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Milé čtenářky a čtenáři, 

držíte v rukou první vydání magazínu turistické edice  
Look at it! na Slovensku. Magazín poutavým způsobem přináší 

tipy, kde je dobré se zastavit, co objevit, co se děje na druhém 
konci regionu a na koho mohou být místní pyšní. Je pro mne 
velkým potěšením, že je to právě Bratislavský region, který se 

zapojuje do edice Look at it! na Slovensku jako první. 

Magazíny edice nesuplují turistické průvodce, ale jsou to 
příběhy lidí, institucí a firem, kteří svým umem a schopnostmi 

šíří slávu daného místa daleko za hranice svého působiště. 
Jsou to osobnosti, které posouvají meze svého oboru vždy 

kousek dál. Jsou z veřejné i soukromé sféry. Najdete je všude 
v celém kraji a jejich příběhy jsou většinou o velkém úsilí, 

odvaze a vizionářství. Při cestách po bratislavském kraji jsem 
jich potkal celou řadu, obdivuji je a patří jim za to velký dík.

Cílem magazínu Bratislava región je v záplavě různých médií 
vyvolat u čtenářů emoce z příběhů, profesionálních fotografií 

a grafické čistoty. Přinášet čtenářům zážitek z kvalitního, 
papírového, obrazového magazínu. Proto také velké uznání 

patří všem, kteří se na tvorbě magazínu podíleli. Redakci, 
produkci, grafikům, fotografům i pracovníkům Bratislavského 

samosprávného kraje. Velké poděkování patří také všem 
partnerům, kteří se do projektu magazínu Bratislava  

región zapojili. 

Hezké čtení přeje

Ivan Marek
vydavatel turistické edice Look at it!

www.lookatit.tips

Pred 13 rokmi som bola 
v Bratislave cudzinkou. Prvý 
náhradný domov som našla 
v Petržalke, pred ktorou ma 
všetci tam u nás vystríhali. 
Hrozivé varovania o betónovej 
džungli s drogovou scénou sa 
nenaplnili. Naopak, predsudky 
zmizli, aj keď platí, že Bratislava 
a jej okolie majú mnoho tvárí. 
Nie všetky sú dokonalé, ale 
majú svoj jedinečný pôvab. 
Svoj príbeh. A nielen to. Denne 
sa presviedčam o tom, že TU 
chcem žiť. Lebo je to ako stáť 
pod stromom, na ktorom rastú 
jablká, slivky aj orechy. Všetko, 
čo potrebujete a máte radi je 
na dosah, len netreba zabúdať, 
že o každý strom sa treba starať. 
Teraz si nechajte ten príbeh 
rozpovedať. 

Silvia Krpelanová
redaktorka

Ivan Marek

Autor rozvojových studií, 
koncepcí, textů, scenárista, 

fotograf a režisér desítek filmů 
v oboru cestovního ruchu

Silvia Krpelanová

Novinárka, 
dramaturgička 
a moderátorka 

Bratislava
región

Maďarsko
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Narodili ste sa v Bratislave. Posledných osem rokov 
pôsobíte ako župan BSK a máte možnosť meniť 
tento kraj k lepšiemu. Čo sa za osem rokov zmenilo 
v cestovnom ruchu? 
Ako rodený Bratislavčan mám kraj za ten čas prej-
dený krížom krážom a poznám každú obec. Pokrok 
za osem rokov? Neuveriteľný! Vidím ten posun. Každá 
starostka a každý starosta si uvedomili, že aj ich obec 
je zaujímavá a má čo ponúknuť! S tým, čo tu bolo pred 
ôsmimi rokmi, sa to vôbec nedá porovnať. Na cestovný 
ruch je naviazaný celý biznis. Ak v obci nájdete niečo, 
čo môžete ponúknuť, pomôžete tým 
mnohým podnikateľom. Napríklad 
vláčik Záhoráčik! Na trati Zohor – 
Záhorská Ves – Plavecké Podhradie 
a späť sme oživili železničnú dopravu 
a po dvoch mesiacoch fungovania 
víkendových cyklovlakov sme museli 
pridať ďalších pár spojov. Okrem toho 
sa nám podarilo v rámci Krajskej or-
ganizácie cestovného ruchu Bratislava 
Region Tourism spojiť všetkých rele-
vantných hráčov pod jednu strechu. 
Našimi členmi sú oblastné organizá-
cie cestovného ruchu z Bratislavy, zo 
Záhoria, z Malokarpatska aj Senecka.

Kam by ste poslali na výlet cudzincov 
či cezpoľných, ktorí tento kraj 
nepoznajú a kam naopak domácich, 
ktorí radi prebádajú menej známe 
miesta? Dáte nám svoje tipy? 
Bratislavský kraj, aj keď je najmenší 
zo všetkých na Slovensku, dokáže 
svojou ponukou vyhovieť každé-
mu návštevníkovi. Pre aktívnych 
máme od jari otvorený cyklistický 
pumptrack na Zochovej chate či 
areál vodných športov Divoká voda 

v Čunove. Pre milovníkov vodného relaxu je tu Senec 
a jeho jazerá, Záhorie a Malé Karpaty sú ideálne 
na prechádzky. Máme aj skvelú gastronómiu a vína. 

Blízkosť hraníc s Rakúskom 
a Maďarskom pomáha napredovať 
aj v oblasti cestovného ruchu. 
Aké sú reálne výsledky cezhraničnej 
spolupráce? 
Najviditeľnejším je Cyklomost slo-
body. V lete sa návštevnosť pohy-
buje v tisíckach. Vďaka Cyklomostu 
slobody vznikla v Devínskej Novej 
Vsi celá infraštruktúra pre turistov. 
Začiatkom leta nám bola schválená 
žiadosť o nenávratný finančný príspe-
vok v rámci spolupráce s Rakúskom. 
Za tieto peniaze adaptujeme priestory 
kaštieľa a záhrady v Modre na nové 
využitie, v ktorom svoje útočisko náj-
du miestni umelci, majolika, súčasťou 
projektu je aj postupná digitalizácia 
a sprístupnenie prírodného a kul-
túrneho dedičstva prihraničného 
regiónu. S Maďarskom máme rozbeh-
nutý projekt vytvorenia kultúrneho 
centra v seneckej Synagóge, oživenie 
a vybudovanie infraštruktúry Malého 
Dunaja a s kolegami z Rakúska pra-
cujeme na cyklolávkach, ktoré spoja 
Záhorie a Dolné Rakúsko.

Pavol Frešo: 
Bratislavský kraj je 
najmenší, ale uspokojí 
a nadchne všetkých
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Zavítajte do kraja 
neobmedzených možností

Keď vás v Bratislave pošlú „na UFO“, nájdete ho ľahko: pozrite 
sa k slnku alebo zdvihnite hlavu ku hviezdam. Odtiaľto, zhora, 

uvidíte pri dobrej viditeľnosti do vzdialenosti až 100 km. 
Rozprestrie sa pred vami krásny kraj, cez ktorý si svoju cestu 

razí Dunaj. Objavte ho celý: peši, na bicykli, autom, či loďou. 

Adela Vinczeová:  
Bratislava je akurát
Známa moderátorka sa pozerá na Bratislavu 
kritickým okom, ale zároveň ju vníma láskavým 
pohľadom človeka, ktorý ju má úprimne 
rád. Zhovárali sme sa na mieste, kde sa autá 
nezastavia a zároveň si môžete posedieť v tieni 
stromov. 

A presne takéto jedinečné miesta má Adela rada.

Ste rodená Bratislavčanka, ale žili ste ako dieťa roky 
vo Východnom Nemecku. Tiež ste veľa cestovali. 
Mávate to príjemné búšenie srdca, keď sa vraciate 
domov?
Podľa toho, odkiaľ sa vraciam. V júli sme boli v Hron-
ci, robiť vedúcich v divadelnom tábore, nevyrušovali 
ma tam bilbordy, žiaden vizuálny smog, takže teraz 
som to „búšenie“ nemala. Ale niekedy sa zasa veľmi 
teším domov. Je to rôzne, ale na príjazde do mesta sa 
tá emócia mení.

pokračovanie na str. 8
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Je miesto v Bratislave, kde vám 
to srdce hrmoce ako sa to stáva 
napríklad tam, kde človek dostal 
prvú pusu?
Skôr mám taký veľký pocit pohody 
z pár okruhov, v ktorých žijem. 
Ako napríklad tu v Karlovej Vsi, 
kde bývam. Keď mi začne niek-
to z Vranova alebo Ružomberka 
hovoriť o tom, aká je Bratislava 
vybetónovaná a ako tu žijeme 
odstrihnutí od prírody, tak poviem, 
že to tak nie je, lebo ja mám z bytu 
bližšie k lesu tu v Bratislave ako oni 
tam. Karlovka je pre mňa dôkazom 
toho, že sa dá žiť aj v meste v blíz-
kosti prírody.

A viete si predstaviť žiť niekde 
inde?
V Bratislave?

Napríklad. Alebo v tomto regióne. 
Imponuje vám nejaká dedina, 
malé mesto?
Páči sa mi vo Svätom Jure, tam 
sme mali vlastne tú reálnu svadbu. 
Je to miesto s dobrou energiou. 
Rada tam chodím aj na vínne 
cesty. Máme tam rodinu – vinárov 

Bognárovcov, čiže mám k tomu 
veľmi blízko. Ale neviem to nijako 
odhadnúť, či by som vedela žiť nie-
kedy mimo Bratislavy. Lebo život 
na vidieku sa nám často spája s fa-
lošnými ilúziami o šťastnom živote 
v pokoji. A potom zrazu začneme 
z toho veľkého pokoja šalieť.

Vo Svätom Jure ste mali obrad, 
svadba bola v Tomášovskom 
kaštieli…
No áno, ten Tomášov je miesto, kde 
môže byť to búšenie srdca...

Prečo ste si vybrali tieto dve 
miesta?
Vo Svätom Jure sme mali to evan-
jelické zázemie a chodili sme tam 
na predmanželskú prípravu. Hneď 
oproti farskému úradu má vi-
nárstvo sesternica s manželom a tá 
svadba bola u nich na nádvorí, taká 
malá provensálska, pekná. Celé to 
do seba zapadlo. A Tomášov sme 
si vybrali, lebo aj keď je to veľmi 
vyťažené miesto, je tam pekne 
a mne sa nechcelo za každú cenu 
vymýšľať nejaké originálne verzie 
v starej továrni alebo v šapitó pri 
vode. A mali sme veľa šťastia s ter-
mínom. My sme si totiž zo srandy 
určili 10. jún za dátum svadby asi 
mesiac po tom, ako sme spolu za-
čali chodiť. Oni sú v tom Tomášove 
ale vybookovaní na rok dopredu, 
no skúsili sme. Kamarátka tam za-
volala a povedali jej, že náhodou je 
voľno, lebo práve niekto iný zrušil 
akciu.

Osudové…
Čiže my sme to tam museli mať. 
(úsmev)

Hovorili ste o víne a Svätom Jure. 
Ale o vás sa vie, že dosť propaguje-
te zdravý životný štýl. Vyhľadávate 
vínne cesty?

Myslím si, že som viac propagátor 
ako realizátor. Poznám aj ľudí, 
ktorí žijú zdravšie. A napríklad 
keď som bola v tom tábore, tak to 
bolo o všetkom, len nie o zdravom 
životnom štýle. Ale vínne cesty 
mám rada, lebo to má istú kultú-
ru. Je to veľmi pôvabné vstupovať 
do tých pivníc – každá má svoj 
vlastný príbeh. Ja sa v tom víne až 
tak nevyznám, ale tú atmosféru 
mám rada. Napríklad Renesančný 
dom vo Svätom Jure má takú silu, 
že aj keď tam človek sedí na starej 
rozheganej stoličke, cíti sa dobre.

Späť z Jura do Bratislavy. Je to 
malé hlavné mesto. Vyhovuje vám 
jeho malosť?
Mne sa veľkosť Bratislavy pozdáva. 
Aj tým, že ešte nie je taká veľmi 
objavená. V Prahe mám pocit, že 
by tam mali predávať „štuchátka“ 
na turistov aby sa človek niekam 
dostal. Keď je niekde príliš veľa ľudí, 
stráca sa čaro toho miesta. Asi by 
to pomohlo cestovnému ruchu, ale 
mne neprekáža, keď niečo nepriťa-
huje tak veľmi pozornosť. Možno je 
to tým, že ja ju priťahujem.

Urbanisti a architekti hovoria, že 
Bratislava nemá jasnú koncepciu, 
pamiatkari kritizujú, že prišla 
o svoje miesta, ktoré mali genia 
loci, … iným chýba metro.. Čo tu 
chýba vám?
S tými pamiatkami súhlasím, ale 
s tým sa už nedá nič robiť. Dá sa len 
zachrániť to, čo je. Ale napríklad 
som jeden z mála ľudí z môjho 
okolia, komu sa páči nová budova 
Slovenskej národnej galérie. Mne sa 
páči, keď spolu jednotlivé archi-
tektonické štýly komunikujú. Vkus 
mi chýba trošku v tých všelijakých 
poisťovniach z 90. rokov. A chýba mi 
aj úcta k obdobiu, ktoré možno ne-
považujeme za najšťastnejšie – socík. 

Príde mi, že ľudia rozdeľujú veci – 
teda, že dobré je len niečo veľmi 
staré a potom niečo supermoderné. 
Ale čo sa týka nejakej koncepcie – 
neviem, lebo mne aj mnohé nedo-
konalé veci prídu v pohode, lebo to 
je také „naše“.

Bratislave prischli rôzne prívlast-
ky, niektoré vznikli čisto účelovo. 
PARTYslava, BARtislava a podob-
ne. Aký prívlastok by ste jej dali 
vy?
Taká akurát. Jediné, čo by som 
zlepšila, sú mestské cyklotrasy. Ale 
inak mi tu všetko príde také akurát. 
Keď mám náladu ísť do krčmy štvr-
tej cenovej skupiny, mám ju hneď 
u nás na ulici, ale viem sa vybrať aj 
do skvelej reštaurácie či luxusnej 
sauny, člnkovať sa na mŕtvom ra-
mene Dunaja... Máme tu všetko, čo 
človek chce. Výborne sa tu kávič-
kuje, príroda je na skok odvšadiaľ, 
je tu pohoda. Vzniká stále viac 
predajní so slovenskými dizajnový-
mi výrobkami, zaujímavé koncepty 
obchodov – teraz napríklad jeden 
bezobalový… rôzne alternatívy 
a to sa mi páči. Ale naozaj by som 
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Foto: Daniela Matušková

chcela, aby tu bola jedna normál-
na veľká diskotéka. Lebo ja veľmi 
rada tancujem a v kluboch tu hrajú 
samý house a to je pre mňa šialená 
hudba. Alternatívou sú len študent-
ské kluby v Mlynskej Doline, ale to 
nie je pre mňa.

Radšej nejaké oldies?
Nie. Normálneho Bruna Marsa. 
Nezremixovaného. Lebo dídžeji si 
možno myslia, že ten Bruno Mars 
to urobil dobre, ale my by sme 
mohli lepšie, tak to remixujú.

Zem, vzduch, voda a oheň – štyri 
živly, ktoré vieme nájsť v prírode, 
či v meste, … Kam by ste pozvali 
návštevníkov tohto regiónu, aby 
ich okúsili?
No, ale keď ich tam pozvem, bude 
ich tam veľa a už tam potom ne-
budem chcieť chodiť ja (smiech). 
Ak by som sa mala riadiť sama 
sebou, poslala by som ich do Líš-
čieho údolia na prechádzku. Veľmi 
do mesta a za kultúrou nechodím, 
lebo som dosť sociálne vyťažená, 
ale preto rada spoznávam toto 
okolie. Napríklad táto reštaurácia 
(Kontajner Riviéra) sa mi páči, lebo 
tu sedíme pod stromom a pritom 
sme pri hlavnej ceste na pulze 
diania.

A nad hlavou nám rastú hrušky.
Hej. Ale máme tu aj skvelé wellness 
a zopár vynikajúcich reštaurácií. Ja 
som taký gastroturista a dosť si to 
užívam aj tu v Bratislave, len je mi 
ľúto, že v centre je veľa turistických 
reštaurácií, kde sa počíta s tým, že 
turista sa už nemusí vrátiť. Pon-
úknu mu halušky a syr a miestami 
chýba naozaj kvalitná gastronómia. 
Ale naozaj sa tu teraz kultúra stra-
vovania veľmi rozbieha. Hovorím, 
také akurát. 

Ofi ciálna destinačná 
turistická karta vám 
umožní spoznať a zažiť 
to najlepšie, čo mesto 
Bratislava a región 
ponúkajú.
Hlavnými výhodami je 
neobmedzené cestovanie 
verejnou dopravou vo všet-
kých tarifných zónach IDS 
BK v Bratislave a Bratislav-
skom regióne, vrátane pre-
pravy jednej batožiny. Túto 
výhodu môže s vami využiť 
aj jedno dieťa do 16 rokov. 
Určite využite aj možnosť 
prejsť sa po historickom 
centre mesta s bezplatným 
hodinovým výkladom 
v slovenskom, anglickom 
a nemeckom jazyku denne 
o 14:00. Neváhajte a nav-
štívte s Bratislava Card 
aj múzeá a galérie. Do 12 
z nich za vstup nemusíte 
platiť. A to nie je ani zďaleka 
všetko. Na adrese www.
visitbratislava.com/bc 
sa dozviete o ďalších atrak-
tívnych zľavách, ktorých je 
viac ako 120. 

Bratislava CARD 
VEĽA VÝHOD V JEDNEJ MALEJ KARTIČKE

Bratislava Card
1-dňová: 15 €
2-dňová: 17 €
3-dňová: 19 €
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Slobodne do Rakúska 
Cyklomostom Slobody
Cyklomost slobody spája Slovensko 
s Rakúskom a jeho názov je symbolom 
toho, na čo ľudia spoza železnej opony 
čakali štyri dekády. 
Štyridsať rokov trvalo, kým sa mohli 
v roku 1989 slobodne dostať na Západ 
a ďalších niekoľko rokov, kým mohli 
prejsť týmto mostom do Rakúska. 
Oceľový most sa týči ponad zvyšky 
toho pôvodného, lávka je dlhá 955 met-
rov, oceľová mostná konštrukcia tvorí 
525 metrov, široká je 4 metre. Na slo-
venskej strane priamo popod Cyklo-
mostom Slobody vedie medzinárodná 
cyklotrasa EuroVelo 13.

Green Bike Tour 
71,5 km, bicykel: horský
Bratislava, Červený most – Malinský vrch – Biely kríž – Tri 
kamenné kopce – Slnečné údolie – Limbach – Malý Javor-
ník – Biely kríž – U Slivu – Kamzík – Koliba – Červený most
Na Železnej studienke sa dá občerstviť i člnkovať, na Kačíne 
prenocovať v korunách stromov (info@ba–lesy.sk). 
Míľnikmi sú Malý Slavín a Biely kríž. Malým okruhom sa cez 
Pánovu lúku, Tri duby a Kamzík vrátite do miesta štartu. 
Veľký okruh pokračuje od Bieleho kríža cez Pezinskú Babu 
do Limbachu. Na Kamzíku vyjdite na novú rozhľadňu. 

Bratislava a okolie 
PATRIA NA MAPU EURÓPY

Bratislavský región je výzvou aj pre 
všetkých, ktorí vyhľadávajú aktívny 

oddych na kolesách. Vedú ním 
medzinárodné cyklotrasy EuroVelo 6 
a EuroVelo 13 a cyklisti isto ocenia aj 

Cyklomost Slobody. 

Cyklotrasa EuroVelo 13 
(EV13)
Nazýva sa aj Cesta železnej opony 
a vedie od Barentsovho mora na seve-
re Európy až po Čierne more na juhu 
a v jednom úseku prechádza Sloven-
skom. V každej krajine, na svojej 9 500 
kilometrov dlhej trase, je iná. U nás 
sa začína na hraničnom priechode 
Hohenau – Moravský Sv. Ján a dlhá je 
87 km. Pestrosť tejto trasy podčiar-
kuje jej prírodný charakter. Slovenská 
časť EuroVelo 13 vedie po asfaltových 
cestách rôznej kvality a s minimálnou 
alebo takmer nulovou automobilovou 
premávkou.

Cyklotrasa EuroVelo 6 (EV 6)
Táto európska cyklocesta s dĺžkou 3653 km 
dostala prezývku Riečna trasa, pretože 
vedie od brehu Atlantického oceánu z mes-
ta Nantes vo Francúzsku cez Švajčiarsko 
a popri rieke Dunaj pokračuje cez Nemecko, 
Rakúsko, Slovensko, Maďarsko, Srbsko, Bul-
harsko a Rumunsko až k Čiernemu moru. 
Časť EuroVelo 6 pozdĺž Dunaja je známa tiež 
ako Dunajská cyklistická cesta. Na slo-
venskom úseku sa začína pri hraničnom 
priechode Berg, končí sa pri Štúrove a dlhá 
je 168 km. V Bratislave vedie po dunajských 
hrádzach – zo spomínaného Bergu do Ču-
nova, popri rieke Dunaj cez Prístavný most 
smerom na Hamuliakovo. Na väčšine trasy 
má kvalitný asfaltový povrch, vďaka čomu 
je atraktívna aj pre korčuliarov.

  stovky kilometrov
   tisíce zážitkov

BRATISLAVA LEŽÍ NA KRIŽOVATKE 
CYKLOMAGISTRÁL: EUROVELO 6 
A EUROVELO 13. VYBRALI SME ŠTYRI 
NAJZAUJÍMAVEJŠIE TRASY NÁŠHO KRAJA. 

K trojmedziu
49 km, bicykel: cestný
Petržalka – Berg – Kittsee – Pama – Deutsch Jahrndorf –  
– Trojmedzie – Čunovo – Petržalka
Z dunajskej hrádze prejdite okolo Pečnianskeho lesa, kde 
je vojenský bunker B–S4 Lány – dnes múzeum. Po hrá-
dzi sa dostanete k hraniciam, postojte na odpočívadle 
v Bergu a cez marhuľové sady sa dostanete do Kittsee 
s barokovým zámkom. Na spojke troch štátnych hraníc 
vkročte do Maďarska. Trasa pokračuje do Čunova, zaví-
tajte do Action parku a po hrádzi do cieľa. 

Výlet popri Dunaji
68 km, bicykel cestný/trekový
Bratislava – Čunovo – Vojka – Čilistov – Hamuliakovo – 
– Malý Dunaj – Bratislava 
Tešte sa na pôvabný i keď chátrajúci neogotický 
kaštieľ v Rusovciach s anglickým parkom, ovlažte sa 
v jazere a na Divokej Vode zažijete adrenalín. V Danu-
biane na vás čaká moderné umenie, vo Vojke kompa, 
v Hamuliakove pivko. 

Do Marianky a Stupavy
28 km, bicykel: trekový
Devínska Nová Ves – Záhorská Bystrica – Marianka –  
– Stupava – Devínska Nová Ves
Alúvium rieky Moravy je bohaté na faunu a flóru, 
príjemnou zastávkou na ceste do Stupavy je Bufet 
U Starého Bicykla. Prezrite si tamojší park a bryndzové 
halušky ochutnajte na Biofarme Príroda. V pútnickej 
Marianke s bývalým kláštorom Pavlínov veria, že tu-
najší prameň je liečivý. Návrat do miesta štartu spojte 
s výstupom na Sandberg. 
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Vitajte v kraji lahodných vín, 
kde podľa tradičných receptúr 
pripravujú tie najväčšie delikatesy. 
V kraji, kde so skvelou chuťou 
na perách spoznáte vzácne 
pamiatky a klenoty našej prírody.    

V lesoch Malých Karpát sa skrývajú 
poklady dávnych vekov aj tie, ktoré tu 
vystaval človek nedávno: rozhľadne. 
Z nich môžete pozorovať nádhernú 
zvlnenú krajinu tohto kraja. Turisti 
a cyklisti sa tu nevedia nasýtiť. To, čo si 
ale môže vychutnať každý, bez ohľadu 
na kvalitnú obuv či cyklistickú výbavu, 
sú tunajšie originálne keramikárske 
diela, exkluzívne vína a vysoká úroveň 
gastronómie. Dôkazom vinohradníc-
kej tradície sú rozsiahle vinice rozpí-
najúce sa na svahoch Malých Karpát, 
ale aj ľud zocelený tvrdou prácou. 
Ochutnať vína z hrozna, ktoré s láskou 
a i v nečase celoročne pestujú, môžete 
v menších či väčších, často rodinných 
vinárstvach či viechach, alebo počas 
mnohých podujatí. A chuť dobrého 
vína ešte podčiarkne dobré jedlo. Maj-
strovsky tu pripravujú husacie a kača-
cie mäso, lokše a štrúdle. Odtiaľto veru 
smädní a hladní neodídete! 

Miesto originálnej keramiky, 
ľúbeznej prírody a opojných 
chutí, potiahnuté zeleným 
súknom viníc 



14 15SLOVAKIA magazín SLOVAKIA magazín

Vyrastali ste v predvojnovej Bratisla-
ve obrastenej viničom. Cnie sa vám 
za starou Bratislavou? 
Tá téma je stále aktuálna, ale bo-
hužiaľ krivdy, ktoré sa stali, už nie sú 
napraviteľné. Z Račianskeho mýta 
vidno smerom ku Karpatom socialis-
tické betónové kocky a megalomanské 
moderné vily – výstavbu, ktorá nedáva 
priestor prírode. Európske mestá 
s takouto dispozíciou si chránia vi-

potom sme sa ale 
vrátili na Slovensko. 

Pán, ktorému dal otec 
majetok pred odchodom 
do prenájmu, nám ale 

zabuchol dvere pred nosom. 
Z politických dôvodov ma nechceli 
prijať do gymnázia, ale napokon ma 
vzali. V 1948 komunisti vyhlásili, že 
rodičom, ktorých deti budú študovať 
poľnohospodárstvo, nezoberú majetok. 
Môj otec už nežil, tak maminka s bra-
tom rozhodli za mňa. Musela som odísť 
do Košíc, ale nikdy som to neľutovala. 
Študovala som smer všeobecný, nie vi-
nohradníctvo. A majetok nám zobrali. 

Aké boli vaše prvé profesijné kroky? 
Pridelili ma do Boroviec pri Pieš-
ťanoch. Bývanie v izbe páchnucej 
po moči z vedľajšej maštale som od-
mietla. Rok som pracovala v Bratislave 
a potom ma oslovili z Výskumného 
ústavu vinohradníckeho a vinárskeho, 
že potrebujú šľachtiteľku. 

Kto bol vaším prvým učiteľom 
a otvoril vám dvere poznania? 
Mali sme asi 2 hektáre pokusných 
vinohradov, kde sme robili výskum 
a tam bol starý pán z Rače, volali sme 
ho „strýco Hrdlička“, ktorý poznal 
všetky odrody viniča, naučil ma aj 
rezať a štepiť vinič. 

Mohli ste v tých pohnutých časoch 
robiť hodnotný výskum? 
Genetika, na ktorej je celé šľachtiteľstvo 
postavené, bola považovaná za bur-
žoáznu pavedu. Mená kľúčových gene-
tikov Mendela a Morgana sme nesmeli 
ani vysloviť. Za príklad nám dávali 

Vyšľachtila odrody viniča, za ktoré 
jej tlieska celý vinársky svet
Vďačíme jej za 24 registrovaných odrôd viniča. Prvá dáma 
šľachtenia viniča na Slovensku, Bratislavčanka – pani Dorota 
Pospíšilová, je aj s takmer deviatimi krížikmi veľmi aktívna a jej 
aktuálna práca bude mať dopad na celé vinárstvo na Slovensku. 
Držiteľka Krištáľového krídla a nositeľka Radu Ľudovíta Štúra 
II. triedy ostáva príkladom skromnosti a pokory. 

nohrady, u nás ten vrch zabetónovali. 
Každému Bratislavčanovi z toho plače 
srdce, o to viac, ak je aj akosi napojený 
na vinohrady.

Ako si spomínate na atmosféru 
mesta plného viech? 
Na jeseň vystrčili pred viechu mo-
hutnú guľu, uviazanú z listov viniča, 
slamy alebo borovice na znak toho, že 
už majú mladé víno na predaj. Ľudia 

zo širokého okolia predávali svoje pro-
dukty na trhu – dnešnom Námestí SNP. 
A tu nechýbali ani základné vtedajšie 
stolové odrody viniča – Čabianska 
perla a Chrupky. Samozrejme, boli aj 
obchodíky či pekárne, stará tržnica, ale 
ovocie a zelenina sa predávali zväčša 
na trhu. Až prišiel socializmus, kedy 
zobrali všetkým všetko. 

Vy ste z vinohradníckej rodiny? 
Nie, môj otec bol kapitánom v rakúsko-
-uhorskej armáde, neskôr úradníkom, 
ale je pravda, že bol citlivý na chute 
vína a vedel veľmi dobre určiť oblasť 
pôvodu. Možno pre túto schopnosť – 
určiť kvalitu potraviny – sa z neho stal 
proviantný ofi cier. 

Aj vďaka Vám sa Slovensko dostalo 
na vinársku mapu sveta. Ako ste sa 
teda dostali k svojej profesii, keď nie 
vďaka rodinnej tradícii? 

Mičurina, ktorý vedel veľa 
z aplikovaného šľachtiteľstva, 
ale to nestačí. 

Dodnes ste vyšľachtili 24 no-
vých odrôd viniča. Nesú názvy 

inšpirované prírodou ako Devín, 
Dunaj, Hron, Torysa. Vymýšľate ich 
sama? 
Áno, a nie je to ľahké. Pomenovanie 
musí mať zmysel. Najmä od čias, kedy 
som pôsobila v Alžírsku, ma baví 
história. My máme veľa pamiatok, tak 
som si povedala, že som povinná odkaz 
Slovenska v našich odrodách spečatiť. 
Pri stolových odrodách som sa ale 
inšpirovala drahokamami a planéta-
mi, pri modrých vínových odrodách 
slovenskými riekami. 

