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Úvod
Vážení čitatelia,
úvodom niekoľko slov než začnete listovať v tejto publikácii, ktorá je prvým
dielom dokumentovania ,,regionálnych jedinečností“ – špecifík regiónov Malokarpatska
(okresu Pezinok), časti Podunajska (okres Senec) ako aj bratislavských mestských častí okresov I, III a V.
Na základe svojej dlhoročnej praxe v oblasti regionálneho rozvoja som toho
názoru, že ak máme prejavovať záujem, prevziať iniciatívu a realizovať nejaký plán
alebo projekt, financovaný zo zdrojov Európskej únie alebo z iných zdrojov, mali by sme
čo najlepšie poznať svoje okolie a svoj región.
K tomuto poznaniu vedie viacero ciest. Naša agentúra zvolila cestu prezentácie
vybraných regionálnych špecifík prostredníctvom tejto publikácie. Máme za to, že v
našom regióne sa nachádza dostatočné množstvo výnimočných lokalít, objektov, ale aj
zvykov a tradícií. Pri príprave tejto publikácie sme zvolili zlatú strednú cestu –
spomenúť niektoré dobre známe a propagované danosti, charakteristiky či špecifiká
nášho regiónu, ale aj tie, ktoré sa skrývajú nielen pred zrakom všímavých turistov, ale aj
domácich obyvateľov.
Výber sme koncepčne prispôsobili geograficko-správnemu členeniu. Vzhľadom k
tomu, že v okrese Senec sa nachádza väčšie množstvo obcí než v ostatných sledovaných
okresoch, rozhodli sme sa, že v tomto ročníku Regionálnych jedinečností uvedieme ku
každej obci okresu Senec len jednu jedinečnosť. Výnimku sme urobili len v prípade
okresných miest Senec a Pezinok, pre ktoré sme zdokumentovali tri jedinečnosti.
Bratislavské mestské časti - okresy majú široké spektrum regionálnych
jedinečností, preto sme sa aj tu riadili limitom jednej regionálnej jedinečnosti a
zastúpením každej z vymedzených tematických oblastí, do ktorých sme jedinečnosti
zaraďovali. Odlišné je to len v prípade okresu Pezinok, ktorý má menej obcí než senecký
okres (preto sme niektorým väčším obciam či mestám – ako napríklad Modra, Svätý Jur,
Šenkvice – priradili viac ako jednu regionálnu jedinečnosť).
Na záver by som sa rada úprimne poďakovala všetkým obyvateľom vyššie
spomenutých okresov, ktorí nezabúdajú na dôležitosť zachovávania si svojho
regionálneho povedomia (v zdravej miere lokálpatriotizmu) a sú aktívnymi v
komunitnom živote v prospech rozvoja, väčšej propagácie a starostlivosti o
výnimočnosti nášho regiónu. A to už akýmkoľvek pozitívnym spôsobom.
Ctení čitatelia, verím, že táto publikácia vám sprostredkuje množstvo
zaujímavých informácií a že sa každú, z nami vybraných regionálnych jedinečností,
rozhodnete navštíviť aj osobne.
Ing. Ľuba Pavlovová, MSc.
riaditeľka RRA Senec-Pezinok
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Regionálne jedinečnosti vo všeobecnosti
Cieľ iniciatívy ,,Regionálne jedinečnosti“ a účel z nej vychádzajúcej publikácie je
jednoduchý a pritom komplexný – prezentovať špecifické zaujímavosti či rarity nášho
regiónu. Prezentovať nielen v zmysle propagácie pre turistov – cestovný ruch a
agroturistiku, ale prezentovať aj ako osvetu pre domáce obyvateľstvo, ktoré často
netuší a to doslova, ,,čo má za záhradou“.
Miestna verejnosť rozhodne musí byť súčasťou a adresátom propagácie každej z
vybraných regionálnych jedinečností, ktorých výber sme pripravili na nasledujúcich
stranách.

Informovanosť domácej verejnosti posilní status danej regionálnej jedinečnosti v
jej prospech – môže to znamenať zvýšenú pozornosť smerom ku konkrétnemu objektu,
starostlivosť oň a jeho vhodné využívanie príslušnými samosprávami. Či už v oblasti
turizmu, kultúry alebo na osvetu.
Podstata zachovania a stáleho uvedomovania si regionálnych jedinečností môže
spočívať aj v rozširujúcej sa výučbe predmetu s názvom Regionálna výchova. Je zrejmé,
že s výchovou k tradíciám a zachovávaním si dobrých zvykov treba začať už odmalička.
A vzťah k vlastnému regiónu nie je výnimkou.
Vzorovým príkladom môže byť prístup Základnej školy v Šenkviciach, ktorá v
rámci krúžkovej činnosti, pre žiakov školy, otvorila aj krúžok regionálnej výchovy
,,Krížom-krážom naším krajom“. Počas práce v tomto krúžku si žiaci osvojili všeobecné
informácie o svojej obci, jej prírodnom prostredí a jej historickom vývoji. Oboznámili sa
s mapou svojej obce, spoznali šenkvické ulice a počas viacerých výletov navštívili
vybrané časti šenkvického chotára.
Samozrejme, k výučbe patrí aj učebnica, prípadne pracovný zošit. Tieto sa
v súčasnosti, na pôde šenkvickej základnej školy, len pripravujú. Inšpiráciou môžu
čiastočne čerpať aj v susednom Senci, ktorý k regionálnej výchove vydal publikáciu, so
zameraním na geologický vývoj a ochranu životného prostredia. Autorský kolektív, pod
vedením prof. Petra Fedora (prodekana Prírodovedeckej fakulty UK, Bratislava) a Mgr.
Gábora Strešňáka (vedúceho Mestského múzea v Senci), jej dal názov Senec – od návršia
k horizontom (Regionálna výchova).
Tematika regionálnych jedinečností teda pokrýva hneď niekoľko sfér
komunitného života konkrétnej lokality a preto záujem verejnosti o regionálne
jedinečnosti môže mať na život v obci, meste či mestskej časti pozitívny vplyv.
Martin Lukáč
zodpovedný riešiteľ iniciatívy,
RRA Senec-Pezinok
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Okres Senec
Výber regionálnych jedinečností zo seneckého regiónu
OBEC

JEDINEČNOSŤ

Bernolákovo

Kaštieľ v Bernolákove

Blatné

Boldog
Čataj

Tabuľa s rímskym nápisom
Čatajská izba

Dunajská Lužná

Medzinárodné rezbárske sympózium

Hrubý Šúr

Ekocentrum Artur

Hamuliakovo
Hrubá Borša

Hurbanova Ves

Chorvátsky Grob
Igram

Ivanka pri Dunaji

Kostol Sv. Kríža v Hamuliakove

Kreatívny piknik v Hrubej Borši
-

Golfový klub Elán

Básnik Štefan Strážay z Igramu

Mohyla generála M. R. Štefánika

Kalinkovo

Kostol sv. Františka Serafínskeho v Kalinkove

Kráľová pri Senci

Včelárska paseka v Kráľovej pri Senci

Kaplna

Kostolná pri Dunaji
Malinovo

Miloslavov

Kostol sv. Alžbety Durínskej v Kaplne

Oáza sibírskeho tigra v Kostolnej pri Dunaji
Kaštieľ a park v Malinove

Remeselný dvor v Miloslavove

Most pri Bratislave

Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Nový Svet

ILKA, s.r.o.

Nová Dedinka
Reca

Rovinka
Senec



Dychová hudba Šarfianka

v Moste pri Bratislave

Farma Ludovika v Novej Dedinke

Kostol reformovanej cirkvi a Zborový dom
(českobratská modlitebňa pri kostole reformovanej
kresťanskej cirkvi)
Detské rehabilitačné centrum Včielka v Rovinke
Turecký dom
ϳ

Tomášov
Tureň

Veľký Biel
Vlky

Zálesie



Slnečné jazerá

Veľký letný karneval v Senci
FootGolfové ihrisko
-

Barokový kaštieľ vo Veľkom Bieli
Lurdská jaskyňa vo Vlkoch
Záleská divadelná púť
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Tematická mapa seneckého regiónu (podľa výberu z roku 2015)
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BERNOLÁKOVO
Majestátny barokový kaštieľ
v Bernolákove,
postavený
grófom Esterházym v prvej
polovici 18. Storočia, patrí k
prvým
šľachtickým
rezidenciám na Slovensku,
ktoré
boli
vhodne
zakomponované do okolitého
prostredia. Navrhol ho rakúsky
architekt Johan B. Fisher a dlho
bol považovaný za jednu z
najskvostnejších
barokových
stavieb na Slovensku. Kaštieľ má trojkrídlovú dispozíciu s dvomi nárožnými a jednou
centrálnou oválnou vežou.
V minulosti ho obklopoval rozsiahly park s množstvo sochárskych diel. Dnes sa tu
nachádza golfové ihrisko. Kaštieľ dlhší čas chátral, pretože neboli finančné prostriedky
na jeho opravu.1

Ako sa tam dostanete? Kaštieľ sa nachádza na západnom okraji Bernolákova,
neďaleko
Black River Golf Resort.
Približné GPS súradnice : N 48° 12', E 17° 17'.

