstavuje zachovaný súbor bohatých porastov rašelinových a močaristých lúk s viacerými zriedkavými
druhmi močiarneho a vodného vtáctva (chránené hniezdisko husi veľkej). V obci nájdeme aj územie
Rudava zapísané v programe na ochranu prírody NATURA 2000.
V dvadsiatych rokoch 20. storočia chodieval z Bratislavy do Veľkých Levár spisovateľ Jozef Gregor
Tajovský na huby a na rybačku k Morave.
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Závod
Poloha
Leţí v centrálnej časti Borskej
šesťnásť kilometrov severne od Malaciek.

níţiny

História
Obec vznikla pravdepodobne aţ v 14.
Storočí, kedy patrila k holíčskemu panstvu. Zo 16.
storočia, keď sa tu usadili chorvátski kolonisti, sa
zachoval
názov
Zobod.
Postupne
sa
pretransformoval na Zavod (1557) a dnešný Závod.
Názov zrejme motivovala skutočnosť, ţe pôvodná
osada sa nachádzala za vodou, riekou, močiarmi
(pravdepodobne z pohľadu hlavnej cesty). Ďalším
vysvetlením názvu obce je, ţe bol odvodený od
maďarského zab = ovos. Hoci sa teórie o pôvode
názvu líšia, obe podporujú teóriu o Závode ako
prepriahacej a občerstvovacej stanici na stredovekej
diaľkovej obchodnej ceste. Obec bola začiatkom 16.
storočia včlenená do panstva Ostrý Kameň. V roku
1608 dal Martin Czobor do zálohy svoju čiastku v
Závode (Zawad) a okolitých obciach Jánovi
Keglevicsovi za 1400 florénov i v Závode. V roku
1614 uzavrel Michal Czobor s Alţbetou majetkovú dohodu o rozdelení jej čiastky v ostrieţskom panstve. V
roku 1676 Anna Czoborová ponúkla bratislavskej kapitule ako hypotéku na otcovu pôţičku - obec Závod.
Na začiatku 19. storočia to uţ bola na slovenské pomery veľká obec s 2 300 obyvateľmi. Väčšinou boli
zamestnaní v poľnohospodárstve a venovali sa remeslám: venovalo rezbárstvu, výšivkárstvu, košikárstvu,
tkáčstvu, výrobe dreveného uhlia.
Pamiatky
K najzaujímavejším kultúrno-historickým pamiatkam patria dva rímsko-katolícke kostoly. Jeden z
nich stojí na miestnom cintoríne. Je to pôvodne gotický kostol postavený v roku 1339, s novou klenbou z
roku 1622. Zreštaurovali ho v roku 1777. Druhý je kostol sv. Michala. Ide o neogotickú stavbu z roku
1897. Blízko kostola je situovaná jaskyňa Panny Márie Lurdskej s kovovopolychrómovanou plastikou
Panny Márie vo vnútri. Početnejšími exteriérovými pamiatkami v obci sú barokové sochy svätých (socha sv.
Jána Nepomuckého, sv. Floriána, Immakulaty a sv. Jána Krstiteľa), kríţe, Boţie muky a Pomník padlých.
Kultúra, šport a cestovný ruch
Do chotára obce zasahuje štátna prírodná rezervácia Abrod, ktorej časť patrí Veľkým Levárom a
časť Závodu. Ďaľším hodnotným chráneným územím je CHA Jazerinky. Je zamerané na ochranu
významnej mokraďovej lokality s výskytom vzácnych a chránených druhov vodných a mokraďových
ţivočíchov, medzi ktorými sú najvzácnejšie druhy vodných chrobákov (Coleoptera aquicola). Časť
katastrálneho územia leţí v CHKO Záhorie.
Obcou prechádza Záhorská cyklomagistrála. V Závode sa nachádza aj futbalové ihrisko
s novozrekonštruovanou tribúnou.
Pestrú činnosť vyvíjajú dobrovoľní hasiči, ktorí začiatkom leta organizujú uţ tradičnú nočnú súťaţ
hasičov, na ktorej sa zúčastňuje aţ 50 muţstiev z celého Slovenska. V obci je obnovená tradícia
katarínskej zábavy, tradičných majálesov, juniálesov a juliálesov.
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20.2. Okres Bratislava II
Vrakuňa
Poloha
Vrakuňa je mestská časť Bratislavy leţiaca na oboch brehoch Malého
Dunaja. Nachádza sa na východe od centra Bratislavy, na ceste vedúcej cez
Malý Dunaj na Ţitný ostrov. Hraničí s Ruţinovom, jeho zadnou časťou, ktorá sa
v súčasnej dobe veľmi rýchlo rozrastá. Neďaleko sa nachádza nové nákupné
stredisko Avion, ktoré sa rozprestiera vedľa letiska M.R.Štefánika.
História
V stredoveku Vrakuňa tvorila pôvodne súčasť bratislavského hradného
panstva. Jej osídlenie siaha pravdepodobne aţ do včasného stredoveku.
Dôkazom toho je starý slovenský názov osady - Vrač (lekár alebo čarodejník).
S prvým názvom Verekne (Vrakuňa) sa stretávame v roku 1290, kedy osada zaloţená roku 1279 - dostáva názov od svojho majiteľa Lörinca Verekenyiho,
ktorý v tom čase získal kráľovský majetok. Od konca 14. storočia obec
postupne prechádzala do majetku mesta Bratislava. Ďalší vývoj obce
nepriaznivo ovplyvnilo pustošenie vojska sultána Galgu, ktorý roku 1683 prechádzal cez Vrakuňu so
sprievodom 8000 vojakov do Bernolákova, do tábora Imricha Tököliho a zničil nielen celú dedinu, ale aj
most. Obyvatelia Vrakuňe boli prinútení v nepokojných časoch opustiť svoje príbytky a skrývať sa v lesoch
na dunajských ostrovoch. Mnohí prišli o ţivot. Ich počet sa preriedil, ale moţno pozorovať istú kontinuitu
obyvateľstva. Do roku 1768 sa počet obyvateľov zvýšil pribliţne na úroveň, aká bola pred rokom 1683 - 41
rodín osadníkov, ale boli omnoho chudobnejší.
V polovici 19. storočia mala Vrakuňa uţ 69 domov, 451 obyvateľov, prevaţne maďarskej národnosti.
Obyvatelia obhospodarovali 1744 jutár pôdy, ktorú obrábali aj napriek jej zlej kvalite. Remeslo sa veľmi
nerozvinulo. Okrem mlynárov, mäsiara a výčapníka sa v 19. storočí spomína aj čiţmár, murár a tkáč.
Koncom 19. a začiatkom 20. storočia sa do Vrakune prisťahovalo mnoho nových obyvateľov. Ich počet
vzrástol za pätdesiat rokov na 742. Venovali sa väčšinou zeleninárstvu a chovu dobytka, ktorého mnoţstvo
vzrástlo aţ štvornásobne. Do roku 1940 sa počet obyvateľov obce zvýšil na 1232 a počet domov na 249.
Celková rozloha chotára bola 1 013 hektárov. V roku 1948 bola obec úradne premenovaná z Verekne na
Vrakuňu a do roku 1971 bola samostatnou obcou, ktorú riadil „Okresný národný výbor Bratislava - vidiek“.
1. januára 1972 sa stala súčastou hlavného mesta SSR Bratislavy a od roku 1990 je jednou zo 17
mestských častí Bratislavy, na rozlohe 10,3 km² ţije viac ako 18 000 obyvateľov.
Pamiatky
Nový kostol Mena Panny Márie, ako prístavba k pôvodnému kostolu, ktorý dnes plní funkciu
kaplnky, bol daný do uţívania 1. januára 1994. Slávnostnú vysviacku vykonal arcibiskup Mons. Ján Sokol
9. septembra 1995. Pôvodný kostol bol z roku 1879.
Kultúra, šport, oddych
V roku 1994 bola opätovne zriadená miestna kniţnica, v jej budove sa nachádza aj Centrum
detskej tvorivosti, kde pracujú rôzne záujmové krúţky, organizujú sa tu súťaţe, besedy. V Kultúrnom
stredisku Tallin sa konajú predstavenia bábkového divadla, filmové predstavenia a predstavenia pre deti a
mládez mestskej časti a ţiakov škôl. Zároveň v budove kultúrneho strediska Tallin sídli Mixklub nízkoprahové zariadenie pre deti a mládeţ, ktoré prevádzkuje Detský fond Slovenskej republiky. V roku
2004 otvorené Tanečné centrum, v ktorom popri iných aktivitách (folklórny súbor Dopravár, Ľudová hudba
Jarabina, divadelný súbor Rarášok, skupina Hip-hop Elastik) pôsobí Súkromná základná umelecká škola
zameraná na tanec.
V novom kostole sa konajú koncerty váţnej hudby.
Športový klub Vrakuňa zabezpečuje najmä futbalové aktivity pre ţiakov a mládeţ. Vo Vrakuni sú tieţ