Ktorá z našich vinohradníckych 
oblastí vám prirástla k srdcu? 
Mám dve: okolo Nových Zámkov, 
tam som našla pochopenie, keď som 
potrebovala plochy. Viete, keď niečo 
vyšľachtíte, potrebujete odskúšať, či má 
ten šľachtenec budúcnosť. Pomohol mi 
Ondrej Korpás z Rubáne. Vo Svodíne 
mi zasa pomohli páni Kováč a Šimon-
ka. Druhá je Malokarpatská oblasť. Keď 
ma z ústavu pre vek vyhodili, oslovil 
ma Daniel Sekera zo šenkvickej vino-
hradníckej stanice. Zozbierali sme 14 
nových typov odrôd „z mojej kuchyne“ 
a našli sme v Dolných Orešanoch Karo-
la Braniša, ktorý pokusu venoval jeden 
hektár vinohradníckej plochy. Všetky 
odrody zaregistrovali. 

Imponuje vám Malokarpatská vino-
hradnícka oblasť aj svojimi vínami? 
Áno, lebo tam vznikli konkurencie-
schopné vína. Vinári odtiaľ začali už 
hneď po revolúcii zvyšovať kvalitu, 
najmä po technologickej stránke. 
Spravili pioniersku prácu a reklamu 
našim vínam v zahraničí a dnes nie je 
veľkej degustácie, odkiaľ by naše vína 
nedoniesli zlaté medaily.

Stále ste aktívna, na čom pracujete 
teraz? 
S kolegom Rastislavom Šimorom 
sa mi podarila ohromná vec. Vitis 
vinifera (vinič hroznorodý), do kto-
rého patria všetky ušľachtilé odrody, 
má dva poddruhy a jeden z nich je 
druh Vitis vinifera silvestris (lesný). 
V Šenkviciach sme sa zapojili do eu-
rópskeho projektu na jeho štúdium. 
Mali sme zistiť či rastie aj na Slovensku. 
Preskúmali sme rozsiahle územia a tri 
kry tejto ohrozenej rastliny 
sme objavili aj v Rusovciach. 
K úžasnému poznaniu sme 
prišli v Úľanoch nad Žitavou 
v lokalite Veľký les, kde sme 
našli okolo 270 jedincov. 
Naše pracovisko medzitým 
tiež zrušili, ale už píšeme 
monografi u, ktorá by mala 
čoskoro vyjsť. 

Čo to pre celosvetové šľach-
titeľstvo znamená? 
Keďže tento vinič je rezis-
tentný voči chorobám a nie 
je divoký, ale ušľachtilý, 
pri ďalšom krížení môže 
svoje schopnosti rezistencie 
a chuti preniesť na svoje 
potomstvo.

A čo pre Vás znamená víno? 
Staviam ho na piedestál všetkých 
nápojov, nie iba preto, že pre všetkých 
veriacich je to nápoj, do ktorého sa 
prevteľuje ten, v ktorého veríme – Boh.

Dorota Pospíšilová

Medzi tým všetkým sa udialo veľa vecí. 
V roku 1937 sa začal na Slovensku divo-
ký nacionalizmus a odniesli si to hlavne 
Židia a Česi. Otcovi, s českou národ-
nosťou, povedali: „buď sa vysťahujete, 
alebo nedostaneš penziu“. Vtedy už mal 
byť penzionovaný. Tesne predtým kúpil 
stredný majetok v Miloslavove – Alž-
betinom dvore, aby mal na dôchodku 
čo robiť. On k tomu ako rodák z Hanej 
inklinoval, mama – Viedenčanka nie. 
Takže sme v roku 1938 z Bratislavy 
odišli do Čiech a dostali sa do Kralúp 
nad Vltavou. Brat zmaturoval, ale na vy-
sokú školu nenastúpil, lebo za Protekto-
rátu boli v Čechách 6 rokov univerzity 
zatvorené. Krátko pred koncom vojny 
mesto zbombardovali a nám nezostalo 
nič. Prichýlil nás farár z Nelahozevsi, 

Foto: m-ARK
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potom sme sa ale 
vrátili na Slovensko. 

Pán, ktorému dal otec 
majetok pred odchodom 
do prenájmu, nám ale 

Dodnes ste vyšľachtili 24 no-
vých odrôd viniča. Nesú názvy 

inšpirované prírodou ako Devín, 
Dunaj, Hron, Torysa. Vymýšľate ich 
sama? 
Áno, a nie je to ľahké. Pomenovanie 
musí mať zmysel. Najmä od čias, kedy 
som pôsobila v Alžírsku, ma baví 

Odroda Devín, 
foto: SVČR
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Svahy okolo Svätého Jura sa zelenajú 
viničom, ktorý je neodmysliteľnou 
súčasťou mesta a života tunajších 
usadlíkov. Celý kolorit mesta 
dotvára zo spodnej časti Prírodná 
rezervácia Šúr a zo severnej strany 
listnaté dubovo-bukové lesy. V nich 
pri potulkách naďabíte aj na zrú-
caninu hradu Biely Kameň a pozo-
statky Veľkomoravského hradiska. 
Z pôvodne gotického hradu Biely 
Kameň je už len torzo, no prechádz-
ka naň poteší každého turistu. Šúr je 

Malé mesto opojných chutí, krásnych 
pohľadov a bohatej minulosti

Mesto v malebnom prostredí, zasadené do členitého 
terénu, leží na spojnici Bratislavy a Pezinka. Aj vďaka 
tomu sa sem sťahujú ľudia túžiaci po blízkosti 
veľkomesta a zároveň romantickom vidieku. Jeho čaro 
a lákadlá si môžete odskúšať na vlastnej koži. 

obrazením symbolov tohto kraja: 
slnka a hrozna. Jedinečnú atmo-
sféru dodávajú Svätému Juru staré 
meštianske domy. V historickom 
jadre v rámci mestských hradieb 
a priľahlého územia je vyhlásená 
mestská pamiatková rezervácia.
Svätý Jur bol tiež slobodným kráľov-
ským mestom (1647), najmenším 
z 5 miest západoslovenskej penta-
politany (Bratislava, Trnava, Modra, 
Pezinok, Svätý Jur).
Svätý Jur je možno počtom 
obyvateľov (6000) malé mesto, ale 
svetové svojím vínom. Inšpiráciou 
pri písaní strhujúceho románu 
Červené víno bolo aj spisovateľovi 
Františkovi Hečkovi, ktorý tu 
krátko žil. Väčšina tradičných 
klenbových pivníc, v ktorých 
miestni vinári sídlia, je pod 
pôvodnými domami na námestí. 
Svoje brány každoročne otvorí 
do 30 pivníc počas Dňa otvorených 
pivníc – podujatia, ktorá sa koná 
v posledný januárový víkend. 

Svätý Jur

patrí katolíkom. Pýši sa barokovým 
organom, ktorý je dielom moravské-
ho majstra Výmolu. Tretí – Evan-
jelický kostol vznikol prestavbou 
meštianskeho domu Segnerovcov. 
Bola tu fara, škola a modlitebňa. 
Pôsobivou sakrálnou pamiatkou vo 
Svätom Jure je tiež drevená zvonica 
pri Kostole svätého Juraja. Nachádza 
sa v nej aj zvon z roku 1400, o kto-
rom koluje povesť, že v čase turec-
kých vojen ho zakopali, a náhodne 
ho vyryla pasúca sa sviňa.

Pálff yovský kaštieľ 
a domovská škola Mórica 
Beňovského
Zaujímavý príbeh sprevádza aj 
tunajší Pálff yovský kaštieľ, kde sa 
po prvej svetovej vojne ozdravovali 
deti. Vzdelanie v meste rozvíjali 
piaristi, ktorí pri svojom kláštore 
vybudovali gymnázium. Z jeho 
lavíc vyšlo mnoho učencov, aj „kráľ 
Madagaskaru“ Móric Beňovský. 
Kláštor zdobia slnečné hodiny s vy-

zasa rajom pre botanikov a zoo-
lógov. Prastarý Šúr bol osídlený 
už ľudom mladšej doby kamennej 
a v jeho blízkosti sa nachádzajú pra-
mene s alkalickou sírnatou vodou. 

Sakrálne pamiatky 
a legenda o svini, ktorá 
našla zvon 
Svätý Jur je plný vzácnych pamiatok, 
vrátane hradieb, ktoré ho obopínajú 
a budovy prvej konskej železnice 
v Uhorsku. Vozy ťahané dvoma 

pármi koní tu premávali už v roku 
1840. Na prepravu sa využívali aj vlaky 
a od roku 1873 ich poháňal parný stroj. 
Veriaci vo Svätom Jure si mohli vybe-
rať, do ktorého kostola sa ísť pomodliť. 
Keď budete túžiť po modlitbe v tichom 
a intímnom priestore, môžete si dopriať 
rovnaký luxus. Zájdite do gotického Kos-
tola svätého Juraja, ktorý je najstarším 
z trojice. Pri návšteve si všimnite vzácny 
Oltár svätého Juraja z bieleho pieskovca. 
Ďalší – Kostol svätej Trojice – postavili 
evanjelici, no od roku 1674 

Foto: VideoFly studio
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Fo
to

: m
-A

RK

Fo
to

: m
-A

RK



19SLOVAKIA magazín18 SLOVAKIA magazín

Aby ste sa tu cítili ako doma – o to 
sa snažia v Hoteli Maxim, kde sa 
môže ubytovať 46 osôb. Vkusne 
zariadené izby s wifi pripojením, 
klimatizáciou a televíziou so sa-
telitným prijímačom zabezpečujú 
klientom maximálny komfort. 
Okrem ubytovacích tu ponúkajú 
aj stravovacie a kongresové 
služby.
Tiché prostredie hotela Maxim 
vytvára ideálne podmienky 
pre organizovanie konferencií, 
seminárov a školení. Radi vám tu 
vystroja aj svadbu alebo rodinnú 
oslavu. Využiť pritom môžete 
kongresovú miestnosť,  
alebo aj rokovací salónik, kde sa 
už uzavrel nejeden dobrý obchod. 
Ak sa to podarí aj vám, zapite 
to v klube s barom a v podzemí 
hotela si zahrajte biliard. 

Tri hviezdičky zdobia Hotel Maxim, ktorý nájdete v starobylom 
mestečku Svätý Jur – kúsok od Bratislavy v krásnom 
malokarpatskom kraji. Spokojní hostia sú najlepšou vizitkou 
tohto hotela. 

Hotel Maxim *** 
Bratislavská 52/11, 900 21 Svätý Jur
tel.: +421 2 4497 0742 
e-mail: recepcia@hotelmaxim.sk

V tunajšej reštaurácii sa naplnia 
očakávania aj náročných zákazníkov. 
Jedálny lístok ponúka tradičné jedlá 
slovenskej i medzinárodnej kuchyne. 
A keďže je tento kraj známy dobrým 
vínom a jedlom, pre gurmánov tu 
zabezpečia aj husacie a kačacie hody. 
Osvieženie čaká v kaviarni, kde si mô-
žete pri šálke voňavej kávy dopriať 
zmrzlinu, štrúdľu či zákusok. 
Na pohárik, alebo rovno fľašku kvalit-
ného vína si zájdite do vínnej pivnice, 
len 10 minút chôdze od hotela pod re-
nesančnou budovou niekdajšej kúrie 
Zichyovcov zo 16. storočia. Tu môžete 
s priateľmi degustovať malokarpat-
ské vína aj s odborným výkladom.

V Hoteli Maxim sa snažia 
o maximálnu spokojnosť 

Foto: Hotel Maxim

Foto: Bratislava Region Tourism

Do Svätého Jura sa môžete odviesť 
autom, autobusom, vlakom – alebo 
na bicykli. Cyklotrasa JuRaVa spája 
bratislavskú mestskú časť Rača, 
Vajnory a Svätý Jur. Ak sa po nej 
vyberiete, zastavte sa pri Pustom 
kostolíku, kde sa už tristo rokov 
vždy v auguste schádzajú pútnici 
z Jura, Rače a Vajnor. Plnia tak sľub, 
ktorí dali pred rokmi z vďaky za to, 
že túto oblasť nezasiahol mor.
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Vo Svätom Jure 
myslia na domácich 
aj návštevníkov –  
zlepšia značenie 
Rozhovor s primátorom Sv. Jura – 
Ing. Šimonom Gaburom:

Vo Svätom Jure plánujete zaviesť 
nový informačný systém. Na čo 
a komu má slúžiť? 
Informačný systém bude jedinečný 
a originálny. Prvým podkladom je 
už vytvorená nová mapa Svätého 
Jura, ktorá je už na významnejších 
bodoch v meste umiestnená. Práve 
na ňu bude systém nadväzovať. 
Funkčný by mal byť ešte tento rok. 

Prečo ste sa rozhodli pre nový 
systém? 
V meste už máme množstvo tabúľ, 
tabuliek, šípok. Od cyklistických 
cez turistické, až po smerovanie 
ulíc. Pôvodné budú odstránené, 
nový systém má značenie vo Svä-
tom Jure sprehľadniť a zjednotiť. 

Takto pozýva do dediny, akej vo svete niet páru, Cech husaciná-
rov. Vznikol v Slovenskom Grobe spojením siedmich kvalitných 
husacinárskych prevádzok. Ich tmelom je snaha ponúknuť 
to najlepšie, čo vo svojich peciach vedia upiecť. Pripraviť pre 
náročných klientov veľkolepý zážitok nie je pre túto „sedmič-
ku“ žiaden problém. Do chrumkava upečené husi nie sú ale 
jedinou delikatesou, akú tu môžete ochutnať. Lahodná pečienka 
a slávne grobské lokše dopĺňajú tradičnú ponuku. Pripravené sú 
podľa starých receptúr. 

Ocenenie za nápad aj kvalitu
Cech husacinárov ocenila v roku 2006 Európska komisia, keď 
ho označila za najlepší zo 422 projektov z celej Európskej únie 
v rámci malého a stredného podnikania. „Každý spokojný hosť, 
je pre nás výzvou byť lepší a zvyšovať kvalitu našich služieb. 
Nenechajte si ujsť jedinečný zážitok v útulných reštauráciách 
Cechu husacinárov Slovenského Grobu,“ uvádza sa na stránke 
Cechu husacinárov. Môžete tak urobiť nielen, ale aj počas Ko-
runovácie Máriou Teréziou – tento rok 2. 9. 2017. Pocestných 
v obci privíta socha bronzovej husi, s ktorou sa určite odfoť-
te. Korunovácie Slovenského Grobu za Kráľovstvo husaciny 
sa „zúčastní“ aj Mária Terézia. Povráva sa, že panovníčku tu 
kedysi s družinou zastihla noc a búrka. Prenocovali u pastiera 
a ponúknutá hus s vínom im vraj veľmi chutili. Gastronomický 
zážitok čaká aj na vás. 

Prevádzky (Slovenský Grob): 
Pivnica u Zlatej Husi, Pezinská 2 
Zelený Dvor, Nová 49 
Husacina u Jakuba, Pezinská 42
Grobsky dvor, Vajnorská 3 
Husacina u Zápražných, Pezinská 51 
Husacina plus penzión, Hlavná 6
Penzión & Restaurant Karolína, Pezinská 2

Ráčte vstúpiť 
do Kráľovstva 
husaciny, kde píšu 
voňavý príbeh chutí
„Všetky cesty vedú do Ríma. My ale vieme, že tie husie 
vedú k 100ročnej tradícii pečenia husí do Slovenského 
Grobu, kam za touto pochúťkou chodia dlhé roky 
gurmáni nielen zo Slovenska, ale aj z celého sveta.“
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Tá husi z vlastného dvora piekla vždy v piatok ráno 
v chlebových peciach, aby ich v sobotu mohla ísť 
predávať na trhy. Panstvo si chutné – no studené mäso – 
kupovalo v sobotu ráno. Po čase si zámožní páni zvykli 
chodiť po teplú husacinu v piatok večer priamo k nim 
domov. No a po čase si do zlatista upečené husacie mäso 
vychutnávali priamo u nich vo dvore. Takto to fungo-
valo v Slovenskom Grobe – kde sa husi chovali aj piekli 
na viacerých miestach a vďaka čomu sa táto dedinka 
stala svetovým unikátom. V tom istom dvore pečú husi 
aj dnes, no pod vedením pani Danky Kisslingovej to tu 
už vyzerá inak. 

Pivnica u Zlatej Husi
Pezinská 2, 900 26 Slovenský Grob 
www.zlatahus.sk
tel.: +421 905 759 163
#pivnicauzlatejhusi

Darček pre pánov 
Zvláštnu pozornosť venujú pánom, ktorí tu majú svoj 
vlastný salónik. Nápad vznikol, keď pani Kisslingová vide-
la, ako milovníci cigár postávajú v zime vonku s cigarami 
v rukách. Prišlo jej ich ľúto, veď vychutnať si cigaru predsa 
len chvíľku trvá. A tak im nechala vybudovať salónik, 
kde si v pohodlí kožených kresiel s pohárikom drahého 
koňaku či rumu môžu cigaru naozaj vychutnať.

Danka Kisslingová 
Tradície sa nedajú inovovať

Husí príbeh alebo z dvora na stôl 
Dlhá je ale cesta husi na pekáč. Kedysi dávno, keď bolo 
v Slovenskom Grobe veľa stojatých vôd, mali tu raj. 
Chovali ich v každom dvore, no v 60tych rokoch Vo-
dohospodárske stavby odvodnili Šúrsky kanál a voda 
sa stratila. Ideálne podmienky pre chov husí zanikli, 
narozdiel od dopytu. Pani Kisslingová si spomína ako 
v detstve chodila s rodičmi a súrodencami na južné 
Slovensko zháňať husi. Našťastie ich výpravy boli 
úspešné a dnes z tejto oblasti dodáva už od roku 1976 
do jej rodinnej prevádzky husi až 40 rodín. 
Vybudovať Pivnicu u Zlatej Husi dalo zabrať. Presved-
čia vás o tom luxusné, priestranné interiéry aj vinoté-
ka, kde na náročných konzumentov čakajú tie najlepšie 
vína. V ponuke ich je okolo 270, prevažne slovenské 
značky. Nájdete medzi nimi aj delikátne zahraničné 
vína a vzácne ročníky. 

Zažite autentický pohľad 
Čaro tohto miesta s malebným dvorom a krytou 
terasou si môžete užiť celoročne, aj počas rôznych 
podujatí. Najväčší cveng majú jesenné akcie. Práve 
udržiavanie tradícii viedlo pani Kisslingovú v roku 
2004 k založeniu Cechu husacinárov Slovenského 
Grobu. Kumšt jeho členov môžete oceniť počas 
podujatia Kráľovstvo husaciny, kedy sa vám navyše 
naskytne autentický pohľad do tradičnej grobskej 
kuchyne v Pivnici u Zlatej Husi. 

Zlatá hus na pekáči – nebíčko v papuľke 
Upiecť hus je kumšt. Naozajstné umenie, hoci to vyzerá 
jednoducho. Veď vraj treba mať „len“ hus, soľ, mlieko 
a vodu. No iba poznať tie správne ingrediencie nestačí. 
Bez hlinených pekáčov a elektrickej rúry by to nebolo ono. 
Zabudnite preto na nerez a konvektomaty. Tu, v Pivnici 
u Zlatej Husi, vám naservírujú husacinu pečenú v tradič-
nom hlinenom pekáči od majstra keramikára z Limbachu. 
Správny pekáč musí byť aj odrôtovaný, hlavne z bezpeč-
nostných dôvodov, veď hus počas pečenia treba aj 6–7 krát 
vybrať, poliať či napichať. Zmeny teploty a manipulácia 
zanechávajú na pekáčoch zub času a verte, každý jeden si 
tu užije svoje. Veď ročne tu upečú stovky husí! 

„Tradície sa nedajú inovovať“ – tak znie motto 
dámy, ktorá svoj život zasvätila uchovaniu 
tradície pečenia husí. Pokračuje tak v tom, čo 
ju naučila jej mama, pani Anna Jajcayová, a čo 
pred 120 rokmi započala jej prastará mama. 

Kráľovská hostina 
Gurmánske potešenie v Pivnici u Zlatej Husi zažili rôzne 
významné osobnosti. Medzi nimi umelci, športovci aj 
štátnici. Fotografie prezrádzajú, že sem zavítali prezidenti 
Václav Havel, Andrej Kiska či Václav Klaus, no na príchod 
skutočného kráľa stále čakajú. Vy však nemusíte byť ani 
prezidentom ani kráľom a kráľovskú hostinu tu určite 
zažijete. Lahodná pečienka, ktorá sa rozpadáva v ústach, 
mastené lokše a lahodné husacie mäso. To všetko chutné 
a čerstvé. Keďže upiecť veľkú, osemkilogramovú hus trvá 
aj tri hodiny, svoju návštevu tu ohláste vopred. Gurmánsky 
zážitok treba totiž dôkladne pripraviť a začína sa už deň 
vopred. A keď budete odchádzať, nechajte domácim odkaz 
v kronike – aktuálne už štvrtej, ktorá je zrkadlom spokoj-
nosti zákazníkov. Listovať v nej je pre pani Kisslingovú 
a Jajcayovcov vždy chvíľou, ktorá ich napĺňa radosťou. 

Foto: Pivnica u Zlatej Husi
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Foto: m-ARK

Danka Kisslingová, foto: m-ARK
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Na vínko aj za kultúrou
Mesto láka nielen históriou, ale 
aj mimoriadnymi kultúrnymi či 
športovými podujatiami. Obľube sa 
tešia tie spájané s vínom, ako známe 
oberačkové slávnosti – Vinobranie, 
Svätomartinské požehnanie vína, 
Otvorené viechy, alebo Víno a le-
vanduľa, odohrávajúce sa priamo vo 
vinohradoch. Na banícku tradíciu 
odkazuje Pezinský permoník – ma-
lokarpatská výstava a burza mi-
nerálov, fosílií a polodrahokamov. 
Sprievodným podujatím je pouličné 
ryžovanie zlata. Región preslávila 
aj keramika a tak sa každoročne, 
počas Keramických trhov, mení 
Pezinok na centrum keramickej 
tvorby. Úžitkovú i okrasnú kera-
miku, vo všetkých farbách a s naj-
rôznejšími motívmi môžete nielen 
obdivovať, ale si aj kúpiť. A popri-
tom si v remeselných dielničkách 
vyskúšate točenie na kruhu a prácu 
s hlinou. Veľkou lyžicou sa v Pez-
inku je koncom augusta, kedy sa 
tu koná medzinárodná súťaž vo 
varení fazuľovej polievky – Fyzul-
načka. Svojich skalných fanúšikov 
má aj Festival pouličného divadla. 
Predstavenia pre malých aj veľkých 
sa konajú vonku a aj v noci – rovno 
pod hviezdami. To, že je Pezinok 
naozaj kultúrnym mestom dokazuje 
aj tanečná súťaž Pezinský strapec  

Malokarpatské múzeum  
v Pezinku
Kde inde hľadať odpovede na otázky o vino-
hradníctve, vinárstve a kultúre pitia vína, ak 
nie v Pezinku? Toto múzeum uchováva vzácne 
zbierky predmetov, ktoré dokumentujú dejiny 
regiónu. Nájdete ho v renesančnom dome zo 
17. storočia. Obe časti expozície sú sprístup-
nené i slabozrakým, nevidiacim návštevníkom 
a nepočujúcim návštevníkov. 

Klenotnica Malých Karpát,  
kráľovský Pezinok

Pezinok, spomínaný v kráľovských 
donačných listinách v roku 1208, je 

požehnané mesto. Pôvodné územie zvané 
„terra Bozen“ postupne menilo svoju tvár, 

a teraz jej krásu spoznáte aj vy. 

Dnešok predurčila minulosť
Z malej osady sa po prvej vlne 
nemeckej kolonizácie stal Pezinok 
vinohradníckym a baníckym 
mestečkom. Kráľovským mestom sa 
stal v roku 1647 a najväčší rozkvet 
zaznamenal v 17. až 18. storočí. 
Kvalitné vína z neho spravili jed-
no z najbohatších uhorských miest. 
Priemysel sa tu začal udomácňovať 
v 19. storočí, dokonca tu bola založená 
prvá továreň na výrobu kyseliny sírovej 
v Uhorsku, továreň na výrobu ihiel, 
papiereň a veľká tehelňa. Dočasne sa ob-
novila ťažba zlata, vybudovala sa konská 
a neskôr parná železnica. Prvá polovica 
minulého storočia ale zasadila Pezinku 
tvrdé rany. V reakcii na udalosti vo svete 
aj doma začalo mesto upadať. Situácia sa 
zlepšila až po druhej svetovej vojne. 
Dnes sa mestu darí: jeho blízkosť 
k hlavnému mestu, osobitý charakter, 
silné vinohradnícke a kultúrne tradície, 
okolité prírodné prostredie, podnikateľ-
ské zázemie a vízie trvalo udržateľného 
rozvoja ho predurčujú k úspechu. 

Prechádzka poteší telo aj 
dušu
Vďaka bohatej histórii môžete dnes 
v Pezinku obdivovať typické meštianske 
vinohradnícke domy aj zvyšky pô-
vodných hradieb. K najvýznamnejším 
pamiatkam patrí renesančná radnica, 
štyri kostoly a zámok z 13. storočia 
s krásnym parkom. Práve zámok 
vznikol po prestavbách vodného hradu, 
a napriek mnohým zmenám si jeho 
dispozíciu zachoval. Anglický park 
s rybníkom, založený grófom Fran-
tiškom Pálffym, je obľúbeným miestom 
oddychu najmä pre rodiny s deťmi. 

a samozrejme festival, ktorý je poctou 
životu a dielu najznámejšieho pezin-
ského rodáka – hudobného skladateľa 
Eugena Suchoňa. Celoslovenský hu-
dobný festival víťazov interpretačných 
súťaží základných umeleckých škôl sa 
koná každé dva roky. 

Mesto športu, domov 
Filipa Polca
Milovníci športu, určite si poznačte 
do kalendára, že v júni sa tu konáva 
Cyklomaratón. Tým, ktorí bicyklujú 
radšej rekreačne, odporúčame cyk-
lochodník z Bratislavy na pezinskú 
Babu a odtiaľ dvoma cyklochodníkmi 
do Pezinka. Nielen cyklistiku, ale aj 
iné športy tu majú radi a vidno to aj 
na výsledkoch. Chuť víťazstva po-
znajú pezinskí basketbalisti, volejba-
listky, reprezentantmi v karate, džude, 
alebo v orientačnom behu a v mno-
hých iných športoch. A pozor: v Pe-
zinku je doma Filip Polc – najlepší 
slovenský horský cyklista a majster 
Európy v zjazde na horskom bicykli. 
Kto sa rozhodne poznávať tunajšiu 
prírodu inak ako zo sedadla bicykla, 
vybrať si môže z viacerých náučných 
chodníkov. Či už to bude Vinohrad-
nícky, Lesný alebo Banícky náučný 
chodník, alebo niektorý iný, na Pe- 
zinok nezabudnete. A nebude to len 
chuťou zlatistého moku, ktorý mesto 
preslávil po celom svete. 

Foto: m-ARK
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Foto: VideoFly studio Víno a levanduľa, foto: Ján Štrba

Víno a Levandule, foto: Ján Štrba
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Keramické trhy, foto: Ján Štrba Mestská vinotéka, foto: Ján Štrba
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Mestské informačné centrum
tel.: 033/6901 120
www.pezinok.sk
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V ponuke tohto rodinného vinárstva, 
ktorému dáva pevné základy staro-
rodičovská tradícia, nájdete kvalitné 
vína rôznych odrôd, farieb a chutí. 

Dlhú vinohradnícku niť prestrihol bývalý režim, 
a tak rodinná fi rma Skovajsa vznikla v roku 1991 
s cieľom začať tam, kde jej predkovia museli 
skončiť. 
Biele, červené i ružové vína 
Skovajsa pochádzajú zo 7,5 hek-
tára vlastných viníc v Pezinku 
a Limbachu. V ich ponuke nájdete 
moderné svieže vína s výraznou 
odrodovou arómou a vý-
hradne z vlastného hrozna. 
Ochutnať ich môžete počas 
degustácie priamo vo vinár-
stve, alebo počas rôznych 
podujatí akými sú Pezinské 
otvorené pivnice, Víno a le-
vanduľa či Chute Malých 
Karpát. Skovajsovci sa na vás 
tešia aj počas Otvorených 
viech, kedy môžete od mája 
do októbra spoznávať 
vína a zhovárať sa s ich 
producentmi priamo u vinárov 
v pivničkách, vinárstvach či viechach. 
My odporúčame ich unikátny Pinot Blanc. 

Víno Skovajsa
www.vinoskovajsa.sk
tel.: +421 905 164 227
FB: www.facebook.com/vinoskovajsa

Skovajsa pochádzajú zo 7,5 hek-
tára vlastných viníc v Pezinku 
a Limbachu. V ich ponuke nájdete 
moderné svieže vína s výraznou 

Pezinské 
otvorené pivnice, Víno a le-

. Skovajsovci sa na vás 

, kedy môžete od mája 

Víno Skovajsa
sa „skovávať“ nemusí, 
patrí na stôl náročného 
konzumenta 

Foto: Víno Skovajsa
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Tento najväčší potočný mlyn 
na Slovensku disponuje veľkým 
dvorom s rozľahlými budovami. 
Samotný mlyn je jednoduchý – 
valcový s vodným kolesom a za-
chovaným strojovým zariadením 
z roku 1913. Uvidíte tu mlynársku 
expozíciu a hoci sa tu dnes už 
múka nemelie a mlyn nevydáva 
svoje múčne poklady, uvidíte tu 
rozsiahle dielo hodné uznania. 
Slovenská národná galéria tu totiž 

Pod mlynárovou strechou 
v Schaubmarovom mlyne 
našli domov diela insitných umelcov
Obrovská dávka insitného umenia v idylickom prostredí malokarpatskej 
krajiny – to vás čaká v Schaubmarovom mlyne. Postaviť ho dali v roku 
1767 Pálff yovci. Od roku 1857 patril postupne štyrom generáciám rodiny 
Schaubmarovcov, ktorá sem prišla z Bavorska. 

pred desiatimi rokmi zriadila expozíciu 
insitného umenia. Ide o prvú a zatiaľ 
jedinú takúto galériu na Slovensku. 
Zoznámite sa tu s vyše 100 prácami 
domácich aj zahraničných autorov. 
Aby sa tu každý cítil dobre, čaká mlyn 
postupná premena. Nové služby, po-
dujatia a architektonické úpravy spra-
via z tohto miesta zážitkový a vzdelá-
vací priestor pre všetkých, ktorí chcú 
zažiť niečo mimoriadne. 