BLATNÉ

Dychová hudba Šarfianka - udržuje
v obci tradície po hudobnej stránke.
Názov vychádza z pôvodného názvu
obce – Šarfia. V roku 2012 Šarfianka
oslávila 90. výročie svojho založenia.
Reprezentuje
obec
svojimi
vystúpeniami v Bratislave, Trnave,
Piešťanoch a má bohaté styky s Pávím
krúžkom v Pilisszentkereszte –
(Mlynky) v Maďarsku. Šarfianka
vítala aj Hillary Clintonovú pri jej
návšteve Bratislavy a pápeža Jána Pavla II. v Trnave pri jeho poslednej návšteve
Slovenska.2

Ako ich nájdete? Dychová hudba má vlastnú Facebook stránku ,,Dychová Hudba Šarfianka“ :
https://www.facebook.com/dychova.sarfianka

1 Fotografia pochádza z fotoarchívu obce Bernolákovo.

2Fotografiu čerpáme z nasledovného linku : http://www.banm.sk/kultura/?showAlbum=259&page=5
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BOLDOG
Do južnej steny kostola Nanebovzatia Panny
Márie v tejto obci, je zakomponovaná
vápencová náhrobná doska s rozmermi 175 x
76 x 18 cm z 1. storočia. Vápencová náhrobná
doska je najstarším rímskym nápisom
objaveným na Slovensku (starším ako ten, čo
je vytesaný do brala Trenčianskeho hradu).
Objavená bola až v roku 1976, spolu s
románskymi prvkami kostola. Tabuľa je
náhrobným kameňom
Q. Atilia Prima, príslušníka XV. rímskej légie
pôsobiacej v Carnunte, ktorý zomrel ako 80ročný koncom 1. storočia po Kristovi. Z textu
na náhrobku vyplýva, že po prepustení
z armády sa venoval obchodovaniu.3

Ako sa tam dostanete? Kostol sa nachádza v centre obce Boldog.
Približné GPS súradnice : N 48° 14', E 17° 25'

ČATAJ
Čatajská izba je venovaná pamiatke
predkov miestnych obyvateľov, ktorí
dokázali
vytvoriť
dielo
nevyčísliteľnej hodnoty a originality.
Kroj a výšivky z obce sú jedinečné
v celoslovenskom meradle. Stálu
expozíciu
výtvarných
prejavov
obyvateľov Čataja založila v roku
2010 miestna učiteľka, p. Anna
Žehnajová. V izbe sú vystavené rôzne
druhy tunajších ľudových odevov,
nástenné maľby a výšivky, ozdobné taniere, rodinné fotografie a obrazy, textílie, nábytok
a iné doplnky. Vystavené exponáty sú zo zbierky Folklórnej skupiny z Čataja, alebo
darované prípadne zapožičané od občanov.4

Ako sa tam dostanete? V prípade záujmu o návštevu volajte p. Jane Lantajovej
na tel. č. 0915 769 791 alebo p. Anne Žehnajovej na tel. č. 033 / 645 01 15

3Fotografiu čerpáme z nasledovného linku : marianjuris.blog.sme.sk

4Fotografiu čerpáme z oficiálnej webovej stránky obce Čataj : www.cataj.sk
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DUNAJSKÁ LUŽNÁ
V Dunajskej Lužnej sa každoročne konajú
tradičné
medzinárodné
rezbárske
sympóziá v duchu rozprávok, ako jednej
z foriem výchovy človeka. Každý ročník
má premyslenú myšlienkovú skladbu.
Tvorba je zameraná na výchovu detí a jej
výsledky slúžia návštevníkom 24 hodín
denne, bez obmedzenia, počas celého
roka. Samotné vyrezávanie je vždy
spestrené
kultúrno-spoločenským
programom, vystúpením priateľov spevákov, hercov, spisovateľov či básnikov.
Zámerom je zachovať ľudové a umelecké tradície v regióne Podunajsko, obohatiť a
predstaviť kultúru a komunitu bezprostredne susediacich krajín, podporovať
nadväzovanie partnerstiev nielen jednotlivých regiónov a obcí, ale aj partnerstiev medzi
jednotlivými remeselníkmi.5
Ako sa zúčastniť? Sympózium sa obvykle koná v prvej polovici septembra, pričom
informácia je zverejnená na oficiálnom webe obce www.dunajskaluzna.sk
Ako sa tam dostanete? Rezbárska galéria je prístupná 24 hodín denne

HAMULIAKOVO
Najvýznamnejšou
kultúrnou
pamiatkou obce je Kostol svätého
Kríža. Zaradený je do osobitnej
skupiny
tehlových
románskych
stavieb na Slovensku. Výstavba
objektu sa datuje do polovice 13.
storočia. Veža kostola je vychýlená na
sever. Obec viackrát postihli povodne,
zrejme sa pôda premočila a zosúvala
sa, čím aj veža nerovnomerne klesala.
A to je pravdepodobne príčinou jej
vychýlenia. Vyvážená hmotná skladba kostola a jeho vnútorné priestory pôsobia vzácne
harmonicky a radia tento kostolík medzi najvýznamnejšie objekty tehlovej románskej
sakrálnej architektúry južného Slovenska. Výzdobou kostola sú fresky a gotické maľby.6
Ako sa tam dostanete? Nachádza sa pri ceste medzi centrom obce a pobrežím
Dunaja. Približné GPS súradnice : N 48° 2', E 17° 15'

5Fotografiu čerpáme z nasledovného linku : www.mertus.sk

6Fotografiu čerpáme z nasledovného linku : www.slovakiana.sk
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HRUBÁ BORŠA
Obec
je
známa
podujatím
„Kreatívny piknik“, na ktorom sa
prezentujú svojou tvorbou šikovní
umelci, ako aj bežní ľudia, .
Prezentácia ľudovej tvorivosti ako
prostriedok zdieľania skúseností je
v súčasnosti, jednou
z kreatívnych foriem ľudskej
činnosti. Viac informácií o tomto
podujatí môžete získať na oficiálnej
stránke a nechať sa inšpirovať. 7


Ako sa toho zúčastníte? Informujte sa na oficiálnom webe
http://www.kreativnypiknik.sk/

HRUBÝ ŠÚR

V roku 2015 bolo v obci otvorené
Ekocentrum ArTur, ktoré sídli
v zrekonštruovanej budove bývalej
miestnej školy. Projekt rekonštrukcie
budovy
realizovalo
miestne
dobrovoľné záujmové združenie
ArTur.
Združenie
organizuje
v Ekocentre vzdelávacie kurzy pre
záujemcov o ekologické riešenia
stavieb (napríklad: „Špecialista
na hlinené omietky“, „Ako stavať
zo slamených balov“, Zelená obnova
tradičných domov“, a pod.). ArTur sa
stal zástupcom Slovenska v medzinárodných projektoch, šíriacich a vyvíjajúcich učebné
materiály pre Slovensko a pre ECVET kurzy v oblasti ekologického stavebníctva. 8


Ako sa zúčastniť? Informujte sa na oficiálnom webe
http://ozartur.sk/ekocentrum/

7Fotografiu čerpáme z nasledovného linku : www.sashe.sk

8Fotografiu čerpáme z nasledovného linku : centrumartur.blogspot.com
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CHORVÁTSKY GROB
Golfový areál Elán v Čiernej Vode
sa nachádza neďaleko Bratislavy,
na okraji prírodnej rezervácie Šúrsky
prales. Klub a ihrisko ponúka ideálne
podmienky na výučbu a tréning
golfovej hry pre individuálnych
klientov aj skupiny. V golfovom areáli
je 7 dní v týždni k dispozícii 6-jamkové
akademické business ihrisko. Dĺžky
jamiek sú kratšie než na klasických
veľkých ihriskách, no sú ideálne pre
začiatočníkov, ale aj pokročilých na tréning techniky a pravidiel. Areál svojou činnosťou
a účelom rozširuje možnosti športového vyžitia
obyvateľov Bratislavy i jej
suburbanizovanej predmestskej obce – Chorvátsky Grob (a to najmä jej časti Čierna

Voda).9

Ako sa tam dostanete? Nachádza sa na Pezinskej ulici (na konci, smerom na
Bratislavu).
Približné GPS súradnice : N 48° 13', E 17° 13'

IGRAM

Štefan Strážay - osobnosť slovenského literárneho
života – sa narodil 10. novembra 1940 a pochádza z
Igramu,. Vzdelanie získal na Filozofickej fakulte
Univerzity Komenského (FiF UK) v Bratislave, kde
vyštudoval odbor slovenský jazyk – ruský jazyk. Po
absolvovaní štúdia pôsobil ako stredoškolský učiteľ
na Strednej ekonomickej škole v Poprade (1964 1970). Po návrate do Bratislavy, sa stal redaktorom
literárneho mesačníka Slovenské pohľady (1970 1972). V rokoch 1972 - 2000 pracoval vo
vydavateľstve Slovenský spisovateľ, kde redigoval
pôvodnú tvorbu ako redaktor a vedúci editor.
Štefan Strážay pôsobil ako spisovateľ, básnik,
redaktor, vedúci editor a pod. vo viacerých

vydavateľstvách a periodikách.10
9Fotografiu čerpáme z nasledovného linku : kde.sportujeme.sk
10Fotografiu čerpáme z nasledovného linku :



www.litcentrum.sk
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IVANKA PRI DUNAJI
Mohyla
generála
Milana
Rastislava Štefánika predstavuje
pamätné miesto v katastrálnom
území obce Ivanka pri Dunaji,. Je
postavená na mieste, zrútenia
lietadla v ktorom letel gen. Milan
Rastislav Štefánik s talianskou
posádkou z talianskeho Terstu
na Slovensko, ,. V roku 1923,
podľa
projektu
slávneho
architekta Dušana Jurkoviča, na
tomto mieste postavili unikátnu mohylu v tvare pyramídy. Mohyla je obohnaná zemným
valom a po obvode celého areálu sú vysadené lipy. Pamätník bol zrekonštruovaný v
rokoch 1988 a 1992. Mohylu dosiaľ navštívilo veľa politických a kultúrnych činiteľov z
celého Slovenska i zo zahraničia.11

Ako sa tam dostanete? Nachádza sa za obcou, smerom k areálu bratislavského
letiska generála M. R. Štefánika a vedie k nej Štefánikova ulica.