dobré podmienky pre pláţový volejbal, petang a tenis.
Oddych (aktívny aj pasívny) pre celú rodinu ponúka Lesopark Vrakuňa, ktorý je prepojený lávkou cez
Malý Dunaj priamo do obytného súboru. Odtiaľto sa dá priamo dostať po novovybudovanej cyklistickej
trase aţ na petrţalskú hrádzu a iné, ktoré sú vhodné aj pre in-line korčuliarov.
Moţnosť zahrať si golf ponúka Golfový klub SSG, ktorý pôsobí v priestoroch Golf Learning Centra.
Poslaním klubu je je vybudovať si širokú členskú základňu, ktorá poskytne všetkým vekovým ako aj
výkonnostným kategóriam čo najlepšie podmienky pre ich napredovanie v golfe.
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Ruţinov
Poloha
Ruţinov je mestská časť Bratislavy v okrese Bratislava II, ktorá leţí
východne od centra. Svojou rozlohou 39,6 km2 a počtom obyvateľov 71 284
patrí k najväčším zo 17. mestských častí Bratislavy.
História
Vo východnej časti dnešného Ruţinova sa ľudia usídlili pribliţne pred
5 500 rokmi vo Vlčom hrdle (dnes je súčasťou areálu Slovnaftu). Prví známi
obyvatelia sa zaoberali pastierstvom, poľnohospodárstvom a ťaţbou dreva.
V okolí Bratislavy sa cez Malý Dunaj dalo dostať cez dva brody. Pri hornom
vznikla obec Prievoz, ktorá je dnes uţ časťou Ruţinova. Názov Ruţinov sa
objavil aţ začiatkom 20. storočia a pochádza z názvu Ruţový ostrov (nem.
Rosenheim).
Poľnohospodársky charakter Ruţinova začal v 19. storočí miznúť a objavili
sa tu továreň na káble, rafinéria Apollo, Dynamit Nobel, Cvernovka,
Danubius. Rozvoj priemyslu priniesol aj vznik robotníckych kolónií na Nivách
a v Trnávke. Časom vznikali prvé sidliská - Štrkovec, Ostredky, Trávniky a
Pošeň.
Samostatná mestská časť s vlastným vedením vznikla podľa zákona SNR číslo 377/1990 z 13. septembra
1990 o hlavnom meste SR a Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy vytvorili v Bratislave mestské časti.
Pamiatky
Zo sakrálnych stavieb zaujme evanjelický kostol a tieţ rímskokatolícky kostol Boţského Srdca
Jeţišovho z roku 1933. Nový kostol sv. Vincenta de Paul je postavený na Tomášikovej ulici. Ďalšími
hodnotnými pamiatkami sú kostol Márie Pomocnice kresťanov a kostol sv. D. Bosca so Saleziánskym
ústavom.
Vzácnu ukáţku funkcionalistickej architektúry predstavuje budova bývalej radnice Prievoz z roku 1932 so
sochárskou výzdobou Alojza Rigeleho. Je podľa návrhu A. Danielisa a Ch. Ludwiga.
Jedinečným urbanisticko-architektonickým komplexom námestia z konca päťdesiatych a začiatku
šesťdesiatych rokov 20. storočia je obytný súbor na Dulovom námestí. Obytný komplex je tvorený
nasledovnými objektami: Dom posádkovej hudby, hotel Apollo, Fontána Milencov a bytové domy.
Ďalším zaujímavým architektonickým súborom je Masarykova kolónia obytných domov v Trnávke.
Z ostatných pamiatok stojí za povšimnutie Fontána lásky a Pamätná tabuľa Svetozára Miletiča. V
Ruţinove sa nachádza najväčšie bratislavské trhovisko. Nachádza sa na Miletičovej ulici a Bratislavčania
ho ľudovo volajú „Miletička“.
Kultúra, šport a cestovný ruch
Ruţinov je známy svojou bohatou kultúrnou tradíciou. Centrom kultúrneho diania je Cultus
Ruţinov, ktorý vo svojich dvoch strediskách (Spoločenský dom Nivy a Dom Kultúry Ruţinov)
sprostredkováva zábavu i vzdelávanie v rôznych formách. Na pôde Cultusu vznikol aj zmiešaný spevácky
zbor Cantus, známy nielen na Slovensku, pôsobia tu súbory: Detský folklórny súbor Trávniček, folklórny
súbor Karpaty, Mládeţnícky súbor moderného tanca Allegro, Dramatický krúţok, Hudobno-dramatický
súbor Tarasa Ševčenka a mládeţnicky tanečný súbor Hip Hop. Novú tradíciu Fishfestu, rybárskych
slávností začala mestská časť tieţ v Letnom divadle na Štrkoveckom jazere. V bohatom sprievodnom
programe na nich čakali gurmánske pôţitky od majstrov rybárskeho kulinárskeho umenia.
Viacročnú tradíciu majú Ruţinovské hodové slávností, počas ktorých sa v rámci športových akcií odohral
napr. i Medzinárodný futbalový turnaj. V rámci tradičných Ruţinovských hodových slávností (RHS) sa
v roku 2009 konal Folkfest Ruţinov – I. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu. Mestská časť
organizovala aj mnoho ďalších atraktívnych podujatí ako sú: Ruţinovský orech, súťaţ o naj bastardíka.
Veterán rallye.
Od roku 1996 v Ruţinove vysiela lokálna „Televízia Ruţinov“ (TVR). Regionálne informačné stredisko
predstavuje moderná kniţnica, spájajúca klasickú formu kniţnice s modernými zdrojmi informácií
informatizáciou vyuţívania výpočtovej techniky.
Činným je Ruţinovský športový klub, pod ktorý spadajú aj 4 lokality: areál netradičných športov, zimný
štadion Vladimira Dzurillu, amfiteáter - areál Štrkovec, areál hier Radosť Štrkovec.
Areál netradičných športov je športovým areálom, v ktorom sa moţno aktívne zapájať do aktivít v rôznych
druhoch športu, ako sú: hokejbal, in-line hokej, streetbal, nohejbal, volejbal, futbal, lakros, tenis na
antukovom i novodobo vybudovanom športovom (multifunkčnom kaučukovom) povrchu, korčuľovanie na
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kolieskových korčuliach, skateboading, BMX na U - rampách a FAM – boxoch. Počas letných
mesiacov je areál vyuţívaný pre organizovanie športového programu pre prázdninujúce deti školského
veku – Ruţinovské športové prázdniny.
Veľmi dobré podmienky pre organizáciu športovo-spoločenských podujatí ako sú hokejové turnaje,
exhibičné stretnutia a ľadová revue sú vytvorené na Zimnom štadióne Vladimíra Dzurilu.
Areál hier Radosť Štrkovec je ďalším areálom zvereným do správy RŠK s cieľom rozvoja kultúrnospoločenských a športových aktivít MČ a to prostredníctvom organizovania rôznych podujatí pre obyvateľov
všetkých vekových kategórii. V areáli sa nachádza najväčšie detské ihrisko v Bratislave, ktoré sa stalo
príťaţlivou atrakciou a centrom trávenia voľného času celej rodiny. Cez letné mesiace začína areál hier
prevádzkovať Ruţinovské beach-volejbalové ihrisko, kde si Ruţinovský pláţový volejbal našiel mnoho
priaznivcov. V zime je súčasťou areálu Ruţinovská mobilná ľadová plocha.
Amfiteáter - letné divadlo v Areáli hier Radosť Štrkovec bol vybudovaný pre organizovanie kultúrnospoločenkých podujatí. V jeho priestoroch sú vytvorené priaznivé podmienky pre uskutočnenie rôznorodých
festivalov, koncertov, firemných a propagačných akcii. Medzi tradičné podujatia organizované v Amfiteátri
patria napr. Ruţinovské kultúrne leto, Ruţinovské hodové slávnosti, Na vlnách fantázie a mnoho ďalších.
Areálom vodných športov a rekreácie sú Zlaté piesky, kde sa nachádza poţičovňa vodných plavidiel, vodný
tobogán, minigolf, tenisové kurty, exteriérové stolnotenisové stoly, volejbalové ihrisko, ihrisko na
pláţový volejbal, detské ihrisko, poţičovňa športových potrieb, autocamping, chatová osada, ubytovanie
hotelového typu. Novým šporotvým odvetvím a zároveň veľkou atrakciou Zlatých pieskov je wakeboarding
(vodné lyţovanie). V areáli jazera sa konajú kultúrne a hudobné akcie, k najznámejším patrí MTV Disco