Dve desiatky otvorených 
vinárstiev a desiatka 
reštaurácií ponúkne vína 
takých silných značiek 
ako sú KARPATSKÁ 
PERLA, Skovajsa, Terra 
Parna, Repa winery, 
Hacaj s.r.o., Vinárstvo 
Mavín – Martin Pomfy, 
Vinkor, Ratuzky a Vins 
winery – Richard Tóth. 
Títo vinári vedia, že víno, 

aj keď je akokoľvek dobré, neobstojí, 
ak bude osamotené. Vynikne práve 
v spojení s kvalitným jedlom a tak sa 
nenechajte núkať dvakrát a a prijmite 
ich pozvanie do kraja, kde víno nielen 
zaháňa smäd, ale jeho pitie je život-
ným štýlom. „Víno vytvára priateľstvá, 
urovnáva hádky a bezpochyby tvorí 
dobrú náladu,“ tvrdia a dokazujú to aj 
celoročne počas rôznych podujatí. Vy-
darenými boli Pekné víno s rozhľadom 
2017, Wine night 2017 či Parna párty 
2017 a ďalšie postupne pribúdajú. Sle-
dujte ich webovú stránku a o všetkých 
ďalších sa dozviete včas. 

www.chutemalychkarpat.sk

Chute Malých Karpát 
zachutia všetkým fajnšmekrom
9 vinárstiev spojilo sily, aby vytvorilo výnimočný projekt: jesenný 
festival otvorených pivníc, gastronómie a kultúry. Pripravte sa 
na deň plný skvelých gastronomických zážitkov, jedinečné vína 
a stretnutia s umelcami. To všetko už 11. novembra 2017. 

Pomocnú ruku podáva pani Renáta Hermysová, 
ktorá už 30 rokov vyrába tradičnú slovenskú 
majoliku. Začínala u rodičov v pivnici, keramickú 
piecku mala v detskej izbe. Dnes z jej dielne 
vychádza 200 druhov pôsobivých výrobkov. 
Priestor u nej dostávajú ľudia rôzne znevýhod-
není a vďaka ich spoločnému úsiliu tradícia stále 
žije. Priučiť sa tomuto remeslu, spoznať jeho his-
tóriu a taje tu môžete aj vy. Majolika R navyše 
prepája dva svety: svet hliny a vína. Na ochut-
návku vín, husacie, kačacie, či zabíjačkové hody 
v tunajšej pivnici sa prihláste vopred.

Vdychuje život 
tradícii a dáva nádej 
na lepší život
Výrobky z chránenej dielne Majolika 
R sú jedinečné. Do mnohých z nich je 
vpísaný osobný príbeh človeka, ktorý 
potreboval pomocnú ruku a mal sa 
koho chytiť.

Majolika R
www.majolika-r.sk
Predajňa: Klobučnícka 450/3, Bratislava
Vínna pivnica: SNP 80/76, Limbach
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Dôkazov o ich prítomnosti je veľa. 
Chlapci sa tu napríklad v cirkevnej 
škole svojho času učili v chorvát-
skom jazyku, neskôr tu vznikla nová 
škola – ako inak na Chorvátskej 
ulici. Za Kostol sv. Anny vďačia 
chorvátskym kolonistom. Okolo 
neho sa rozpínajú hradby s bránou 
a tento vzácny areál je jedinečným 
renesančným dielom. Zastavte sa aj 
pri Kaplnke Sedembolestnej Panny 
Márie na Cerovom, kde predtým 
stála zvonica. 

Poznávanie viniča a vína 
na náučnom chodníku 
Šenkvice sú ale dnes v prvom rade 
vinohradníckou obcou s unikátnym 
Vinohradníckym náučným chodní-
kom. Spoznáte tu tridsiatku odrôd 
viniča, novošľachtence aj odrody 
pestované v stredoveku. Uvidíte 
15 ukážok základných spôsobov 
rezu a vedenia viniča. Prísť sem 
môžete počas mnohých vinárskych 

Vinárske podujatia 
v Šenkviciach: 
Pekné víno s rozhľadom – apríl 
Za vínom do Šenkvíc – apríl
Otvorené pivnice na sv. Urbana – máj
Letné ochutnávky šenkvických vín – júl 
a august 
Deň vo vinohradoch – 2. 9. 2017
Deň otvorených pivníc – 17.–18. 11. 2017

Obyvateľom Šenkvíc koluje v žilách aj južanská krv. Obec 
totiž podľa dobových záznamov založili Chorváti v 16. storočí. 
Ich príchod súvisel s vpádmi Turkov, ktorí im zničili Kostajnicu. 

podujatí, ktoré sa v obci konajú. 
To, že sú Šenkvice pre milovníkov 
vína skutočným rajom, potvrdzuje 
aj zbierka 16 v Československu 
pestovaných odrôd viniča, ich 160 
klonov a genofond 600 odrôd vini-
ča. Obe zbierkové vinice sa nachá-
dzajú v lokalite s poetickým názvom 
Pri hájičku. 
Sídlia tu úspešné vinárstva, menších 
vinárov združuje miestny spolok. 
Spoločne sú garanciou zachovania 
tradície a kvalitného vína. Ale kde 
je práca, musí byť aj zábava a tu sa 
baviť vedia výborne. Prijmite preto 
našu pozvánku a príďte na niektoré 
z každoročných podujatí. Veľkonoč-
né trhy, Farmársky jarmok, Šenkvic-
ké hody, Jánske ohne, Ockov kotlík, 
Súťaž vo varení kapustnice a via-
nočné trhy sú skvelou príležitosťou 
spoznať všetky chute a vône v doline 
Stoličného potoka. A verte, Šenkvi-
čania, môžno aj vďaka tej južanskej 
krvi vedia, ako treba osláviť život. 

Vzácne poklady 
v doline Stoličného potoka 
čakajú, kedy ich prídete objaviť
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Mohutný nástroj vám padne 
do očí hneď pri vstupe do de-
gustačnej miestnosti. Hrejivá 
atmosféra domáceho pro-
stredia dokonale vystihuje 
toto vinárstvo. Ako inak, veď 
zrodu silnej značky predchá-
dzala dlhá rodinná tradícia 
a priateľstvo vinárov – 
Bohumila Dubovského 
a Miloša Grančiča.
Rodokmene a rodinné 
fotografi e prezrádzajú, 
že ich rodiny obhos-
podarovali vinohrady 
vo Svätom Jure už 
v 17. storočí. Prvé 
spoločné fľašky naplnili 
v roku 2003 odrodami 
Müller Thurgau, Pe-
secká Leánka a Silván 
červený. Dnes majú 
v ponuke aj Rulandské 
biele, Rulandské šedé, 
Pinot Noir, Cabernet 
Savignon Rosé, Roesler, 

Nápoj bohov 
OCHUTNAJTE NA MIESTE, 
KDE VÁM PODSKOČÍ SRDCE
Je krásny letný večer, teplo dňa strieda osviežujúci vánok 
a lahodné tóny vína sa miešajú s klavírnymi tónmi starého krídla. 
Takýto zážitok sa vám nenaskytne všade. U svätojurských vinárov 
Dubovského a Grančiča ale áno. 

Michelle Trois Pinot a iné. 
Ochutnať ich môžete aj počas 
degustácií. Degustačná 
miestnosť má kapacitu 
35 osôb a radi tu pre vás 
pripravia aj fi remné akcie. 
Blízkosť Malých Karpát ešte 
viac precítite vonku na tera-

se. A aby dobré víno nebolo 
na stole opustené, treba 

k nemu naservírovať 
aj čosi dobré pod zub. 
V degustačnom menu 
je hus, mastená lokša, 
kačica, grilované kole-
no a ako dezert štrúdľa. 
A slová zo starého 
zákona „dobré víno 
rozveseľuje srdce člo-
veka“ tu platia dvojná-
sobne: srdce vám totiž 
isto podskočí aj pri hre 
majstra harmonikára. 
A keď sme už pri tom 
srdci, vedzte, že srd-
com tohto vinárstva je 

bariková pivnica a prešovňa. V prešovni 
sa spracováva mušt, ktorý po vyli-
sovaní putuje do nerezových tankov, 
aby pri nižších teplotách fermentoval 
na víno. Niekoľko mesiacov odpočíva 
na jemných kaloch a následne putuje 
do fl iaš. V barikovej pivnici ležia dubové 
sudy, v ktorých driemu biele ale najmä 
červené vína. Vinárstvo ocenené titulom 
Vinár roka 2014 vám svoje vína rado 
odprezentuje. 

do očí hneď pri vstupe do de-
gustačnej miestnosti. Hrejivá 

toto vinárstvo. Ako inak, veď 
zrodu silnej značky predchá-

Ochutnať ich môžete aj počas 
degustácií. Degustačná 
miestnosť má kapacitu 
35 osôb a radi tu pre vás 
pripravia aj fi remné akcie. 
Blízkosť Malých Karpát ešte 
viac precítite vonku na tera-

se. A aby dobré víno nebolo 

Dubovský a Grančič, s.r.o
Zuby 293, 900 21 Svätý Jur
obchod@dubovskygrancic.sk
www.dubovskygrancic.sk
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V najväčšej vinici Suchý vrch, iba 
5 kilometrov od vinárstva v Šenkvi-
ciach, pestuje KARPATSKÁ PERLA 
tradičné odrody – Caber net Sau-
vignon, Rizling rýnsky, Pinot Gris, 
Pinot Noir ale aj novošľach tence 
Devín, Aurelius či Muškát moravský. 
Veltlín majú vysadený vo vinohrad-
níckom hone Noviny medzi Modrou 
a Šenkvicami. Nové vinice na Šajbách 
a Kramároch obrastá Rizling rýnsky. 

Silná dvojka – manželia 
Šebovci 
Tvrdá práca, láska k pôde a hroznu 
spojená s vinárskym kumštom spra-
vili z KARPATSKEJ PERLY v rokoch 
2011 a 2012 Vinárstvo roka. Margita 
a Ladislav Šebovci ho založili v roku 
1991 s vierou, že „Perly sa rodia 
vo vinohrade“. Vína z ich „dielne“ 
nesú chránené označenie pôvodu 
v kolekciách KARPATSKÁ PERLA, 
JAGNET, VARIETO, DÍLEMÚRE, 
4 ŽIVLY, dorábajú omšové vína 
a mušty BOBULO.

Degustácie aj originálne 
vínne pralinky 
Ich vína môžete ochutnať v auten-
tickom prostredí vinárstva. Firemná 
vinotéka pojme menšie skupinky, 
pre veľké sú pripravené dva štýlové 
degustačné priestory s kapacitou 

SA RODÍ VO VINOHRADE

Perla  
spod Karpát

Na hlinito-piesočnatom podloží Suchého 
vrchu sa rodí hrozno, ktoré sa pod rukami 

skúsených vinárov mení na vína pod 
značkou KARPATSKÁ PERLA. Nie je 

to jediný, ale najväčší vinohrad 
rodiny Ladislava Šeba. 

Otváracie hodiny vinotéky:
Pondelok: zatvorené
Utorok až piatok: 9.00–19.00

KARPATSKÁ PERLA, s.r.o.
Nádražná 57, 900 81 Šenkvice
tel.: +421 33 64 96 855
www.karpatskaperla.sk

50 a 60 osôb. Počas riadených de-
gustácií si môžete pochutiť na ku-
linárskych špecialitách a husacích 
hodoch. Sezónne menu pripravuje 
šéfkuchár z lokálnych surovín. 
Omamnú chuť ručne robených 
praliniek z pravej belgickej čokolády 
a náplňou z vlastného Alibernetu ešte 
zvýrazní horkastá chuť kvalitnej kávy. 
Počas návštevy sa tiež môžete vybrať 
priamo do pivníc, kde vyzrievajú 
perly tohto vinárstva. Zaujímavosťou 
je nový archív v priestoroch býva-
lých betónových cisterien na víno, 
ktorý vznikol citlivou rekonštrukciou 
pôvodného objektu družstevné-
ho podniku Nupod z roku 1942. 
Šebovcom sa tak podarilo zachovať 
niektoré pôvodné priestory budovy 
ako je Tančiareň a archív vinárstva. 
Dokonalou bodkou za vinársko-gur-
mánskym zážitkom v KARPATSKEJ 
PERLE je výstup na majestátnu 
21-metrovú rozhľadňu s výhľadmi, 
na aké sa nezabúda. 
Radi vás tu uvidia nielen na ochut-
návke vín, ale podľa vašich želaní tu 
vedia zorganizovať aj rodinné oslavy, 
svadby či firemný teambuilding. A čo 
isto oceníte po dni plnom zážitkov 
v tomto vinárstve je možnosť uby-
tovať sa v 4 úplne nových, štýlo-
vých izbách priamo v priestoroch 
vinárstva. 

Zážitok chutí z Malých 
Karpát 
V KARPATSKEJ PERLE sa rok čo rok 
stretávajú v priateľskej atmosfére mi-
lovníci zlatistého moku už z jari. Pekné 
víno s rozhľadom je podujatie s bohatým 
programom. Súťaží sa v behu na rozhľad-
ňu a ochutnávku vín spestrujú výstavy 
či koncerty. To najlepšie z produkcie 
domácich šenkvických vinárov zasa 
môžete ochutnať na podujatí Za vínom 
do Šenkvíc. Po minuloročnej premiére sa 
11. novembra 2017 bude tento rok konať 
podujatie Chute Malých Karpát. Poprední 
malokarpatskí vinári tu návštevníkom 
ponúknu to najlepšie z chutí spod Malých 
Karpát. Okrem vín sa totiž budú podávať 
lokálne gastronomické špeciality. Šoféra, 
ktorý vás odvezie, si hľadať nemusíte. 
Medzi vinárstvami a reštauráciami bude 
zabezpečená kyvadlová doprava.

Foto: KARPATSKÁ PERLA

Foto: KARPATSKÁ PERLA

Foto: KARPATSKÁ PERLA
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Hradby, keramikárska 
tradícia a Ignác Bizmayer 
Vďaka vínu sa Modra začiatkom 
7. storočia stala kráľovským me-
stom. To podnietilo mešťanov, aby 
začali stavať opevnenie. Náročná 
stavba hradieb s dĺžkou 2300 
metrov trvala 36 rokov. Kruhová 
obranná bašta slúžila ako rozhľa-
dňa, za hradby sa vstupovalo troma 
bránami. Dnes môžete v Modre 
obdivovať zachovanú Hornú bránu, 
kruhovú baštu a veľkú časť bastió-
nového opevnenia. Dávno pred 
postavením hradieb bola Modra 
keramikárskym centrom. Tunajší 
majstri nadviazali na habánske 
tradície bielo glazovanej maľovanej 
keramiky, ktorú doplnili o širšiu 
farebnú škálu a rozmanité dekóry. 
Modranská keramika má svoj punc 
a je obľúbeným suvenírom. Ak tú-
žite spoznať ju, prijmite pozvanie 
na Slávnosť hliny – Keramickú Mo-
dru s tradičným alegorickým hrn-
čiarskym sprievodom, keramickým 
jarmokom a hrnčiarskym bálom 
pod modrou oblohou v historick-
om exteriéri mesta. Mesto je hrdé 
aj na fi guralistu Ignáca Bizmayera, 
ktorý v hline zachytil slovenský 
folklór a tradície. 
Galériu Ignáca Bizmayera nájde-
te v stredovekej kruhovej bašte 
a históriu keramického remesla 
v Modre zasa dokumentuje Múze-
um slovenskej keramickej plastiky 
v areáli galérie.
 

Malokarpatské mesto pod ochranou 
svätých Floriána a Urbana
Modra je mestom osobností, ktoré sa zlatými písmenami vpísali 
do našich dejín. Miesto, obdarené bohatstvom viníc a pracovitých 
ľudí, domovom keramikárov a jedinečného kultúrneho dedičstva. 

Chute Malých Karpát: 11. 11. 2017 
Modranské vinobranie: 15.–17. 9. 2017 
Slávnosť hliny: 1.–2. 9. 2017

Po stopách Ľudovíta 
Štúra
Jeden z našich najvýznamnejších 
národných buditeľov patrí k Modre 
ako keramika a víno. Aj preto sa tu 
nachádza Múzeum Ľudovíta Štúra 
a jeho pamätná izba. Múzeum sídli 
v dome, ktorý po generácie patril 
meštianskej rodine Emreszovej. 
Práve dcéra sudcu Jána Emresza – 
Rosina spojila tento rod so Štú-
rovcami, keď svoje „áno“ povedala 
najstaršiemu bratovi Ľudovíta 
Štúra Karolovi – rektorovi gymná-
zia a evanjelickému farárovi. Keď 
ovdovela, presťahovala sa s deťmi 
k rodičom. Vtedy prišiel do Modry 

Ľudovít, ktorý chcel švagrinej po-
môcť. Nebýval s rodinou v dome, 
ale neďaleko v prenajatej izbe. Naj-
prv sa on staral o blízkych, neskôr, 
keď sa koncom roku 1855 postrelil 

na poľovačke, starala sa rodina 
o neho. U Emreszových napokon 
Štúr skonal. Izbu sprístupnili v roku 
1956 ako pamätnú a dnes tu je stála 
expozícia. 

Silná vinárska tradícia žije 
Vinohradníctvu sa Modrania venujú 
už od stredoveku. Nie náhodou má 
v modranskom kaštieli s tajomnou 
záhradou svoje centrum Malokar-
patská vínna cesta, ktorá celoročne 
ponúka putovania za lahodným ví-
nom. Práve v tomto kaštieli viac ako 
tridsať rokov sídlila Vinársko-ovoci-
nárska odborná škola. Dnes je inde, 
no ide o jedinú školu svojho druhu 
v súčasnosti na Slovensku. A o tom, 
že v Modre vedia ako víno dorobiť aj 
sa z neho tešiť, sa môžete presvedčiť 
celoročne počas rôznych podujatí. 

Sakrálne pamiatky
Pozornosť v Modre priťahujú aj dva 
kostoly stojace vedľa seba, odde-
lené starou farou. Zvláštnosťou je, 
že oba sú evanjelické. Evanjelický 
kostol slovenský bol postavený 
v roku 1826 ako artikulárny kostol. 
O osem rokov neskôr pribudol 
Evanjelický kostol nemecký v ne-
oklasicistickom štýle. Najstaršou 
sakrálnou stavbou v Modre je však 
gotický rímsko-katolícky Kostol 
sv. Jána Krstiteľa v historickom 
areáli cintorína. 

Potulky chotárom, 
špacírky letoviskom, 
Jurkovičova Modra
Cestou z cintorína, mestom okolo 
kaštieľa, cez vinice, popri historickej 
časti mesta – Kráľovej sa krajina 
mení na lesy a lúky, kde sa kedysi 
po Panskom chodníku špacírovala 
rakúsko-uhorská šľachta a prvore-
publiková smotánka. Preto Modra-
nia už niekoľko rokov otvárajú letnú 
sezónu naozaj štýlovo – Modran-
ským piknikom na Lúke Otčenáške 
v Harmónii. Odetí do dobových šiat 
sa zabávajú a spoznávajú Letovisko 

Modra
Podujatia: 

Mestská informačná kancelária
Dukelská 38, 900 01 Modra
tel.: +421 6908 324 
www.modra.sk

Harmóniu s jeho vilkami a slneč-
ným kúpeľom, ktoré sú úzko späté 
s nestorom slovenskej architektúry 
Dušanom Jurkovičom. V Modre sa 
podpísal pod projekt evanjelického 
sirotinca, „úradníckych domov“, vi-
acerých rodinných domov a náhrob-
níkov. Pri prechádzke týmto malým 
mestom si všimnite aj jeden veľký 
strom. V Modre totiž rastie najväčšia 
jarabina oskorušová na celom svete 
s priemerom kmeňa 160 cm. Maje-
státny strom má asi 500 rokov. 

Foto: m-ARK
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V Malokarpatskej vinohradníckej 
oblasti na západe Slovenska 
sa ukrýva maľovaný poklad – 
mestečko Modra. Nikde inde 
nevedia tak krásne ručne vyzdobiť 
keramiku tradičnými vzormi, ako 
tu. Miestni vinári patria medzi 
najoceňovanejších v krajine 
a na hrozno zrejúce v tejto oblasti 
nedajú dopustiť.

Ak chcete pocítiť na jazyku typické 
modranské odrody, skúste Veltlín, Rizling 
vlašský, Rulandské biele alebo Silván. 
Majú tu aj slovenský unikát – zamato-
vý Dunaj s chuťou čokolády a lesného 
ovocia. K tomu si dajte miestne špeciality 
a vaša cestovateľská duša sa sem bude 
chcieť stále vracať.

Majstri keramikári
Keramická história Modry siaha až 
do prvej polovice 17. storočia. Vtedy 
mesto potvrdilo štatúty hrnčiarskemu 
cechu. Po ich zániku keramickú výro-
bu zastrešilo Keramické učilište, ktoré 
prerástlo do vzniku známeho závodu 
Slovenská keramika Modra. V roku 1952 
sa závod premenoval na Slovenskú 
ľudovú majoliku. 
V modranskej keramickej dielni vyrástol 
rad vynikajúcich majstrov ako napríklad 
Heřman Landsfeld, Ignác Bizmayer, 
Imrich Kóňa, Rudolf Barčík, Viliam Peško, 
Michal Petráš a mnohí ďalší. Keramika 
preslávila Modru po celom svete. Staré 
habánske keramické tradície sa vo výro-
be uchovávajú dodnes. Počas desaťročí 
však pribudli aj nové vzory a technolo-
gické postupy. 

Modranská keramika 
dnes
Pôvodnú keramickú tradíciu naďalej 
uchováva Slovenská ľudová majolika, 
ktorá pod novým vedením rozbieha 
výrobu tradičnej modranskej kerami-
ky so starými originálnymi vzor-
kovnicami a novou technológiou. 
Obchod Slovenskej ľudovej majoliky 
nájdete na modranskom námestí. 
Tradičnú ľudovú ornamentaliku 
v modernom dizajne produkuje 
modranská keramická spoločnosť 
s príznačným názvom modranska, 
ktorá cez otca a syna Mariána a Ja-
kuba Liškovcov spája dve generácie 
modranských keramikov. 
Aj keramici vyučení v Slovenskej ľu-
dovej majolike nezostávajú vo výro-
be keramiky pozadu a snažia sa staré 
modranské remeslo uchovať. Tak je 
to v prípade Miroslava Malinovského, 
ktorého dielňa nadväzuje priamo 
na obchod s keramickými výrobkami 
i s keramikou značky Ďureje. 
Výrobe keramických kachlíc pre 
kachľové pece, sporáky, či kachľové 
krby sa venuje firma Remaart man-
želov Malinovcov. Výrobky z Mod-
ranskej keramiky sú vyhľadávané 
pre originalitu a kvalitu. Majolika 
bola navrhnutá na zápis do Zoznamu 
nehmotného kultúrneho dedičstva, 
čo len potvrdzuje jej jedinečnosť 
a výnimočnosť.

Slobodné kráľovské 
mesto
Modra je tradičné vinárske mesteč-
ko, známe aj ako mesto vinohradov. 
V okolí sú krásne vinice a malo-
karpatské lesy. Vďaka zemepisnej 
polohe sa tu viniču darilo už v stre-
doveku. Obchod s vínom sa rozrastal 

Maľované mesto 
s chuťou skvelého vína

a prosperujúce mesto v roku 1607 
povýšili medzi slobodné kráľovské 
mestá. Z vinohradníctva získavala 
radnica príjmy prostredníctvom 
daní a prevádzkovania mestského 
hospodárstva. Na ochranu pred 
chorobami viniča, reprezentáciu, 
osvetu a zabezpečenie odbytu vína si 
modranskí vinohradníci v roku 1896 
založili vinohradnícky spolok, ktorý 
bol s menšími prestávkami aktívny 
až do 50. rokov 20. storočia.

Vinárske akcie roka
V Modre vyvrcholí oberačková sezó-
na v septembri trojdňovou oslavou 
tvrdej práce miestnych vinárov a vi-
nohradníkov. Modranské vinobranie 
je výnimočné tým, že zachováva 
prvky oberačkových slávností z prvej 
polovice 20. storočia. Návštevníci 
obdivujú poslednú lajtru – typický 
alegorický sprievod alebo ukážky 
prešovania na historických lisoch. 
Ochutnávky vín a miestne gurmán-
ske špeciality spolu s regionálnou 
muzikou, vystúpeniami ochotníkov 
a bohatým sprievodným progra-
mom, vytvárajú nezabudnuteľnú 
atmosféru starej Modry.
V súčasnosti v Modre aktívne pôsobí 
viacero združení vinohradníkov 
a vinárov.
Vincúr je spolok vinárov, vinohrad-
níkov, znalcov a milovníkov vína. 
Od jeho založenia v roku 2000 sa 
spolok aktívne venuje organizácii 
akcií propagujúcich prácu mod-
ranských vinárov a vinohradníkov. 
Najznámejšie podujatia sú Sväto-
katarínská ochutnávka mladých vín 
alebo medzinárodná výstava vín 
Vitis Aurea Modra.
Víno z Modry je ďalším združením 

modranských vinárov a vinohradníkov, 
ktorým záleží na zachovávaní pôvodu 
spracovaného hrozna z modranských viníc. 
Združenie organizuje obľúbené modranské 
podujatie Deň modranských pivníc a festi-
val vína v exteriéri mesta Vinári v chotári.
V Modre sídli aj združenie Malokarpatská 
vínna cesta, ktorá spája niekoľko feno-
ménov malokarpatského regiónu – víno, 
krajinu, históriu a gastronómiu oblasti roz-
loženej medzi Bratislavou a Trnavou. Vďaka 
podujatiam organizovaným združením si 
môžu milovníci vína vychutnávať tento 
opojný mok počas celého roka. Vinársky 
rok vrcholí na jeseň Dňom otvorených 
pivníc, na ktorom sú návštevníci vyzbro-
jení vínnym pasom, pohárikom, putujú 
tak po celom malokarpatskom regióne 
a ochutnávajú kvalitné vína aj modranských 
vinárov v ich útulných pivničkách. 

Gastronomické a vinárske tipy
Známe modranské vinohrady a vinárske 
tradície reprezentujú úspešní vinári, ktorí 
produkujú vína vysokej kvality oceňované 
na regionálnych, ale aj prestížnych medzi-
národných výstavách. Medzi najúspešnej-
ších v ostatných rokoch patrili Víno Rariga, 
Víno Šimonovič, Elesko, Chateau Modra, Fe-
dor Malík a syn, Miroslav Dudo – VMD, Víno 
Kmeťo, Vínko Klimko, PURUS Modra a ďalší.
Kvalitné modranské vína možno degus-
tovať priamo u vinárov v pivniciach, alebo 
v príjemných gastronomických a vinárskych 
zariadeniach. Populárne sú: Pavúk – wine 
restaurant, Pivnica u Pradeda, Starý dom, 
Mlyn 108, Hotel pod lipou, Hotel Zochova 
chata, Wine bar & shop Elesko alebo Farma 
pod Gaštankou.

Viac o Modre:
Informácie o meste: www.modra.sk
Turistické atrakcie: www.visitmodra.sk
Kultúra v meste: www.kcmodra.sk

Modranské vína ocenené na medzinárodných výstavách, foto: mesto Modra

Ukážka z tvorby R. Barčíka, foto: Modranská Beseda

Foto: mesto Modra, Jana Kuchtová
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Modranská keramika, foto: m-ARK

Foto: m-ARK
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Staré trámy nad hlavami hostí, 
mlynský mechanizmus pamätajúci 
si naozaj veľa, artefakty s vlastnými 
silnými príbehmi všade navôkol. 
Ráčte vstúpiť do Mlyna 
108, kde vám naserví-
rujú ozajstné delikate-
sy. Zážitok ešte umocní 
prostredie, v ktorom 
sa ocitnete. Prírodné materiály – 
kameň a drevo, ktoré dominujú 
reštaurácií aj kuchyni, dodávajú 
priestoru teplo a Genia Loci. Cítiť 
sa tu budete vďaka prepracovaným 
detailom naozaj skvelo, lebo všetko 

NAZRITE DO KUCHYNE MLYNA 108

Niečo staré,  
  niečo nové, 
    všetko dobré

Reštaurácia, ktorá svojim konceptom a ponukou zaujme aj najvy-
beranejších hostí, bola ešte donedávna bežným obytným domom. 
Dlho predtým však slúžila ako vodný mlyn, kde sa múka mlela už 
v 16. storočí. Dnes spĺňa najnáročnejšie gastronomické kritériá 
a právom patrí na mapu najlepších reštaurácii v celom regióne.

Ochutnávka z menu
• Krém z čerstvého hrášku so vsádza-

ným vajíčkom a slaninovým chipsom

• Tatarák zo sviečkovice s bylinkovou 
salsou, reďkovkami nakladanými vo 
vínnom octe, so želé z consommé 
a čerstvým chrenom

• Filet zo sivoňa s omáčkou z mladej 
žihľavy, žihľavovým olejom, s penou 
z pečeného cesnaku, pyré z čiernej 
šošovice a tvarohové ravioli

• Teľacie na marhuľovej omáčke 
s pečenými čerstvými marhuľami 
na tymiane s lupienkami cibule 
a muškátovou zemiakovou kašou

• Mätovo čokoládový mousse s chipsom 
z kakaových bôbov, čokoládovou 
mrveničkou a mätovým želé

• Domáci kardinál s čerstvými jahodami 
a opekanými mandľami

• a lokálne vína

Mlyn 108
Modra, Dolná 108
tel.: 0948 100 252 
mail: rezervacie@mlyn108.sk
www.mlyn108.sk
FB: www.facebook.com/Mlyn108

spolu súznie ako dobrá pieseň. 
Ešte ani neotvoríte jedálny lístok, 
už sa vám tu bude páčiť. Majitelia 
si dávajú zvlášť záležať na tom, aby 

ste sa u nich cítili dobre a prežili 
jedinečný zážitok. Mlyn je síce 
starobylý, ale čaká tu na vás mo-
derná kuchyňa ovenčená viacerými 
prestížnymi oceneniami. Za týmito 
úspechmi treba hľadať prístup 

k hosťom, nápaditosť a originalitu 
pri príprave pokrmov a samozrejme 
kvalitu.