KALINKOVO

Približné GPS súradnice : N 48° 10', E 17° 13'

Prvý kostol v obci bol postavený z tehál v roku 1250 a tvoril
najvýznamnejšiu pamiatku obce. Jednoloďová stavba plnila
svoj účel až do 20 storočia, keď začal kostol chátrať
a rekonštrukcie neboli celkom dostačujúce. Okrem toho, veľký
požiar v obci, zachvátil aj túto stavbu. V roku 1929 sa dostaval
nový rímskokatolícky kostol, ktorý sa vysvätil a dokončil
v roku 1930. Starý kostol sa po čase, presnejšie po 6 rokoch
od postavenia nového, ako chátrajúca budova zbúral a dnes
sú jeho základy zasypané pod valom dunajskej hrádze. Nový
Kostol sv. Františka Serafínskeho je postavený z príspevkov
miestnych veriacich, organizácií
z darov stavebného
materiálu a za pomoci dobrovoľnej práce miestnych na
stavbe,.12
.12

Ako sa tam dostanete? Nachádza sa v centre obce – na Námestí sv. Františka.
Približné GPS súradnice : N 48° 3', E 17° 14'
11Fotografiu čerpáme z nasledovného linku :

12 Fotografiu čerpáme z nasledovného linku :



www.cykloturista.sk
www.datourinfo.eu
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KAPLNA
. V obci sa nachádza pôvodne románsky
jednovežový
kostol
s tehlovým
neomietnutým murivom, prestavaný
v roku 1244 v ranogotickom slohu
V roku 1529 bol zničený a bol znovu
postavený v roku 1634., keď kostol po
požiari obnovili len s jednou vežou.
V 18. storočí bola loď kostola zaklenutá
barokovou klenbou. V roku 1960 tu
odkryli pôvodný románsky portál
a gotické okná. Kostol je dominantou
obce a pomerne málo vídanou stavebnou pamiatkou so sakrálnym využitím – najmä
vďaka vonkajšiemu tehlovému vzhľadu.13
Ako sa tam dostanete? Nachádza sa v centre obce – pri hlavnej ceste medzi
Sencom a Trnavou. Približné GPS súradnice : N 48° 17', E 17° 27'

KOSTOLNÁ PRI DUNAJI
Oáza
sibírskeho
tigra
je
lokalizovaná v ochrannom pásme
slovenskej prírody neďaleko mesta
Senec, necelé tri kilometre od obce
Kostolná pri Dunaji. Začiatok
budovania tohto zariadenia pre
ussurijské tigre, chované v zajatí,
spadá do roku 1999. Do dnešného
dňa sa na výstavbe Oázy zúčastnilo
viacero občanov, hlavne z radov
študentov.
Pod
ochranou
občianskeho združenia sa v tomto
zariadení
chová
dvadsaťdva
krásnych a zdravých tigrov, patriacich do poddruhu ,,tiger pásavý
ussurijský"(Pantheratigrisaltaica) alebo neodborne - tiger sibírsky, ktorý je celosvetovo
evidovaný v zozname ohrozených druhov zvierat a je zaradený do kategórie I. zákona
CITES.14
Ako sa tam dostanete? Nachádza sa za obcou –smerom na susednú obec
Hurbanova Ves. Približné GPS súradnice : N 48° 10', E 17° 26'. Otváracie hodiny
odporúčame sledovať na oficiálnom webe : http://www.tigre.sk/
13Fotografiu čerpáme z nasledovného linku : www.obnova.sk
14Fotografiu čerpáme z nasledovného linku :

sibirskeho-tigra/



http://www.sdetmi.com/podujatia/detail/61/oaza-
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KRÁĽOVÁ PRI SENCI
Naši včelári boli v Európe prví,
ktorí si v rokoch 1930 – 1932
svojpomocne vybudovali v
Kráľovej pri Senci spoločné
včelárske kultúrne a vzdelávacie
centrum - Včelársku paseku.
Dokázali to v období, keď sa svet
zmietal vo veľkej hospodárskej
kríze. Začali na pustej oráčine bez
jedného stromu. Bolo treba veľa
oduševnenia a statočnosti a veľa
práce
urobenej
nezištne.
Postavili budovy, vysadili park a ovocné sady. Včelárska paseka je netradičným, no o to
vzácnejším typom múzea, ktoré dokáže osloviť každú vekovú kategóriu návštevníkov.15
Ako sa tam dostanete? Nachádza sa za obcou – prístup cestou smerom na Lúčny
dvor (alebo odbočkou z hlavnej cesty pri ňom).
Približné GPS súradnice : N 48° 11', E 17° 30'.
Viac informácií na oficiálnom webe : http://www.vcelarskapaseka.sk

MALINOVO

Kaštieľ v Malinove stojí
na
základoch
stredovekej
pevnosti,
ktorú
postavili
svätojurskí
grófi
pravdepodobne v období po
roku 1344 a pred rokom 1385.
Pevnosť - spomína sa aj ako
vodný hrad - s tromi vežami a
vodnou priekopou, slúžila ako
ochrana prechodu cez Malý
Dunaj na Žitný ostrov. Pevnosť
dal prestavať na kaštieľ
arcibiskup Szelepcsényi v 17. storočí. Dokladá to nápis s jeho erbom na vnútornej stene
kaplnky, ktorú vstaval do areálu kaštieľa. Po klasicistickej prestavbe v 19. storočí, získal
kaštieľ svoju súčasnú podobu. V kaštieli už 85 rokov sídli stredná záhradnícka škola.
Anglický krajinný park obklopuje kaštieľ zo všetkých strán a bol pravdepodobne
založený začiatkom 18. storočia., podľa odhadovaného veku mohutných platanov,
dubov, agátov a ďalších vzácnych starých drevín s vysokou historickou hodnotou.
15Fotografiu

čerpáme z nasledovného linku : http://senec.sme.sk/c/7306698/kde-bzucia-vcely-boli-steuz-pozriet-ich-raj.html
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Napriek tomu, že veľmi utrpel vo vojnových a povojnových časoch, keď boli mnohé
stromy vyrúbané a jeho rozloha sa zmenšovala, park si zachoval svoj majestát.
Na súčasnej rozlohe necelých 5 hektárov sa nachádza viac ako 200 druhov domácich a
cudzokrajných drevín.16
Ako sa tam dostanete? Nachádza sa v centre obce.
Približné GPS súradnice : N 48° 9', E 17° 17'

MILOSLAVOV
Citlivou rekonštrukciou chátrajúcej
budovy bývalého kostola z 13.storočia
(svojmu účelu prestala slúžiť už v
rokoch okolo 1795), sa vytvoril
zaujímavý priestor s unikátnou
atmosférou a príťažlivým vonkajším
vzhľadom, ktorý vytvára dominantu
obce. Budova slúži Múzeu vidieckej
kultúry a ako Remeselný dvor, sú v
nej inštalované expozície, ktoré majú
ambíciu zachytiť historické okamihy a potreby pre prácu a bývanie prvých obyvateľov
obce. Keďže Miloslavov leží na vstupnej bráne z Bratislavy do zaujímavého regiónu
Podunajsko, disponujúceho mnohotvárnou a bohatou históriou a špecifickou prírodnou
scenériou, sú tieto výstavné priestory zároveň pozvánkou na návštevu ďalších
výnimočností, ktoré tento, zatiaľ nedocenený región, ponúka.17

Ako sa tam dostanete? Nachádza sa v centre obce.
Približné GPS súradnice : N 48° 5', E 17° 18'

16Fotografiu čerpáme z nasledovného linku :
https://www.google.sk/search?q=rezb%C3%A1ri+dunajsk%C3%A1+lu%C5%BEn%C3%A1&biw=1366&bih=
664&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi8nJ2D6MnKAhUFnA4KHfJDBj8Q_AUIBigB#tbm=isch
&q=ka%C5%A1tie%C4%BE+malinovo&imgrc=NToP6StEFJsEDM%3A
17Fotografiu čerpáme z nasledovného linku :



http://miloslavov.sk/sk/remeselny-dvor
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MOST PRI BRATISLAVE
Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho postavili
z lomového kameňa okolo roku 1280 ako
jednoloďový s kvadratickým presbytériom
a západnou predstavanou vežou. Do tohto
obdobia sa datuje výzdoba interiéru
nástennými maľbami. Prvýkrát sa v písomných
prameňoch tento kostol spomína v roku 1315.
Stavba bola opravovaná v druhej polovici 16.
storočia a opätovne aj v roku 1762, po
škodách, ktoré vznikli počas protitureckých vojen. V roku 1764 kostolík poškodilo
zemetrasenie. Opätovne obnovený bol v prvej polovici 19. storočia , ale o pár desaťročí
neskôr objekt opäť chátral a v tomto období už prestal kapacitne postačovať potrebám
veriacim. Preto sa rozhodlo o stavbe nového chrámu. Ten pristavali z južnej strany k
starému kostolu v roku 1910. V roku 2006 sa v kostole uskutočnil podrobný výskum
predchádzajúci obnove, ktorý pomohol ozrejmiť viaceré nejasnosti jeho stavebného
vývoja.18

Ako sa tam dostanete? Nachádza sa v centre obce.
Približné GPS súradnice : N 48° 8', E 17° 16'

NOVÁ DEDINKA
Hlavnou
činnosťou
občianskeho
združenia Farma Ludovika, ktoré vzniklo
v roku 2014, je chov koní
a iných domácich zvierat v duchu tradície
predkov.
Návštevníkom
všetkých
vekových kategórií ponúka jazdu na koni
a rôzne aktivity spojené s vidieckym
a farmárskym spôsobom života .19