TV a Uprising reggae festival. Okolo jazera je vybudovaná antuková beţecká dráha. Leţí na hlavnej
migračnej ceste vodných vtákov, ktorá vedie pozdĺţ Dunaja, a preto je zastávkou pre vtáky hľadajúce v
ťahovom období vhodnú lokalitu na oddych a na získanie potravy.
V Ruţinove je tieţ tenisový a paintballový klub. Ďalšie moţnosti na športvanie ponúka fitnescentrum,
multifunkčné ihrisko s umelou trávou v Športovom areáli StaRZ, kde sa moţno venovať basketbalu,
minifutbalu, tenisu, volejbalu a hádzanej. Zaujímavosťou je netradičný šport boccia (šport medzi
curlingom a petangom.)
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Podunajské Biskupice
Poloha
Podunajské Biskupice sú mestská časť Bratislavy v okrese Bratislava
II. Nachádzajú sa vo východnej časti mesta, juţne od mestských častí
Vrakuňa a Ruţinov. Nachádza sa tu Ústav TBC a respiračných chorôb.
História
Do roku 1909 sa obec volala Biskupice - Püspöki, v roku 1912 dostala
prívlastok Bratislavské Biskupice, od roku 1928 Biskupice pri Dunaji a od roku
1944 sa obec volá Podunajské Biskupice. Územie obce osídlili prví obyvatelia
pravdepodobne ešte v čase Rímskej ríše. Svedčí o tom rímsky miľník
datovaný z Biskupíc, otesaný na kamene s latinským nápisom, zabudované v
štítovej stene farského kostola sv. Mikuláša a tehly
a škridly s pečiatkou vojenského tábora Rimanov.
Miesto malo uţ v dávnej histórii mimoriadny strategický význam. Viedla
tadeto tzv. Jantárová cesta, po ktorej sa v mierových časoch preváţal tovar,
vo vojnových časoch tade tiahli vojská.
Pamiatky
V Podunajských Biskupiciach je rímskokatolícky kostol sv. Mikuláša z roku 1221. V mestskej časti
sa tieţ nachádza kúria Juraja Alberta z 18. storočia, morový stĺp sv. Trojice 1730. V Podunajských
Biskupiciach údajne sídlili aj Rimania, bol tu nájdený rímsky mílnik cisára Alexandra Severa z roku 230 a
latinský nápis na skale, ktorá pôvodne stála v blízkosti farského kostola s pečiatkou rímskeho tábora. Cez
Podunajské Biskupice viedla tzv. Jantárová cesta, ktorá viedla z Ríma na pobreţie Baltského mora.
Nachádza sa tu aj greckokatolícky kostol a kláštor Milosrdných sestier sv. Kríţa. V kláštornom kostole
sv. Kríţa je pochovaná blahoslavená Zdenka Cecília Schelingová.
Kultúra, šport a cestovný ruch
V roku 1983 vzniklo Múzeum obchodu, keď Ministerstvo obchodu a cestovného ruchu SSR
zriadilo Dokumentačné centrum obchodu, pohostinstva a cestovného ruchu. Samostatné Múzeum obchodu
vzniklo 1. januára 1991. Múzeum sídli v budove, ktorá je vidieckou kúriou s parkom, prestavanou a
rozšírenou v 2. polovici 19.-teho storočia. Múzeum obchodu cieľavedome zhromaţďuje, odborne spracúva,
ochraňuje a prezentuje hmotné doklady a písomnosti o vývoji obchodu, pohostinstva a cestovného ruchu
na území Slovenska.
V Podunajských Biskupiciach sa nachádzajú dve centrá kultúry: Dom kultúry Vetvár a Dom kultúry
Vesna. V zrekonštruovanej časti Domu kultúry Vesna sídli Cezhraničné informačné a impulzné centrum.
Prízemie je určené pre informačné a konzultačné účely. Na poschodí centra je výstavná miestnosť v ktorej
je nainštalovaná etnografická výstava zo ţivota Podunajských Biskupíc a prednášková miestnosť s
projektorom.
Na športové aktivity slúţi obyvateľom mestskej časti baseballové ihrisko, rad športových plôch, najmä na
sídliskách, a trinásť detských ihrísk.
Mestskou časťou prechádzajú aj nasledovné cyklotrasy: Ruţinovská radiála, Trasa Malý Dunaj (vedie
od Dunajskej cyklistickej cesty po hrádzi Malého Dunaja), Okruţná trasa Slovnaft (priečne prepája
cyklotrasy od Račianskej po Malý Dunaj), Okruţná trasa Podunajské Biskupice - Zlaté Piesky (spája
mestské časti na východnom okraji mesta) a Dunajská cyklistická cesta (Medzinárodná trasa vedie z
Nemecka, cez Rakúsko a Slovensko do Maďarska, na našom území vedie od hraničného priechodu Berg
(Rakúsko) po pravobreţnej hrádzi Dunaja celým územím Petrţalky po priehradné dielo v Gabčíkove, druhá
vetva trasy začína na Prístavnom moste, cez ktorý je prevedená na ľavú stranu Dunaja a pokračuje po
hrádzi súbeţne s tokom Dunaja aţ po Štúrovo).
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20.3. Okres Bratislava IV
Karlova Ves
Poloha
Leţí juhovýchodne od Devínskej Kobyly. Z juţnej strany jej chotár
ohraničuje rieka Dunaj, z východnej strany údolie potoka Vydrica.
História
Obec sa po prvý raz spomína v roku 1288 v darovacej listine uhorského
kráľa Ladislava IV. Uhorský kráľ Ľudovit I. Veľký udelil v roku 1360 Vydrici
(bývalej osade na území dnešnej Karlovej Vsi) rovnaké práva, slobody a výsady,
aké mala Bratislava. Od 15. storočia bola Vydrica súčasťou Devína. Jej
obyvatelia obrábali vinice a klčovali lesy, ktoré patrili devínskemu zemepánovi. V
roku 1635 sa stal vlastníkom devínskeho panstva rod Pálffyovcov a zostal ním
aţ do roku 1932. V druhej polovici 19. storočia sa Karlova Ves spomína ako
samostatná obec leţiaca v tesnej blízkosti Bratislavy. Jej súčasťou sa stala v
roku 1944 . Staré jadro obce bolo postupne asanované a v Karlovej Vsi postavili
moderné sídlisko.
Pamiatky
Z pôvodnej zástavby sa zachoval len neskorobarokový rímsko - katolický kostol sv. Michala
Archaniela . Pochádza z poslednej tretiny 18. storočia. V štyridsiatych rokoch 20. storočia ho predstavili a
zmodernizovali. Je to jednoloďová stavba, ktorej čelnú stenu zdobí keramický reliéf sv. Michala Archanjela
od 1. Bizmayera. V dvadsiatych rokoch nášho storočia v Karlovej Vsi zaloţili cintorín s malou kaplnkou. V
roku 1995 postavili na sídlisku Dlhé diely moderný rímsko-katolícky kostol Panny Márie. V roku 2002
pribudol k sakrálnym stavbám v Karlovej Vsi aj rímskokatolícky kostol sv. Františka z Assisi.
Kultúra, šport a cestovný ruch
V tejto mestskej časti pôsobí Karloveské centrum kultúry a Karloveská televízia. Zaujme aj
budova Slovenskej televízie a komplex vysokých škôl s vysokoškolskými internátmi.
V Karlovej Vsi leţí aj najväčší bratislavský dunajský ostrov Sihoť. Takmer celý ostrov je pokrytý takmer
nedotknutým luţným lesom, ktorý je počas zvýšenej hladiny Dunaja zaplavovaný a počas veľkých záplav je
zaplavená veľká časť ostrova. Rastú tu aj rôzne zákonom chránené rastliny. Nakoľko je na celý ostrov
prísny zákaz vstupu, nevyskytuje sa tu ani ţiaden turistický ruch. Ostrov je v ochrannom pásme kvôli
výskytu a čerpaniu pitnej vody. Jediná moţnosť ako sa dostať na ostrov sú len akcie otvorených dverí,
ktoré sú však ojedinelé. Je napr. moţné prezrieť si zariadenie budovy, ktorá slúţila ako pumpa a sčasti sa
poprechádzať k prvým studniam, ktoré sa uţ nepouţívajú na čerpanie. Jediný prístup na ostrov je mostné
prepojenie, ktoré sa nachádza na Devínskej ceste.
Budúcnosť ostrova je stále neistá hlavne z turistického hľadiska, nakoľko kvalitná voda nie je ani z ďaleka
vyčerpaná. Mestská časť Karlova Ves by privítala, aby sa ostrov aspoň sčasti otvoril pre verejnosť, nakoľko
ponúka takmer nedotknutý les a vybudované chodníčky na tomto ostrove tvoria ideálne miesto pre oddych.