Na kvalitu si potrpia
Aby skvosty tunajšej kuchyne mohli 
uzrieť svetlo sveta, nevyhnutnosťou 
sú kvalitné suroviny. Pri výbere mäsa, 
syrov, vajec a všetkého potrebného 
dávajú prednosť radšej overeným far-

márom alebo predaju z dvora. 
Aj zelenina a ovocie tu chutia 
inak – lepšie, vyberať ich totiž 
chodia na trh. Dvakrát denne 
pečú voňavý čerstvý chlieb 

a vyrábajú vlastné, domáce cestovi-
ny. V jedálničku ale nájdete aj jedlá, 
ktoré sú vyslovene bezlepkové. Gur-
mánov, ktorí si musia lepok odoprieť, 
milo poteší údený pstruh s majoné-
zou z medvedieho cesnaku a byliniek, 

jablkový vinaigrette a čerstvá zelená 
špargľa; kačacie prsia s vínovou 
omáčkou, grilovanou kačacou 
pečeňou, rebarborou glazovanou 
na čerstvej šťave z červených ríbezlí 
a zemiakovým gratinom alebo ho-
vädzí Entrecôte dry aged s čerstvou 
záhoráckou špargľou, zemiakový-
mi rosti a tymianovým jus. Tieto 
bezlepkové lahôdky boli v ponuke 
v čase, keď tento text vznikal. 
Samozrejme sa celé menu, ktoré je 
skutočným manifestom kulinárske-
ho majstrovstva, mení podľa sezóny. 
Zvlášť kapitolu tvoria vína. V tejto 
reštaurácii máte jedinečnú možno-
sť ochutnať to najlepšie z lokálnej 
produkcie, ktorým tu dávajú jasnú 
zelenú. A verte, že v Malokarpat-
skom regióne je konkurencia naozaj 
veľká.

Otvorená kuchyňa je 
hotovým zážitkom
Kedysi srdce, ktoré bilo v mlyne 
v podobe mlynského stroja, sa pre-
sunulo do kuchyne. Tá sa nachádza 

„Pre nás všetkých je privítanie hostí potešenie  
ale aj výsada, veľká česť a privilégium“

Otto Chrapčiak

hneď pri vchode do reštaurácie. 
Na naše pomery stále netradične 
majú do nej prístup a sú tu vítaní 
všetci hostia. To, čo tam uvidíte je 
skutočným veľkolepým zážitkom. 
Možnosť pozorovať šéfkuchára 
a jeho pomocníkov pri práci robí 
z tohto miesta unikát. Pohodu, 
ktorá sa šíri celým interiérom s je-
dinečným dizajnom, dotvára veľká 
záhrada s parkovou úpravou a bio 
kúpacím jazierkom. V tomto ma-
lom raji zabudnete na starosti a do-
konale si vychutnáte naservírované 
jedlo. To všetko hľadajte a nájdete 
za drevenou zelenou bránou nená-
padného žltého domu v rezidenčnej 
časti Modry na Dolnej ulici číslo 
108, odkiaľ si majitelia požičali číslo 
do názvu svojej reštaurácie.
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Ďalšie roky boli v znamení úpadku, 
no našťastie sa našiel investor, ktorý 
sa na túto skazu nechcel pozerať 
a v roku 2007 sa začala rekonštrukcia 
v súlade so zásadami feng-šuej. 
Z obľúbenej, no rozpadnutej „Zošky“ 
sa stal luxusný, štyrmi hviezdičkami 
ocenený hotel s wellness centrom, 
ktorého obrovskou pridanou hod-
notou je poloha. Nachádza sa totiž 
v lone prírody, obklopený bukovým 
lesom a zeleňou. Rôzne prírodné 
motívy nájdete zakomponované aj 
v pôsobivom hotelovom interiéri. 

Harmónia, šport aj pestré 
chute 
Zochovu chatu dnes vyhľadávajú 
milovníci kvalitného wellness a spa. 

To, na čo nezabudnete, sú de-
likatesy miestnej reštaurácie, 
kde nájdete aj lahodnú Kar-
patskú ponuku a mimoriadne 
vína. Tak čo, necháte sa pozvať 
na Filet zo zubáča so špargľo-
vým ragout a rukolovým 
šalátom alebo dáte prednosť 
jarnému šalátu so šťaveľom, 
mladým špenátom, lieskovými 
orieškami a kúskami grilovanej 
sviečkovice? 

Hotel Zochova chata****
Piesok 4015/B7, 900 01 Modra
tel.: +421 33 2633 300
www.hotelzochovachata.sk

Príbeh legendárnej Zochovej chaty patrí k tým so šťastným 
koncom. Pôvodná „Zoška“ mala zrubový charakter a prvých 
hostí privítala v roku 1933. 

ukrytý v lese, kde načerpáte silu a vitalitu

Z vnútorného bazéna aj sauny sa 
kochajú okolitou prírodou. Energiu 
načerpáte z rozžeravených kameňov, 
horúcej pary, v Kneippovom kúpeli, 
alebo pod osviežujúcim ľadopádom. 
Nadýchnuť čerstvého vzduchu sa dá 
kedykoľvek – stačí prejsť z interiéru 
wellnessu na jednu z terás či do ho-
telovej záhrady s jazierkom. Komu sa 
už viac nebude chcieť leňošiť, môže si 
zdokonaliť svoje zručnosti v bed-
mintone, volejbale, zahrať si futbal, 
kroket, jazdiť na koni alebo sa v zime 
spustiť z kopca na lyžiach. V blízkos-
ti je aj nová pumptracková dráha. 
V nečase si zašportuje v posilňovni 
s telocvičňou. Program vám spestrí aj 
nejedno hudobno-gurmánske podu-
jatie. Obľube sa každoročne v lete teší 
napríklad Provensálska noc, Tropická 
noc, Medzinárodný festival jogy 
a relaxačnej hudby a mnohé iné.

Klenot

tip

Povrch z asfaltu, skoky z hliny, 
dĺžka 113,6 metra. Výškový 
rozdiel na trati viac ako meter. 
To sú základné parametre 
tejto trate. Prekonať zákruty 
a výškové rozdiely vám ne-
pomôže šliapanie do pedálov. 
Jazdci sa totiž hýbu pomocou 
pohybov hore a dolu. 
Táto pumptracková dráha 
je bezpečná, lebo tu nie sú 
nečakané miesta, ktoré by mohli jazdcov nepríjemne pre-
kvapiť. I najmenší jazdci si tu môžu otestovať svoje zručnosti 
a zdokonaliť sa tak, aby neskôr zvládli akýkoľvek terén. 
Profíci sa zasa výborne zabavia. Pravidelne sa tu budú konať 
podujatia ako napríklad Deň na kolesách či tréningy a preteky 
na pumptracku s Filipom Polcom či exhibície profi jazdcov.

SLOBODA NA KOLESÁCH 
A KOLIESKACH
Nová pumptracková dráha v lokalite Piesok 
nad Modrou blízko Zochovej chaty je určená 
pre cyklistov, skatebordistov, korčuliarov či 
kolobežkárov. Prvými pretekmi „pokrstil“ toto 
športovisko slovenský majster v horskej cyklis-
tike a reprezentant v citydownhille Filip Polc.

Pumptrack
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Foto: Hotel Zochova chata

Foto: EBENICA COFFEE

Marek Fajčík pracoval, cestoval po svete 
a ochutnával miestne špeciality. A najviac ho 
zaujali kávy, ktoré chutili inak – lepšie. Nadše-
nie ale nestačilo a po ceste od nápadu k pre-
daju prvých výrobkov kráčal dva roky – spolu 
s rodinou a priateľmi. Prišli pokusy, omyly, ale 
napokon skvelý výsledok a oplatilo sa –
Ebenicu si obľúbili tí najnáročnejší klienti. 
Na jednotku zvládli kávy Ebenica Intensivo, 
Harmonelle a Piano skúšku v Coff ee Review 
v USA. Počet bodov, ktorý získali, zodpovedá 
zlatej medaile. Ocitli sa tak medzi 10 najlepšími 
espresso kávami v Európe. 
Vďaka Ebenice sa vydáte na cestu okolo sveta 
a spoznáte, „ako chutí“ Brazília, Kolumbia, 

Guatemala, Mexiko, Etiópia či El Salvador. V týchto kávach 
vystupujú do popredia sladké čokoládovo-orieškové tóny 
a príjemne horká a ovocná chuť. Ak by ste sa na celý zrod kávy 
Ebenica chceli pozrieť, dohodnite si prehliadku. 

Pražiareň kávy 
Ebenica 
Svetová kvalita so 
slovenským rodokmeňom

EBENICA COFFEE s.r.o.
Šúrska 136, 900 01 Modra
tel.: +421 917 853 555 
www.ebenica.com

po: –
ut: 9–16
st: 9–18
št: 9–16

pi: 9–16
so: –
ne: –

Otváracie hodiny predajne
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Barón Pálffy – 2. 9. 2017 
Nočné prehliadky poodhalia rušný 
život šľachtica, vojaka a hrdinu 
Mikuláša II. Pálffyho.

Slovenské hrady – 9. 9. 2017 
Letný hudobný festival 
s neopakovateľnou atmosférou.

Zádušná omša – október 2017 
Svätá omša vysluhovaná 
za bývalých majiteľov hradu 
v miestnej kaplnke. 

Tajomné tiene – 28. 10. 2017 
Jedinečné stretnutie s oživenými 
osobnosťami slovenskej a svetovej 
histórie.

Mikuláš na hrade – 2. 12. 2017 
Nevšedná návšteva sv. Mikuláša 
na hrade.

Popoluška – 27.–30. 12. 2017 
Prehliadky vianočne vyzdobených 
komnát so scénickým 
predstavením. 

Číra romantika v Karpatoch
Keď sem prídete, rozbúcha sa vám srdce: dokonale 

sa tu snúbi prírodná scenéria s dávnou minulosťou. 
Do rokov minulých sa ľahko prenesiete, ak sem 

prídete v čase konania rytierskych a šermiarskych 
podujatí či remeselných trhov s ochutnávkou 

domácich dobrôt. Nočné prehliadky, divadelné 
predstavenia a koncerty pod holým nebom sem 

lákajú počas celého roka. 

Červený Kameň

Hrad Červený Kameň
900 89 Častá
tel.: 033/ 690 58 03
e-mail: objednavkymck@gmail.com
Október až apríl: pondelok: zatvorené, 
utorok–nedeľa: 9.30–15.30 
Máj až september: 
pondelok–nedeľa: 9.00–17.00

V dobových listinách nachádzame 
zmienky o tomto hrade už v 13. sto-
ročí. A ako sa hovorí: „za všetkým 
hľadaj ženu“. Platí to aj v tomto 
prípade. Za výstavbu Červeného 
Kameňa vďačíme českej kráľovnej 
Konštancii Uhorskej. Po žene prišli 
muži – a naozaj významní.  
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Podujatia

Červený Kameň vlastnili Matúš 
Čák Trenčiansky, grófi zo Svätého 
Jura a Pezinka, Zápoľskí aj Turzovci. 
Do dejín hradu sa však najviac zapí-
sali Fuggerovci a Pálffyovci. 
Bol to práve Anton Fugger, vý-
znamný európsky obchodník, ktorý 
na tomto strategickom mieste zriadil 
sklad svojich tovarov. To si vyžia-
dalo prestavbu stredovekého hradu 
na renesančnú pevnosť. Vznikli tak 
unikátne pivnice, kde paradoxne 
meď, zlato, striebro a železo nikdy 
neskladovali. Veľkolepé plány Fug-
gerovcov zastavili Turci ohrozujúci 
Uhorsko a tí hrad predali. Záujem 
oň prejavil mladý barón Mikuláš II. 
Pálffy a okrem panstva získal aj srdce 
vnučky Antona Fuggera – Márie 
Magdalény Fuggerovej. Posledný 
člen rodiny opustil hrad v roku 1945, 
neskôr sa stal štátnym kultúrnym 
majetkom. Hrad – dnes Národná 
kultúrna pamiatka, je označený 
znakom „Európske dedičstvo“.

Poklady za dverami 
Ďalším skvostom hradu je Sala 
Terrena. Vznikla, keď Mikuláš IV. 
Pálffy pozval umelcov s cieľom pre-
budovať hrad na honosné barokové 
sídlo. Autorom fresiek je Carpo-
foro Tencala. Kedysi sa tu konali 
divadelné predstavenia, dnes sa tu 
sobáši. Hrad ukrýva aj lekáreň Zlatý 

orol a v Rytierskej sále si všimnite strop 
upevnený o krov reťazami. Sála pripomí-
na boje a víťazstvá Pálffyovcov. Odtiaľto 
sa dá nazrieť do pôvodne veľmi bohatej 
hradnej knižnice, ktorá obsahovala asi 
14 000 zväzkov kníh. Príďte, zvoľte si 
niektorý z okruhov a užite si krásny deň 
na Červenom Kameni. 
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Len aby vyšlo počasie! To si želá snáď 
každý letec, aviatik, či letecký akro-
bat. Ale aj všetci, ktorí každoročne 
pripravujú a tešia sa na Letecký deň 
v Dubovej pri Modre. 

V tomto krásnom kraji sa každoročne medzi 
poľami a vinicami koná v máji podujatie pre 
všetkých, ktorí milujú lietadlá, zvuk ich moto-
rov a vietor vo vlasoch. Tu sa totiž stále točia 
vrtule. Odvážnejší si môžu vyhliadkový let aj 
kúpiť. Tí, ktorí si do vzduchu netrúfnu, isto 
ocenia možnosť nazrieť do kokpitu lietadla 
alebo kabíny vrtuľníka a pozhovárať sa s pi-
lotmi aspoň na zemi. O zážitky tu rozhodne 
nikdy nie je núdza. Vzlety a pristátia, akroba-
tické kúsky na naleštených strojoch predvá-
dzajú majstri tohto umenia z domova aj zo 
sveta. Nad hlavami prelietavajú skutočné esá, 
stroje našich vzdušných síl i celé akrobatické 
skupiny. Tak ahoj na dubovskom letisku!

Oslava letectva 
nad Malými Karpatmi

Sídlo ako vystrihnuté z rozprávkovej 
knižky dal v roku 1889 vybudovať 
gróf Ján Pálff y. Pod projekt s touto 
stavbou a okolitým anglickým par-
kom sa podpísal viedenský architekt 
Franz von Neumann. Inšpirovaný ro-
mantickou architektúrou kráľovských 
zámkov na rieke Loire tu navrhol aj 
vysokú vežu. Tí z pánov, ktorým ne-
bolo zaťažko vyjsť na ňu, obdivovali 
okolie z vtáčej perspektívy. 
Panstvo tu našlo azda všetko, čo v tej 
dobe potrebovalo. Počas letných 
mesiacov to bol výborný priestor, no 
zimy tu páni radšej netrávili. Vtedy 

Budmerický kaštieľ
Výstavné miestnosti sú sprístupnené 
pre návštevníkov vždy cez víkend.
október–apríl 10.00–15.00 hod.
máj–september 10.00–17.00 hod.
Rezervácie prehliadky:
tel.: 033/245 51 03
e-mail: objednavkymck@gmail.com

V Budmericiach stojí kaštieľ, ktorý priťahoval pozornosť okolo-
idúcich dlhé desaťročia. O to viac, že za jeho brány sa dostali len 
spisovatelia. Od 50. rokov 20. storočia ho totiž pre svoje tvorivé 
pobyty mohli využívať iba členovia Spolku slovenských spisovate-
ľov. Dnes je všetko inak, v budmerickom kaštieli je vítaný každý.

Krása za zamknutými bránami 
opäť ukázala svoju tvár 

dávali prednosť Viedni, kde bolo 
počas dlhých zimných večerov viac 
možností kultúrneho vyžitia a aj 
priaznivejšia klíma. 

Nútený odchod a skaza 
Budmerického kaštieľa
Ján Pálff y sa v roku, kedy bol bud-
merický kaštieľ postavený, oženil so 
16ročnou Alžbetou Schlippenbacho-
vou. Láska im na celý život nevydr-
žala a po 11 rokoch sa manželstvo 
skončilo. Kaštieľ zdedil ich jediný syn 
Pavol. Ten musel sídlo v roku 1945 
nútene opustiť. Z Budmeríc odišiel 

k príbuzným do Talianska a so sebou 
vzal aj časť vybavenia. Ďalšiu časť ne-
chal u príbuzných na Červenom Kameni.
To, čo Pavol nezachránil, ostalo v Bud-
mericiach a, bohužiaľ, veľa sa neza-
chovalo. Rabovala totiž nielen červená 
armáda, ale aj našinci. Pálff yovci boli 
preč a kaštieľ sa stal majetkom štátu. 

Nech sa páči, vstúpte!
Až do roku 2011 ho užívali spisovatelia. 
Po dvojročnej rekonštrukcii je od roku 
2016 otvorený aj pre verejnosť. V šies-
tich zariadených miestnostiach uvidíte 
dobový nábytok, porcelán, na stenách 
výtvarné diela. „Veľké upratovanie“ 
postupne čaká aj okolitý park. 

Tento príbeh sa začal písať 
v 18. storočí, keď Štefan Zloch začal 
vysádzať prvé sadenice vínnej révy 
v Ompitáli – dnešných Doľanoch. 
S krátkou prestávkou pokračuje 
tento príbeh aj po revolúcii, kedy 
rodine vrátili vinohrady. Dnes sa 
teší zo 45-ročných viníc, z ktorých 
dorába Rulandské biele, Veltlínske 
zelené, Rizling vlašský, Silvánske 
zelené, Svätovavrinecké a iné vína. 
Vyznačujú sa typickými vôňami 
a chuťami terroiru slnečných sva-
hov Malých Karpát.
Súčasťou vodného mlyna, ktorý 
pred 15-timi rokmi začali Zlochovi 
prapravnuci – Demovičovci – zveľa-
ďovať, je aj pivnica, kde hostí vítajú 
počas obľúbených degustácií. 

VÍNA Z MLYNA
Doľany 64, 900 88 
tel.: +421 903 935 525
www.vinazmlyna.sk

BEZ MOZOLÍ A LÁSKY K PÔDE 
BY VÍNO TAK NECHUTILO 

Vína z  Mlyna
Na Mlyne to ale žije celý rok: a ten 
sa tu začína Zabíjačkou na Mlyne, 
pokračuje Fašiangovou koštovkou 
mladých vín, Cimbalkou... Rozpráv-
kové Vianoce tu zažijete počas 
Adventu na Mlyne. Mlyn vám radi 
ukážu aj inokedy, stačí sa ozvať. 
A okrem prírodných vín ochutnáte 
aj výbornú pečenú kačku s lokšami. 
Zväzok čečiny na bráne je symbo-
lom toho, že ste tu vítaní.
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Podunajský
región
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Vitajte v kraji, kde vás očaria 
možnosti vodnej turistiky, 
možnosti aktívneho oddychu, 
ale nielen tie športové. Na vašu 
návštevu sa tešia zrúcaniny 
hradov aj zrekonštruované 
kaštiele, kde sa šéfkuchári pohrajú 
so všetkými vašimi zmyslami. 

„Vodný raj“, tak sa dá dvoma slovami 
vystihnúť tento malebný kraj. Už z jeho 
názvu vyplýva, že ho ovplyvňuje ma-
jestátny Dunaj. Ten v najjužnejšej časti 
tohto regiónu kopíruje štátnu hranicu 
s Maďarskom. Tak ďaleko sa my v na-
šom Magazíne nedostaneme. Predsta-
víme vám ale unikátne miesta na vode, 
kde to žije. Turistika na Malom Dunaji 
je veľkolepým zážitkom, najmä pre fa-
núšikov technických pamiatok. Vodné 
športy na väčších vodných plochách, 
cykloturistika po nížinatej krajine 
a golf na veľkých otvorených prie-
stranstvách lákajú celoročne. Rovnako 
ako vysoká kvalita wellness, hotelov 
a reštauračných služieb. Očarujúce pa-
miatky v podobe kaštieľov, kde kedysi 
žila šľachta, priam svietia do diaľky, 
akoby hlásali: „ráčte vstúpiť.“ Miesto, kde vám voda 

ukáže smer, naplní vás 
zážitkami, inšpiruje svojou 
silou a z jej hladiny uvidíte 
svet inými očami
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Keď sa povie „Senec“, každý si vybaví 
Slnečné jazerá. V lete tu oddychujú 
tisícky návštevníkov zblízka aj zďale-
ka. Vedeli ste ale, že v ich studených 
vodách sa každoročne 6. januára 
koná Trojkráľové kúpanie? Medzi 
otužilcov zo skupiny Ľadových med-
veďov môžete zavítať aj vy. 
Okrem legendárnych Slnečných 
jazier láka do Senca už viac ako 
20 rokov Veľký letný karneval. 
Po domácky vyrobené masky, alebo 
aj tie z obchodu, zložité aj celkom 
jednoduché, maľované, lepené či 
šité, rozžiaria Senec vždy koncom 
júna. 
Letné prázdniny vždy vítajú v Senci 
veľkolepo. Obľúbené podujatie 
Senecké leto je bohaté na kultúr-
ny program aj zážitky. Na dvoch 
pódiách sa striedajú speváci, kapely, 
tanečníci či zabávači, v letnom am-
fiteátri premietajú filmy. V dobrej 
nálade sa tu baví 20 000 ľudí.  
Tradíciou, pre ktorú nikto nejde 

Mesto zaliate slnkom, 
KDE NEPOZNAJÚ NUDU

Senec vás dobije energiou. V pulzujúcom 
meste sa dá odreagovať pri športe či vo vode, 
silnú tradíciu tu má aj najväčší letný karneval 

na Slovensku. A to je len zrnko z kultúrnych 
akcií, s ktorými sa v Senci trhá vrece. 

skoro spať, je veľkolepý ohňostroj 
nad jazerami. Diskotéka pokračuje 
aj po tom, ako na nočnej oblohe 
zhasne aj posledné ohňostrojové 
svetielko. 
Ak sa sem rozhodnete prísť v čase 
úrody, neoľutujete. V Senci sa, ako 
v ďalších mestách a obciach nášho 
regiónu, koná každoročne Jablko-
vé hodovanie. Dobroty z jabĺk tu 
môžete ochutnať aj si kúpiť. V čase 
otvárania vínnych pivníc nasmeruj-
te svoje kroky na Farské námestie. 
Senec sa totiž vrátil na mapu 
Malokarpatskej vínnej cesty. Krásny 
podzemný priestor ožil vďaka O.Z. 
Jungpereg 1632. Ako stvorený je 
na degustáciu vín a reprezentačné 
podujatia. 
Pamiatky v meste dokumentujú 
jeho bohatú históriu. Morový stĺp – 
Immaculata je vďakou za skon-
čenie moru, ktorý zabíjal v roku 
1714. V Senci kedysi žila početná 
židovská komunita, žiaľ Židovská 

synagóga je dnes opustená. Mali tu aj 
svoj pranier, kde previnilcov verejne 
bičovali. Trest neminul ani istého čaro-
dejníka, ktorý vraj zaklial úrodu cibule. 
Rozsiahla renesančná stavba Veľký 
Štift slúžila ako kaštieľ Esterházyovcov, 
ženská polepšovňa s textilnou manu-
faktúrou, sirotinec či škola. Zájdite aj 
do Kostola svätého Mikuláša biskupa – 
najstaršej historicko-umeleckej stavby 
mesta. 
Okrem kultúry majú v Senci pozi-
tívny vzťah aj k športu. Naše futba-
lové reprezentácie sa tu zdokonaľujú 
v Národnom tréningovom centre, ktoré 
v roku 2003 spoluotvoril legendárny 
Michel Platini. Tým, ktorí radšej šliapu 
do pedálov, odporúčame cyklochodník 
okolo Slnečných jazier, vhodný aj pre 
korčuliarov.
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Sen o skvelej letnej dovolenke si tu 
plnili domáci aj zahraniční turisti 
zo spriatelených zemí aj počas 
bývalého režimu, keď cesty k moru 
neboli také samozrejmé ako dnes. 
Lokalita sa ale tešila obľube už 
začiatkom 19. storočia, kedy stavali 
uhorskú železnicu na trati Bratisla-
va – Štúrovo – Budapešť. A keďže 
sa tu ťažil štrk, ako inak, dostali ja-
zerá prezývku „bager“. Celkom ich 
bolo päť a v húfoch sa sem hrnuli 
všetci z okolia, ktorí v lete zatúžili 
schladiť sa.
 

Slnečné jazerá 
pulzujúce životom, 

Slovenské Tahiti či 
Slnečné jazerá? 
Postupne sa miesto menilo tak, aby 
uspokojovalo potreby rekreantov. 
Slovenská liga tu mala ohradenú 
pláž aj s bufetom, kde sa vyberalo 
vstupné už medzi dvoma svetový-
mi vojnami. Zlatá epocha Slneč-
ných jazier sa začala v 60. rokoch 
minulého storočia, kedy práve 
tento zaužívaný názov zvíťazil 
v súťaži. Vedeli ste ale, že Slnečné 
jazerá kedysi volali aj Slovenské 
Tahiti? 

Slnečné jazerá očarili aj 
herecké hviezdy a Dubčeka 
Dnes tu už po piatich jazerách nieto 
stopy. Koncom 70. rokov, keď sa ťažba 
skončila, vznikla z pätice jazier pre-
bágrovaním jedna veľká vodná plocha. 
A tá sem prilákala aj množstvo našich 
známych osobností. Na brehoch Slneč-
ných jazier si svoje celkom nenápadné 
alebo, naopak, vilové chaty postavili 
herecké legendy – František Dibarbo-
ra, Ladislav Chudík, Július Pántik či 
Karol Machata. Legendárny dom tu 
mal postavený aj štátnik a vrcholný 

predstaviteľ Pražskej jari Alexander 
Dubček. Miesto, kde pod boro-
vicami hľadal pokoj, tu už dnes 
nenájdete.

Slnečné jazerá pulzujú 
životom
Veľkorysý areál Slnečných jazier 
ohraničuje Senec z východu. 

Zelené pláže s ligotajúcou sa hladi-
nou pripomínajú raj. V tomto raji 
je dnes veľa možností, ako aktívne 
prežiť letnú dovolenku, či už radi 
športujete, alebo vás zlákal rybolov. 
Detské ihriská, volejbalové plážové 
ihriská, tenisové kurty, požičovňa 
športových potrieb, tobogany, fut-
balové ihrisko s umelým povrchom 

100 hektárov vodnej plochy, 2200 
hodín slnečného svitu ročne, teplota 
vody asi 25 stupňov Celzia a tisícky 
spokojných dovolenkárov. Taká je 
matematika v prípade Slnečných jazier. 

Štýlovú Reštauráciu Lobster držia 
na vode agátové koly. Náročných 
gurmánov uspokoja pochúťky 
domácej i medzinárodnej kuchyne 
vrátane rybích špecialít. Čerstvé 
suroviny, poctivo uvarené výva-
ry, šťavy na klasických základoch, 
okorenené fantáziou... to všetko 
dodáva punc kvality tejto reštaurácii. 
Unikátna poloha, vybavenie a príveti-
vý personál sú garanciou vydareného 
školenia, fi remnej či rodinnej akcie 

aj vodný futbal – to len na úvod 
odpočtu. Ubytovanie vychádza 
v ústrety najrôznejším požiadav-
kám. Služby ponúkajú hotely, 
penzióny, väčšie chaty. Dni pohody 
s tými, ktorých máte najradšej, mô-
žete prežiť aj v chatke. Práve v hote-
loch si môžete zahrať tenis, squash, 
bowling, kolky, biliard, minigolf, 
šípky či stolný tenis. A samozrejme 
v ponuke sú masáže, wellness služ-
by, posilňovne. Aby ste sa tu lepšie 
zorientovali, pomôckou je, že brehy 
jazera sú označené podľa svetových 
strán. Na tej severnej sa nachádza 
aj vyhľadávaný aquapark s celoroč-
nými možnosťami oddychu. 

Kúsok exotiky na Slnečných jazerách
Staňte sa na chvíľku pirátmi. Dvojpodlažná loď pripomínajúca Santa Mariu 
Krištofa Kolumba vás síce nedopraví na druhý breh Atlantiku, ale budete 
z neho mať fantastický výhľad na Slnečné jazerá. 

Lobster

podľa vašich požiadaviek. Na Slneč-
ných jazerách je veľa možností, ako 
tráviť voľný čas, a keď sa rozhodnete 
ostať dlhšie, využite služby Penziónu 
Lobster. Doprajte si romantiku v lu-
xusných apartmánoch s terasami nad 
jazerom a priamym vstupom do vody. 
V bungalovoch v polynézskom štýle 
sa môže ubytovať 56 osôb. 

Foto: VideoFly studio
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Foto: Lobster

Penzión a reštaurácia Lobster
Slnečné jazerá, Senec
tel.:+421 948 011 210
www.lobster.sk
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AQUATHERMAL SENEC
Slnečné jazerá – sever, 903 01 Senec 
tel.: +421 (2) 45 64 80 21
e-mail: info@aquaparksenec.sk
www.aquaparksenec.sk

Ticho. Pokoj. Relax. To sú slová, ktorých úplne nový význam 
objavíte v seneckom SAI Wellness na ploche skoro 1000 m2. 

SAI Wellness a AQUAPARK Senec

Oddych na jednotku 
V ZIME AJ V LETE
Viete kedy ste si naposledy bezstarost-
ne oddýchli? Kedy vám po tele stekali 
oslobodzujúce kvapky potu? Magické 
chvíle nie sú na míle vzdialené. Vďaka 
pestrosti a množstvu sáun tu spoznáte 
blahodárne účinky „potenia sa“ trochu 
inak. Profesionálny saunový animátor 
vás možno v saune zaskočí, ale určite 
jeho prítomnosť napokon oceníte. 