Ako sa tam dostanete? Nachádza sa za obcou, z hlavnej cesty smerom na
Veľký Biel treba odbočiť na ľavosmernú cestu. V pondelky je farma zatvorená,
počas leta utorky až piatky, s výnimkou sviatkov, je farma otvorená verejnosti
od 16:00 do 20:00 hod, počas letných víkendov a sviatkov od 10:00 do 20:00
hod.
Približné GPS súradnice : N 48° 11', E 17° 21'

18 Fotografiu čerpáme z nasledovného linku :
https://www.google.sk/search?q=most+pri+bratislave&biw=1366&bih=659&source=lnms&tbm=isch&sa=X&
s qi=2&ved=0ahUKEwj1z7m8zJ7RAhWC0RoKHau8CvkQ_AUIBygC#tbm=isch&q=most+pri+bratislave+kosto
l&imgrc=FOlkhfr5C9uATM%3A
19Fotografiu čerpáme z nasledovného linku :
https://www.facebook.com/675254509273097/photos/pb.675254509273097.2207520000.1453897809./6
980886 20323019/?type=3&theater
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NOVÝ SVET
Firma ILKA, s.r.o. sa zaoberá
ťažbou a predajom stavebného
kameniva. Vlastná ťažba a
spracovanie kameniva priamo na
mieste udržiava najvýhodnejšie
ceny v okolí Senca i za hranicami
regiónu. Štrkovňa sa neustále
zväčšuje a ponúka tak prirodzený
a vyvážený biotop pre vodnú
faunu. Počas posledných rokov sú
v nej pravidelne nasadené chovné
kapry.
Vzhľadom k tomu, že pri ťažbe vzniká vodná plocha a v územnom pláne obce Nový Svet
je určená plocha pre rekreačné účely, firma ponúka možnosť zakúpiť si plochu, na toto
využitie.20

Ako sa o nej dozviete viac? Na oficiálnom webe spoločnosti : www.ilka.sk

RECA

V Reci sa v roku 1595 vytvorilo zhromaždenie
reformovanej cirkvi. Toto bolo oporou a útočiskom
exulantov z Moravy, z obce Nosislav. Po bitke na Bielej
hore dňa 8.11.1620, keď nastal koniec náboženskej
slobody a začalo sa prenasledovanie protestantských,
nekatolíckych cirkví
v Čechách a na Morave, prichádzali títo do obce Reca,
za účelom bohoslužieb, krstov detí a uzavretia
manželstva. Následne mnohí z nich v obci zostali,
založili si rodiny a rozvíjali remeslá. Celkovo
v tom období, zostalo v obci trvalo bývať 30 rodín.
Na politickom živote v obci sa nezúčastňovali, pretože
boli hlboko oddaní cirkevnému životu.21

Ako sa tam dostanete? Nachádza sa v centre obce, pri hlavnej ceste smerom na
Senec.
Približné GPS súradnice : N 48° 13', E 17° 27'
20 Fotografiu čerpáme z nasledovného linku :
21Fotografiu čerpáme z nasledovného linku :

http://www.ilka.sk/images/bg/korcek.jpg

https://www.google.sk/search?q=zborov%C3%BD+dom+reca&biw=1366&bih=664&source=lnms&tbm=isch
& sa=X&ved=0ahUKEwjWs_6dhMrKAhUCcQ8KHfGEAmoQ_AUIBigB#tbm=isch&q=kostol+reformovanej+cir
kvi+reca&imgrc=3QfOTs4tLfbxkM%3A
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ROVINKA
Detské rehabilitačné centrum Včielka je moderné
zariadenie rodinného typu s bezbariérovými
priestormi, ktoré poskytuje svojim detským klientom
odborné činnosti (základné sociálne poradenstvo,
pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej
fyzickej osoby, sociálnu rehabilitáciu), obslužné
činnosti (stravovanie) a ďalšie činnosti (prípravu
a výdaj stravy, vykonávanie nevyhnutnej osobnej
hygieny, záujmovú činnosť). V rámci modelu
komplexnej starostlivosti sú poskytované
aj nadštandardné služby s konkrétnou intervenciou
(zdravotná, liečebno-edukatívna rehabilitácia), ktoré
prispievajú k fyzickému a psychickému rozvoju detí
a k zlepšeniu kvality ich života.22

Ako sa o ňom dozviete viac? Na oficiálnom webe centra:
http://www.vcielka.com/?page_id=58

SENEC
Najvzácnejšou historickou pamiatkou
na Mierovom námestí v Senci je
renesančný kaštielik, nazvaný Turecký
dom. V rokoch 1556 - 1560 ho dal
postaviť bratislavský župan Krištof
Baťán. Do roku 1757 sa v ňom konali
zasadnutia bratislavskej župy, potom
slúžil najmä úradným účelom.
Pevnostný
charakter
objektu
dokumentujú oblúkovité strieľne
a polkruhové štíty – atiky, ktoré stavbu nielen zdobili ale aj chránili obrancov objektu.
Podľa dobových záznamov viedla z Tureckého domu podzemná chodba smerom
za zástavbu ulice. Ochrannú funkciu mali aj štíty objektu prečnievajúce ponad strechu.
Turecký dom zažil útok Turkov v roku 1663. Zaujímavosťou stavby je nárožná valcovitá
veža (bastión), typická pre stavby z obdobia tureckých vpádov. Po strate obrannej
funkcie bola vo veži miestnosť, kde sa schádzala a bavila šľachta. Turecký dom bol
niekoľko rokov opustený a veľmi zdevastovaný. V roku 1994 bola dokončená jeho

22Fotografiu čerpáme z nasledovného linku :
https://www.google.sk/search?q=rezb%C3%A1ri+dunajsk%C3%A1+lu%C5%BEn%C3%A1&biw=1366&bih=
664&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi8nJ2D6MnKAhUFnA4KHfJDBj8Q_AUIBigB#tbm=isch
&q=rehabilita%C4%8Dn%C3%A9+centrum+v%C4%8Dielka&imgrc=Ttij7xD_LAbQzM%3A
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rekonštrukcia na náklady mesta Senec. V Tureckom dome v súčasnosti sídli

Správa cestovného ruchu, Turistická informačná kancelária a Mestské múzeum.23

Areál Slnečných jazier
ohraničuje Senec z východu.
Delí sa na dve základné
časti: Sever a Juh. Rozsah
vodnej plochy je vyše 100
ha, dĺžka 2200 m, priemerná
šírka 400 m. Vodná plocha
pozostáva
z pôvodne piatich bagrovísk,
ktoré sa postupne prepojili.
Ročná
návštevnosť
Slnečných
jazier
sa
pohybuje v rozsahu 800 000 – 1 000 000 turistov, pričom ide prevažne o letnú sezónu,
ktorá trvá od júna do septembra. Na vodnej ploche Slnečných jazier sa turisti môžu
člnkovať a plaviť na vodných bicykloch, okolo pláží hrať plážový volejbal, tenis, futbal,
vodný futbal. V hotelových komplexoch na návštevníkov čakajú bazény, vírivky, sauny,
posilňovne, bowling, squash, biliard, minigolf a iné atrakcie. Množstvo bufetov a
reštaurácií je pripravených uspokojiť aj tých najnáročnejších klientov. Okolo Slnečných
jazier vedie cyklotrasa, ktorú spolu s cyklistami využívajú aj korčuliari. Slnečné jazerá sa
stali obľúbeným cieľom dovoleniek návštevníkov nielen zo Slovenska a z celej Európy
ale aj návštev zo zámoria.24

Senecký letný karneval je
najväčším na Slovensku a jeho
účastníci nie sú len divákmi, ale
aj aktérmi. Postupne si podujatie
získalo čoraz väčšiu popularitu a
do karnevalového sprievodu sa
zapájajú deti, mladí aj starší
občania.
Vítanie
obdobia
prázdnin a dovoleniek sa koná
na konci júna na pešej zóne a na
juhu Slnečných jazier. Stred
mesta je ako stvorený na toto
23Fotografiu čerpáme z nasledovného linku :
https://www.google.sk/search?q=tureck%C3%BD+dom+senec&biw=1366&bih=664&source=lnms&tbm=isc
h &sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwioharssczKAhUHVxoKHY1RBNIQ_AUIBigB#imgrc=-4Q2pe1kVAR1QM%3A
24Fotografiu čerpáme z nasledovného linku :
https://www.google.sk/search?q=Slne%C4%8Dn%C3%A9+jazer%C3%A1&biw=1366&bih=664&source=lnm
s &tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi0o7CQoMzKAhUHORQKHUPWB5IQ_AUIBigB#imgrc=ZY0nLWouDk
AnzM%3A
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pouličné divadlo plné karnevalových masiek, vystúpení tanečných a hudobných súborov
a divadelných foriem. Do karnevalového sprievodu sa môže zapojiť každý, kto sa oblečie
do kostýmu.25

Ako sa tam dostanete?

Turecký dom sa nachádza sa v centre mesta. Tu sídliace Mestské múzeum v
Senci je v pondelok a nedeľu verejnosti neprístupné, otvorené je v stredu až
piatok od 10:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 18:00 hod. Výnimkou je utorok,
kedy je otvorené len do 16:00. V mesiacoch jún až september môžete
múzeum navštíviť aj v sobotu od 9:00 do 13:00 hod.
Približné GPS súradnice : N 48° 13', E 17° 23'
Ako sa tam dostanete?

Slnečné jazerá sú výraznou črtou východnej časti mesta Senec s viacerými
možnosťami prístupu.
Ako sa toho zúčastníte?