Poloha ostrova je taktieţ ideálna, nakoľko je blízko centra a mohol by sa tak stať pekným oddychovým
miestom. Pred rokom prebehli aj rokovania s Bratislavskou vodárenskou sluţbou, ktorej patrí ostrov.
Prejednávalo sa moţné otvorenie ostrova pre verejnosť, keďţe sa uvaţuje, ţe by cez neho mohol viesť
cyklistický chodník. V roku 2009 by sa mala zrekonštruovať historická budova pumpy a prvá studňa na
tomto ostrove. Potom by sa tu malo otvoriť múzeum. Avšak naďalej bude zvyšok ostrova neprístupný kvôli
ochrane vôd.
K najnavštevovanejším miestam v Karlovej Vsi patrí botanická a zoologická záhrada. Botanická záhrada
leţí pri Dunaji. Vznikla v roku 1942 a jej základ tvoril rozsiahly park grófa Lafranconiho. V súčasnosti v nej
rastie pribliţne 5000 druhov cudzokrajných rastlín, z toho asi 650 druhov drevín. Neďaleko botanickej
záhrady je zoologická záhrada, ktorú sprístupnili verejnosti v roku 1960. Ţije v nej vyše 200 druhov
zvierat.Obohatená je o Dinopark a 3D Kino.
Multifunkčná hala ponúka rôzne moţnosti relaxu, kultúrneho a športového vyţitia pre profesionálne tímy aj
amatérske kolektívy. Poskytuje ideálne podmienky pre tréningy v sálovom futbale, florbale, tenise, tanci,
bojových umeniach, joge, aerobiku a stolnom tenise. Kurzy potápania poskytuje Potápačské centrum.
V Karloveskej zátoke pri Dunaji sídli Paddler Club. Poţičiava pre verejnosť kajaky a kanoe, ponúka tieţ
sprievodné alebo individuálne splavy v okolí a v zátoke, ako aj školu kajakovania. Tento klub je v
susedstve kriţovatiek cyklotrás. Je moţnosť napojenia sa na všetky cyklistické trate (mestskú,
dunajskú, devínsku, záhorskú, karpatskú, hainburskú-AT).
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Medzi mestskými časťami Dúbravka a Karlova Ves sa nachádzajú beachvolejbalové hriská a Squash
Centrum. Letné kúpalisko v Karlovej Vsi ponúka tri bazény obkolesené zeleňou okolitých lesov.
Športové kluby a oddiely zastrešené pod Karloveským športovým klubom. KŠK kaţdoročne zostavuje
kalendár hlavných podujatí. V priebehu roku sa ich počet podľa záujmu zvyšuje. Hlavnou úlohou
organizovania masových športových akcií je propagovať jednotlivé pohybové aktivity, vykonávať nábor do
jednotlivých klubov (stolný tenis, futbal, horské bicykle) a dávať návod na individuálne vyuţívanie
voľného času športovaním (streetball, crosscountry, stolný tenis).
Do systému KŠK patria judo klub, aikido klub, stolnotenisový klub, Bike team basketbalový klub
a ďalšie. V súčasnosti KŠK priamo spravuje aj tieto športové zariadenia: športový komplex, objekt s
posilňovňou a miestnosťami na cvičenie, Spinning centrum a minigolfový areál.
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Lamač
Poloha
Leţí na úpätí Malých Karpát.
História
V historických listinách sa na toto územie lokalizujú štyri dediny. Prvá –
neznámeho mena – zanikla pri tatárskom plienení.. Podľa kráľovských
darovacích listín z rokov 1279 a 1288 patrilo toto územie richtárovi
bratislavského Podhradia Jakubovi, ktorý tu zaloţil dve dediny – Blumenau a
Sellendorf. Tieto zanikli v 15. storočí. Štvrtá sa nazývala Lamač (Krabatendorf)
a bola poddanskou osadou mesta Bratislava. Najstaršie zachované písomnosti
o dedine Lamač (Lamocz, Lamas) pochádzajú z rokov 1540 aţ 1549.
Zakladateľom bol pravdepodobne v roku 1506 chorvatský lamač kameňa Ján
Skerlič, ktorý pracoval v neďalekom kameňolome a na mieste dnešného
Lamača vybudoval prvé obydlia. Postupne si tu postavili domy ďalší chorváti
utekajúci pred Turkami po bitke pri Moháči v roku 1526. Poţiar v roku 1561
zničil nielen drevenú kaplnku sv. Magity, ale aj väčšiu časť dediny. Lamač
veľmi zaťaţovalo vydrţiavanie protitureckého vojska, ktoré v roku 1624 celú dedinu vydrancovalo a
vyplienilo. Drancovanie a plienenie cisárskymi vojskami sa opakovalo aj v rokoch 1703 aţ 1711. Sled
nepriaznivých udalostí zavŕšili postupujúci francúzski vojaci a niekoľko epidémií. Lamač sa do európskych
dejín zapísal v júli roku 1866 poslednou bitkou v prusko-rakúskej vojne. Bezprostredne po skončení vojny
vypukol mor, počas ktorého zomrelo 77 ľudí.
Lamač sa postupne rozvíjal ako vidiecka poľnohospodárska obec, ktorej obyvatelia pracovali najmä v
bratislavských továrňach a miestnom kameňolome. V roku 1946 ho pripojili k Bratislave a po vybudovaní
sídliska získal mestský charakter.
Pamiatky
Z kultúrno-historických pamiatok si pozornosť zaslúţia najmä sakrálne stavby. Najstaršou je
rímsko-katolícky kostol sv. Rozálie. Postavili ho v rokoch 1568-1569 za dedinou na kopci na základoch
staršieho, pravdepodobne gotického kostola. V roku 1660 sa jeho veľká časť zrútila a celá stavba si
vyţiadala rekonštrukciu. Uskutočnila sa v rokoch 1667-1673, keď postavili i novú veţu a kostol zaklenuli
barokovou klenbou. Podstatne mladší je rímskokatolícky kostol sv. Margity postavený v rokoch 19471949 podľa projektu M. M. Harminca.
Kultúra, šport a cestovný ruch
Kaţdoročne sa konajú Hrubé hody, istý čas známe ako Rozálske hody, pretoţe termín ich konania
je na sviatok sv. Rozálie na začiatku septembra.
Mestská časť Lamač ponúka zrekonštruované kúpalisko s plaveckým, rekreačným a detským bazénom.
Celý areál je bezbariérový, nájdeme tu aj beachvolejbalové ihrisko, detské ihrisko a dva vonkajšie
stolnotenisové stoly.
Pôsobia tu viaceré kluby: hokejbalový, futbalový, bedmintonový, gymnastický, judo a karate klub.
Aktívnym športovcom je k dispozií aj komplex 2 telocviční. Malá telocvičňa, s moţnosťou upevnenia siete,
je určená na volejbal, bedminton, nohejbal, či aerobic. Vo veľkej telocvični je moţné hrať futbal, tenis a
basketbal. V mestskej časti sa koná futbalový turnaj a šachový turnaj o pohár starostky.
Mestskou časťou prechádza aj Náučný chodník Lamač – Kačín, ktorý patrí do Chránenej krajinnej
oblasti Malé Karpaty. Je otvorený po celý rok a určený pre peších turistov; je vhodný aj pre rodinné výlety
– na trase sú viaceré ihriská, stolnotenisové stoly, besiedky a upravené ohniská. Chodník je
samoobsluţný, obojsmerný. V súčasnej dobe sa pripravuje ďalšia inovácia informačných tabúľ.
Sú tu tieţ dobré príleţitosti pre cykloturistiku, pretoţe sa tu nachádzajú viaceré cyklotrasy (Lamač - sedlo
Baba po Štefánikovej magistrále, Lamač - Hrubá Pleš - Kačín - Hrubý vrch, Lamač - Kačín - Ţelezná
studienka, Červený most - Kačín - Malý Slavín - Biely kríţ - Kozí chrbát - Košarisko - hrad Pajštún - Borinka
- Ţelezná studnička
Koliba - Biely kríţ - Košarisko - Borinka - Marianka - Kačín - Vojenská nemocnica).
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Devínska Nová Ves
Poloha
Leţí na severnom úpätí Devínskej Kobyly a juţnom okraji Záhorskej
níţiny. Jej západnú hranicu, ktorá je totoţná so štátnou hranicou SR s
Rakúskom, tvorí rieka Morava.
História
Na území Devínskej Novej Vsi sa našli unikátne nálezy
dokumentujúce slovansko-avarské osídlenie. Nachádza sa tu jedno z
najstarších pohrebísk. Je zaujímavým historickým dôkazom existencie