Blahodárne účinky sáun 
na nezaplatenie 
Kto sa v ruskej bani zhlboka nadýchne, 
poteší svoje priedušky a pľúca. Zlepší 
sa mu krvný obeh a netradičný 30 
minútový ceremoniál – ruské metličko-
vanie – zmierni rôzne vaše ochorenia. 
Najskôr sa tam telo ohreje a naparí, po-
tom saunový animátor pokračuje masí-
rovaním zväčša brezovými metličkami. 

Nasleduje detox tela medom, opäť 
masírovanie metličkami a napokon 
schladenie v sprche alebo vonkajšom 
ochladzovacom bazéne a odpočinok 
pri šálke bylinkového čaju. Parné sauny 
posilnia vašu imunitu, v soľnej saune sa 
telo detoxikuje a okrem iného pôsobí 
ako prirodzený peeling. V tureckom 
Hammame si oddýchnete na suchých 
vyhrievaných laviciach, bambusová 
sauna je zárukou saunovej šou a infra 
sauny očistia vaše telo od jedovatých 
látok, ťažkých kovov a pomôžu zbaviť 
sa kilogramov či kožných problémov. 
V zimnej sezóne 2017/2018 sa sym-
bolická japonská záhrada rozšíri o dve 
nové vonkajšie sauny – ďalšiu fínsku, 
novú ruskú a veľký ochladzovací bazén, 
čím sa tento SPA areál stane v širokom 
okolí jedinečným svojho druhu.

Zdravie a krása na dosah
Prestížna kúpeľná kozmetika Comfort 
Zone rozmazná vaše telo počas masáží 
a celotelových rituálov. Dámy, do diára 
si poznačte, že vždy zväčša tretí utorok 
v mesiaci sa tu koná čisto Dámsky deň. 
Okrem toho sa celú zimu pravidelne 
konajú špeciálne „Wellness večery“ 
spojené s nočným saunovaním.

Len pár krokov k vode
Okrem oázy pokoja tu nájdete aj relax 
pri vode. Celoročne sa dá zregenerovať 
v bazénovej hale s možnosťou vyplávať 
pod šíre nebo. V bazénoch s teplotou 
vody od 28 do 38 °C vás určite potešia 
vodné trysky, hydromasážne lavice 
alebo vodný dážď. Deti teší detský 
bazénik alebo vnútorný tobogán. V lete 
je v prevádzke aj vonkajší areál s množ-
stvom ďalších atrakcií pre všetky 
vekové kategórie. 

Foto: AQUATHERMAL SENEC

Projektanti stavby boli ale 
pri jej navrhovaní prezieraví: 
nechýbajú oblúčikovité strieľ-
ne a polkruhové štítky atiky, 
ktoré mali estetický aj obranný 
význam. Z Tureckého domu 
tiež viedla podzemná chodba 
a chránil ho bastión. Neskôr, 
keď sa už brániť nebolo treba, 
využívalo ho panstvo na zá-
bavu. Ostatné priestory slúžili 
do roku 1757 bratislavskej župe, 
neskôr úradníkom. Nasledovali 
roky chátrania. Mesto Senec sa 
ale rozhodlo nenechať to tak 
a v roku 1994 dokončilo náklad-
nú rekonštrukciu. Dnes tu sídli 
Správa cestovného ruchu, Tu-
ristická informačná kancelária, 
Mestské múzeum a reštaurácia. 

Turci 
napadli Senec 
aj Turecký dom 

Turecký dom – najvzácnejšiu historickú pamiatku 
na centrálnom námestí Senca – dal v 16. storočí postaviť 
bratislavský župan Krištof Baťán. Písal sa rok 1663 
a Turecký dom zažil skutočný útok Turkov. 
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Jazdí denne od 9:00 do 22:00 v pravi-
delných hodinových intervaloch z mesta 
smerom k Slnečným jazerám a okolo nich. 
Na tejto 7,3 km dlhej trase si uvedomíte 
veľkosť a krásu piatich jazier s celkovou 
rozlohou 100 hektárov. Turistický vláčik 
je ideálnym spojením medzi letoviskom 
a centrom mesta. Má síce riadne vytýčené 
zastávky, no po dohode so sprievodcom 
môžete nastúpiť a vystúpiť kdekoľvek 
na jeho trase. Letná sezóna 2017 je 14-tou 
v živote tohto vláčika a budúci rok isto 
naštartuje do jubilejnej pätnástej.

Holiday Express

Doprajte si prehliadku okolo jazier 
z pohodlia vláčika. Vo farbách mesta 
Senec – žltej a modrej – premáva 
počas letnej sezóny obľúbený Holiday 
Express. 

VLÁČIKOM OKOLO SLNEČNÝCH 
JAZIER 
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Malý Dunaj tečie stálym a mier-
nym prúdom, preto je vhodný 
aj na splav pre rodiny s deťmi. 
Od hlavného toku Dunaja sa 
odčleňuje pri Slovnafte v Brati-
slave. Na trase leží mestská časť 
Vrakuňa, obce Most pri Bratislave, 
Malinovo, Zálesie, Tomášov, Jelka, 
Jahodná, Trstice a mesto Koláro-
vo. Viacero z nich je za hranicami 
Bratislavského kraja, my tento 
výlet ale vrelo odporúčame, lebo tu 

Kde si dohodnúť splav  
Malého Dunaja? 

Na adrese www.splavuj.sk si môžete 
dohodnúť požičanie kompletnej výstroje, 
kanoe, či kajaku od apríla do októbra. 

Ďalšou možnosťou, kde si požičať alebo 
kúpiť vlastné kanoe a vydať sa objavovať 
tajomné miesta Malého Dunaja je adresa: 
www.splavmalehodunaja.sk. 

V požičovni Boat4u vám zabezpečia kom-
pletný servis, dopravu lodí či osôb alebo ich 
požičanie a poradenstvo. Viac informácií 
nájdete na: www.malydunaj.com. 

Širokú paletu služieb si môžete vybrať aj 
na stránke www.kanoing.sk. Či už máte 
na výletovanie deň alebo celý týždeň, výlet 
tu pre vás „ušijú na mieru“. Súčasťou balíka 
sú nepretržité asistenčné služby. 

Od mája do septembra môžete Malý Dunaj 
splaviť aj na rafte s možnosťou návštevy 
termálneho kúpaliska v Topoľníkoch. Stačí 
kliknúť na: www.raftovanie.sk.

SPOZNAJTE UNIKÁTNE VODNÉ MLYNY 

Nielen známy veľký Dunaj, ale aj jeho 
„menší brat“ Malý Dunaj poteší každého 
vodáka. Splavte toto 128 km dlhé rameno 
Dunaja priamo z Bratislavy. 

objavíte vzácne technické stav-
by – vodné mlyny. Najznámejšie 
vodácke táborisko sa nachádza 
pri kolovom vodnom mlyne 
v Jelke. Vodáci radi „zakotvia“ aj 
pri vodných mlynoch v Jahodnej, 
Kolárove a Tomášikove, kde tamojší 
mlyn slúži ako technická pamiatka 
ľudového mlynárstva na južnom 
Slovensku. Neďaleko Dunajského 
Klátova sa na Klátovskom ramene 
nachádza ešte jeden mlyn. Na via-

cerých miestach sa dá stravovať či 
ubytovať. Výlet po vode vám spestrí 
pozorovanie vtáctva, vodných 
cicavcov či okolitej flóry lužných 
lesov, ktoré oddeľujú Malý Dunaj 
od nížinatých polí a lúk. Na rieke sú 
tiež vybudované dve priehrady: pri 

Novej Dedinke a Tomášikove. Toto 
miesto však nie je len „vábničkou“ 
pre milovníkov vodáctva. Malý 
Dunaj vytvára Žitný ostrov – jednu 
z najväčších zásobární pitnej vody 
a zároveň najrozsiahlejší riečny 
ostrov v Európe.

Z Bratislavy 
po Malom Dunaji
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Foto: m-ARK

Malý Dunaj pri Jelke: m-ARK
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Kedysi tu stál poľovnícky zámok kráľa Žigmunda Luxemburského 
a na poľovačky sem chodieval aj kráľ Matej Korvín. Chotáre sa 
neskôr stali majetkom Pálff yovcov, kaštieľ prestavali a jeho krásu 
zvýraznili francúzskou záhradou a anglickým parkom. Oázy po-
koja spájal záhradný most stojaci dodnes. Mylne sa uvádza, že je 
barokový – stavba barok iba imituje. V skutočnosti ide o secesnú 
stavbu z roku 1904, ktorá je dielom talianskych majstrov a vedie 
ponad Čiernu vodu. Spolu majú v obci mostov päť, ale iba tento sa 
stal predlohou pre poštovú známku. 
Harmóniu tu pocítite na mieste, odkiaľ sa ozýva vibrujúci bzukot 
včiel. Stráži ich Svätý Ambróz v podobe drevenej sochy a ako 
inak, jej obyvateľkami sú včely. Včelársky skanzen je najstarším 
včelárskym múzeom v strednej Európe. Toto múzeum nie je však 
plné nehybných exponátov, ale prekypuje životom. Medomety, 
lisy na medzistienky a rôzne včelárske pomôcky dokumentujú po-
treby včelárov v rôznych obdobiach. Nechýbajú unikátne zbierky 
úľov ani reliéfne a fi gurálne úle v exteriéri. Včelie produkty môže-
te ochutnať aj si ich kúpiť. Dá sa tu ubytovať, občerstviť, založiť si 
táborák i rybárčiť. A aby sa nezabudlo: obria včela na priečelí jed-
nej z budov je darom od tvorcov fi lmu Juraja Jakubiska Tisícročná 
včela, ktorí si odtiaľto požičali rekvizity. 

Múzeum včelárstva na Slovensku
Skanzen, 900 50 Kráľová pri Senci
www.vcelarskapaseka.sk

Pokochajte sa krásou 
secesného mostu a navštívte včelí raj

Krmeš a Kráľová boli obce, ktorým sudičky dali do vienka 
bohatú históriu i prírodné krásy. Ich spojením v roku 
1945 vznikla Kráľová pri Senci, kde môžete obdivovať 
secesný most a vstúpiť do včelieho kráľovstva. 

Foto: m-ARK

Foto: m-ARK
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Mohyla z roku 1923 vznikla na pamiatku nielen 
Štefánika, v troskách stroja zahynuli aj ďalší traja 
členovia posádky. O dôvodoch havárie sa špekulu-
je, jedni tvrdia, že išlo o atentát, iní vinia problema-
tický stroj. Mohylu tu postavili podľa návrhu archi-
tekta Dušana Jurkoviča, ako aj známejšiu Mohylu 
na Bradle (1928), na ktorú prispeli ľudia v zbierke. 
Generál Štefánik je pochovaný na Bradle pod rod-
nými Košariskami, no jeho pamiatku si môžete uctiť 
aj tu v Ivanke pri Bratislave pri mohyle obkolesenej 
lipami, ktoré sú symbolom zmierenia a lásky.

Generál Štefánik vás privíta už pred vstupom. Takmer 
100 rokov po jeho smrti samozrejme iba v podobe 
sochy. Atmosféru vo vnútri umocňuje kópia jeho legen-
dárnej uniformy a fotografi e. Bol to ale nielen generál, 
letec, politik a diplomat, ale aj astronaut a svetobežník. 
Z veľkej nástennej mapy sa dozviete, kam všade ho cesty 
za poznaním doviedli. A keď prstom po mape docestuje-
te, ochutnajte vynikajúce torty, sladké koláče a voňavú 
kávu – priamo zo šálky so Štefánikovou podobou. V lete 
vás na terase osviežia limonády, hladošom odporúčame 
k vínu tunajšie nátierky a sendviče. Ponuku si pochvaľujú 
aj maškrtníci, ktorí musia zo svojho jedálnička vylúčiť 
lepok, alebo potrebujú bezbariérový vstup. V dobrej 
nálade, s maketou dvojplošníka nad hlavami, tu privítali 
vinobranie, oslávili Vianoce a lásky bolo na kilá počas 
Valentína. My vám odporúčame, aby ste sem zavítali aj 
počas tematických večerov, ktoré na počesť cestovateľa 
organizujú. Úspech mali: Francúzsky, Mexický, Taliansky, či 
Grécky aj s tradičnými špecialitami a živou hudbou. 

Oslávte 
M. R. Štefánika 
v autentickej kaviarni 
pri dúšku lahodnej kávy
Pozývame vás na viac ako výbornú kávu 
a skvelý zákusok. V Café Štefánik totiž 
servírujú aj zážitkové večery. 

Café Štefánik
Bernolákovská 18, 
900 28 Ivanka pri Dunaji
www.cafestefanik.sk
0944 49 49 48

„Stojí, stojí mohyla. 
Na mohyle zlá chvíľa...“ 
Úvodné slová z balady Jána Botta – Žltá ľalia 
vystihujú presne to, čo Mohyla symbolizuje. 
Pripomína tragédiu zo 4. 5. 1919, kedy 
tu havarovalo lietadlo s generálom 
M. R. Štefánikom. 
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Oáza sibírského tigra

A jednoduché to nie je ani v skutočnosti, i keď zub času toto ma-
jestátne sídlo nahlodal, viera v jeho zachovanie stále žije. Dejiny 
kaštieľa sa začali písať v 14. storočí, kedy vo vtedajšom Eberharde 
vyrástol hrad. Z toho sa neskôr stal kaštieľ. Postavili ho páni z rodu 
pezinských a svätojurských grófov, prestavbu zariadil arcibiskup 
Juraj Pohronec-Slepčiansky. V 19. storočí pripadlo Malinovo sláv-
nemu rodu – Apponyiovcom a prestavbou kaštieľa započali jeho 
klasicistickú éru. Podobu, ktorú nadobudol, si zachoval dodnes. 
Dnes bohužiaľ chátra, no určite sa prejdite krásnym parkom boha-
tým na dreviny. Tie tu pravdepodobne vysadili v 19. storočí. Dubov, 
jaseňov, borovíc, ale aj exotických drevín tu mohlo byť oveľa viac, 
nebyť druhej svetovej vojny. Návštevníci dnes v malinovskom parku 
obdivujú asi 230 rôznych druhov stromov či krov. 

Charizmatický park a kaštieľ, 
kde zavítali filmári

Scenáristi mimoriadne úspešného 
seriálu Tajné životy zasadili príbeh 

práve na toto pôvabné miesto. 
Z kaštieľa spravili azylový dom pre 

týrané ženy, ktorého riaditeľka – 
herečka Zuzana Mauréry, potrebuje 

zohnať financie na jeho ďalšiu 
prevádzku. Tu sa príbeh zamotáva. 

Fo
to

: m
-A

RK

Fo
to

: m
-A

RK

Fo
to

: V
id

eo
Fl

y 
st

ud
io

Fo
to

: O
áz

a 
si

bí
rs

ke
ho

 ti
gr

a

Fo
to

: m
-A

RK
, O

be
c 

M
iro

sl
av

ov

Malinovo

Trofeje z tigra sibírskeho majú na čier-
nom trhu vysokú cenu. V Číne šijú z jeho 
kožušiny novorodencom z bohatých 
rodín papučky vo viere, že ich ochránia. 
V Oáze sibírskeho tigra chcú toto zviera 
zachrániť. Šelma učarovala jej zakladateľke 
Yvete Iršovej. Vypiplať z každého mláďata 
dospelého jedinca a zabezpečiť mu všetko, 
čo potrebuje, je pre ňu a jej tím každodenná 
výzva. Podporte túto snahu návštevou. 

Oáza sibírskeho tigra
Kostolná pri Dunaji
www.tigre.sk

V Remeselnom dvore a Múzeu vidieckej kultúry v Miloslavove 
tkáči rozhýbu svoje krosná a započúvate sa do zvuku kladiva 
narážajúceho na kovadlinu. Zistíte, že keramikári nemajú špina-
vé ruky, len trochu zamazané čistou hlinou. 
Zatiaľ čo prízemie patrí remeslám, na poschodí spoznáte 
Podunajsko. Načerpáte inšpiráciu pre výlety do okolia, uvidíte 
dokumenty o živote tunajšieho ľudu, histórii, miestnej faune 
a flóre. Dôverný pohľad do domácnosti hospodárov z tunajších 
majerov po 1. svetovej vojne zažijete v podkroví. 

Prechádzka po stopách  
našich predkov

Kaštieľ Tomášov nechal pred 
250 rokmi postaviť barón Ján 
Jesenák. So zmenou majiteľov 
sa menila jeho podoba 
a pribudla kaplnka – nedávno 
obnovená a nanovo zasvätená 
Anjelom strážnym. Kaštieľ 
ponúka možnosti športového 
vyžitia a oddychu, reštaurácia 
monarchistické špeciality, 
niekoľkokrát ročne sa konajú 
prehliadky. Čarokrásne sídlo 
s ohromným parkom si vás 
získa rovnako ako tvorcov 
seriálu Búrlivé víno. 

Pod krídlami  
Anjelov strážnych 
Pre jeho noblesu a špičkové služby si ho 
vyberajú prominenti, aby tu vyslovili svoje 
manželské sľuby. Pýcha Podunajska je 
verejnosti prístupná ako Art Hotel Kaštieľ.

Foto: Art Hotel Kaštieľ
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„V lete 2015 sme hrali divadlo – Majstra a Margarétu 
na Záleskej divadelnej púti a stali sme sa tak svedkami 
zázraku, ktorý v Zálesí existuje už niekoľko rokov...“
Týmito slovami opísal Záleskú divadelnú púť uznávaný 
režisér Ondrej Spišák. Medzinárodný festival divadla 
pre deti je ale nielen pre deti. Program poteší aj skôr 
narodených. Oplýva neopísateľnou atmosférou, ktorú 
tu môžete zažiť od roku 2011 vždy koncom augusta. 
Za všetkým je spolupráca O.Z. Naše Zálesíčko, obce 
a miestnej komunity a ich veľká láska k divadlu. A tak 
ako oni pristupujú k tomuto svojmu majstrovskému 
dielu s nadšením, nadšení odtiaľto odchádzajú aj 
účastníci festivalu. Pomyselné „dosky, ktoré znamenajú 
svet“ tu nenájdete v monumentálnej budove starého 
divadla s ťažkou purpurovou oponou. Divadlo, hudba, 
tanec a nákazlivý smiech sa šíria z centra obce. Deti sa 
možno po prvýkrát dotknú skutočného umenia a my 
dospelí sa zasa na chvíľku opäť vrátime do detstva. 
Nuž – kto by na taký výlet nešiel rád?
K Zálesiu zdá sa umenie patrí. Žil tu hudobný skladateľ 
Roman Berger, ale aj ilustrátor, grafik a maliar Milan 
Chovanec a Ján Gľonda, ktorý svojimi kresbami rozo-
smieval čitateľov Roháča. V Zálesí je doma aj oceňova-
ný karikaturista Vojtech Krumpolec. 
Nielen k umeniu, ale aj k vode majú v Zálesí blízko. 
Z miestnej lodenice na brehu Malého Dunaja, od Zá-
leského Majáku, môžete podnikať dobrodružné splavy 
do okolia. Zelenáčov zaučia, keď treba požičajú čln aj 
výstroj. Na obľúbených trasách môžete navštíviť kolové 
mlyny v Jelke, Tomášikove, Jahodnej aj iné.
Vítaní ste aj na niektorom z vodáckych a kultúrnych 
podujatí ako je Odomykanie a Zamykanie Malého 
Dunaja či Čarovní vodáci. Miestni vodáci vyťahujú  
na vodu svoje člny každý štvrtok večer. Ale ak sa 
nechcete len zabaviť a radi by ste prírode splatili svoj 
dlh, zapojte sa do projektu „Horný tok Malého Dunaja 
ožíva“, v ktorom ide o vyčistenie horného toku rieky. 

TAM, KDE SA DEJÚ ZÁZRAKY
Len kúsok od Bratislavy leží malá dedinka, ktorá 

očarila nejedného umelca – a učaruje aj vám. 
Každý rok sa na chvíľku stáva „Mekkou divadla“. 
Zamiluje si to tu ale aj každý srdcom vodák, lebo 

splav po Malom Dunaji je veľkým zážitkom. 

Zálesie

www.lodenicazalesie.sk/lodenica-zalesie
www.zaleskaput.sk

Foto: Michal Zajaček

Foto: m-ARK

Foto: m-ARK
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Regiónu dominuje Bratislava, 
ktorej dejiny písala aj Mária 
Terézia a Napoleon Bonaparte. 
Okolitý kraj plný prírodných 
krás je miestom tisícich 
možností: modernej aj tradičnej 
gastronómie, kultúry a zábavy, 
športu, bohatej histórie 
a pulzujúcej prítomnosti. 

So svojimi vychýrenými reštauráciami, 
útulnými kaviarňami, vyhľadávanými 
barmi a promenádou popri Dunaji je 
Bratislava metropolou, kde si na svoje 
prídu všetci. Jej vznešená korunovačná 
minulosť ju predurčila k tomu, že sa 
z nej stalo mesto umenia a kultúry. Vy-
hliadky s panoramatickým výhľadom, 
jedinečné horské parky a mestské 
záhrady sú oázami pokoja v rušnom 
veľkomeste. Atmosféra vás pohltí 
v kľukatých uličkách starého mesta 
a na hrade. Dobrodružstvo, športo-
viská a kultúrne pamiatky nájdete ale 
aj „za hradbami“ mesta. Bratislavsko 
vás zaskočí svojou panenskou prí-
rodou, nivou rieky Moravy, Lužný-
mi lesmi a majestátnou Devínskou 
Kobylou. Zakúsiť potešenie z tohto 
kraja môžete na viacerých cyklotra-
sách, turistických chodníkoch alebo 
z pohodlia výletnej lode. 

Mesto, ktoré vás zvedie, 
kraj, odkiaľ si odnesiete 
plný kufor zážitkov 
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V rokoch 1563–1830 v Dóme sv. Martina 
korunovali 10 kráľov, 7 kráľovských manželiek 
a jednu panujúcu kráľovnú. Tou bola Mária 
Terézia. Tichí svedkovia doby – ulice, domy či 
kostoly, ktoré lemovali korunovačnú trasu, 
stoja aj dnes. A aj dnes si môžete pripomenúť 
tieto dejinné udalosti napríklad prechádzkou 
s mobilom v ruke v rámci interaktívnej šifrova-
cej hry alebo so sprievodcom Turistickej infor-
mačnej kancelárie mesta. Atmosféru kráľovskej 
Bratislavy zažijete počas Korunovačných dní 
v júni, počas ktorých si užijete pestrý kultúrny 
program. Novinkou je korunovačný foto-video 
point na poschodí Michalskej veže, kde sa môžu 
návštevníci odfotiť alebo nahrať video v dobo-
vom kostýme s korunovačnými insígniami.

Viac informácií na webe 
www.visitbratislava.com

TOP 5 podujatí   v Bratislave

Vianočné trhy 2017,
 november/december 
Čarovné stretnutia s priateľmi sa 
odohrávajú každý rok na viacerých 
námestiach, ktoré zaplnia drevené 
stánky s dobrotami.

Bratislavské mestské 
dni, apríl 
Vždy na jar otvára mesto 
svoje brány. Zažite množ-
stvo podujatí a atrak-
tívne strávený víkend 
v mestských múzeách, 
galériách či ZOO, a to 
všetko zdarma.

Kultúrne leto a hradné 
slávnosti, jún/september
Najväčší mestský festival pre-
mieňa Bratislavu na veľkolepú 
multižánrovú scénu, kde nechýba 
Medzinárodný gitarový festival, 
Katedrálny organový festival, 
Cestovateľské kino, Letná čitáreň 
u Červeného raka a iné podujatia. 

Bratislavské 
korunovačné dni, jún 
Vrcholom býva korunovácia 
niektorého z panovníkov. 
Korunovačnú atmosféru si 
vychutnáte počas divadel-
ných predstavení, sakrálnych 
koncertov či dobových hier.

Bratislavské hudobné 
slávnosti, október/
november 
Zažite atmosféru 53. roč-
níka tohto podujatia 
s prívlastkom najvýznam-
nejší a najprestížnejší 
medzinárodný festival 
na Slovensku. 

Nadýchnite sa korunovačnej minulosti
Nevídaný rozmach zažila Bratislava po tom ako stoličný Belehrad, 

dovtedajšie dejisko korunovácií, obsadili Turci. Konali sa tu 
korunovácie a mesto sa stalo aj hlavným mestom Uhorska. 
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Foto: Mesto Bratislava
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Čo si máme predstaviť pod pojmom 
Zelená Bratislava?
V meste máme množstvo parkov, 
zelených plôch a najmä jedineč-
ný lesopark, ktorý britský denník 
Telegraph zaradil medzi najkrajšie 
lesy sveta. Do unikátnej prírody 
obklopujúcej Bratislavu sa z centra 
mesta dostanete za pár minút.

Aké sú vaše obľúbené miesta? Čo by 
ste v lesoparku odporučili?
Rád si chodím zabehať na Železnú 
studienku alebo si s rodinou vyjde-
me na Kamzík. Okrem televíznej 
veže, ktorá je jednou z dominánt 
Bratislavy, je tam napríklad aj bo-
bová dráha alebo lanové centrum. 
Za návštevu stojí aj Kačín, Horáreň 
Krasňany či turistická rozhľadňa 
na Americkej lúke. 

V súčasnosti mestskí ľudia 
často trávia voľný čas najmä 
v obchodných centrách. Ako hlavné 
mesto láka ľudí do prírody?
Minulý rok sme pod Kačínom 

urobili prvý domček na strome 
na Slovensku. Noc tu si treba ob-
jednať vopred a aj keď je to platená 
služba, je o ňu veľký záujem. Aj 
preto sme tento rok v lokalite Pod 
Dubmi postavili ďalší domček, 
kde sa dá stráviť dobrodružná noc 
v korunách stromov. V domčeku sú 
postele, základné zariadenie a terasa 
s krásnymi výhľadmi. Ďalšou atrak-
ciou v lesoparku je areál Červený 
kríž s novým altánkom, miestom 
na grilovanie a lavičkami. 

Ako je to so zeleňou priamo 
v centre? Buduje mesto nové zelené 
plochy? 
V oblasti obnovy zelene sme vy-
užili projekt Bratislava sa pripra-
vuje na zmenu klímy, fi nancovaný 
z Nórskych fondov. Celkovo sme 
zrealizovali 10 projektov ako naprí-
klad rekonštrukciu dvoch rybníkov 

Zelená Bratislava
Bratislava je moderné európske mesto s bohatou históriou. Je to 
však aj mesto inovácií, smart riešení a zelené mesto, čo Bratislavu 
odlišuje od ostatných metropol. Rozprávali sme sa s primátorom 
Bratislavy Ivom Nesrovnalom. 

na Železnej studienke, obnovu zelene 
na Námestí hraničiarov v Petržalke, 
na Hlavnom a Františkánskom ná-
mestí. Tiež sa nám podarilo vybudovať 
Parčík Svoradova v Starom Meste, 
ktorý je zeleným ostrovom uprostred 
zastavaného centra mesta.

Čo by ste návštevníkom hlavného 
mesta odporučili? Čo zažiť a kam ísť? 
Moje najmilšie je posedenie pri Dunaji. 
Upokojuje ma pohľad na plynúcu rie-
ku, panorámu mesta či „stenu“ lužné-
ho lesa. A to by som určite odporučil aj 
návštevníkom mesta. A tiež by som ich 
pozval na Hrad Devín, kde sme po de-
viatich rokoch rekonštrukcie znovu 
otvorili horný hrad. Okrem krásnych 
výhľadov sa môžu tešiť na novú expo-
zíciu v jaskynných priestoroch hradu.
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Viac informácií na webe www.visitbratislava.com

Ivo Nesrovnal
primátor Bratislavy
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Návštevníci si Eurovea obľúbili kvôli jej atmosfére, moder-
nej architektúre a samozrejme kvalitným nákupom, ktoré 
ponúka. Od svojho otvorenia je Eurovea nielen miestom 
nákupov, ale aj miestom konania rôznych športových 
podujatí, výstav, módnych prehliadok, detských akcií 
a umeleckých vystúpení. K najvydarenejším určite patrili 
sledovanie Svetového šampionátu 2012 v hokeji na veľko-
plošnej obrazovke, ČSOB maratón, Night run, Majstrov-
stvá Slovenska v plážovom volejbale, AVON – pochod 
proti rakovine prsníka, Donau FEST – výstava regionál-
nych kultúr, European Space Expo – putovná európska 
vesmírna výstava, alebo koncert hviezdy DJ Antoina. 
Eurovea je tiež už tradične jednou zo scén Bratislavského 
kultúrneho leta, hudobného festivalu Viva Musica! a aj 
organizátorom módnej šou Eurovea Fashion Forward. 

Od centra na skok, Dunaj na dotyk 
Eurovea vyrástla v novej modernej mestskej štvrti, ktorá 
mala od začiatku rozšíriť a oživiť centrum Bratislavy. 
Hlavnou myšlienkou bolo zmeniť nábrežné územie pozdĺž 
Dunaja. Názov reprezentuje spojenie dvoch slov: Europa 
a vea – teda cesta. Nábrežný park a pokojná voda Dunaja 
skvelo dotvárajú atmosféru prvotriednej bratislavskej lo-
kality. Eurovea sa pýši ideálnou polohou na brehu Dunaja 
a zároveň leží v širšom srdci Bratislavy. Jej skvelú polohu 
podčiarkuje priamy dotyk s centrom hlavného mesta. 
Novootvorený Starý most a zrevitalizované Šafárikovo 
námestie sú zárukou vynikajúceho prístupu mestskou 
hromadnou a osobnou dopravou. 