Na konci mesiaca jún sa karnevalový festival koná na mestskej pešej zóne a na
južných Slnečných jazerách. Termín si pozrite na oficiálnom webe mesta :
www.senec.sk

TOMÁŠOV
V parku pri Tomášovskom kaštieli sa
nachádza 9 jamkové footgolfové
ihrisko, ktoré patrí k jedným
z prvých ihrísk pre tento šport
na Slovensku. FootGolf je nový šport,
ktorý
vznikol
spojením
dvoch
najpopulárnejších športov na svete:
futbalu a golfu. Je určený pre všetkých bez ohľadu na pohlavie, vek a
skúsenosti. Cieľom hry je umiestniť

loptu do jamky, na čo najmenší počet kopnutí.26

Ako sa tam dostanete? Park a kaštieľ sa nachádzajú na juhozápadnom okraji
obce. Približné GPS súradnice : N 48° 8', E 17° 19'

25Fotografiu čerpáme z nasledovného linku :
https://www.google.sk/search?q=Slne%C4%8Dn%C3%A9+jazer%C3%A1&biw=1366&bih=664&source=lnm
s &tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi0o7CQoMzKAhUHORQKHUPWB5IQ_AUIBigB#tbm=isch&q=ve%C4%
BEk%C3%BD+letn%C3%BD+karneval+senec&imgrc=btRxpi1mO5gIjM%3A
26Fotografiu čerpáme z nasledovného linku :
https://www.google.sk/search?q=footgolfov%C3%A9+ihrisko+tom%C3%A1%C5%A1ov&biw=1366&bih=664
&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwixgauxnMzKAhVCvBQKHecwBagQ_AUIBigB#imgrc=M8B
2iXWph4a2ZM%3A
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VEĽKÝ BIEL
Barokový kaštieľ bol postavený v roku
1725. V obci bol postavený ako tretí v
poradí. Majiteľom kaštieľa bol
Žigmund Csáky a spravoval ho jeho
brat,
arcibiskup
Imrich.
Zaujímavosťou kaštieľa sú napr. okná,
ktorých je v celom objekte 365 ako
dní v roku, 52 izieb ako týždňov do
roka a 7 brán ako je dní v týždni. Na
pravej strane kaštieľa je umiestnená
kaplnka, ktorej steny tvorili maľby autora G.A. Galliartiho. Okrem iného, tento objekt
slúžil aj ako kňazský seminár. Ďalšími majiteľmi kaštieľa boli Jozef Battyány, grófi Hadík
a Reviczký. Dlhší čas kaštieľ vlastnil Gyioko Szilárd z Kriviny. Okolo kaštieľa bol
prekrásny park, kde vynikali hlavne ihličnany - najmä borovice, ale nechýbali ani
cudzokrajné stromy. Za druhej svetovej vojny väčšia časť kaštieľa vyhorela. Zničili sa aj
maľby. Kaplnka a jej hlavný oltár boli počas normalizácie zamurované, preto prístup do
kaplnky dnes nie je možný. Z okolitého prekrásneho parku obyvatelia vyrúbali stromy a
použili ich na kúrenie. Súčasťou kaštieľa sú aj hrobky na miestnom cintoríne.27

Ako sa tam dostanete? Kaštieľ nie je pravidelne prístupný verejnosti, preto
sa informujte na oficiálnom webe príslušného občianskeho združenia :
http://www.kastielvelkybiel.sk .

VLKY

Približné GPS súradnice : N 48° 12', E 17° 21'

Lurdskú jaskyňu postavil Baltazár Hideghéty na vlastnej parcele a bola vysvätená 12.
októbra 1930. Jaskyňa sa nachádza na konci malej okrasnej záhrady a vedie k nej
gaštanová aleja. Samotná jaskyňa je menšia stavba z kameňa, na vrchole s reliéfom hlavy
Umučeného Ježiša Krista od kamenára Eugena Jakócziho. Socha lurdskej Panny Márie
pochádza z Ríma, kde bola aj posvätená.28

Ako sa tam dostanete? Nachádza sa v intraviláne obce

27Fotografiu čerpáme z nasledovného linku : www.kastielvelkybiel.sk

28Fotografiu čerpáme z nasledovného linku :
https://www.google.sk/search?q=lurdsk%C3%A1+jasky%C5%88a+vlky&biw=1366&bih=664&source=lnms&
t bm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwip_qihjcrKAhXDSA8KHXFIB5M4ChD8BQgGKAE#imgrc=7sew9R9wdZErM%3A
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ZÁLESIE
Záleská divadelná púť je výberovou
nesúťažnou prehliadkou divadelného
umenia profesionálnych malých divadiel
a predovšetkým divadiel pre deti a
mládež. Je to podujatie, ktoré je otvorené
všetkým kultúrnym aktivitám a žánrom
umenia. Divadelná púť každoročne
zoznamuje a spája obyvateľov obce a
prispieva k rozvoju komunitného života.
Je miestom, kde sa kumuluje radosť a
dobrá nálada, ktoré je zdrojom príjemných zážitkov a príležitosťou pre zmysluplné
trávenie času.29

Ako sa zúčastniť? Termín býva na konci augusta, odporúčame pravidelne sa
informovať na oficiálnom webe : http://www.nasezalesicko.sk 

29Fotografiu čerpáme z nasledovného linku :
https://www.google.sk/search?q=Z%C3%A1lesk%C3%A1+divadeln%C3%A1+p%C3%BA%C5%A5&biw=13
66&bih=664&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjpwKDeksrKAhXGtQ8KHSHvDe0Q_AUIBigB
#imgrc=MAAJP0D3yCGw6M%3A
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Okres Pezinok
Výber regionálnych jedinečností z pezinského regiónu
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Budmerický kaštieľ

Vinárstvo Karpatská perla v Šenkviciach
Kostol sv. Štefana kráľa v Štefanovej

Kostol svätého Martina vo Vinosadoch

Rímskokatolícky kostol Najsvätejšej Trojice vo
Vištuku

Ϯϲ

Tematická mapa pezinského regiónu (podľa výberu z roku 2015)
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BÁHOŇ
Pôvodne bol kaštieľ v obci Báhoň kúriou, ktorá bola
postavená v r. 1580. Patrila rodine Jezernických. Títo
drobní zemania sa počas dvoch storočí stali
vysokopostavenými zemepánmi a v roku 1816
sa postarali o prestavbu kúrie na klasicistický
kaštieľ. V prvej polovici 20. storočia kaštieľ odkúpil
Spolok pre starostlivosť o nevidiacich
na Slovensku. V 30. rokoch 20. storočia sa stal
Kadlického ústavom pre nevidiacich. K poslednej
stavebnej zmene prišlo v roku 1935, keď bol
pristavený nový pavilón.30

Ako sa tam dostanete? Kaštieľ je účelovým objektom ústavu pre nevidiacich,
nachádza sa blízko železničnej stanice, ležiacej na trati Bratislava –
Trnava.
Približné GPS súradnice : N 48° 18', E 17° 26'

BUDMERICE

Kaštieľ bol postavený
v Lindavskom lese v rokoch 1888 –
1889 Jánom Pálffym a jeho manželkou
Alžbetou. V súlade so záľubou svojho
majiteľa, prvotnou funkciou kaštieľa
bola funkcia poľovníckeho kaštieľa.
Až do roku 2011 slúžil tento krásny
kaštieľ,
obklopený
udržiavaným
anglickým
parkom,
ako
Dom
slovenských spisovateľov – na
rekreáciu a tvorivý pobyt umelcov.31

Ako sa tam dostanete? Kaštieľ spolu s okolitým parkom sa nachádzajú na
severozápadnom okraji obce.
Približné GPS súradnice : N 48° 21', E 17° 23'

30Fotografiu čerpáme z nasledovného linku : www.e-obce.sk
31 Fotografiu čerpáme z nasledovného linku : www.ephoto.sk
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ČASTÁ
Hrad Červený Kameň nesie názov podľa
červeno sfarbeného kameňa, ktorý sa
nachádzal v týchto miestach, pred
samotnou výstavbou dnešnej dominanty
širokého okolia. Počiatky hradu Červený
Kameň siahajú do prvej polovice 13.
storočia. Jeho dejiny sa začali písať, keď
nechala česká kráľovná - vdova
Konštancia Uhorská pred rokom 1240
na svojich majetkoch postaviť hrad,
ktorý sa stal známym pod menom
Červený Kameň alebo tiež Bobrí hrad.
Najskôr bol hrad kráľovským majetkom,
neskôr sa ako jeho vlastníci vystriedali
viaceré významné uhorské šľachtické rody, medzi inými i Matúš Čák Trenčiansky, páni
zo Svätého Jura a Pezinka, Zápoľskí alebo Turzovci. Následne aj nemeckí Fuggerovci

a nakoniec uhorskí Pálffyovci.32

Ako sa tam dostanete? Smerom od Pezinka je potrebné po vstupe do obce
Častá odbočiť na prvú odbočku vľavo (Zámockú ulicu). Parkovanie je možné v
priestore pred areálom hradu, ktorý je súčasťou Slovenského národného
múzea.
Verejnosti je hrad prístupný každý deň, s výnimkou vianočných sviatkov a
Nového roku, uzavretý je aj každý pondelok od 1. októbra do 30.
apríla. Otváracie hodiny :

Október – apríl: utorok až nedeľa (okrem 24., 25., 26. decembra a 1. januára)
prehliadky
o 09.30, 11.30, 13.30 a 15.30 h.
Máj – september: pondelok až nedeľa od 9.00 do 17.00 h.
(vrátane). Čo sa týka prehliadok v anglickom jazyku, uskutočňujú sa
nasledovne :
Máj - jún: v sobotu a nedeľu o 11.30 a 15.30 h.
Júl – september: denne o 11.30 a 15.30 h.
Viac informácií nájdete na oficiálnom webe :
http://www.snm.sk/?muzeum-cerveny-kamen-uvodna-stranka