Samovej ríše – prvého zväzu slovanských kmeňov na území dnešného
Slovenska, ktorý zaloţil fransky kupec Samo v roku 623. Na pohrebisku,
ktoré sa pouţívalo v 7. aţ 9. storočí , bolo objavených 856 kostrových a 27
ţiarových hrobov. Archeológovia odkryli 85 veľkých jazdeckých hrobov
(napríklad bojovníkov pochovaných s koňom). Obsahovo rozdielne nálezy v
jednotlivých hroboch poskytli jedinečný materiál na štúdium majetkové
diferenciácie vtedajšieho obyvateľstva. Prvá písomná zmienka o Devínskej
Novej Vsi pochádza z roku 1435. V listine bratislavskej kapituly sa spomína Ján z Novej Vsi. Obce sa
postupne nazýva Wyfalw, Wyfalu, po maďarsky Dévényújfalu a po nemecky Ktheben Neudorf. Patria medzi
poddanské osady devínskeho panstva. Ďalšie písomné správy sa objavili aţ v súvislosti s tureckým
nebezpečenstvom v druhej štvrtine 16. storočia. V obci sa objavili i španielske ţoldnierske vojská, ktoré
spustošili niekoľko udalosti. V nich sa postupne usadzovali chorvátsky kolonisti. V tejto súvislosti sa obec v
16. storočí spomína ako Chorvátska Nová Ves. Okrem grófov z Devína vlastnili majetky v dedine aj rehole
bratislavský uršulínok, jezuitov a marianských paulínov. Od 16. storočia tu existovala tridsiatkov stanica, v
ktorej sa konalo vývoz palivového dreva a dobytka do Rakúska. V 19. storočí vznikli v Devínskej Novej Vsi
prvé podniky – vápenka, tehelňa. Obec však nepriaznivo poznamenalo niekoľko pohrôm. Na začiatku 19.
storočia prešli napoleonské vojska po obsadení Rakúska po moste cez rieku Morava a pri postupe na
Bratislavu Devínskou Novú Ves spustošili. V roku 1831 obec zachvátila morová epidémia, ktorej podľahlo
1087 obyvateľov. V rokoch 1849, 1866 a 1880 dedina čiastočne vyhorela. Pozitívnou udalosťou bolo
vybudovanie konskej ţeleznice, ktorá viedla z Bratislavy Schloshofua Viedne. Pravidelné spojenie
fungovalo od roku 1838 . O desať rokov neskôr sa začala prevádzka na ţelezničnej trati Bratislava –
Devínska Nová Ves – Marchegg – Viedeň. S Devínskou Novou Vsou sa spájajú počiatky robotníckeho
hnutia nielen na Slovensku, ale v celej Rakúsko-uhorskej monarchii. Napríklad po rozohnaní zjazdu
rakúskej sociálnej demokracie v Marcheggu sa jeho delegáti zišli v Devínskej Novej Vsi. Obec sa postupne
rozvíjala ako malé mestečko, ktoré v roku 1972 pripojili k Bratislave. V osemdesiatych rokoch tu vybudovali
veľký obytný komplex, čím sa výrazne zvýšil počet obyvateľov.
Pamiatky
Z kultúrno-historických pamiatok si zaslúţi pozornosť pôvodne rímsko-katolícky kostol Sv. Ducha,
ktorý postavili začiatkom 16. storočia a neskôr viackrát upravili. Z 18. storočia pochádza klasicistický objekt
tridsiatkovej stanice. Historicky zaujímavou budovou je parná tehelňa zaloţená v roku 1891. Vyrábali sa
v nej strešné škridly, ozdobné tehly a dlaţdice. Mala 200 robotníkov a na vtedajšie pomery moderné
strojové vybavenie. K tehelni patrili veľké kameňolomy a bane na hlinu.
Kultúrnou pamiatkou je aj renesančná kamenná krstitelnica zo 16. storočia. Zaujímavosťou je aj socha Sv.
Jána Nepomuckého, Trojičný stĺp a Mariánsky stĺp a Cholerská Panna Mária. Nachádza sa tu
zrekonštruovaná Vila Košťálová.
Kultúra, šport a cestovný ruch
Unikátnou a z hľadiska flóry a fauny veľmi zaujímavou lokalitou je štátna prírodná rezervácia
Devínska Kobyla. Rozprestiera sa v najjuţnejšej časti Devínskych Karpát na ploche 101 ha medzi
Devínskou Novou Vsou, Dúbravkou a Devínom. Jedinečnosť územie dokumentuje výskyt 234 druhov húb,
110 druhov lišajníkov, 100 druhov machov, 1100 druhov rastlín. Na juţných a juhozápadných svahoch
Devínskej Kobyly rastú viaceré sucho- a teplomilné spoločenstvá so vzácnymi a chránenými druhmi rastlín
a ţivočíchov. Lesy na juhozápadných svahoch sú zvyškom pôvodných teplomilných dúbrav s dubom
plstnatým, dubom letným a dubom cerovým. Cez štátnu prírodnú rezerváciu vedie 4 km dlhý náučný
chodník. Na trase je sedem tematických zastávok s informačnými panelmi. Najzaujímavejšou lokalitou
štátnej prírodnej rezervácie Devínska Kobyla je pieskový odkryv na vrchu Sandberg. Od Sandbergu je
nádherný výhľad na nivu rieky Moravy, hrad Devín a na Rakúsko. Za pekného počasie je vidieť aj Alpy.
Nachádzajú sa tu horninové zvyšky z treťohorného mora s vodorovne uloţenými vrstvami, ktorých vek sa
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odhaduje na 14 aţ 16 miliónov rokov. V sedimentoch tvorených pieskami, pieskovcami, piesčitými
vápencami a ílovcami objavili vyše 250 druhov neogénnych skamenelín. Identifikovali tu viaceré druhy
ulitníkov, lasturníkov, dierkavcov, hubiek, červov a zvyšky vyšších druhov suchozemskej fauny, napríklad
kostí tapíra, chobotnatca, rôznych druhov kopytníkov, opíc, hmyzoţravcov a mäsoţravcov. Neďaleko
Sandbergu sa rozpriestiera Dendropark pod Devínskou Kobylou, v ktorom návštevníci môţu spoznávať
stromy a kry, typické pre Devínsku Kobylu.
V katastrálnom území Devínskej Novej Vsi sa nachádza aj časť Náučného chodníka Nivou Moravy.
Chodník vyuţívajú na prechádzky peší turisti, cyklisti a in-line korčuliari. Rieka Morava je rajom pre
rybárov. Pri náučnom chodníku sa nachádza Múzeum ţeleznej opony.
V intraviláne mestskej časti sa rozprestiera aj rybník s moţnosťou rybolovu.
Z hľadiska záujmov ochrany prírody sú na danom území okrem CHKO Malé Karpaty a NPR Devínska
Kobyla aj prírodná rezervácia Štokeravská vápenka a chránený areál Devínske alúvium Moravy.
Polyfunkčné zariadenie poskytuje moţnosť vyuţiť bazén, sluţby plaveckej akadémie, ponúka fitness,
kardio, kruhový tréning, aerobik, flowin, indoor cycling, stolný tenis. Nachádzajú sa tu tieţ tenisové
kurty a volejbalové ihriská.
Dejiskom kultúrnych, spoločenských, výchovno-vzdelávacích a zábavných programov je Istra centrum. Za
návštevu stojí aj Chorvátske múzeum.
Devínska Nová Ves má svoju vlastnú turistickú informačnú kanceláriu.
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Dúbravka
Poloha
Leţí na úpätí Devínskej Kobyly.
História
V historických prameňoch sa uvádza ako Hidegkút, po nemecky
Kaltenbrunn, neskôr Dubrawka. Názory na obdobie vzniku obce nie sú
jednotné. Spomínajú sa listiny z rokov 1288, 1439 a 1447,
najdôveryhodnejším záznamom je však dokument z roku 1574. V ňom sa o
Dúbravke píše ako o osade obývanej chorvátskymi kolonistami. Títo sa z
Lamača, kde sa pôvodne usadili, často sťahovali na územie susedných
panstiev (devínske, svätojurské a pajštúnske), ale aj do rakúskych
pohraničných dedín (Marchegg, Markthof). Po roku 1574 sa obyvatelia
Dúbravky spomínajú v písomnostiach devínskeho panstva, ktorému osada
patrila. V 17. storočí sa dedina rozrástla aj napriek nepriaznivým pomerom,
ktoré vyvolala turecká expanzia a protiturecké vojny. Od 18. storočia sa
obyvatelia venovali predovšetkým vinohradníctvu. Víno predávali v obci a
prebytky úrody vozili na trhy v Bratislave alebo do Rakúska. Do dejín Dúbravky sa nepriaznivo zapísalo 19.
storočie. Uţ na jeho začiatku dedinu vypálili napoleonské vojská pri postupe na Viedeň. V roku 1831 tu