Najobľúbenejší nákupný bulvár 
s novými značkami
Eurovea sa za sedem rokov stala najprestížnejším 
nákupným bulvárom Bratislavy. Kľúčovým faktorom 
úspechu je samozrejme štruktúra nájomníkov, ktorá 
zohľadňuje jedinečnú pozíciu v centre mesta. Preto sa 

EUROVEA
Pribinova 8, 811 09 Bratislava
Po–Ne 10:00–21:00
tel.: +421 2 20 915 000

prvé poschodie stalo novou „High Street“ Bratislavy 
s vlajkovými loďami prestížnych značiek, ktoré majú 
unikátne zastúpenie na Slovensku iba v Eurovea – Armani 
Jeans, Baldinini, BCBGMAXAZRIA, Guess Jeans, Lacoste, 
Luisa Spagnoli, Michal Negrin, Pinko, Penny Black, Trussardi 
Jeans, TWIN-SET by Simona Barbieri, Weekend Max Mara, 
Khiel´s a čoskoro už aj Nespresso. 

Druhá fáza – EUROVEA2
Plánovaná extenzia rozšíri existujúcu obchodnú plochu o do-
datočných 25 000 metrov štvorcových už v r. 2020. Najdô-
ležitejšie bude zachovať viditeľnú kvalitu a výnimočnú archi-
tektúru, ktorú má existujúci projekt. Rozšírenie existujúceho 
projektu má ešte zväčšiť centrum mesta pozdĺž rieky. Keďže 
ide o rozšírenie existujúceho úspešného projektu, prioritou je 
do Eurovea priniesť značky, ktoré si zákazníci žiadajú a majú 
ich radi. EUROVEA2 nadväzuje a dopĺňa urbanistický kon-
cept prvej fázy. Rozvíja už založenú uličnú sieť a zohľadňuje 
charakter okolitej mestskej štruktúry. Rozpracovaný návrh 
podporuje Dunaj ako výrazný fenomén formujúci urbanizá-
ciu Bratislavy, a to najmä kultiváciou nábrežia a podporou 
širokého spektra voľnočasových aj športových aktivít v bez-
prostrednej blízkosti rieky. Môžete sa tešiť na športové zóny, 
obchody, služby, pracovné príležitosti, detské ihriská a širokú 
ponuku reštauračných zariadení. Vyhľadávaná nábrežná 
promenáda sa predĺži až po Most Apollo. Cieľom všetkých 
týchto aktivít je umožniť obyvateľom mesta a návštevníkom 
Bratislavy priblížiť sa k Dunaju a vo väčšom meradle aktívne 
využívať jeho nábrežia.

EUROVEA
VYNIKÁ PONUKOU I ARCHITEKTÚROU

Moderná mestská štvrť Eurovea sa 
môže pochváliť už takmer 81 miliónmi 
návštev za 7 rokov svojej existencie. 
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Bratislava – Čunovo – 
Gabčíkovo: sen všetkých 
korčuliarov 
Môžete byť hoc aj skúsený korčuliar, 
celú trasu zo slovenskej metropoly 
do Gabčíkova zrejme za jeden deň 
nezvládnete. Je to ale výzva a skvelý 
tip na väčší výlet. Rovinatá trasa 
sa páči aj cyklistom a na dvoch kole-
sách ju pokoríte asi za päť hodín. 
Na štart sa môžete postaviť už pod 
novým Starým mostom na petržal-
skej strane, alebo aj neskôr po celej 
dĺžke trasy po smere Dunaja. Prvá 
etapa vás zavedie do Rusoviec, 
Čunova a Danubiany. 
Rusovce očaria milovníkov histórie.
Dominantná neogotická stav-
ba – Rusovský kaštieľ, roky chátra. 

Športoviská i unikátne múzeá. Na kolieskach a kolesách po hrádzi 
s vetrom vo vlasoch vám zavoňajú pečené ryby, objavíte malebné 
zákutia Dunajských luhov aj veľkolepé technické dielo. 

Podujatia Areál Divoká Voda
16. 9. 2017, SUP Marathon

Prihlás sa na SUP Marathon a preplav sa 
na SUP doskách z Karloveského ramena až 
do Čunova.

Podujatia Gerulata
10. 9. 2017 – Rímske hry + Limes Days 2017 
(4. ročník)

20. ročník úspešného podujatia 
na pripomenutie si histórie, ktorá nás spája 
so slávnou Rímskou ríšou. 

V exteriéri uvidíte neskoro-antickú pev-
nosť zo 4. storočia, ktorá bola vstavaná 
do severného rohu pôvodného kastela. 
Výstavná sieň vám vyrozpráva príbehy 
z archeologických výskumov. Archeo-
lógovia tu odkryli ruiny rímskeho fóra, 
studňu, náhrobné a oltárne kamene, 
zvyšky pecí, pohrebiská, fragmenty ke-
ramiky a iné predmety, ktoré dokumen-
tujú ako tu asi žili ľudia. Vysoko cenená 
je aj zdeformovaná prilba rímskeho 
dôstojníka. Tábor chránil východné 

krídlo légií stacionovaných v Car-
nunte, hlavnom meste Provincie 
Pannonia. 
Ak okrem korčuľovania a bicyklova-
nia aj radi plávate, zastavte sa na Ru-
sovskom jazere. Plavky ani nebudete 
potrebovať: je tu totiž aj nudapláž. 
Ale pozor: žiadna nuda!, no ani 
sociálne zariadenia, keďže kúpanie je 
tu neofi ciálne. 
Cestou ďalej na juh budete mať 
ako na dlani múzeum moderného 
umenia – Danubianu. „Fajnštuky“ 
súčasných umelcov v impozantnom 
prostredí oslovia každého, kto má 
blízko k umeniu. 
Cestu sem aj odtiaľto lemujú bufety. 
Tu dočerpáte energiu, zásoby a do-
prajete oddych nohám. Určite ochut-
najte miestnu špecialitu – pečené 
ryby. Užijete si jazdu bez áut, vďaka 
čomu túto hrádzu vyhľadávajú celé 
rodiny. Pocit bezpečia bez nepríjem-
ných výfukových plynov robí z tohto 
kúsku zeme perfektné miesto pre 
aktívny oddych. A nielen oddych, ale 
aj život, ktorý prezrádzajú hausbóty 
v zátoke. 

Z Bratislavy do Gabčíkova
PRIPRAVTE SA NA MAGNETICKÚ PRÍŤAŽLIVOSŤ

V jeho blízkosti sa však dá posedieť 
v tieni stromov anglického parku. 
Určite ale objavte antické Rusovce. 

Národná kultúrna pa-
miatka kastel Gerulata 
V areáli múzea sa nachádzajú 
základy stavieb z 1. až 4. storočia. 

Veľkosť vodného diela Gabčíkovo si 
prvýkrát uvedomíte v spodnej časti 
Zdrži Hrušov za Čunovom. Dunaj 
sa tu ženie do umelo upraveného 
koryta a vytvára pereje. V tejto loka-
lite sa nachádza Areál Divoká voda, 
ideálne miesto pre vodné športy. 
Vyskúšať si tu môžete raft ing, kajaky, 
hydrospeed, surfi ng, vodné skútre, 
wakeboard, vodné lyže či aquarol-
ler. Alebo si „zalietajte na vode“ 
na fl yboarde. Kto nechce skončiť 
mokrý, nech naštartuje štvorkolku. 
Dá sa tu jazdiť na poníkovi, trénovať 
lukostreľba, hrať plážový volejbal, 
futbal a paintball. My ale rozhodne 
odporúčame vyskúšať dva tunajšie 
kanály s rôznymi trasami a mož-
nosťou regulovať obťažnosť. Priamo 
v areáli sa dá ubytovať. 

Cesta akoby bez konca
Od tohto momentu sa zredukuje 
doprava aj počet bufetov. O to viac 
ale na vás zapôsobí Dunaj v silnom 
kontraste s pokojnými lužnými 
lesmi. V Chránenej krajinnej oblasti 
Dunajské luhy žijú vzácne vtáky, 
napríklad kormorány. Pokračujte 
po trase a dostanete sa do Vojky, od-
kiaľ sa dá zdarma previesť kompou 
do Kyselice, teda na druhý breh 
Dunaja. Z tohto bodu sa dostane-
te po druhej strane do Bratislavy. 
Okruh má asi 70 km. 

Ku komorám v Gabčíkove
Ak sa ale rozhodnete absolvovať 
kompletný, asi 100 km dlhý okruh 

okolo vodnej nádrže, z Vojky vedie cesta 
až k plavebným komorám v Gabčíkove. 
Toto veľké technické dielo budované 
od roku 1977 malo chrániť pred zápla-
vami a vytvoriť spoľahlivú plavebnú 
dráhu. Pri troche šťastia uvidíte jeho 
prevádzku na vlastné oči. Cesta sa potom 
stáča na sever k Bratislave. Zvážte, či sa 
tadiaľto vydáte – na úsek s dĺžkou pár sto 
metrov je vstup zakázaný, aj keď prejsť 
sa dá. Ďalší úsek cez obec Gabčíkovo 
a ďalšie dedinky je plynulý. 

Wakeboarding a kiteboar-
ding v Hamuliakove
Kto túži zažiť ešte trochu adrenalínu, 
môže si ho dopriať na „wakeu“ či „kite“ 
v Hamuliakove. S pribúdajúcimi kilome-
tami pribúda aj počet bufetov. Táto časť 
hrádze sa volá aj „slovnaft ská“, pretože 
vedie okolo Slovnaft u a prístavu. 
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Výstavy na najvyššej 
úrovni 
Danubiana si získala kredit odbor-
nej verejnosti aj priazeň laikov. Vďa-
čí za to výstavám na najvyššej úrov-
ni. Vybrať tú najlepšiu sa nedá, tu je 
ale reprezentatívna ukážka toho, ako 

DANUBIANA – Centrum  
moderného umenia 
www.danubiana.sk
Otváracie Hodiny: Ut–Ned: 10.00–18.00

Drahokam  
v strede Dunaja
Danubiana Meulensteen Art Museum

S Danubianou dostala Bratislava do daru to, 
čo by malo mať každé kultúrne mesto: naozaj 
moderné, nadčasové múzeum. Danubiana 
sa rozprestiera v areáli s rozlohou 7811 m2 
a inšpiruje už svojou existenciou. 

V galérii na „rímskej 
galére“ v harmónii s vodou 
Danubiana stojí na polostrove vbie-
hajúcom do vodnej nádrže Gabčí-
kovo, čím tu dochádza k vzácnemu 
prepojeniu architektúry s vodou. 
Po vode sa sem dostanete aj loďou 
z centra mesta. Jej prúdenie a život 
môžete sledovať počas prechádzky 
pomedzi plastiky pod holým nebom. 
Alebo aj zvnútra – spoza veľkých 
sklenených tabúľ. Toto prepoje-
nie umenia s výhľadmi na Dunaj 

sa jej darí ambiciózne myšlienky 
na poli výtvarného umenia napĺňať: 
veľký ohlas vzbudili výstavy Nový 
Cipár (M. Cipár), Človek konečne 
vie (R. Sikora), Svedectvo na okra-
ji (J. Jankovič), Vlastnou cestou 
(J. Kaplický), Beautiful Art from 

the Meulensteen Collection (K. Appel, 
S. Francis, V. Popovič, S. Ilavský,  
M. Prachensky), Tak ďaleko (K. Vavrová), 
Pêcheur d’Images (R. Doisneau) a iné. 
Diela týchto majstrov sú veľkolepým 
zážitkom samé o sebe. No v priestoroch 
Danubiany ich sila nadobúda úplne inú 
váhu. V modernom a veľkorysom interié-
ri s čistými líniami sa každé jedno dielo 
vyníma ako Polárka na nočnej oblohe. 
V Danubiane sa darí budovať medziná-
rodnú zbierku maľby a rozširovať zbierku 
súčasného slovenského umenia. A keď 
vám umenia bude málo a zatúžite si 
kúsok z neho odniesť domov, zavítajte 
do tunajšieho artshopu. Ešte pred tým 
ale prijmite pozvanie na šálku voňavej 
kávy alebo dobre vychladeného sektu 
v tunajšej kaviarni. zanechávajú v človeku silné dojmy. 

Pod projekt tejto monumentálnej stav-
by sa podpísal Ing. arch. Peter Žalman. 
Kto sa prizrie bližšie, spozná v tvare 
Danubiany loď. Inšpiráciu hľadal autor 
v minulosti. Týmito miestami totiž 
kedysi viedla severná hranica Rímskej 
ríše. Žalmanova „loď“ predstavuje 
legendárnu mnohoveslicu – rímsku 
galéru. A tak sa zrodil nápad vytvoriť 
lodičkovitý pôdorys so symbolmi 
vesiel, ktoré sa vertikálne opierajú 
o bočné telo stavby.

Vzácne návštevy 
a inšpiratívny 
van Gogh
Danubianu poctili svojou návštevou 
rôzne významné osobnosti, napr. 
nórska kráľovná Sonja, holandská 
kráľovná Beatrix, španielsky kráľ 
Juan Carlos I. s manželkou, tenisová 
legenda Martina Navrátilová, 
herečka Catherine Deneuve a iní. 
Nič z toho, o čom ste si práve teraz 
prečítali by ale nebolo možné 
nebyť dvoch mužov. Za založenie 
tohto prestížneho múzea vďačíme 
holandskému podnikateľovi, 
zberateľovi a mecenášovi umenia 
Gerardovi H. Meulensteenovi 
a advokátovi Vincentovi 
Polakovičovi. Ten sa pred takmer 
30 rokmi vydal na cestu “Po stopách 
Vincenta van Gogha“ a inšpirovaný 
touto cestou postavil v Poprade 
Žltý dom Vincenta van Gogha. 
Vyvrcholením jeho snáh bol vznik 
Danubiany, ktorej riaditeľom je 
od vzniku dodnes. 

Foto: Danubiana Meulensteen Art Museum 

Foto: Danubiana Meulensteen Art Museum 

Foto: Danubiana Meulensteen Art Museum 
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Londýn má svoj Hyde Park, New York 
Central Park, pľúcami Bratislavy je Sad 
Janka Kráľa. Pod 200ročnými platanmi 
stretnete rodiny s deťmi, zamilované 
páry, seniorov aj nadšencov frisbee 
či jógy. Tento najstarší verejný park 
v strednej Európe vznikol v 18. storočí. 
Podľa usporiadania chodníkov ho 
pomenovali „Sternallee“, teda Hviez-
dicová aleja. Jedna z nich vás zavedie 
k jedinečnému záhradnému altánku – 
pôvodne veži františkánskeho kostola. 
A tiež sa tu nachádza socha básnika 
– búrliváka Janka Kráľa. 

V Sade Janka Kráľa sa každoročne 
koná veľa podujatí. Na ktoré by ste 
ľudí pozvali? 
Tento „zelený skvost v srdci mes-
ta” má svoju vlastnú atmosféru 
ticha a oddychu. Je však zároveň aj 
miestom, ktoré je predurčené pre 
kultúru. Určite odporúčam vybrať 
sa s rodinou na vychýrený 
Majáles, ktorý sa po desať-
ročia vždy konal na tomto 
mieste, kde boli kolotoče 
a prvomájová veselica. 
Kvalitnú hudbu si môžete 
každoročne užiť na festivale 
Wilsonic. Odporúčam aj cyklus 
obľúbených komorných open-air 
koncertov Hudba v Sade (všade). 
Každú letnú sobotu podvečer počas 
tohto podujatia znie Sadom klasická 
hudba v podaní mnohých umelcov, 
študentov hudby, profesionálnych 
komorných súborov – domácich aj 
zahraničných. Unikátne a autentické 
je Obliehanie Bratislavy Napoleo-
nom. Zárukou kultúrneho vyžitia, 
zábavy, ale aj relaxu v lete je obľú-

bená Magio pláž, kde sa chvíľami 
cítite tak trocha ako na pláži pri 
mori. Vyhľadávanou súčasťou pláže 
je premietanie filmov – tzv. Bažant 
kinematograf s neopakovateľnou 
atmosférou. A hneď vedľa na pobreží 
kotví loď s málo objaveným, ale zato 
vynikajúcim Divadlom v Podpalubí. 

V blízkosti Sadu Janka Kráľa sa 
v roku 1826 konali prvé dostihy 
v Bratislave. V Petržalke máte 
už takmer polstoročie závodisko. 
V čom vidíte potenciál dostihovej 
dráhy? 
Ten potenciál je jednoznačne v dl-
horočnej tradícií a sláve dostihov. 
V spolupráci so samosprávou tu 
vidím príležitosť rôznorodých po- 
dujatí, ktoré by podčiarkli a pomohli 
zviditeľňovať toto exkluzívne miesto.

Okrem novej plavárne a iných špor-
tovísk je špecifikom Petržalky hrádza. 
Aké možnosti športového vyžitia 
poskytuje?
Hrádza je relax pre aktívnych ľudí. 
Najmä počas víkendov je tu obrovský 
„trafic“. Svoju dráhu majú inlineri, 
osobitnú majú cyklisti a ďalšiu peší. 
Z hrádze sa priamo dostanete do te-
mer panenských lužných lesov a veľmi 
blízky je hlavný tok Dunaja s tichými 
zelenými zákutiami. 

A čo vízia rozvoja Petržalky? 
V tesnej blízkosti Starého mosta sa 
už pripravuje nová marína pre malé 
motorové plavidlá spojená s Novým 
Lidom – novou plážou na Dunaji. 
Kedysi na tomto mieste bolo prírodné 
kúpalisko Lido. Tie nostalgické spo-
mienky pomaly dospievajú do výstav-
by projektu pre obyvateľov v spojení 
s vodákmi a zároveň aj návštevníkmi, 
ktorí k nám pricestujú po vode. 
Druhý projekt v plánoch regionálnej 
samosprávy je „Rodinný park”, ktorý 
sa chystá na konci Petržalky. Mal by 
byť zábavno-vzdelávací s ponukou pre 
rodiny s deťmi.

V Petržalke dlho žijete. Dali by 
ste nám tip pre čitateľov kam 
ešte ísť? 
V letných mesiacoch je príjem-
né sa schladiť vo vodách prí-
rodného kúpaliska Draždiak. 
Milovníkom histórie odporú-

čam od apríla do novembra návštevu 
Vojenského cintorína z 1. svetovej 
vojny. Jeho miesto je symbolické, 
nachádza sa temer na hraniciach 
s Rakúskom a tých 331 bielych krížov 
je venovaných padlým vojakom 
deviatich národností. K cintorínu sa 
viaže aj legenda o rakúsko-uhorskom 
generálovi, pochovanom v kaplnke 
cintorína. Hovorí, že duch generála 
prechádzal od hrobu k hrobu a lúčil sa 
so svojimi vojakmi.

Miesto, kde spoznáte 
všetky odtiene Bratislavy
Na tejto strane Dunaja kedysi stával obľúbený lunapark 
a fungovalo lido. Dnes sa k brehom rieky život znova vracia. Kotvia 
tam lode s divadelnou scénou, pivovarom a botelom. Po brehu 
sa tiahnu reštaurácie s tradičnou prešporskou aj medzinárodnou 
kuchyňou. Nie je to typická promenáda, ale brána do oázy pokoja – 
Sadu Janka Kráľa. 

Od amfiteátra cez sklad 
až po divadlo
Na okraji parku stojí pôvabná stavba 
z roku 1828 – Divadlo Aréna. Spočiat-
ku slúžilo ako nekrytý amfiteáter, ne-
skôr tu postavili novú budovu a tá sa 
dodnes takmer nezmenila. Po druhej 
svetovej vojne ju zatvorili a dlhé 
polstoročie slúžila ako sklad. Dnešné 
divadlo je multižánrovou scénou 
s dominanciou činohry a už 15 rokov sa 
mení na Detskú univerzitu Komenské-
ho. Za chrbtom Arény smerom k nebu 
sa týči reštaurácia s vyhliadkou, kam 

Tatiana Mikušová 
riaditeľka Slovenského 

domu Centrope a župná 
poslankyňa za Petržalku

TEŠTE SA AJ NA NOVÉ  
LIDO, MARÍNU A RODINNÝ 

ZÁBAVNO-VZDELÁVACÍ PARK

rozhovor

sa môžete odviesť výťahom. Odtiaľto, 
zo „strechy mesta“, budete mať Bratislavu 
ako na dlani. 

Dozviete sa aj to, čo 
v učebniciach nepíšu
Trochu ďalej v petržalských lesoch 
sú ukryté bunkre, ktoré mali chrániť 
Československo. Pohraničné opevnenie 
vzniklo v rokoch 1935 až 1938 ako reakcia 
na politiku Nemecka. Jeden z pechotných 
zrubov – objekt B-S 4 „Lány“ slúži vďaka 
dobrovoľníkom ako múzeum. Vojnové 
bunkre, to sú samozrejme tony ocele, 
strieľne, pechotné a pevnostné zbrane, 
pancierové zvony,... No tu sa nielen malo 
bojovať, ale aj žiť. Nesmeli chýbať postele, 
kuchyňa či kúpeľňa. Aby všetko fungovalo, 
platili tu prísne pravidlá. Vojaci si vedeli 
vyrobiť elektrickú energiu, no počas mieru 
mohli svietiť len petrolejkou. Bunker mal 
vlastnú studňu aj systém na čistenie vzdu-
chu, zásoby potravín, paliva, munície. Muži 
spali na slamníkoch, v spaní sa striedali 
na smeny. To je len krátky exkurz do dejín 
petržalských bunkrov – všetko ostatné sa 
tu dozviete. I to, prečo sa priameho útoku 
vojaci nedočkali. 

Skvelé podujatia, krásne 
miesta, ale aj vízia
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bolo v rokoch 1563 až 1830 miestom 
korunovácii uhorských panovníkov. 
Kostolov nie je v Bratislave málo, 
synagóga len jedna. Mesto je však 
v hľadáčiku vďaka pamätníku Cha-
tama Sofera, ktorý vznikol na pa-
miatku významného ortodoxného 
rabína. Vlastným menom Moše 
Schreiber tu pôsobil a jeho pozo-
statky sú uložené na podzemnom 
cintoríne pod pamätníkom. Len 
kúsok odtiaľ sa na hradnom kopci 
vypína Bratislavský hrad. 

Odhryznite si zo Zlatého jablka, 
hrdého mesta na Dunaji

Čím je Oscar pre herca, tým je Zlaté 
jablko v oblasti turizmu. Ocenenie 
v podobe Zlatého jablka si tento 
rok „odtrhla“ aj Bratislava, čím sa 
zaradila k asi 40 miest bohatých 
na dejiny, kultúru a zážitky.

Dejiny osídlenia tohto územia 
siahajú do dôb najstarších a bohatá 
minulosť vás tu objíme z každej stra-
ny. Turistov láka najviac historické 
centrum – dosť malé na to, aby ste 
sa nestratili a dosť veľké na to, aby 
uspokojilo všetky vaše zmysly. 

Námestia plné života 
Hlavné aj Hviezdoslavovo námestie 
v lete zapĺňajú terasy, v zime sa tu 
konajú vianočné trhy. Na týchto 
adresách a v kľukatých uličkách sta-

rého mesta nájdete mnoho vzácnych 
architektonických skvostov, medzi 
ktorými dominuje Historická budo-
va Slovenského národného divadla, 
Reduta a Primaciálny palác. Hlúčiky 
turistov a blesky fotoaparátov sa sú-
streďujú okolo sôch Čumila, Schöne 
Náciho, Napoleona či rozprávkara 
Andersena. 
Naopak – pokoj a ticho nájdete 
v najväčšom bratislavskom kostole – 
Katedrále sv. Martina. Presbytérium 
chrámu s pôsobivým interiérom 

Historická Bratislava má svoj 
vek, ale ide s dobou. Odráža sa 
to v architektúre, ktorá sleduje 
svetové trendy, ale aj v gastronó-
mii a službách. Nezabúda však 
na naše kultúrne dedičstvo, a tak 
tu ochutnáte tradičnú prešporác-
ku kuchyňu, domáce vína alebo 
koláč ako od starej mamy. To je 
Bratislava, niekedy prezývaná 
na BARtislavu. Lebo – áno, zaba-
víte sa tu aj v noci, v tanečných 
kluboch a baroch. 

GRASALKOVIČOV PALÁC
Postaviť ho dal v roku 1760 gróf Anton 
Grasalkovič. Palác so záhradou vo 
francúzskom štýle bol v minulom režime 
domom pionierov, dnes je sídlom pre-
zidenta a verejnosť smie dnu raz ročne, 
počas dňa otvorených dverí. 

Bratislava
MICHALSKÁ BRÁNA
Je jedinou zachovanou bránou 
z pôvodných štyroch v bratislavskom 
mestskom opevnení. Vežu postavili 
koncom 14. storočia a dnes je tu 
Múzeum zbraní. 

KOSTOL SV. ALŽBETY 
Je celkom iný ako ostatné kostoly 
v meste – secesný a bezpečne ho 
rozpoznáte podľa žiarivej modrej 
farby. Pôvodne stál v areáli blízkeho 
gymnázia a slúžil ako školská kaplnka. 

Ventúrska ulica, foto: m-ARK

Foto: BSK
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Sladké pokušenia v podobe ovocných koláčikov, jablčníka 
s penou, tradičných posúchov či višňovo-mandľového koláča 
sú len omrvinkou z toho, čo tu môžete ochutnať. V romantic-
kom prostredí kaviarne s letnou terasou ponúkajú rôzne torty, 
koláče a cheesecaky. Zdobia ich jedlé kvety a ovocie – v sezóne 
vlastnoručne zbierané na samozberných farmách. Kaviarňou 
sa šíri aj vôňa slaných koláčov – zeleninového či bryndzovníka. 
Myslia tu aj na zákazníkov s obmedzeniami – ochutnať môžu aj 
S LÁSKOU UPEČENÉ torty bez lepku či laktózy. Chute týchto 
dobrôt dokonale dotvára výborná káva a čerstvé limonády. 
Spoznávať ďalšie čarovné miesta sa vydajte s vrecúškom pra-
vých bratislavských rožkov zo Zeppelinu. Ak ale túžite po pra-
vom slovenskom suveníre, siahnite 
po krásnych, v Zeppeline vyšívaných 
origináloch – textilných výrobkoch 
s folk motívmi, maľovaných topán-
kach alebo ručne maľovanej keramike. 
To pravé slovenské nájdete pod jed-
nou strechou – lepšie povedané „pod 
Zeppelinom“, ktorého maketa „lieta“ 
v interiéri. Nad Bratislavou sa ten 
skutočný objavil v roku 1909 a slávnu 
udalosť po 108 rokoch vám pripome-
nie aj skvelá Zeppelin torta. 

Zeppelin Cafe & souvenirs
pondelok–nedeľa: 8:30–22:00
tel.: +421 911 110 287
Sedlárska 10, 851 01 Bratislava

Najmaškrtnejšie jazýčky  
sa stretávajú v Zeppelin 
Cafe&Souvenirs
Tajomstvo úspechu kaviarne v srdci mesta je 
v kvalitných surovinách, vlastných tradičných, ale 
aj nových receptoch majiteľky Zuzany Baloghovej.

Foto: m-ARK

Foto: m-ARK
SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO
Nový domov SND budovali 20 rokov. Sedempodlažnú 
budovu trojice architektov Kusý – Paňák – Bauer zdobí 
viacero umeleckých diel. Nielen noblesou, ale aj reper-
toárom zaujme opera, činohra i balet. Z tohto miesta 
sa promenádou popri rieke a modernom nákupnom 
centre Eurovea dostanete k našej najstaršej a najväč-
šej – Univerzite Komenského a tiež priamo do centra. 

SLAVÍN 
Tento monumentálny pa-
mätník ponúka prekrásny 
panoramatický výhľad. 
Pochovaných je tu 6 845 
vojakov Červenej armády, 
ktorí padli pri oslobodzo-
vaní mesta v druhej sveto-
vej vojne v apríli 1945. Starý pánko v novom šate

Bratislavský hrad

Uvidíte ho už z diaľky. Pôvabný, i keď trošku 
strohý, kedysi ešte bez vežičiek pripomínal pre-
vrátený stôl. Odetý do nového šatu láka turistov, 
ktorí sa k nemu môžu dostať uličkami starého 
mesta, alebo aj turistickým vláčikom z centra. 

Komplex tvorí monumentálna stavba bývalého kráľov-
ského paláca, brány, menšie stavby a od roku 2016 
aj malá baroková záhrada. Rekonštrukcia interiéru 
a exteriérové úpravy premenili Bratislavský hrad na ne-
poznanie. Dnes slúži reprezentačným účelom Národnej 
rady a Historickému oddeleniu Slovenského národného 
múzea, ktoré tu má depozitáre, odborné pracoviská 
a pravidelne sa tu konajú pôsobivé výstavy. 

Hradný kopec s bohatou históriou 
To, aký je dnes Bratislavský hrad, definuje jeho bohatá 
minulosť. Hradný kopec bol vraj osídlený už pred 4 500 
rokmi. V 9. storočí už bol Bratislavský hrad významnou 
veľkomoravskou pevnosťou a sídlom kráľovskej rodiny 
sa stal v 11. storočí. 
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Bratislavské sochy 
rozprávajú jedinečné príbehy

Blesky fotoaparátov a hlúčik turistov. 
Podľa toho ľahko nájdete sochu Čumila, 
ktorá sa dá ľahko prehliadnuť. Bronzová 
hlava vykúkujúca spod kanála je 
najfotografovanejšou sochou v meste. 