Približné GPS súradnice : N 48° 23', E 17° 20'

32 Fotografiu čerpáme z nasledovného linku :



www.bratislava-travel.sk
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DOĽANY
V Motorkárskom múzeu a reštaurácii B – klub nájdu
návštevníci okrem výborného jedla vystavené
veteránymotocyklov, úlomky z nemeckej stíhačky
MESSERSCHMITT zostrelenej v Doľanoch
počas II. svetovej vojny a mnoho ďalších
zaujímavých predmetov z II. svetovej vojny.
Deti láka jazierko a papagáje.
33

DUBOVÁ
Športové
letisko v tejto obci je
jedným z
funkčných
športových
letísk. Letisko
je
umiestnené
v jedinečnom prostredí
na rozhraní
Malých Karpát a Podunajskej pahorkatiny.
Každoročne sa tu organizuje Letecký deň.34
Ako sa tam dostanete? Areál sa nachádza za obcou, juhovýchodným smerom,
neďaleko hlavnej cesty medzi Modrou
a Budmericami.
Oficiálna webová stránka : http://www.letiskodubova.sk/
Približné GPS súradnice : N 48° 20', E 17° 21'

33 Fotografia
Fotografia
z portálu
turistika. Cz .
z portálu
turistika.cz
34 Fotografiu
Fotografiu
čerpáme
z nasledovného
: www.tvba.sk
čerpáme
z nasledovného
linku:linku
www.tvba.sk
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JABLONEC
Za zastávkou SAD s názvom areál Silnica (medzi
Budmericami
a Jabloncom), pri pravom okraji cesty, stojí železný kríž
na kamennom podstavci, postavený po sto rokoch (v r.
1805) na pamiatku najväčšej bitky, aká sa kedy na území
červenokamenského panstva odohrala. Roku Pána 1705,
dňa 11. augusta, tu všade naokolo stáli proti sebe
povstalecké uhorské vojská Františka II. Rákociho
a cisárskeho generála Ľudovíta Hebervilla. Do dejín sa
dostala pod menom Bitka pri Budmericiach,
no nebojovalo sa iba v budmerickom chotári. Zasiahnuté
boli aj susedné obce ako napríklad Vištuk, Jablonec,
Báhoň a Cífer.35

Ako sa tam dostanete? Pomník sa nachádza v blízkosti zastávky SAD ,,Areál
Silnica“ – medzi obcami Jablonec a Budmerice.

LIMBACH

Približné GPS súradnice : N 48° 20', E 17° 25'

Miroslav Iro je ľudový rezbár, venujúci sa výrobe tradičných výrobkov ako napríklad
fujár či drevených hračiek. Na svojich výtvoroch zobrazuje historické budovy Limbachu
a tradície obce – čím zachováva a propaguje históriu Limbachu.

MODRA

Huncokári, ako ich miestni obyvatelia
nazývali, bolo nemecké etnikum, ktoré
osídlilo malokarpatské lesy (oni však
toto označenie považovali za hanlivý
výraz).
Venovali
sa
najmä
drevorubačstvu a žili na miestach,
značne vzdialených od ostatnej
civilizácie.36

35Fotografiu čerpáme z nasledovného linku : http://www.bahon.sk/77/486-spomienkovaslavnost-k-310-vyrociu-bitky-pri-budmericiach
36
Fotoarchív mesta Modra.
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Teplomilný ovocný strom ,,oskoruša“,
rozšírená
najmä na
pobreží
Stredozemného a Čierneho mora sa
v menšom
meradle
vyskytuje aj
v našich zemepisných
šírkach
(okrem Modranského regiónu napríklad
aj na Slovácku). Možno ju považovať
za pomerne málo vídaný prejav umelo
vytvorenej flóry (jej porast nie je
prirodzene daný tejto krajine, hoci
geografické
podmienky
oskoruši
vyhovujú).37

PEZINOK
Keramické
trhy
sú
prezentáciou
majstrovstva výrobcov keramiky rôznych
štýlov nie len zo Slovenska, ale aj
zahraničia,
spojenou
s
predajom.
Súčasťou podujatia je výstava keramiky
v Malokarpatskom múzeu, súťaž v točení
keramiky na hrnčiarskych kruhoch
a remeselné dielne. Konajú sa od roku
2004, v najbližší piatok a sobotu k 14.
júnu, ktorý sa viaže s výročím udelenia

kráľovských výsad mestu Pezinok (v roku 1647).38

Banský náučný chodník (ďalej len BNCH)
približuje banskú činnosť od stredoveku až do
nedávnej minulosti. Prechádza oblasťami
ťažby pyritových a antimónových rúd
a okrajovo sa dotýka ťažby zlata. Začína sa
v mieste, kde v stredoveku stála banícka
osada Zumberg (1), prechádza cez pezinské
kúpele (2), svojho času veľmi obľúbené
a čerpajúce vodu pre svoju prevádzku
z banských diel. Ďalej vedie banským poľom
Ferdinand - Karolína (4), kde bola ešte v 50tych rokoch 20. storočia vykonávaná

37
Fotografiu čerpáme z nasledovného linku : http://brno.idnes.cz/slavnost-predvede-krasuzapomenuteho-stromu-fo1-/brno-zpravy.aspx?c=A100409_1365664_brno-zpravy_bor
38 Fotografiu čerpáme z oficiálnej webovej stránky mesta Pezinok : www.pezinok.sk
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ťažba pyritu. Čiastočne priblíži dobývanie zlata (5) a pokračuje k povrchovému lomu
antimónovej rudy (6) – najvyšším miestom na trase BNCH. Následne schádza dolu, popri
štôlňach Antimónová (7) a Pyritová (8), k objektom úpravy vyťažených kovov (9)
a na nádvorie závodu Rudné bane (10). Odtiaľ ponad odkalisko pokračuje k „najmladšej“
štôlni Budúcnosť (11) a cez Kamenice (12) a Vyhliadku (13) vo a nad vinicami sa vracia
k východiskovému bodu.39

Stará radnica vznikla približne v polovici 17.
storočia z dvoch gotických domov na okraji
námestia (mestských kúpeľov a Weltzovho
domu). Pôvodný vstup do objektu bol
z námestia, no po barokovej prestavbe sa
vchádza z bočných krídel. Na poschodí, vo
východnej časti, bola radná a súdna sieň, v
západnej časti bol umiestnený archív.
Na prízemí sa nachádzali obchodné priestory predajňa cechu bieleho pečiva, deväť menších
obchodov a lekáreň. Bol tu aj byt mestského sluhu. V podzemí bola mestská väznica a
mučiareň. V objekte radnice sídlil aj mestský súd. V roku 1832 budovu veľmi poškodil
požiar, ktorý zničil značnú časť mestského archívu. Po požiare budovu prebudovali v
klasicistickom slohu. Pre svoje dispozičné riešenie je pezinská renesančná radnica
unikátom na Slovensku. Podobné sa nachádzajú
v nemeckých krajinách.40

Ako sa zúčastniť?

Keramické trhy v Pezinku sa uskutočňujú vždy v najbližší piatok a sobotu k
dátumu 14. jún daného kalendárneho roka, na Radničnom námestí a ulici
M.R.Štefánika.
Ako sa tam dostanete?
Banský náučný chodník začína v lokalite niekdajšej baníckej osady
Zumberg (priestor za Pinelovou nemocnicou, v smere na Pezinskú Babu).
Ďalej je dostatočne značený až po svoju poslednú zastávku v blízkosti
pezinského sídliska Sever,
pri kaplnke Rozálka.
Približné GPS súradnice začiatku trasy : N 48° 19', E 17° 14'
Ako sa tam dostanete?

Stará radnica tvorí jednu z dominánt centrálneho pezinského námestia –
Radničného námestia. Približné GPS súradnice : N 48° 17', E 17° 16'

39
40



Fotografiu čerpáme z oficiálnej webovej stránky mesta Pezinok : www.pezinok.sk
Fotografiu čerpáme z oficiálnej webovej stránky mesta Pezinok : www.pezinok.sk
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PÍLA
Náučný chodník pod Červeným Kameňom,
spájajúci významné objekty minulosti
i súčasnosti, nachádzajúce sa v obci Píla,
poskytuje cenné informácie turistom
a prispieva k rozvoju cestovného ruchu.
Chodník má potenciál zvýšiť návštevnosť
neďalekého hradu Červený Kameň a rozšíriť
možnosti turizmu v tejto oblasti.41

SLOVENSKÝ GROB
Každý rok
v septembri prebiehajú
v tejto časti regiónu husacie hody,
ktorých špecialitou a hlavným magnetom je
husacina,
husacia pečienka s lokšami –
tradičnou prílohou jedál
u miestneho
obyvateľstva.
Tieto hody sú vyhľadávanou
gastronomickou
osobitosťou
pre široké okolie ale aj obyvateľov
z Bratislavy – či návštevníkov z rôznych kútov Slovenska a zo zahraničia.42
Ako sa toho zúčastníte?