vypukol mor, ktorý sa zopakoval v roku 1866 po spustošení dediny rakúskymi a pruskými vojskami. Navyše
veľká časť obce v tomto období opäť vyhorela. Po 2. svetovej vojne pripojili Dúbravku ako malú
poľnohospodársku obec k Bratislave. Mestský ráz však nadobudla aţ po roku 1970, keď na jej území
postavili veľké sídlisko a moderné dopravné komunikácie.
Pamiatky
K najznámejším kultúrno-historickým pamiatkam Dúbravky patrí barokový rímsko-katolícky kostol
sv. Kozmu a Damiána, ktorý vybodovali v rolu 1723 na základoch staršej stavby. Neskorobarokový hlavný
oltár pochádza z poslednej tretiny 18. storočia. Bočný oltár Panny Márie je starší a pochádza z dielne G. R.
Donnera. Ranorenesančnú kaplnku z konca 16. storočia na miestnom cintoríne postavili na gotickom
základe. Sakrálne stavby dopĺňa baroková kaplnka pri fare z druhej polovice 18. storočia. Villa rustica. Je
národná kultúrna pamiatka, predstavuje zvyšky rímskej provinčnej architektúry. Nachádza sa na Veľkej
lúke, kde s anašli aj pozostatky Keltov a iných kmeňov ţijúcich na tomto území. V roku 2003 bol dostavany
nový kostol - Kostol Ducha svätého. Základný kameň tohto kostola posvätil Svätý Otec pápeţ Ján Pavol
II. pri svojej návšteve Slovenska v Šaštíne. Na mieste detského ihriska pod Kostolom sv. Kozmu a
Damiána sa nachádza dnes uzavretá pôvodná Horánska studňa, ktorá je aj v erbe. V studni bolo aj v
časoch sucha vţdy dostatok vody. Prebytočná voda vytekala do rybníka, v ktorom sa cez leto kúpali deti. Z
rybníka voda odtekala do potoka. Z Horánskej studne voda pritekala vodovodným potrubím do dúbravskej
školy a do niektorých domov Dúbravčanov.
Kultúra, šport a cestovný ruch
Dúbravka vzhľadom na svoj počet obyvateľov neposkytuje príliš rozsiahlu infraštruktúru prevádzok
poskytujúcich zábavu a uvoľnenie. Centrom kultúrneho diania je od roku 1986 Dom kultúry Dúbravka, v
ktorom moţno moţno navštíviť kino alebo aj divadlo.
Kaţdý rok v dňoch okolo sviatku sv. Kozmu a Damiána sa konajú v Dúbravke Dúbravské hody. S hodami
sa spája aj tradícia prinášania veľkého strapca hrozna. Dúbravka bola totiţ niekedy viničnou oblasťou.
Na kultúrno - vzdelávaciu činnosť pre verejnosť je zameraná Kultúrne centrum Fontána.
V Dúbravke sú dva futbalové štadióny - FK CRA v Starej Dúbravke a ŠKP Dúbravka oproti Zimnému
štadiónu. Ten ponúka korčuľovanie verejnosti a prenájom ľadovej plochy pre tréningový proces a súťaţe a
svoje sídlo tam má hokejový klub.
Pre deti a ich rodičov poskytuje moţnosť športu, ako i zábavy a oddychu park na Pekníkovej ulici, s
názvom "Pekníčka". Obdobným miestom je Park druţby.
V Dúbravke sa nachádzajú aj viaceré fitness centrá, tenisové haly a letné kúpalisko s troma bazénmi a
beachvolejbalovými ihriskami, obkolesené zeleňou okolitých lesov priamo medzi mestskými časťami
Dúbravka a Karlova Ves. Na hranici mestských častí Karlova Ves a Dúbravka sa nachádza Squash
Centrum, kde je pre verejnosť k dispozícii okrem tenisových kurtov aj bedmintonový a
beachvolejbalový dvorec.
Je tu tieţ športová hala s moţnosťou prenájmu hodín na tenis a bedminton, prípadne iné športové
aktivity na povrchu Taraflex. K dispozícii je strelnica a bowlingová hala s moţnosťou hrania tenisu.
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Devín
Poloha
Leţí pod rovnomenným hradom pri sútoku Dunaja a Moravy.
História
Na území obce objavili neolitické sídlisko ľudu s kanelovanou
keramikou, sídlisko únetickej a maďarskej kultúry z bronzovej doby, halštatské
sídlisko, keltské oppidum a rímsku vojenskú stanicu. Postavili ju začiatkom 2.
storočia nášho letopočtu na hradnom kopci vojaci XIV. Rímskej légie sídliacej
v Carnunte. Základy ďalšej stanice a zemný val postavili Rimania v 4. storočí
za vlády cisára Valentiniana I. Devín a predovšetkým devínsky hrad zohral
významnú úlohu aţ o niekoľko storočí neskôr. V čase Veľkomoravskej ríše bol
jednou z najdôleţitejších pevností Slovanov v boji proti expanzívnej Franskej
ríši. Hrad sa po prvý raz spomína pod názvom Dowina vo Fuldských análoch
v roku 864 ako ,, nevýslovná a medzi ostatnými nevídaná pevnosť
Rastislavova,, chrániaca ríšu pred nájazdmi Bavorov. Hradisko na skalnom
vrchu bolo centrálnou pevnosťou veľkomoravského obranného systému.
Slovanské obyvateľstvo ţilo na hrade aj po páde Veľkej Moravy. Dokazuje to cintorín, na ktorom sa
pochovávalo aţ do konca 11. storočia. Zmenou hraníc po páde Veľkej Moravy stratil Devín strategický
význam. Do povedomia sa opäť dostal v 13. storočí počas bojov Maďarov a Rakúšanov o Devínsku bránu.
Na najvyššej časti skalného brala postavili medzi 13. a 15. storočím hrad. Jeho majitelia sa menili a
pevnosť postupne rozširovali. V prvej polovici 15. storočia hrad získali Garayovci, v roku 1460 grófi zo Sv.
Jura a Pezinku, v rokoch 1527 aţ 1605 boli hradnými pánmi Báthoryovci a nakoniec od roku 1605
Pálffyovci. Hrad sa v 18. storočí prestal vyuţívať na obytné účely a od tých čias s začal jeho postupný
rozpad, ktorý v roku 1809 zavŕšili napoleonské vojská, keď ho vyhodili do vzduchu. V prvej polovici 19.
storočia sa devínsky hrad stal symbolom slovanského odboja za slobodu a cieľom výletov príslušníkov
štúrovskej generácie. Obec Devín vznikla z poddanskej osady pod rovnomerným hradom. Po prvý raz sa
spomína v listine z roku 1254 v súvislosti vinicami pilišského opátstva. V roku 1327 sa uvádza ako Villa
Thebyn. Z viacerých názvov sa nakoniec udomácnil slovenský - Devín (po nemecky Theben). V 15. storočí
obec získala právo usporadúvať trhy a začala sa rozvíjať ako zemepanské mestečko. Uţ v 17. storočí tu
zaloţili rybársky cech, ktorý zdruţoval rybárov loviacich vo vodách Dunaja a Moravy nielen z Devína, ale aj
z okolitých obcí. V 18. storočí vznikli ďalšie štyri cechy: lodnícky, vinohradnícky, hrnčiarsky a krajčírsky. Na
začiatku 19. storočia sa v obci nachádzala tridsiatková stanica a manufaktúra na výrobu priadze. V prvej
polovici 20. storočia bol Devín vyhľadávaným výletným miestom najmä pre výborne občerstvenie – známe
ríbezľové víno a ryby. V roku 1922 pri úprave štátnych hraníc pripadla časť územia obce Rakúsku. V
rokoch 1938-1945 bol Devín súčasťou Veľkomoravskej ríše. V roku 1946 obec pričlenili k Bratislave,
dodnes si však zachovala vidiecky charakter.
Pamiatky
Z kultúrno-historických pamiatok je najhodnostnejší pôvodne gotický rímsko-katolícky kostol
Panny Márie. Pochádza z prvej polovice 14. storočia. V rokoch 1677 a 1772 ho zrenovovali, čím získal
barokové a klasicistické črty.
Devínsky hrad má veľmi nepravidelný pôdorys, prispôsobený skalnému bralu. Na západnej strane sa nad
sútokom Dunaja a Moravy dvíha strmé bralo, za ním sa smerom na východ tiahne niţší kopec s mierne
klesajúcimi svahmi. Na vrchole skalného brala sa zachovali zvyšky stráţnej veţe z 13. storočia, ktorú
prestavali v 15. storočí. Zároveň postavili na samostatnom skalnom strţni menšiu veţu s cimburím, ktorá