V jeho blízkosti sú inštalované sochy 
dvoch osobností, ktoré sa nikdy nestretli 
ale patria k Bratislave: legendárny 
Schöne Náci, vlastným menom Ignác 
Lamár, ktorý bol súčasťou koloritu mesta 
40 rokov a Napoleonský vojak. V centre 
sa pristavte aj pri pomníku spisovateľa 
P. O. Hviezdoslava a soche H. Ch. Ander-
sena, ktorá pripomína rozprávkarovu 
návštevu v roku 1841. Pri nákupnom cen-
tre Eurovea môžete obdivovať súsošie 
M. R. Štefánika s levom. Spoločné osade-

nie nie je náhodné. 
Takto vyzeral 
pôvodný pamätník, 
ktorý nechali komu-
nisti zničiť. 
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Foto: Twin City Live

Twin City Gate v Bratislave

Twin City Gate vo Viedni

Ako iné hrady, aj ten Bratislavský čelil rôznym útokom, 
čo poznačilo jeho vizáž. Miesto získalo na dôležitosti 
v 15. storočí, kedy sa z Bratislavy stalo nové sídlo krajiny. 
Dni jeho veľkej slávy nastali po obsadení Budína v roku 
1526. Bratislava sa stala kráľovským mestom a krajin-
ským sídlom a Bratislavský hrad hlavným kráľovským 
hradom Uhorska, kam sa presťahoval kráľovský dvor. 
Miesto si obľúbila aj Mária Terézia, a preto ho bolo 
dôležité zútulniť. Vznikli koniarne, krytá jazdiareň, 

záhrady, Tereziánum a aj vodovod – unikátne technické 
dielo, vďaka ktorému prepravovali na hrad vodu z Du-
naja. Po panovníčkinej smrti sa z hradu stal generálny 
seminár, neskôr ho pridelili vojenskej správe a z krás-
nych rokokových priestorov sa razom stali vojenské 
ubytovne. V roku 1809 mu rany zasadilo Napoleonovo 
delostrelectvo, no bodkou bol ničivý požiar v roku 
1811. Je pamätným miestom, kde bol podpísaný Zákon 
o federatívnom usporiadaní ČSSR a tiež Ústava SR. 

Žigmundova brána, foto: m-ARKSvätoplukov pomník, foto: m-ARK

Foto: FloraTour

Vo Viedni, ktorá stála na slobodnej – 
západnej strane železnej opony, sa 
odráža lesk slávy dynastie Habsbur-
govcov. Bratislava je zasa preslá-
vená korunováciami uhorských 
panovníkov. Obe mestá ovplyvnila 
Mária Terézia a obe môžete navštíviť 
za jeden deň. 

Prekvapenia a zážitky
Twin City Live ponúka pod znač-
kou ŠIROKO & ĎALEKO Najkrajšie 
zážitky v okolí zážitkové programy, 
z ktorých si môžete vybrať podľa 
vlastnej chuti: historicko-kultúrne, 
prírodné krásy, voľnočasové 
a športové aktivity či potulky 
po vínnych cestách. Zažiť ich budete 
môcť na oboch brehoch Dunaja, 

Najkrajšie zážitky v okolí 
Ležia až neuveriteľne blízko seba a pritom je každé z nich iné a jedi-
nečné. Také sú Bratislava a Viedeň. „Spojené Dunajom, so stároč-
nou multikultúrnou charizmou, desaťročia konfrontované úzkym 
kontaktom so Železnou oponou,“ aj to sa dozviete z projektu Twin 
City Live, vďaka ktorému sú obe tieto miesta pre vás na dosah. 

offi  ce@twincity.live
tel.:+421907716518

Vinári budú k dispozícii len vám a určite 
neodídete smädní ani hladní. Svetlo 
alebo tma, žltá alebo modrá. To isté víno 
vás môže vždy nanovo prekvapiť inou 
chuťou. Ak neveríte, vyskúšajte zážitko-
vý balíček Colourful Wine Tour.

v širšom metropolitnom regióne 
medzi oboma hlavnými mestami. 

Vinárske balíčky 
Jedinečnú ponuku predstavujú 
vinárske balíčky s pravidelnými 
odchodmi z Bratislavy do okolitých 
vinárskych oblastí v Burgenlande, 
Dolnom Rakúsku a po Malokarpat-
skej vínnej ceste. Vyhľadávaný je 
Viecha Expres, ktorý vás s priateľmi 
odvezie za dobrým vínkom pod vie-
chu. Aj keď sa z Bratislavy tradičné 
viechy vytratili, na perifériach ich 
nájdete. Nasadnite každý piatok 
o 18:00. Obľube sa teší aj balíček 
Grand Wine Tour, vďaka ktorému 
môžete spoznávať vône vínnych 
pivníc a chute v nich zrejúcich vín. 

Celú ponuku nájdete na 
www.twincity.live alebo sa 
môžete osobne informovať 
v informačných kanceláriách 
Twin City Gate v centrách 
Bratislavy i Viedne.

ŠIROKO & ĎALEKO

V Bratislave sa vám isto bude páčiť. Ak ale zatúži-
te po ďalších dobrodružstvách, nasadnite na Twin 
City Liner a vydajte sa do Viedne. Rakúska met-
ropola je vodnou cestou vzdialená z Bratislavy 
len 90 minút. Cesta späť – po prúde je kratšia, čo 
majte na pamäti pri plánovaní výletu.
 
Plavba týmto rýchlokatamaránom je skvelým zážitkom 
pre rodiny s deťmi alebo turistov aj s bicyklami. Aby ste 
sa do mesta valčíkov dostali po vode, nezabudnite si 
cestovný doklad a k nástupišťu treba určite prísť 30 minút 

vopred. Loď je dostatočne priestranná, veď sa tu môže usadiť 
109 pasažierov na hlavnej palube, 8 v kapitánskom salóniku 
a 12 sedadiel je na vonkajšej hornej palube. A kto by chcel, 
môže si tu nechať zorganizovať aj fi remnú oslavu či narode-
ninovú party. Rovnako si na tejto palube môžete naplánovať 
nezabudnuteľnú svadbu. Palubné lístky na plavbu loďou 
do Viedne a späť si môžete kúpiť u generálneho partnera 
a predajcu FloraTour. Spoznávať Dunaj a okolie sa dá aj z rých-
ločlna. More, či vlastne rieku plnú zážitkov, poznávacie výlety 
po meste, vstupenky na podujatia či sprievodcovské služby 
zabezpečí FloraTour. 

Na palube rýchlokatamaránu Twin City Liner

FloraTour, s.r.o.
Kancelária Huma 6 – Twin City Gate
Rázusovo nábrežie, Bratislava 811 02
tel.: +421 903 505 505 
e-mail: twincityliner@fl oratour.sk
www.fl oratour.sk
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Numizmatické poklady, remeselné ná-
stroje, potreby vinohradníkov a mnoho 
vzácnych predmetov mimoriadnej 
umeleckohistorickej hodnoty prebýva 
v zbierkach tohto múzea. Spoznať 
minulosť Bratislavy, jej kultúrny i spo-
ločenský život ale i etnológiu môžete 
na viacerých miestach. V ponuke je 
deväť stálych expozícií – väčšinu z nich, 
napr. Múzeum zbraní, Múzeum farmá-
cie, Múzeum Hummela, Múzeum hodín 
a iné si môžete prezrieť v historickom 
centre starého mesta. Mimo neho sa 
nachádza Národná kultúrna pamiatka 
hrad Devín a múzeum Antická Gerulata 
v Rusovciach.

Storočia dejín, deväť stálych expozícií, 
stovky vzácnych predmetov
Zdokumentovať a odprezentovať bohaté dejiny Bratislavy, to je 
veľká výzva. Múzeum mesta Bratislavy na ňu reaguje už od roku 
1686 a je tak najstarším múzeom s nepretržitou prevádzkou 
na Slovensku. 

Múzeum mesta Bratislavy
Radničná ul. č. 1, 815 18 Bratislava
tel.: +421 259 100 811–2
www.muzeum.bratislava.sk

Foto: m-ARK

Fo
to

: G
al

ér
ia

 N
ed

ba
lk

a
Fo

to
: G

al
ér

ia
 N

ed
ba

lk
a

Foto: m-ARK

Ak sa pýtate, kam v Bratislave 
na dobrú zmrzlinu, chodťe 
jednoznačne do Kounu. 

„I scream for an ice cream,“ je slovná 
hračka, ktorá vystihuje to, aká táto 
zmrzlina naozaj je. Máte na ňu takú 
chuť, až by ste kričali. Muškátové víno 
a lesné jahody, Ricotta a karamel + fi gy 
a mnohé iné chute pre vás pripravuje 
v rodinnej fi rme absolventka uznávanej 
Gelato Academy v Taliansku Barbara 
Szalai. Jej zmrzlináreň patrí medzi TOP 
13 v Európe. A chýr o nej sa dostal tak 
ďaleko, že na ňu domáci aj turisti ochot-
ne čakajú v rade. Ochutnajte prečo!

ZMRZLINA, na ktorú sa čaká v rade

Paulínyho 1, Bratislava 811 02
PO: ZATVORENÉ
UT–ŠT: 11:00–20:00
PIA–SO: 11:00–21:00
NE: 11:00–20:00
tel.: +421 948 687 795
www.koun.sk

Aplikácia prezradí, 
čo sa v meste deje a kam ísť
Ofi ciálna aplikácia mesta Bratislava 
zodpovie na otázky, ktoré vás zaujímajú. 
Užitočné informácie nájdete ľahko – stačí si 
ju stiahnuť do svojho smartfónu. 
Pamiatky, reštaurácie aj atrakcie si vďaka tejto 
aplikácii nájdete rýchlo a prehľadne. Dozviete sa, 
čo sa kde v meste koná a ako sa tam dostanete. 
Používať ju môžete aj v offl  ine režime a je to tiež 
výborný plánovač ešte pred návštevou mesta. 

Viac informácií na webe 
www.visitbratislava.com/app 

Moderná galéria v historickej budove 
interiérom pripomína slávne Guggenheimo-
vo múzeum v New Yorku. Práce známych 
slovenských autorov môžete obdivovať 
na prízemí, kde sa päťkrát do roka konajú 
rôzne aktuálne výstavy. Na ďalších štyroch 
nadzemných poschodiach uvidíte Stálu ex-
pozíciu rozdelenú podľa období a to Prelom 
storočí, Výtvarná moderna, Galandovci 
a Osobnosti a fenomény.
Ťažisko zbierky Galérie Nedbalka je v maľbe, 
ale sú v nej zastúpené aj socha a grafi ka. 
Dozviete sa tu o zrode a vývine výtvarnej 
moderny Slovenska a tak aj o dejinách mali-
arstva a sochárstva na Slovensku. Prostred-
níctvom 160 významných obrazov a sôch si 
môžu návštevníci urobiť pomerne ucelenú 
predstavu o slovenskej výtvarnej scéne.
Z osobností prelomu storočí vystavuje 
Galéria Nedbalka napríklad diela Ladislava 
Mednyánszkeho či Petra Júliusa Kerna. Ob-
dobie medzi vojnami reprezentujú Ľudovít 
Fulla, Mikuláš Galanda, Martin Benka, Cypri-
án Majerník, Vincent Hložník a iní. Skupinu 
Mikuláša Galandu zastupujú Andrej Barčík, 
Vladimír Kompánek, Rudolf Krivoš, Milan 
Laluha, Milan Paštéka, Andrej Rudavský, 
Ivan Štubňa a Pavol Tóth. Všetky diela spolu 
vytvárajú kvalitnú a bohatú zbierku, ktorá 
je skvelým prierezom dejín slovenského 
maliarstva a sochárstva.
Galéria vznikla v roku 2012 ako nezisková 
organizácia a má vo svojej zbierke viac ako 
tisíc umeleckých diel. Slovenské moderné 
umenie obýva jej pôsobivé priestory vďaka 
zakladateľom galérie a fi lantropom Petrovi 
Paškovi s manželkou a súkromnému zbera-
teľovi Arturovi Bartoškovi.

Unikátna koncentrácia výtvarných diel autorov tvoriacich na Slo-
vensku od konca 19. storočia až po súčasnosť. To je Galéria Nedbalka, 
ktorú nájdete ako inak: na Nedbalovej ulici v srdci Bratislavy.

Galéria Nedbalka, n. o.
Otvorené denne okrem pondelka
13:00–19:00
Nedbalova ulica 17, 811 01 Bratislava
tel.: +421 907 865 776

Umelecké skvosty 
zo Slovenska, ktoré obdivuje svet 
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TeamUp je originálny zábavný park na plo-
che 1800 m2. Zabudnite ale na úspech, ak 
nebudete hrať tímovo. TeamUp totiž nepo-
zná jednotlivcov a jediná cesta k úspechu je 
tímová spolupráca. Preto je táto hra ideálna 
na stmelenie kolektívu v rámcu teambuildin-
gu. Okrem fi remných akcií je TeamUp skvelým 
priestorom pre rodiny, priateľov či celé triedy. 
Hru v TeamUp vie hrať naraz až 80 ľudí, v tí-
moch sú traja až piati hráči. Ich cieľom je zdolať 
20 úloh, ktoré dokonale preveria fyzickú silu, 
psychickú odolnosť, logické myslenie, komu-
nikačné zručnosti a tímového ducha. Či sa to 
podarí alebo nie, každý sa zabaví. Hra trvá 
3 až 4 hodiny a k dispozícii je aj konferenčná 
a spoločenská časť s terasou a barom. 

www.teamup.sk

Len šikovnosť, logika 
a tímová hra vás 
dovedú do cieľa 
Rozbúchalo sa vám niekedy srdce, keď 
ste videli deti zdolávať prekážkové dráhy 
o akých sa vám v detstve ani nesnívalo? 
Túžili ste aj vy dobyť Pevnosť Boyard? 
Ak áno, ste na tej najsprávnejšej adrese. 

UFO watch.taste.groove.
Stavba šošovkovitého tvaru leží na hlavici 
pylónu, na ktorý je zavesený legendárny 
Most SNP. Bratislavu odtiaľto môžete 
vidieť v celej jej kráse. Výťah vás zdola 
nahor vyvezie za 45 sekúnd. Jedlá pripra-
vené s fantáziou a k tomu magický výhľad 
si môžete užiť z výšky 85 metrov. Vďaka 
vyhliadke z výšky 95 metrov a dohľadom 
100 km spoznáte čaro diela, ktoré sa stalo 
slovenskou stavbou storočia. 

Altitude restaurant
Otočná reštaurácia s výhľadom sa nachá-
dza v Televíznej veži Kamzík postavenej 
v roku 1975 v nadmorskej výške 433 m n. m.. 
Kamzík, obkolesený lesmi Malých Karpát, 
je vysoký 194 metrov. To zaručuje náv-
števníkom reštaurácie vo výške 70 metrov 
neopakovateľné výhľady. Pôsobivý interiér 
aj menu dopĺňa galéria určená na vystavo-
vanie výtvarných diel a plastík. Toto miesto 
si vybral aj prezident Andrej Kiska, keď pri 
svojej návšteve pozval na obed tibetského 
duchovného vodcu dalajlámu. 

Lindner Hotel Gallery 
Central
Celkom iný pohľad na mesto zažijete zo 
strechy jedného z najmladších nákupných 
centier Bratislavy – „Centralu“. Hotelová 
reštaurácia Lindner Hotel Gallery Central 
disponuje príjemnou terasou s výhľadom 
na park. My vám odporúčame posedieť si 
v Outlook Bar & Lounge na 13. poschodí so 
spektakulárnym výhľadom na mesto a hrad. 

Okúste bratislavské 
gastronomické nebo 
Nie sú to všetky, ale sú zaujímavé: tri vyhliadky spojené 
s gastronomickým zážitkom v Bratislave. 

Foto: TeamUp
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Na Devínsky hrad sa dostanete aj 
loďou či bicyklom. Asi 10 km dlhá 
trasa z Bratislavy ide z časti po hlav-
nej ceste, preto buďte opatrní. Ak 
chcete ísť po vode, tešte sa: príroda 
tu pripravila úžasné divadelné pred-
stavenie. Vyhraďte si ale viac času – 
v protiprúde smerom na Devín 
môže cesta trvať aj 90 minút. Lode 
odchádzajú z centra Bratislavy den-
ne okrem pondelka. 

Stredoveký hrad zdraví návštev-
níkov už z diaľky. Stál na skale 
vo výške 212 metrov nad morom 

Devínskou minulosťou k Bráne slobody 
Historické miesto na sútoku Dunaja a Moravy je hranicou medzi 
Slovenskom a Rakúskom a miestom dvoch tvárí. Pre jedných 
znamenalo slobodu, iní pri úteku na prísne stráženej hranici 
našli smrť. Vzdať úctu obetiam totality môžete pri pamätníku – 
Bráne slobody. 

po celé storočia, no v roku 1809 ho pri 
svojej „návšteve“ napoleonské vojská 
vyhodili do vzduchu. Hrad je zrúca-
ninou, kde sa s prestávkami realizuje 
archeologický výskum. Navštíviť tu 
môžete archeologické múzeum a v ex-
teriéroch vidieť pôdorysy objavených 
stavieb: ranokresťanskej kaplnky a zák-
lady veľkomoravského kostola. Pamätná 
tabuľa na renesančnom paláci pripomí-
na historický výlet slovenskej mládeže 
na Devín v roku 1836 pod vedením 
Ľudovíta Štúra. 

Hrad ožíva niekoľkokrát do roka – 
najmä počas akcie známej ako Rytieri 
na Devíne. Séria celodenných podujatí 
sa koná každoročne, tento rok vždy 
v prvú nedeľu v mesiacoch máj až sep-
tember. Tovarišstvo starých bojových 
umení a remesiel z Bratislavy  

vám otvorí dvere do minulosti. 
Šermiarske umenie, rytierske 
turnaje, historické tance, dobové 
sprievody. To je len smietka z toho, 
čo tu môžete zažiť. Deti sa radi vo-
zia na koníkoch, skúšajú lukostreľ-
bu, jazdu na drevenom koníkovi, 
smejú sa pri divadielku pod šírym 
nebom. Rytieri na Devíne sú vždy 
jedinečným zážitkom a len raz 
prísť nestačí. Tovarišstvo totiž vždy 
prezentuje iné historické obdobie, 
tento rok: gotiku, antický Rím, 
turecké vpády a 30ročnú vojnu. 

Pod hradným bralom
Pod hradom svoje umenie predvá-
dzajú sokoliari s rôznymi druhmi 
dravcov, v minizoo deti uvidia lamu 
či mini prasiatko. Od apríla do no-
vembra sa môžu povoziť na poní-
koch. Lukostreľba a kušostreľba zasa 
preveria ich strelecké schopnosti. 
Osviežite sa v tunajšej reštaurácii,  
bufetoch alebo viechach. A tie vám 
zvlášť odporúčame, keďže Devín 
je povestný svojim vynikajúcim 
ríbezlákom. 

Fo
to

: B
ed

ric
h 

Sc
hr

ei
be

r

Fo
to

: B
ed

ric
h 

Sc
hr

ei
be

r

Foto: m-ARK Foto: m-ARK



82 83SLOVAKIA magazín SLOVAKIA magazín  P
la

ve
ck

ý 
hr

ad
, f

ot
o:

 m
-A

RK

Región
Záhorie
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Vitajte v kraji, kde povýšili 
pestovanie kapusty na umenie, 
kde svoj odtlačok nechali Habáni 
a kde oddávna hľadajú silu 
a zdravie slabí a chorí. V kraji, 
kde sa páči milovníkom histórie, 
cyklistom, lezcom i jaskyniarom. 

Prírodné krásy, rozsiahle lesy a kultúr-
ne bohatstvo. To charakterizuje tento 
kraj. Keď sa Záhoráci pustia do reči 
vo svojom nárečí, ťažko im je veru 
rozumieť. Uchovávať sa im darí nielen 
záhoráčtinu, ale aj iné tradície. Každo-
ročne tu oslavujú kapustu – teda „zelé“, 
ktorému sa tu vždy darilo, no nebyť 
kumštu tunajších roľníkov, kapustné 
hlavy by odtiaľto do sveta necestovali. 
„Stupavské zelé“ je chránenou znač-
kou, po Žitavskej paprike len druhým 
slovenským produktom s chráneným 
označením pôvodu EÚ. Kultúrnu pečať 
Záhoriu vsadili aj majstri Habáni, 
šikovní remeselníci a autori jedinečnej 
fajansy. Harmóniu a možno aj uzdra-
venie nájdete na našom najstaršom 
pútnickom mieste, ktoré – ako inak, 
je na Záhorí. Miestnu krajinu „učupe-
nú“ pod korunami stromov spoznáte 
výborne zo sedadla bicykla. Lokalita 
je ale atraktívna aj pre milovníkov 
adrenalínu – skalolezcov a jaskynia-
rov. A verte, tento krásny kus Zeme si 
podmaní vaše srdce. 

Miesto bohatej histórie, 
stredobod záujmu pútnikov, 

kam vyrazte s bicyklom, 
čelovkou a lezeckou výbavou 



84 85SLOVAKIA magazín SLOVAKIA magazín

Veľký príbeh rozrastajúceho sa mestečka sa začal písať 
aj vďaka obchodu a remeslám. Tie podporovali vý-
znamné výročné trhy, ktoré navštevovali predávajúci 
i kupujúci zo širokého okolia. A keďže trhy v Stupave 
majú tradíciu, dnes môžete zavítať napríklad na Veľ-
konočný jarmok, Stupavské trhy (máj), Svätoja-
kubský (júl) a Svätomartinský jarmok (no-
vember) či Mikulášsky jarmok (december). 
Pestrosť výrobkov a rôznorodé podujatia, 
gastronomická ponuka a dobrá nálada sú 
zárukou, že na Záhorákov budete spomínať 
ako na veselých a srdečných ľudí. 

Farebná tradícia
To, čo preslávilo Stupavu, je aj džbankárstvo. 
Takmer 250 rokov sa mu nepretržite a výhradne 
venovala rodina Putzovcov a priženených Kost-
kovcov. Práve džbankár Ferdiš Kostka, národný 
umelec, sa stal skutočným pojmom. 

Mesto šikovných obchodníkov 
a poľnohospodárov 
Obchodu v meste veľmi prospeli silné rodinné 
väzby stupavskej židovskej komunity s hlav-
ným mestom monarchie. Z jej radov vyšli 
nielen šikovní obchodníci, ale aj rešpektovaní 
učenci a významné osobnosti, napríklad sve-
toznámy divadelný režisér Max Reinhardt 
a riaditeľ viacerých európskych divadiel 
Angelo Neumann.

Stupava má rôzne chute, 
ale všetky stoja za ochutnávku

Minulosť Stupavy ju predurčila k tomu, 
aby bola aj dnes zaujímavým bodom 

na mape Záhoria. Neprehliadnuteľnou 
súčasťou mestečka je miestny kaštieľ 

s parkom, ale to, na čo budete ešte 
dlho spomínať, je chuťový zážitok, 

ktorý si zo Stupavy odnesiete. 

Mestský úrad Stupava 
www.stupava.sk 
tel.: +421 (2) 60200910

Mestské kultúrne a informačné centrum
Hlavná 1/24, 90031 Stupava
tel.: + 421 (2) 60200935

Stupava Pivo Fest
V Stupave vedia nielen ako 
má chutiť zelé, ale aj pivo. 
V miestnom kaštieľskom 
parku tento rok návštevní-
kom už po štvrtýkrát zhork- 
ne v ústach na Stupava 
Pivo Feste. Pivné lahôdky 
a poctivé pivo z malých slo-
venských pivovarov okorení 
sprievodný program nielen 
pre pivárov. 

V Stupave boli ale najmä vychýrení ovocinári a zeleninári. Darilo 
sa skôr koreňovej zelenine, zvlášť uhorkám a samozrejme kapus-
te. Ovocné sady sa tešili bohatej úrode jabĺk a čerešní. Dôkazom 
toho, akí chýrni boli miestni pestovatelia, je zmienka v dobovej 
tlači, podľa ktorej tu posledný panský záhradník Jozef Krupička 
na jeseň 1927 usporiadal v skleníkoch trojdňovú výstavu ovocia 
a zeleniny. Prezrelo si ju asi 2000 návštevníkov.

Stupavský kaštieľ a park 
Keď tu zrovna nie je Stupava Pivo Fest, stáva sa miestny park 
oázou pokoja. V jeho areáli sa nachádza kaštieľ, ktorý kedysi patril 
šľachtickému rodu Pálff yovcov. Rodina určovala rozvoj Stupavy 
takmer tri storočia. Po Pálff yovcoch panstvo získali Károlyiov-
ci a po vlastníckej zmene stupavského veľkostatku v roku 1867 
dal nový majiteľ, gróf Alojz Károlyi, upraviť nielen kaštieľ, ale aj 
panskú záhradu v anglickom štýle na krajinársky park. Bažinatú 
vodnú plochu nahradilo jazierko, park sa zväčšil a pribudli nové, 
nepôvodné dreviny. V parku sa v prvej polovici 20. storočia na-
chádzal pivovar, debnáreň, práčovňa a mlyn, ktorý sa ako jediný 
z nich zachoval dodnes. Koncom 19. storočia tu bol vybudovaný 
aj nový trojdielny vykurovaný skleník s kotolňou. Táto jedinečná 
pamiatka je dnes v havarijnom stave a čaká na zaslúženú obnovu.
Kaštieľ dnes slúži ako Domov sociálnych služieb a zariadenie pre 
seniorov. Kaštieľ s parkom sú národnou kultúrnou pamiatkou 
a v súčasnosti prechádza postupnou obnovou. Na jeho údržbe sa 
podieľa mesto Stupava a Bratislavský samosprávny kraj.

Veľký príbeh rozrastajúceho sa mestečka sa začal písať 
aj vďaka obchodu a remeslám. Tie podporovali vý-
znamné výročné trhy, ktoré navštevovali predávajúci 
i kupujúci zo širokého okolia. A keďže trhy v Stupave 
majú tradíciu, dnes môžete zavítať napríklad na Veľ-

Dni zelá
Farmárska tradícia tu žije a kapusta zo stupavských polí 
ľuďom stále chutí. Kapustu si tu však nepýtajte. Záhoráci 
ju vo svojom špecifi ckom nárečí volajú „zelé“. A to ich nie 
je hocaké, veď miestni gazdovia ho chodili na vozoch pre-
dávať až do Prešporku (Bratislavy) a Viedne. Dnes Stupav-
čania a ľudia z celého okolia oslavujú svoj kumšt a úrodu 
Dňami zelá, ktoré sprevádzajú rôzne kultúrne podujatia. 
Supervitamínovú bombu tu môžete každoročne ochutnať 
na tejto akcii vždy prvý októbrový víkend už od roku 
1996. Aj vďaka nej v Stupave – hlavnom meste kapusty 
platí, že „bez zelia, niet veselia“. A prečo je stupavské zelé 
také jedinečné? Špecifi ckú chuť mu dodáva úrodná pôda, 
ktorú kedysi pokrývali nánosy rieky Moravy. Vykvasené 
chutí po chrene a na jazyku jemne štipká. 
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Legendy o tom, prečo ho začali veriaci uctievať 
sa rôznia, no často sa opakuje existencia životo-
dárneho prameňa. S istotou vieme, že pôvodný 
názov Marianky je „Marienthal“, čo v preklade 
z nemčiny znamená „Máriino údolie“. 

Jeden zo základných kameňov tohto pútnic-
kého miesta bol položený v roku 1377, kedy sa 
tu zastavil uhorský kráľ Ľudovít I. Veľký z rodu 
Anjou. Vtedy sa začala stavba kostola. Správu 
pútnického miesta zveril kráľ Rádu Paulínov, 
ktorí tu boli do roku 1786, kedy bol ich rád zru-
šený. Bazilika Narodenia Panny Márie tu stojí 
dodnes. Pôvodne bola stavba gotická, neskôr 
rekonštruovaná v barokovom štýle a potom 
zasa regotizovaná. Zaujímavý osud postihol 
tunajší kláštor, ktorý získal knieža Schwarzen-
berg z Orlíka nad Vltavou. Nechal ho prestavať 
na poľovnícky zámoček v novej – klasicistickej 
podobe a jeho priestory obývali zámožní páni. 

V prvej polovici 20. storočia pribudla Lurdská 
jaskyňa, v rokoch 1927 až 1950 spravovala toto 
pútnické miesto Kongregácia bratov tešiteľov, 
ktorým vďačíme aj za krížovú cestu. Drastická 
likvidácia reholí v 50. rokoch minulého storočia 
ale neobišla ani túto kongregáciu. 

Zaujímavá história sa tu písala aj v rokoch 
1947 až 1948. Pred nástupom komunizmu sa 
v Marianke konali desaťtisícové procesie, tzv. 
„krížové púte“, na ktorých sa veriaci modlili 
za krajinu. Štyri desaťročia komunizmu miesto 
čiastočne vyľudnili, no nezničili. Obdivovať 
tu môžete prekrásne sakrálne pamiatky 
umiestnené priamo v lone prírody, sú chránené 
v pamiatkovej zóne. Dnes sú tu zasa Bratia 
tešitelia, zrekonštruovali baziliku a bývalý 
paulínsky kláštor a od pádu Železnej opony sa 
tu zasa konajú rôzne cirkevné slávnosti. 

Miesto uzdravenia,  
vďaky, pokory a viery

Obec Marianka má svoje 
miesto najmä v srdciach veriacich. 
Ide totiž o najstaršie pútnické 
miesto nielen na Slovensku, ale aj 
na území niekdajšieho Uhorska.
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Príjemnú prechádzku prežijete, ak 
sa vydáte na Pajštún z obce Borinka. 
Na miesto vás bezpečne navedie čer-
vená turistická značka a smerovník. 
Stúpanie je skôr mierne, pohodovým 
tempom sa pod hrad dostanete za 30 
minút. Ak by ste si to chceli trochu 
skomplikovať, vyberte sa na hrad zo 
Záhorskej Bystrice, po modrej znač-
ke do Marianky a po červenej cez 
Borinku na Pajštún. Vyhradiť si na to 
treba hodinu a pol. Pre ostrieľaných 
turistov odporúčame trasu z Rače 
popri kúpalisku Zbojníčka – pôjdete 
po zelenej alebo modrej turistickej 
značke na Medené Hámre, po-
tom po žltej (s odbočkou na Dračí 
hrádok) na Kozlisko a červenou 
na Pajštún. Zvládnete to do piatich 
hodín. 

Čriepky z histórie hradu
Sprievodcu tam nestretnete, tak 
vám o Pajštúnskom hrade povieme 
my. Patril medzi tie, ktoré chránili 
hranice Uhorska. Jeho vznik sa 
datuje do 2. polovice 13. storočia. 

Prechádzka do histórie
Hlboko v hore, skrytý od okolitého sveta. Tak nejako si predstav-
te, že žije svojím životom zrúcanina hradu Pajštún. Je častým 
cieľom turistov, lebo sa naň môžete vydať viacerými trasami – 
menej i viac náročnými.