Husacie hody sa v Slovenskom Grobe uskutočňujú v priebehu septembra, niekedy
už na konci augusta. Podujatie zastrešuje tunajší ,,Cech husacinárov“. Jeho oficiálna
webová stránka, ktorú odporúčame sledovať : http://cechhusacinarov.sk/

41Fotografiu čerpáme z nasledovného linku : www.duvystav.sk
42 Fotografiu čerpáme z nasledovného linku : www.zlavadna.sk
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SVÄTÝ JUR
Len
trinásť lokalít
Zo Slovenska bolo zaradených
do medzinárodného zoznamu
významných mokradí podľa
Ramsarskej konvencie –
a práve svätojurský Šúr sa
stal v roku 1990 jednou z nich.
Je tiež kľúčovým územím
Národnej ekologickej siete
Slovenska a Európskej
ekologickej siete – EECONET.
Časť územia rezervácie bola
v roku 2004 zaradená do
Národného zoznamu území
európskeho významu. Vyznačuje sa výskytom vzácnej flóry a fauny v prostredí
významného komplexu barinato-slatinného jelšového lesa s rašeliniskom. Súčasťou
rezervácie je aj riedky dubovo-brestový les nazývaný Panónsky háj, v ktorom sa
zachovala ojedinelá xerotermná (travinovo-bylinná)vegetácia.43

Piaristický kláštor pochádza
z obdobia po roku 1720.
Piaristi prišli do Svätého Jura
už v roku 1685. Postupne
vybudovali kláštor a rozšírili
ho o budovu nového gymnázia.
Gymnázium
pôsobilo
ako
centrum vzdelanosti až do
roku 1919 a vychovalo veľa
významných
osobností.
Slnečné hodiny boli na budove
piaristického kláštora pôvodne
nainštalované mníchmi. V roku
1985 ich zreštauroval akademický maliar Karol Drexler. Sú z glazovanej keramiky.
Zachovávajú symboly vinohradníckeho kraja (slnko - životodarná sila, hrozno - plod
tvrdej práce vinohradníkov).44

Ako sa tam dostanete?

Svätojurský Šúr je pomerne rozsiahle územie, rozprestierajúce sa južne od mesta.
Ako sa tam dostanete?

Piaristický kláštor sa nachádza na hlavnom svätojurskom námestí.
Približné GPS súradnice : N 48° 15', E 17° 12'

43 Fotografiu čerpáme z nasledovného linku : hiking.sk
44 Fotografiu čerpáme z nasledovného linku : www.galeriaslovakia.sk



ϯϱ

ŠENKVICE
Kostol
svätej
Anny
je
dominantou
obce
Šenkvice,
najväčšej
vinohradníckej
a vinárskej obce v regióne. Zároveň
ide o najstarší objekt v obci, ktorý
je
na
Slovensku
jedinečný
unikátnym
zachovaným
hradobným opevnením celého
okolia kostola. Kostol prešiel
v minulosti
vnútornou
rekonštrukciou
a v nedávnom
období aj vonkajšou obnovou.

Jeho
hradby
sú
hmotným
dôkazom historického príchodu chorvátskej menšiny na Slovensko do okolia dnešnej
Bratislavy a ukážkou historických opevnení v praxi.45

Obecný dom je stavbou z roku 1912,
keď niesla názov ,,Richtársky dom“.
V minulosti budova slúžila obecnému
úradu (predtým MNV) a zdravotnému
stredisku. Dnes v nej sídli miestny
Spolok vinohradníkov a vinárov
a v druhom krídle budovy je obecné
múzeum. V priestoroch obecného
domu
sa
nachádzajú
priestory
vinárskeho
spolku
s vinotékou,
pričom na jej nádvorí je vysadený
vinohrad ako ukážka rôznych typov
pestovania viniča ako súčasť enologického náučného chodníka. V druhej časti budovy sa
nachádza múzeum s etnografickou expozíciou, vrátane chorvátskej kultúry, či miestnych
archeologických nálezov. 46

Ako sa tam dostanete?

Kostol sv. Anny dominuje centru obce a je viditeľný z veľkej časti intravilánu.
Prístupný je len počas pravidelných omší.
Približné GPS súradnice : N 48° 17', E 17° 20'.

Ako sa tam dostanete?
Obecný dom - obecné múzeum, nachádza sa v centre obce a je otvárané na
požiadanie na telefónnom čísle u Mgr. Alexandry Stránskej – 0918 295 335.
Približné GPS súradnice : N 48° 17', E 17° 20'
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Fotografiu čerpáme z Facebook stránky ,,Kultúra v Šenkviciach“.

Fotografiu čerpáme z nasledovného linku : www.atops-pozemky-senkvice.sk

ϯϲ

ŠTEFANOVÁ
Spoločenstvo
Cechu
Štefanovského (ďalej len SCŠ) –
mimovládna
nezisková
organizácia - bola vytvorená 8. 8.
1998. SCŠ využíva miestnosť
(klubovňu) v objekte „Starej
školy“, kde je nainštalované aj
minimúzeum a vydáva občasník
Štefanovské zvony. Jej hlavnými
cieľmi sú:
 zachovávať, opatrovať a obnovovať dedičstvo našich otcov, dané nám v slove,
písme, mravoch, bohabojnosti, pracovitosti, tradíciách, zvykoch i pamiatkach našich,
po celý čas jestvovania poctivej obce Štefanovskej;
 starať sa, pomáhať a zveľaďovať prostredie, prírodu, pamiatky, vzdelanosť a kultúru
poctivej obce Štefanovskej a jej okolia;

každoročne
v
rámci
možnosti,
organizačne zabezpečiť
zhromaždenie
(stretnutie).Spoločenstva pre upevnenie jednoty, svornosti, spolunažívania, oživenia
spomienok, tradícií a odovzdať štafetu dobrého mena a povesti potomkom našim.47

VINIČNÉ

V minulosti boli na pece v domoch
(najmä na ich klenby) maľované
ľudové ornamenty priamo domácimi
obyvateľmi, zväčša ženami. Výsledok
ich práce má veľkú hodnotu pre ľudovú
kultúru a ľudový výtvarný prejav s
významným
estetickým
rázom.
Podobný typ otvorených ohnísk nie
je častý a v pomere k ostatným obciam
v regióne je zrejme jednou z jeho
najvzácnejších jedinečností.48

47
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Fotografiu čerpáme z oficiálnej webovej stránky obce Štefanová : www.stefanova.sk
Fotografiu čerpáme z nasledovného linku : www.ludovakultura.sk

ϯϳ

VINOSADY
Kostol svätého Martina s farou si
veriaci postavili v roku 1383. Na
kostolíku sa začal postupne
prejavovať zub času a k jeho
obnove došlo až v roku 1635. Pri
nej pôvodne 38 metrov vysokú
vežu znížili o celých desať metrov.
Tento Románsky kostol čiastočne
upravili do barokového štýlu. Stojí
dodnes a je filiálnym kostolom
pezinskej farnosti. Zásluhou obetavých veriacich kostol v rokoch 1935 – 1936 dôkladne
opravili, obnovili novou omietkou a zvnútra vymaľovali. V rokoch 1947- 1948 sa
poškodila oporná stena kostola, ktorú však miestni veriaci opravili svojpomocne počas
brigád.49

Ako sa tam dostanete?
Kostol uzatvára centrum obce Vinosady z juhovýchodu.

Približné GPS súradnice : N 48° 18', E 17° 17'

VIŠTUK

Kostol ako dominanta obce Vištuk
pochádza z roku 1573 a z tohto gotického
kostola sa zachovala len spodná časť veže.
Postupom času a dejín prešiel viacerými
rekonštrukciami a dodnes slúži svojmu
účelu. Zachovanie tejto pamätihodnosti
obce je v prospech lokálnej hrdosti na svoju
príslušnosť.50

Ako sa tam dostanete?
Kostol sa nachádza v intraviláne obce, pri ceste spájajúcej centrum obce s Báhoňom.

Približné GPS súradnice : N 48° 20', E 17° 23'
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Fotografiu čerpáme z nasledovného linku : commons.wikimedia.org
Fotografiu čerpáme z nasledovného linku : www.apsida.sk

ϯϴ

Okresy Bratislava I, III, V
Výber regionálnych jedinečností zo zákutí Bratislavy
MESTSKÁ ČASŤ

JEDINEČNOSŤ

Staré Mesto

Most SNP

MESTSKÁ ČASŤ

JEDINEČNOSŤ

Nové Mesto

Budova stanice konskej železnice

MESTSKÁ ČASŤ

JEDINEČNOSŤ

Petržalka

Vojenský bunker B-S-8

Rača

Vajnory

Jarovce

Rusovce
Čunovo



Račianske vinobranie
Vajnorské dožinky

Kostol sv. Mikuláša v Jarovciach
Múzeum Antická Gerulata

Danubiana Meulensteen Art Museum

ϯϵ

Tematická mapa vybraných bratislavských okresov (podľa výberu

z roku 2015)
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STARÉ MESTO
Bratislava sa môže pochváliť
prvým asymetrickým lanovým
mostom (do roku 2012 "Nový
most") na Slovensku a druhým
tohto typu na svete. Táto
zaujímavá
dominanta
hlavného mesta Slovenska
bola vyhlásená za stavbu
storočia. Pokiaľ ide o jeho
konštrukciu, je tento oceľový
cestný most
originálneho
tvaru, zavesený na pylóne
vysokom 84,6m s charakteristickým objektom v tvare lietajúceho taniera v jeho hlavici.
Postavený bol v rokoch 1967 až 1972 podľa projektu A. Tesára, J. Lacka a I. Slameňa
a do užívania bol daný 26. augusta 1972. Most preklenuje rieku Dunaj a s dĺžkou 431 m
a šírkou 21 m spája najväčšie slovenské sídlisko Petržalku so Starým Mestom. Vďaka
tvaru a rozpätiu oceľovej konštrukcie je v Európe ojedinelý. Na jeho vrchole je vo výške
95 m vyhliadka a reštaurácia UFO watch.taste.groove., ktorá sa nachádza vo výške 85
metrov. Návštevníkov do nej priváža rýchlovýťah, ktorý je umiestnený v jednom
z ramien pylónu, v druhom sa nachádza núdzové schodisko so 430 schodmi.51
Ako sa tam dostanete?