neskôr podľa povesti dostala názov Panenská veţa. Hrad sa skladá z podhradia a troch hradných častí:
dolného, stredného a horného hradu. Z objektov horného a stredného hradu sa zachovali len ruiny.
Niektoré klenbové priestory stredného hradu sa po zreštaurovaní vyuţívajú ako expozície. Na šikmom
priestranstve medzi podhradím a dolným hradom sú zakonzervované základy obytných a cirkevných
stavieb z obdobia Rímskej a Veľkomoravskej ríše, ako aj z raného stredoveku. Jedným z najzaujímavejších
nálezov archeologických výskumov hradu je peceň chleba z obdobia sťahovania národov (5. storočie).
V strede Devína sa nachádza kaštieľ,pochádzajúci z polovice 17. storočia. Kedysi bol v ňom umiestnený
kláštor Jezuitov, neskôr pivovar. Dnes je súkromným majetkom.
Kultúra, šport a cestovný ruch
Obľúbený je výlet loďou k zrúcaninám hradu Devín a sútoku riek Dunaja a Moravy s prestávkou
na Devíne. Plavba začína pohľadmi na historickú časť Bratislavy a jej nábreţie a Bratislavský hrad,
pokračuje popod Nový most a most Lafranconi smerom ku hradu Devín. Turistickou atrakciou je hrad
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Devín, kde sa koná Devínsky Festival historického šermu, hudby, tanca a remesiel, ktorý je súčasťou
Hradných slávnosti. Pod devínskym hradom sídli komorná galéria. Ako "kamenná" galéria priamo
nadväzuje na činnosť Slovenskej virtuálnej galérie. Popri pravidelných výstavách je tu moţné pozrieť si
alebo zakúpiť diela autorov.
K Devínu uţ dlhé roky popri hrade a Devínskej Kobyle neodmysliteľne patrí aj devínsky ríbezlák - tradičné
lokálne víno z červených a čiernych ríbezlí.
Nábreţná promenáda v Devíne láka relaxuchtivých obyvateľov Bratislavy uţ desaťročia. Jej čaro vyniká
predovšetkým pri sútoku dvoch vodných tokov, kde sa tmavé vody Moravy miešajú so svetlými vodami
Dunaja. Spolu s dominantnou Devínskou hradnou skalou sa toto miesto stalo jedným z najatraktívnejších
v okolí Bratislavy i na celom Slovensku. Na promenáde nájdete aj sochárske diela s motívmi Veľkej
Moravy.
Ak vám je prechádzka popri riekach málo, dá sa vybrať aj do kopcov. Unikátna NPR Devínska Kobyla sa
nachádza medzi Devínskou Novou Vsou a Devínom. Túto floristicky najbohatšiu lokalitu na Slovensku
najlepšie spoznáte z Náučného chodníka NPR Devínska Kobyla. Náučný chodník s dĺţkou 3,5 km
začína v Devíne a vedie aţ k Sandbergu nad Devínskou Novou Vsou. Ak turisti túţia identifikovať, čo
kamenná príroda okolia Devína ponúka, majú navštíviť Geologické múzeum v prírode. Existujú aj ďalšie
príleţitosti na pešiu turistiku i cykloturistiky.
Takúto moţnosť ponúka náučný chodník Nivou Moravy priamo z Devína.
Nádherná príroda na pohraničí s Rakúskom bola zakonzervovaná v čase a uchránená pred výraznejším
vplyvom človeka. Preto tu dnes môţeme obdivovať zvyšky pôvodných luţných lesov, mŕtve ramená a
najväčší komplex vlhkých lúk v strednej Európe, zaradený do zoznamu medzinárodne významných
mokradí (Ramsarská lokalita).
Veľká časť záplavového územia patrí pod správu CHKO Záhorie. Z bohatého druhového zloţenia vlhkých
lúk neprehliadneme hojne zastúpený fialový plamienok celistvolistý, modrastý kosatec sibírsky či sneţienke
podobnú dobre známu bleduľu letnú. O dôleţitosti územia svedčí aj jeho zaradenie medzi európsky
Významné vtáčie územia (VVÚ Morava) a medzinárodne významné vtáčie lokality (International Bird Area)
kvôli výskytu bociana bieleho, celosvetovo ohrozeného chrapkáča poľného alebo v zime tiahnucich
ţeriavov popolavých. Neoddeliteľnou súčasťou tejto oblasti je aj náš najväčší hlodavec bobor vodný, jeho
populácii sa v poslednej dobe veľmi darí, čoho dôkazom sú ohlodané kmene stromov na brehoch rieky.
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Záhorská Bystrica
Poloha
Leţí na úpätí Malých Karpát a na juţnom okraji Záhorskej níţiny.
História
Obec sa po prvý raz spomínala v roku 1314 v darovacej listine
uhorského kráľa Karola I. Róberta. V minulosti sa označoval ako Pistrich,
Byzhrycza, po maďarsky Besztercze, po nemecky Bissternitz alebo Wisternitz.
Dedina bola poddanskou osadou stupavského panstva. V roku 1377 ju
uhorský kráľ Ľudovit I. Veľký daroval paulínom z Marianky. Začiatkom 16.
storočia patrila časť obce k stupavskému panstvu, časť vlastnili marianskí
paulíni. Keď Gašpar Szerédy dostal do vlastníctva stupavské panstvo od
uhorského kráľa Ferdinanda I. , Záhorská Bystrica sa stala trvalou súčasťou
stupavského panstva. Ako jednu z prvých obcí ju postupne začali osídľovať
kolonisti z Chorvátska, neskôr roľníci z Moravy, Rakúska a zo susedných
panstiev. V daňovom súpise z toho obdobia sa Záhorská Bystrica označuje
ako Bystricz, dedina Slovákov a Chorvátov.
V rokoch 1624-1752 bola Záhorská Bystrica farnosťou aj pre obyvateľov Lamača, čo znamenalo zblíţenie
oboch dedín napriek tomu, ţe mali rôznych zemepánov. V 18. storočí obec získala povesť najbohatšej
dediny záhorskej časti Bratislavy. Mala nielen veľký počet obyvateľov (1 503), ale aj významnú
poľnohospodársku produkciu. Pôda v chotári bola veľmi úrodná a vhodná na pestovanie zeleniny, najmä
kapusty. Bystričania boli známi jej pestovaním a predajom v Bratislave a vo Viedni. Posledná bitka pruskorakúskej vojny sa odohrala čiastočne aj v chotári Záhorskej Bystrice. Záhorská Bystrica si zachovala aj po
pričlenení k Bratislave v roku 1972 vidiecky charakter.
Pamiatky
Z kultúrno-historických pamiatok sa zachoval barokovo-klasicistický rímsko-katolícky kostol sv.
Petra a sv. Pavla Apoštolov. Postavili ho v rokoch 1830-1834 na staršom základe. Baroková kaplnka pri
ceste do Záhorskej Bystrice pochádza z konca 18. storočia. V 20. storočí ju prefasádovali. K sakrálnym
pamiatkam obce patrí aj rímsko-katolícka fara – prízemná baroková budova postavená v roku 1737.
Kultúra, šport a cestovný ruch
V roku 1967 v Záhorskej Bystrici zaloţili druţstvo Concordia zamerané na chov a výcvik
športových koní. Milovníci koní isto navštívia aj Jazdecký klub Karpatia. Moţnosti pre aktívne športové
vyţitie v Záhorskej Bystrici ponúkajú aj viaceré športové kluby, ktoré sa orientujú na florbal, fitness,
petanque aj jachting. Pôsobí tu aj tenisový, squaschový a golfový klub.
Kultúra je v Záhorskej Bystrici zastrešovaná Komisiou kultúry, ktorá v spolupráci s ostatnými
organizáciami v MČ Bratislava - Záhorská Bystrica organizuje a koordinuje kultúrne podujatia. Z tradičných
podajatí uvádzam Záhorácky Country bál, Svätohuberstké slávnosti, Privítanie adventu a Vánoce
pod krispánkem. Pôsobí tu spevácky zbor Bystričan. za účelom výskumu, uchovávania, rozvíjania a
šírenia tradičného ľudového umenia na Slovensku vzniklo tanečné štúdio Chasa je nezávislým,
dobrovoľným občianskym zdruţením.
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21. Informácie o území, obyvateľstve a sociálna štatistika územia pôsobnosti RRA Záhorie – jednotlivé obce k 31.12.2001
Tab. č. 6: Informácie o území, obyvateľstve a sociálna štatistika územia pôsobnosti RRA Záhorie – jednotlivé obce k 31.12.2001