Pajštún
Hrad šiel z rúk do rúk bohatých rodín, 
panstvo si tu striedalo kľučky. V polo-
vici 18. storočia vyhorel, no požiar ho 
nepoložil. Jeho osud spečatili napo-
leonské vojská v roku 1809. Odvtedy 
z neho ostala ruina. Dnes tu uvidíte 
iba torzo v podobe obvodového 
muriva palácov a opevnení vstavaných 
do masívu hradného brala, otvory 
pripomínajúce okná, arkiere a vstupy. 
Azda najpôsobivejšie sú krákorce 
nad vstupom s neskororenesančnou 
výzdobou v podobe maskarónov 
zo 17. storočia. Pre nás sú vzácnym 
odkazom toho, čo sa ľuďom v tej dobe 
páčilo a ako žili. Keď doobdivujete 
Pajštún, oddýchnite si. Je tu viacero 
ohnísk, kde si môžete opiecť slaninku 
či špekáčik.
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Vidiecku usadlosť budovala rodina 
Haramiová niekoľko rokov. Dnes tu 
môžete prežiť rozprávkovú svadbu 
či nezabudnuteľný teambuilding, 
alebo pár dní s rodinou. Dámy a páni, 
predstavujeme vám Boutique Hotel 
a Restaurant Pri Mlyne.

Svadba s čarom vidieckej 
romantiky
Vysnívali ste si komornú svadbu 
s tými najbližšími, alebo poriadnu 
veselicu do rána bieleho? Túžite 
po sobáši pod holým nebom na lúke 
posiatej lupeňmi kvetov? Predstavte 
si, ako v tento svoj veľký deň tancujete 
v náručí milovanej osoby a okolo vás 
horia plamienky lampášikov na bre-
hoch rybníka… Všetky vaše predstavy 
tu dokážu zrealizovať. Skúsený tím 
vám pripraví svadbu do najmenších 
detailov, vrátane kvetinovej výzdoby. 
Zabezpečia fotografa, kameramana, 
svadobného koordinátora, hudbu či 
program. Svadobčania si isto pochutia 
na skvelom menu v nových svadob-
ných priestoroch pri jazere s kryštálo-
vými lustrami a tanečným parketom. 
Kapacita exteriérového priestoru je 
160 hostí. V štýlovej reštaurácii tu 
vedia usadiť 58 hostí.

Firemné aj rodinné akcie 
na najvyššej úrovni
Krásne priestory môžete využiť aj 
počas fi remných akcií, teambuldin-
gov alebo najrôznejších eventov či 
rodinných akcií. Gurmánske hody 
zažijete v tunajšej reštaurácii. Pri tvor-
be jedálneho lístka sa domáci nechali 
inšpirovať tradíciami regiónu a se-
zónou ponukou pod vedením Igora 
Janigu a Petra Reisenauera. So svojím 

Výber z menu: 
Bravčové paté s marhuľovým džemom, 
domáci chlieb

Hovädzie consommé s pohankovou ravio-
lou plnenou foie-gras, julienne zelenina

Chrbát zo sálovského prasiatka, biela fazu-
ľa, cícer, gratinované zemiaky

Teľacie Ossobucco, blanšírovaná baby 
zelenina, zemiakové pyré

Domáce ravioli s hovädzím mäsom, hríbová 
omáčka, parmezán

Citrusový šalát s mangom, avokádo, šalot-
ka, hrubozrnná dijon horčica

Maková tortička s bielou čokoládou, čereš-
ňový dip, sezónne ovocie, mätový prach

NÁJDETE PRI MLYNE

tímom pripravujú jedlo z kvalitných 
čerstvých surovín od miestnych 
farmárov a lokálnych dodávateľov 
alebo takých, ktoré si tu sami dopes-
tujú. Dokonalý kulinársky zážitok 
umocnia vína z viníc najlepších 
slovenských a svetových vinárov. De-
gustáciu si môžete dopriať v typickej 
vínnej pivnici s kapacitou 20 osôb.

Skanzen, ktorý vám 
vezme dych
Ospalé drevené chalúpky v typic-
kom slovenskom skanzene dotvá-
rajú kolorit tohto miesta. Sú z roku 
1900 a rodine Haramiových sa ich 
podarilo zreštaurovať s pomocou 
oravských majstrov. V dedinke sa 
nachádza kováčska dielňa, zbierka 
starých drevených vozov aj rôzne 
roľnícke náradia, ktoré používali 
naši predkovia. Skanzen je výbor-
ným miestom pre tematický event, 
teambuilding, rodinné oslavy, 
grilovačky či víkendový pobyt 
s deťmi. Všetko potrebné na vyda-
renú grilovačku vám tu pripravia. 
A „účastníci zájazdu“ sa tu môžu 
aj ubytovať. Minimálny počet pre 
prenájom skanzenu je 20 osôb.

Hotel, wellness a spa
Ubytovať sa môžete ale aj v hoteli 
s 9 izbami a jedným priestranným 
apartmánom so starožitným nábyt-
kom. Hoteloví hostia si dokonale 
oddýchnu vo wellness centre. V ele-
gantnom prostredí načerpá novú 

silu telo i myseľ. Fínska a parná 
sauna, jacuzzi a príjemná oddycho-
vá zóna majú kapacitu 10 osôb.

Voľný čas – čo skôr?
Spätosť usadlosti s prírodou je 
vskutku jedinečná. Nachádza sa 
totiž v západnej časti chránenej 
krajinnej oblasti Malých Karpát, 
čo poskytuje návštevníkom široké 
možnosti aktívne stráveného 
voľného času. Blízke okolie je 
popretkávané cyklotrasami, a preto 
ak vaše srdce bije pre tento šport, 
určite si doma nenechávajte bicykel. 
U nás sa hovorí, „čo by kameňom 
dohodil“ a tu platí „čo by loptičkou 
dostrelil“ – tak blízko sa nachá-
dza 18-jamkové golfové ihrisko. 
Golfový klub PEGAS je odtiaľto 
vzdialený len kilometer. Člnkovanie 
a rybolov len 500 metrov odtiaľto 
sú zárukou príjemného oddychu 
na vode. Rovnako blízko je známy 
Abeland – gazdovská dedinka, kde 
sa počas víkendov priučíte tradič-
ným remeslám. Ochutnať sloven-
skú kuchyňu zájdite na Biofarmu 
Príroda a turistom odporúčame 
výstup na zrúcaninu hradu Pajštún. 
Bratislava a pútnická Marianka sú 
vzdialené pár minút autom. 

Zasadený do čarokrásneho 
prostredia Malých Karpát tu 
leží starý mlyn, ku ktorému 
– ako inak – patrí voda. 
Jedinečné odrazy nádhernej 
scenérie sa zrkadlia na hladine 
rybníka, v ktorého blízkosti 
objavíte záhorácky raj.

Raj 
na Záhorí

Fo
to

: m
-A

RK

Fo
to

: m
-A

RK

Foto: m-ARK

Foto: Pri mlyne hotel a restaurant

Foto: Pri mlyne hotel a restaurant

Foto: Pri mlyne hotel a restaurant

PRI MLYNE HOTEL A RESTAURANT 
Zvončínska 77, 900 55, Lozorno
tel.: +421 2 6029 7611
rezervacie@primlyne.sk
www.primlyne.sk
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Miestny zámok a priľahlý park sa 
spájajú s menom uhorského palatína 
a kráľovského miestodržiteľa grófa 
Pavla IV. Pálff yho z Erdödu. Ten 
v 17. storočí presunul centrum moci 
z Plaveckého hradu do Malaciek, čo si 
vyžiadalo nové reprezentatívne sídlo. 
Zámok má dve nadzemné podlažia 
a rozsiahle podzemné priestory, ktoré 
kedysi slúžili ako jazdiareň. Kolujú tu 
legendy, že pod zámkom a v jeho okolí 
bol vybudovaný rozsiahly systém taj-
ných únikových chodieb. Cennosťou, 
ktorá sa zachovala, sú slnečné hodiny 
či pôvodný oltár v Kaplnke sv. kríža.
Posledný obyvateľ zámku zo slávneho 
rodu – knieža Mikuláš XIII. Pálff y 
s manželkou opustili zámok v roku 
1918. Zámok prevzal Rád sv. Fran-
tiška z Assisi, neskôr menil vlastní-
kov. Od roku 2007 ho vlastní mesto 
Malacky, ktoré pamiatku rekonštruuje 
a počas turistickej sezóny sprístupňuje 
zrekonštruovanú časť a nádvorie tohto 
klenotu verejnosti. 

30hektárový park 
To, čo si už dnes môžete dosýta užiť, sú 
zákutia parku. Ten pôvodný – francúz-
sky zmenil svoju podobu na prelome 
18. a 19. storočia a dnes sa tak môžete 
prejsť parkom v anglickom duchu. 
Jeho súčasťou je domček záhradníka 
a domček vrátnika. Príjemnú atmo-
sféru parku dotvára zrekonštruovaná 
fontána a imitácia lurdskej jaskyne so 
sochou Panny Márie, ktorú tu zane-
chali františkáni. 

MESTO S TAJUPLNÝM 
PODZEMÍM A POKLADMI 
NA POVRCHU ZEMSKOM

Malacky sa majú čím pýšiť. Pálff yovský zámok spolu 
so zámockým parkom sú presiaknuté históriou. 

Miestna synagóga bola zasa u nás ako prvá 
postavená v orientálnom štýle. 

Turisticko-informačná kancelária
www.malacky.sk, tik@malacky.sk
tel.: +421 34 772 20 55

Čierny kláštor, kostol 
a pohrebiská
Sakrálny komplex tvorí kláštor 
a kostol. Kláštor tu zriadili v rámci 
rekatolizácie Pálff yovci. Povolali 
sem františkánov, ktorí sa tiež starali 
aj o vzdelávanie v tunajšom gym-
náziu. V kláštore vznikla rozsiahla 
zbierka kníh so vzácnymi latinský-
mi prvotlačami z 15. storočia. Keď 
tu budete, všimnite si epitaf palatína 
Mikuláša V. Pálff yho. Tajuplný 
svet, do ktorého môžu nazrieť aj 
turisti, sa skrýva pod chrámovou 
loďou a kaplnkami na ľavej strane. 
V kryptách vraj bolo pochovaných 
približne 200 osôb, medzi nimi kňa-
zi, významní obyvatelia Malaciek 
a ako inak, svoj večný sen tu snívajú 
desiatky Pálff yovcov. Ak sa sem 
chcete prísť pozrieť, ozvite sa aspoň 
deň vopred. Unikátom Čierneho 
kláštora je tiež Kaplnka Svätých 
schodov s vernou kópiou schodov, 
po ktorých kráčal Kristus k Pilátovi. 
Takýchto pamiatok je vo svete málo 
a od 17. storočia je cieľom pútni-
kov zo širokého okolia. Zastaviť sa 
treba i na vnútornom nádvorí tohto 
komplexu, zvanom prvý kvadrum 
s obnovenou kamennou studňou. 

Synagóga v maurskom 
slohu
Život židovskej obce pripomína 
v centre mestečka pôsobivá syna-
góga z konca 19. storočia, posta-
vená v maurskom slohu, s dvoma 

orientálnymi kupolami. Postaviť 
ju dala náboženská židovská 
obec podľa plánov viedenského 
architekta Wilhelma Stiassneho, 
mecenášom bola rodina Spitzerová. 
Koncom 19. storočia slúžila ako 
vzor pre synagógy menších židov-
ských náboženských obcí. Dnes jej 
priestory využíva Základná ume-
lecká škola je miestom kultúrnych 
podujatí. 

Šport aj kultúra
Malacky sú mestom, kde vedia, že 
rozvíjať treba telo aj ducha. A tak 
tu organizujú hádzanársky Turnaj 
generácií, boxerský Memoriál Aliho 
Reisenauera, cyklomaratón Memo-
riál Petra Patscha či Beh oslobode-
nia. Spomedzi kultúrnych podujatí 
sa obľube teší Malacká hudobná jar. 
Séria koncertov prevažne vážnej 
hudby a speváckych zborov sa 
koná v marci a apríli. Od roku 2001 
ožíva ľudovou, popovou aj rocko-
vou hudbou Zámocký park počas 
Prvomájových Malaciek. Zaplní sa 
remeselnými stánkami, publikum 
bavia herci a všetci sa môžu zapojiť 
do zábavných hier a športových 
súťaží. Počas Kultúrneho leta sa 
domáci aj cezpoľní tešia na koncerty 
a divadelné predstavenia pod holým 
nebom či komorné koncerty vážnej 
hudby. Adventné Malacky vylákajú 
do ulíc Malaciek každého, kto rád 
stretne priateľov a pri tónoch kolied 
si s nimi pochutí na vianočnom 

Malacky
punči. V Zámockom parku na zimu 
inštalujú ľadovú plochu, a tak sa 
v Malackách môžete v zime zahriať 
nielen na vianočných trhoch teplou 
medovinou, ale aj pohybom. 
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Synagoga, Foto: m-ARKFoto: m-ARK

Foto: Martin Macejka

Foto: Martin Macejka
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Obec Plavecké Podhradie 
www.plpodhradie.sk
tel.: 034/ 6585 123

Na hrad, skaly
aj na filmový festival  
Plavecké Podhradie vás bude baviť

Obec je síce menšia počtom obyvateľov, ale bohatá históriou i tým, čo ponúka. Stojí tu 
renesančný kaštieľ zo 17. storočia a kostol sv. Barbory z 18. storočia. Kaštieľ je však pre 

verejnosť uzavretý a slúži ako archív ministerstva vnútra. Svedectvom o pestrej minulosti je 
aj jedno z najväčších keltských osídlení v Strednej Európe ukryté na kopci menom Pohanská. 

Najväčšej pozornosti sa teší neďaleký Plavecký hrad. Na vý-
stup do nadmorskej výšky 400 m n. m. budete po modrej 
turistickej značke potrebovať 30 minút. Hrad vznikol ako 
kráľovská pohraničná pevnosť z iniciatívy Detricha – syna 
bratislavského richtára Kunta. Pevnosť, známu ako Detrichov 
kameň, tvorila len obdĺžniková hradba a hranolová veža. Tak 
ako sa menili vlastníci, menila sa aj podoba a veľkosť hradu. 
Postupne patril Ctiborovi zo Ctiboríc, grófom zo Svätého Jura 
a Pezinka, Seréďovcom, Fuggerovcom, Balašovcom, Matúšo-
vi Čákovi Trenčianskemu a Pálffyovcom. V roku 1706 hrad 
poškodili bitky medzi cisárskym vojskom a povstalcami. Od-
vtedy chátral, no dnes sa obec spolu s dobrovoľníkmi snažia, 
aby jeho silueta nezmizla z úpätia Malých Karpát. 
Oblasť pod hradom so sústavou jaskynných chodieb fascinu-
je najmä jaskyniarov. Čo je pravdou na legende o tunajších 
podzemných pokladoch sa nám zistiť nepodarilo, no už 5 
rokov tu majú iný – „nadzemný“ poklad: Filmový festival pod 
hradom. Koná sa pod holým nebom v amfiteátri, ktorý pojme 
približne 300 divákov. Organizátori chcú výberom filmov 
uspokojiť každého z návštevníkov, a tak je tento festival nao-
zaj svetový. 
Plavecké Podhradie odporúčame aj skalolezcom. Na tunajších 
vápencoch si zalezú profíci aj menej odvážni. Pre skutočných 
borcov sú tu cesty s obťažnosťou 9- alebo 10+. Nuž, pobaľte si 
lezky, mádžo, laná, karabíny alebo len žinenku a príďte si sem 
zabouldrovať. 

Foto: m-ARK

Foto: Plavecké Podhradie 
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Na trase dlhej 80 kilometrov spozná-
te prírodné aj kultúrne hodnoty ob-
lasti. To všetko vďaka 39 infotabuliam 
v slovenčine, nemčine a angličtine. 

Tajomstvá mokraďových 
ekosystémov moravskej 
nivy
Popri rieke Morava si vychutnajte 
oku lahodiace obrazy ostrovčekov 
a dún z naviatych pieskov, mŕtve 
ramená, bohaté na faunu i flóru, 
a aluviálne lúky. Popritom môžete 
pozorovať vzácne vtáctvo.  
Hniezdi tu bocian biely aj čierny, 

Spoznajte skryté pôvaby 
v alúviu rieky Moravy
Rieky Morava a Dunaj v sebe spájajú ohromnú silu. Vidieť ich 
energiu sa dá priamo z hradu Devín. Dva farebné odtiene tokov 
do seba prestupujú, a práve na tomto elektrizujúcom mieste svoj 
výlet začnite. Náučný chodník s dĺžkou 80 km sa 

síce začína v Devíne a pokračuje 
do Devínskej Novej Vsi, ale jeho 
značná časť vedie Záhorím – obcami 
Vysoká pri Morave – Záhorská Ves – 
Suchohrad – Gajary – Malé Leváre – 
Moravský Svätý Ján. 

hvizdák veľký, chrapkáč poľný a iné 
operence. Lužné lesy sú domovom 
snežienky aj konvalinky a na zapla-
vovaných lúkach rastie až 50 druhov 
rastlín. Rieka Morava je útočiskom 62 
druhov rýb, darí sa tu aj obojživelní-
kom, netopierom a nekorunovaným 
kráľom územia je bobor európsky. 
Milovníkov histórie isto nadchnú 
veľkomoravské hradiská. 

Chodníkom na bicykli
Najlepší prístup pre cyklistov je 
z Devínskej Novej Vsi, ktorá je Mos-
tom Slobody napojená na rakúsky 

Schlosshof. Ešte naň ale neodbočujte. Pokra-
čujte po ľavom brehu Moravy, ďalej popod 
železničnú trať do Marcheggu a pokračujte 
okrajom Hofierskych lúk. Lesom sa dosta-
nete k parkovisku, odkiaľ nasmerujte svoje 
bicykle na Záhorie – do Vysokej pri Morave. 
Cyklotrasa pokračuje do Záhorskej Vsi, odkiaľ 
sa kompou preplavíte do rakúskeho Angernu. 
Po trase Kamp – Thaya – March pokračujte 
do Marcheggu a Schlosshofu s najkrajším 
zámkom východného Rakúska. Mostom 
Slobody sa dostanete späť na Slovensko.
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Návštevníci si môžu prezrieť novodobú 
techniku streľby, užiť defilé historických 
vozidiel i prehliadky dobových táborov. 
Obľube sa zvykne tešiť prelet techniky 
Vzdušných síl Slovenskej republiky. Náv-
števníkov nadchýnajú aj boje pri príleži-
tosti ukončenia 2. svetovej vojny, statické 
a dynamické ukážky našej armády. Tento 
rok sa podujatie konalo 5. augusta, ale 
ak ste deviaty ročník zmeškali, príďte 
o rok na jubilejný desiaty ročník do areálu 
VTSÚ Záhorie pri Plaveckom Mikuláši.

Slovenské piesky
www.slovenskepiesky.sk

Na Záhorí ožíva vojenská história
Priateľské, oddychové a neformálne – také je každoročné podujatie 
Slovenské piesky rovnomenného združenia. Určené je milovníkom 
a zberateľom zbraní a vojenskej techniky. 
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Čo na trase uvidíte 
V Záhorskej Vsi Kostol sv. Mi-
chala Archanjela a Uhranské 
múzeum. Vysoká pri Morave 
sa pýši Kostolom sv. Andreja 
a rybárskym rajom – Láb-
skymi jazerami. Oboma 
obcami vedie Cyklotrasa 
EuroVelo 13. V Zohore 
stojí Kostol sv. Margity 
Antiochijskej a našli sa tu 
germánske hroby.  
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Bratislava Bratislava

Senica

Pezinok

BrnoBrno

Vláčik Záhoráčik: objavte poklady dôb
Na Vláčik Záhoráčik môžete nasadnúť sezónne, v sobotu, nedeľu a počas 
sviatkov. Rodiny s deťmi, milovníci železnice, turisti a cyklisti – vy všetci, 
ktorí mierite za novými zážitkami do severozápadných Karpát. 

V Lozorne navštívte Kostol sv. Kata-
ríny a gazdovskú dedinku Abeland 
a Golfový areál PEGAS. Jablonové je 
hrdé na Kostol sv. Michala Archanje-
la, zvyšky sklárskej huty a športový 
areál. Do Kuchyne vábi Kostol sv. 
Mikuláša, Adventure park a aktuálne 
uzavretá Bobria hrádza. Na trase 
je aj Rohožník s Kostolom Panny 

Márie Nanebovzatej, 
synagógou a priehradou, 
Sološnica s rozhľadňou 
na vrchu Vápenná a Per-
nek. Plavecké Podhradie 
so svojím hradom, jasky-
ňami a lezeckou oblasťou 
je výborným miestom 
aktívneho oddychu. 
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Foto: Levanduland
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Začínali na ploche jedného hek-
tára, kde vysadili prvých 1500 
rastlín a nové kry dopestované 
z vlastných sadeníc pribúdajú 
každý rok. Aktuálne toto číslo 
narástlo už na 6000. Vytvorili 
spolu jedinečné miesto, kde 
zem raz ročne prikryje levandu-
ľová perina.
S láskou tu pestujú dve odrody 
tejto bylinky, ktorej využitie 
doslova nepozná hraníc. Vyrá-
bajú z nich sirupy, džemy, čaje, 
med, likér, či prírodnú kozme-
tiku a dekorácie. Absolútnou 
novinkou je víno s nádychom 
levandule. Nazbierať si levan-
duľu môžete aj vy. Na prelome 
júna a júla sa tu každoročne 
konajú Dni otvorených dverí 
spojené so samozberom. Pôvab 
levanduľových polí môžete 
za Malými Levármi aj zvečniť. 
V čase kvitnutia si tu každý 
nadšenec môže rezervovať svoj 
fototermín.

Pestovať levanduľu bol ich dlhoročný sen, 
ktorý si od roku 2014 začali plniť a vášeň pre 
túto voňavú bylinku ich doviedla až k založeniu 
firmy s príznačným názvom: Levanduland.

Levanduľa zo Záhoria 
Rekreačná oblasť Rudava
908 74 Malé Leváre 
www.levanduland.sk

Na návšteve  
v slovenskom  
Provensálsku

Kam siahajú začiatky vášho 
varenia a pečenia? 
Nikto ma vyslovene neučil variť, ale 
vyrastala som s maminou a babkou 
a vždy bolo u nás dobre a veľa na-
varené. Babka robila tradičné jedlá 
ako ryžový nákyp alebo žemľovku. 
Mamina viac experimentovala. 

Ktorá kuchyňa vám dnes imponuje 
najviac? 
Mám rada poctivú mexickú kuchy-
ňu. V „mexickej výzve“ Masterchef 
som aj zvíťazila. Pripravila som 
steak s mangovou salsou a avokádo-
vým pyré. 

Čo vám táto súťaž dala? 
Predtým som si veľmi neverila.  
Bavilo ma variť a piecť, dokonca 
viac variť ako piecť, ale nemyslela 
som si, že mám nejaký výnimočný 
talent. Chválila som svojho muža 
za to ako hrá na gitare a ide mu 
šport a on mi vravel: „ale ty vieš 
variť“ a ja som sa pomaly urazila. 
Až v telke som pochopila, že to čo 
viem je niečo výnimočné. 

Recepty vymýšľate sami? 
Suroviny sa objavujú málokedy 
nové. Občas prichádzajú novinky 
ako maca prášok, baobab, 
superpotraviny, ale už je to len 
o vymýšľaní nových kombinácií.  

rozhovor
Michaela Králiková Varinská

Žila v Amerike, cestovala po Austrálii 
a Škandinávii, miluje Grécko, ale s rovnakou 

vášňou objavuje poklady Slovenska či Moravy, 
blogovala o jedle. V česko-slovenskej verzii 

súťaže Masterchef skončila druhá. Dnes vedie 
dve vlastné prevádzky Kralikova Cafe & Cakes 
v Stupave a Malackách. S manželom Lukášom 

a deťmi Ondrejkom (7) a Sárkou (5) žijú v Sološnici. 
Ďalší prírastok očakávajú na jeseň. So Sárkou 

prišla Miška aj na rozhovor a tá nás utvrdila v tom, 
že mamine rastie veľká konkurencia. 

Niekedy recepty vymýšľam, niekedy 
pretransformujem. 

Testujete ich najprv na manželovi 
a deťoch? 
Áno. 

Sárka: A mami, spravíš mi dnes 
na obed perkelt? 
Iste... Perkelt robím zajačí s domá- 
cimi maslovými haluškami zo špal-
dovej múky s kurkumou. Niekedy 
s klasickou smotanou, niekedy 
s mandľovou. 

Dúfam, že tento rozhovor nebude 
čítať môj manžel, lebo bude mať 
vyššie nároky. Sárka, a ty mamke 
pomáhaš? 
Sárka: Áno... a mám aj svoj recept. 

Aký? 
Do mixéru dáme jahody, cukor…
kokosový, kokosové mlieko, man-
dľové maslo, chia semiačka a za-
pnem ho. A potom tam dám jednu 
fialovú slamku a jahodu na pohár. 

Také smoothie by som si dala hneď. 
Svieže a zdravé. 
Tento koncept nás oslovuje. V našich 
prevádzkach napríklad vôbec nepou-
žívame biely cukor. Sme alternatívou 
pre alergikov alebo vegánov, ponúka-
me raw koláče, bezlepkové a bezlak-
tózové dobroty. Robíme aj smoothie, 
koktaily, máme viac druhov mlieka 
do kávy, ráno pomazánky – cviklovú, 
avokádovú. 

V dobrých reštauráciách obmieňajú 
menu sezónne. Robíte to tak aj vy? 
Áno, aj preto, že ľudia chcú stále 
niečo nové. 

Čo by ste nám teda odporučili 
na jar, leto, jeseň a zimu? 
Na jar zelené smoothie so špenátom, 
ananásom, mangom a puding s chia 
semiačkami. V lete svieže šaláty 
s našimi vlastnými dressingami, plné 
strukovín a zdravých cereálií, mali-
novo-limetkovo-mätovú limonádu. 
Na jeseň domáci čaj latté s javoro-
vým sirupom a gaštanový cheese-
cake. V zime jednoznačne dobrú me-
xickú kávu a koláč so 75 percentnou 
čili čokoládou. 

Videla som vaše koláče. Nie je vám 
ľúto niečo tak krásne rozkrájať? 
Už nie, mám radosť z toho, že sa 
zákazníci tešia. 

Jej zbraňami sú valček a vareška

V Malackách a Stupave toto 
všetko nájdete v Kralikova Cafe 
& Cakes. V útulnom prostredí 
romantických kaviarní môžete 
ochutnať z bohatých variácií 
koláčov Michaely Králikovej a jej 
tímu. V ponuke sa vždy odráža 
aktuálna sezóna. Zatiaľ čo v lete 
zdobí dobroty čerstvé ovocie, 
jeseni a zime patrí chuť gaštanov, 
čokolády či škorice. Fantázia 
majiteľky a ročné obdobia sa 
zrkadlia aj v ostatnej ponuke 
raňajkových pomazánok či 
šalátov a polievok. Vyberú si tu 
isto aj tí, ktorí sa musia strániť 
lepku, mliečnej laktózy, vajec 
a iných alergénov či majú chuť 
na raw pochúťky. To všetko pri 
lahodnej káve, limonáde alebo 
zdravom smoothie. 

Upečené zdravo aj 
hravo: Kralikova  
Cafe & Cakes
Poctivé koláče, kvalitné suroviny, veľký výber 
a alternatíva pre všetkých, ktorí chcú žiť zdravšie. 
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Habáni patrili k novokrstencom – 
jednej z odnoží protestantskej 
cirkvi a žili oddelene od majoritnej 
spoločnosti. Autonómni boli nielen 
politicky a hospodársky, ale aj nábo-
žensky, čo iritovalo vrchnosť. Keď sa 
začalo ich prenasledovanie na Mo-
rave, našli útočisko na západnom 
Slovensku. V polovici 16. storočia tu 
už mali bratské dvory v 33 obciach. 
Jednou z nich boli aj Veľké Leváre. 

Tam prišli Habáni v roku 1588. Gróf 
Ján Bernhard im daroval lúky, polia, 

Habánsky dvor a múzeum
Habánsky dvor 78
908 73 Veľké Leváre
tel.: +421 34 779 44 93, 
+421 34 779 41 07
e-mail: kulturnydom@levare.sk
Návštevy je potrebné vopred 
dohodnúť.

Cesta Habánov na Slovensko bola vynútená a aj odtiaľto napokon 
museli odísť. To, čo však po sebe zanechali je vzácnym kultúrnym 
dedičstvom, o ktorom treba nielen čítať, ale ho aj vidieť. 

lesy a stavebné pozemky. O štyri 
roky už mal habánsky dvor vlastný 
mlyn, pivovar, verejný kúpeľ a diel-
ne na nože a keramiku. V časoch 
jeho rozkvetu tu bolo 40 domov, 
škola, kaplnka a fara.

To je len krátky exkurz do bohatej 
histórie tohto spoločenstva. Oveľa 
viac sa dozviete v zrekonštruova-
nom Izerovom dome z roku 1717, 
kde sídli Habánske múzeum. Expo-
zícia Záhorského múzea v Skalici 
tu približuje život Habánov v tejto 
lokalite. Na prehliadku sa treba 
vopred telefonicky ohlásiť a na po-
žiadanie pre väčšie skupiny ochotne 
zabezpečia sprievodcu. 

Izerov dom je súčasťou habánskeho dvora. 
Túto pamiatkovú rezerváciu ľudovej 
architektúry tvorí 22 pôvodných viac-
podlažných stavieb zo 17. až 19. storočia 
postavených okolo štvorcového námestia. 
Dnes sú čiastočne upravené podľa potrieb 
ich dnešných obyvateľov, no atmosféra 
dávnych časov tu na vás aj tak dýchne. 
A to najmä v prvú júlovú nedeľu, kedy sa 
tu každoročne koná tradičný Habánsky 
hodový jarmok.

Odkaz Habánov je stále živý 
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