Informácie o území, obyvateľstve a sociálna štatistika územia pôsobnosti RRA Záhorie – jednotlivé obce k 31.12.2001
Hustota obyv.
2
na km

Výmera
územia
2
v km

Počet
obyvateľov

Ekonomicky
aktívne obyv.

Ekonomicky
neaktívne
obyv.

Miera
zamestnanosti

Miera
nezamestnanosti

Počet UchoZ –
absolventi*

1781

3,970042

70692

35066

7842

27224

2814

148

BA-Pod.Biskupice

488

42,492968

20717

11618

2166

9452

1251

40

BA-Vrakuňa

1876

10,296679

19320

10939

2143

8796

1138

67

BA-Záhorská Bystrica

88

32,297811

2852

1076

204

872

80

5

BA-Devínska N. Ves

658

24,224535

15948

8444

1358

7086

704

71

BA-Lamač

1006

6,542373

6580

3883

817

3066

258

7

BA-Devín

74

13,964197

1040

419

82

337

33

3

BA-Karlova Ves

3094

10,947874

33876

17334

2686

14648

1056

96

BA-Dúbravka

3978

8,648836

34405

20622

4065

16557

1587

64

Borinka

35

15,791564

557

262

56

206

27

1

Kuchyňa

37

45,134082

1691

863

234

629

152

6

Marianka

369

3,223477

1191

481

118

363

62

1

Rohoţník

129

27,444515

3534

1898

436

1462

293

18

Veľké Leváre

135

26,484393

3575

1780

485

1295

384

18

Závod

99

27,373777

2708

1680

571

1109

194

12

Gajary

57

50,878369

2894

1470

507

963

356

15

Lozorno

65

44,79006

2901

1473

353

1120

256

9

Pernek

30

27,360041

824

396

122

274

83

3

Sološnica

41

37,773757

1544

846

249

597

128

15

Mesto – Obec

BA-Ruţinov
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Mesto – Obec

Miera
zamestnanosti

Miera
nezamestnanosti

Počet UchoZ –
absolventi*

951

Ekonomicky
neaktívne
obyv.
257

694

208

3

Vysoká pri Morave

59

Výmera
územia
2
v km
33,575735

Jablonové

84

13,271209

1112

549

140

409

112

4

Láb

50

27,852362

1401

690

129

561

72

7

Plavecké Podhradie

35

21,187916

735

309

77

232

55

6

Studienka

97

16,799012

1629

811

196

615

122

7

Zohor

156

21,127379

3297

2036

777

1259

290

6

Jakubov

70

20,859061

1466

727

203

524

139

6

MALACKY

658

27,172456

17887

9919

2086

7833

1184

77

STUPAVA

130

67,178409

8745

4432

1003

3429

488

21

Plavecký Mikuláš

27

26,728251

714

334

95

239

51

5

Záhorie-voj.obvod

1

27,726411

199

330

76

254

33

1

Kostolište

67

16,825028

1132

552

139

413

94

2

Malé Leváre

53

21,408998

1129

557

192

365

112

3

Plavecký Štvrtok

98

24,176857

2362

1145

395

750

323

9

Suchohrad

40

15,406667

619

281

82

199

64

5

Záhorská Ves

129

13,059546

1679

874

370

504

194

6

Hustota obyv.
2
na km

Počet
obyvateľov

Ekonomicky
aktívne obyv.

1981

Vysvetlivky:
* - údaje k 31.11.2009
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22. Informácie o moţnostiach územného a regionálneho rozvoja rok 2009
Tab. č. 7: Informácie o moţnostiach územného a regionálneho rozvoja rok 2009

Informácie o moţnostiach územného a regionálneho rozvoja rok 2009
Obec

PHSRO

Územný
plán

IPRM

Finančné
nástroje
EK a EIB

PPP

Programy cezhran,
medziregio.
a nadnár.
spolupráce

(Mikro)regionálne
zdruţenia

Podnikateľské
činnosti

Verejný
vodovod

Verejná
kanalizácia

Gajary

áno

áno

nie

nie

nie

áno

áno

nie

áno

áno

Jakubov

áno

nie

áno

nie

áno

nie

áno

nie

áno

áno

Jablonové

*

*

*

*

*

*

*

*

áno

*

Kostolište

áno

áno

nie

nie

áno

áno

áno

nie

áno

áno

Kuchyňa

áno

áno

nie

nie

áno

áno

áno

nie

áno

nie

Láb

áno

áno

nie

nie

nie

áno

áno

nie

áno

áno

Lozorno

áno

áno

nie

nie

nie

áno

áno

nie

áno

áno

Malacky

áno

áno

nie

nie

nie

áno

nie

áno

áno

áno

Malé Leváre

nie

nie

nie

nie

nie

nie

áno

nie

nie

nie

Marianka

áno

áno

nie

nie

nie

nie

áno

nie

áno

áno

Pernek

nie

nie

nie

nie

nie

nie

áno

nie

nie

nie

Plavecký Štvrtok

áno

áno

nie

nie

nie

áno

nie

áno

áno

áno

Plavecké Podhradie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

áno

nie

*

*

*

*

*

*

*

*

áno

*

áno

áno

nie

nie

nie

nie

áno

nie

áno

áno

Sološnica

nie

áno

áno

nie

nie

nie

nie

nie

áno

áno

Studienka

áno

áno

nie

áno

nie

áno

áno

nie

áno

áno

Stupava

áno

áno

*

*

*

*

*

*

áno

áno

Suchohrad

áno

áno

nie

nie

nie

nie

áno

nie

áno

nie

Veľké Leváre

áno

áno

nie

nie

áno

áno

áno

nie

áno

nie

Záhorská Ves

*

*

*

*

*

*

*

*

áno

*

áno

nie

nie

nie

nie

nie

áno

nie

áno

nie

Plavecký Mikuláš
Rohoţník

Závod
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Vysvetlivky k tabuľke:
* - informácie nezistené
PHSRO – Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
IPRM – integrovanýplán rozvoja miest
PHSRO

Územný
plán

IPRM

Finančné
nástroje
EK a EIB

PPP

Programy cezhran,
medziregio.
a nadnár.
spolupráce

(Mikro)regionálne
zdruţenia

Podnikateľské
činnosti

Verejný
vodovod

Verejná
kanalizácia

áno

áno

áno

nie

nie

nie

áno

nie

áno

áno

Borinka

nie

áno

nie

nie

nie

nie

nie

nie

áno

áno

Vysoká pri Morave

áno

áno

nie

nie

nie

nie

nie

nie

áno

áno

Vojen.obvod Záhorie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

BA-Podunajské
Biskupice
Bratislava-Ruţinov

áno

áno

nie

nie

nie

áno

nie

nie

áno

nie

áno

áno

*

*

*

*

*

*

áno

áno

Bratislava-Vrakuňa

nie

áno

nie

nie

áno

nie

nie

nie

áno

áno

Bratislava-Devín

áno

áno

*

*

*

*

*

*

áno

áno

Bratislava-Devínska
Nová Ves
Bratislava-Dúbravka

áno

áno

nie

nie

nie

áno

nie

nie

áno

áno

áno

áno

*

*

*

*

*

*

áno

áno

Bratislava-Karlova
Ves
Bratislava-Lamač

áno

áno

nie

nie

nie

nie

nie

nie

áno

áno

áno

áno

nie

nie

nie

nie

nie

nie

áno

áno

Bratislava- Záhorská
Bystrica

áno

áno

nie

nie

nie

áno

nie

nie

áno

nie

Obec

Zohor

EK – Európska komisia
EIB – Európska investičná banka
PPP – súkromno-verejné partnerstvá
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23. Pouţité zdroje
E-mailová komunikácia so starostami
Internetové stránky jednotlivých obcí a mestských častí
Kollár, D., Ovečková, J, Ovečková M., 1996: Slovensko-rakúske Pomoravie. Bratislava : DAJAMA, 1996. 1.
vydanie. 213 s. ISBN 80-967547-0-X
Osobné stretnutie s pracovníčkou OcÚ Závod
Štatistický úrad SR: Regionálna databáza, Mestská a obecná štatistika
Telefonický kontakt s pracovníkmi jednotlivých OcÚ
Územný plán veľkého územného celku Bratislavský kraj - rok 2005. Dostupné na http://www.regionbsk.sk/uzemny-plan.aspx
http://www.pamiatky.sk/pamiatky/pamiatkovy-urad/evidencia-kulturnych-pamiatok-na-slovensku/
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