Most SNP je jedným z piatich bratislavských mostov – je z nich najbližšie k Hradu či
Dómu sv. Martina.
Približné GPS súradnice : N 48° 8', E 17° 6'

NOVÉ MESTO

51 Fotografiu čerpáme z nasledovného linku :

povstania-v-bratislave



Budova Konskej železnice bola
postavená v rokoch 1836 – 1840
a vzorom pri jej konštrukcii bola
palácová architektúra. Prvý vlak
po tejto trati do Trnavy prešiel
1. júna 1846 a cesta trvala dve
a pol hodiny. Konskú železnicu
po 27 rokoch jej fungovania
prebudovali a 1. mája 1873
prešiel touto traťou prvý vlak
s lokomotívou na parný pohon.

http://slovakia.travel/most-slovenskeho-narodneho-

ϰϭ

Prvá konská železnica v Uhorsku predstavuje svetový historický i architektonický
unikát. Patrí medzi najstaršie objekty v tejto časti Bratislavy. Podobné budovy vo svete
nie sú príliš zachované, preto ju možno považovať za jedinečnosť nielen Mestskej časti
Nové mesto, ale aj Bratislavy ako takej.52

Ako sa tam dostanete?

Budova konskej železnice sa nachádza na dôležitej križovatke ulíc Krížna,
Legionárska a Karadžičova, v blízkosti dopravného uzla Trnavské mýto v
Bratislave.
Približné GPS súradnice : N 48° 9', E 17° 7'

RAČA
Vinobranie, alebo oberačka je zber
hrozna,
spravidla
zakončený
slávnosťou pre príslušné obdobie
roka. Najstarší dochovaný záznam
o pestovaní vínnej révy v Rači je
pergamenová
listina
Kapituly
bratislavského kostola s pečaťou,
z r. 1296. Vinohradnícku minulosť
dokladuje aj záznam v obecnej
kronike: „Odkedy je Rača Račou,
odvtedy sú Račania vinohradníkmi“.
Podľa historikov sa vínna réva
na území Rače pestovala už za starých Rimanov. Je veľmi dôležité zachovávať tradičné
a ľudové zvyklosti ako je vinobranie v Rači, ktoré je oslavou úrody a propagáciou tejto
oblasti pracovného ako aj kultúrneho života.53

Ako sa zúčastniť?

Račianske vinobranie je vyhľadávaným podujatím, uskutočňovaným
zvyčajne
v prvej polovici septembra. Na zistenie konkrétnych termínov odporúčame
sledovať oficiálnu webovú stránku mestskej časti Rača : https://www.raca.sk/
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Fotografiu čerpáme z nasledovného linku : www.banm.sk

Fotografiu čerpáme z nasledovného linku : www.kamzavinom.sk
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VAJNORY
Počas
poslednej
rekonštrukcie
vajnorského rímskokatolíckeho kostola
Sedembolestnej Panny Márie v roku 2007
bol vykonaný archeologický prieskum,
pri ktorom boli objavené základy
pôvodného gotického chrámu a krypta.
Okrem toho sa na južnej strane kostola
podarilo obnažiť pôvodný vstup do lode
kostola, ktorý bol v období baroka,
pri prestavbe kostola, zamurovaný.
Kostol bol kompletne prestavaný a práve počas prestavby bola do kostola vstavaná aj
krypta. Staršia architektúra - pôdorys pôvodného kostola - je prezentovaná farebným
odlíšením v novej dlažbe a krypta je presvetlená dvoma presklenými svetlíkmi.
Sanktuárium zdobia nádherné vajnorské ornamenty – nástenné maľby maľované v roku

1968 vajnorskými ženami.54

Ako sa tam dostať?

Kostol sa nachádza v centre mestskej časti Vajnory : http://www.vajnory.sk/

ČUNOVO
Danubiana Meulensteen Art Museum je jedno z najmladších európskych múzeí
moderného umenia, otvorené od septembra roku 2000. Nachádza sa na cípe polostrova
v strede mohutného toku Dunaja. Dunaj mu prepožičiava svoje meno a to ostatné je
výsledkom nadšenia a iniciatívy holandského zberateľa a podporovateľa umenia
Gerarda H. Meulensteena a slovenského galeristu Vincenta Polakoviča. Nezvyčajná
poloha na rozhraní troch susediacich krajín Slovenska, Rakúska a Maďarska, veľkolepý
kontrast šírej vodnej hladiny, vysokej oblohy a nekonečných brehov hrádze, vytvárajú
rámec pôsobivej architektúry, evokujúcej tvary galérie uviaznutej na plytčine. Celková
architektúra Danubiany bola navrhnutá tak, aby zabezpečila priestor na rozličné
výstavné aktivity.55
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Fotografiu poskytol Miestny úrad MČ Bratislava – Vajnory.
Fotografiu čerpáme z oficiálnej webovej stránky galérie : http://www.danubiana.sk/
ϰϯ

Ako sa tam dostanete?
Odporúčame dopraviť sa k brehu Dunaja za mestskou časťou Čunovo vlastným
automobilom – dá sa zaparkovať priamo pred budovou Danubiany.
Pre viac informácií odporúčame sledovať oficiálnu webovú stránku galérie :
http://www.danubiana.sk/sk
Približné GPS súradnice : N 48° 2', E 17° 13'

JAROVCE
Majú pôvodom
najstarší
kostol
v petržalskej Oblasti, ktorý
stojí
v kostolnej záhrade v blízkosti domu
smútku v Jarovciach.
Tento neskorobarokový farský kostol
pochádza z rokov 1763 - 1765. Kostol sv.
Mikuláša bol pôvodne postavený bez
veže, ktorú pristavili až v roku 1884.
Pred koncom druhej svetovej vojny 3. apríla 1945 -ju ustupujúce nemecké
vojská vyhodili
do
povetria.
Riadna rekonštrukcia kostola sa začala
až v roku 1970. Jednou z najdôležitejších prác bola výstavba novej veže, ktorá trvala dva
roky. Do nej potom umiestnili dva zvony (tzv. veľký a umieráčik), ktoré sa tu nachádzajú
dodnes. V roku 1992 bol pri kostole osadený pomník Jarovčanom, padlým počas I. a II.
svetovej vojny. Kostol je dnes prístupný verejnosti a slúži najmä obyvateľom Jaroviec. Je
to významná pamätihodnosť a dominanta tejto mestskej časti.56
Ako sa tam dostanete?

Kostol sa nachádza priamo v centre mestskej časti.
Približné GPS súradnice : N 48° 3', E 17° 6'

56 Fotografiu čerpáme z oficiálnej webovej stránky mestskej časti Jarovce : www.jarovce.sk
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PETRŽALKA
Betónové bunkre boli kľúčovou
súčasťou moderného opevnenia
v tridsiatych rokoch 20. storočia,
o ktorom sa tvrdí, že nemecká
armáda by ho nemala nádej prekonať
priamym
vojenským
útokom.
Postavili ich na ochranu hraníc
Československej republiky a išlo
prevažne
o
objekty
ťažkého
opevnenia, v ktorých boli inštalované
protitankové delá a ťažké guľomety
s posádkou 20 až 40 mužov. Dodnes
sa v blízkosti hrádze na území mesta
Bratislava zachovalo niekoľko takýchto bunkrov. Bunker BS 8 nazývaný ,,Hřbitov" sa
nachádza na začiatku Petržalky pri vojenskom cintoríne. Kedysi bol súčasťou uceleného
obranného úseku a do roku 1989 slúžil pohraničníkom. Dnes ho navštevujú vášniví
priaznivci vojenskej histórie, alebo pamätníci z Petržalky, ktorí tiež poskytujú cenné
informácie o tomto objekte. Návštevníci doň v minulosti poprinášali aj rôzne predmety,
ktoré tvoria základ súčasnej výstavy. V hojnom počte ho navštevujú aj žiaci a študenti,
aby si vedeli predstaviť minulosť a oboznámili sa s vojenskou históriou. 57
Ako sa tam dostanete?

Bunker sa nachádza v topoľovom háji pri poli v petržalských
Kopčanoch. Približné GPS súradnice : N 48° 3', E 17° 6'.

Oficiálna webová stránka : https://www.bunker.bs8.sk/

RUSOVCE
Gerulata (lat. Gerulatis) je názov pre
rímsky vojenský tábor (kastel), ktorý stál
na území dnešných Rusoviec. Bol
postavený v 2.storočí ako časť Limes
Romanus a súčasťou rímskej provincie
Panónia.
V 4.storočí,
keď
došlo
k stiahnutiu sa rímskych légií z Panónie,
zostal opustený. Najstaršiu rímsku
pamiatku predstavuje drevozemný tábor
v polohe Bergl, v ktorého susedstve, bola
preskúmaná dvojitá hrotitá priekopa
s palisádou a časti kasárenských budov. Materiálom na jej výstavbu spadá do
domitiansko-trajanovského obdobia (koniec 1.stor. a začiatok 2.stor.).
57 Fotografiu čerpáme z nasledovného linku :



www.kamnavylet.sk
ϰϱ

V druhom stor. vzniká kamenný kastel so stálou vojenskou posádkou, elitnou jazdeckou
jednotkou ALA I CANNANEFATUM. Jednotka bola vytvorená z germánskeho kmeňa
z Dolného Porýnia (dnešné Holandsko). Urbanistické riešenie a rozloha tábora ako
aj táborovej osady (vicus) nie sú doteraz presne vymedzené. Pri stavbe táborov sa však
dodržiavali určité zásady, preto aj v Gerulate možno predpokladať pravouhlú sieť ulíc
s bránami a hlavnými komunikáciami, ubikáciami pre vojakov, hospodárskymi
budovami aj reprezentačnými stavbami. Popri cestách vedúcich z tábora sa
rozprestierala civilná osada s veteránmi, obchodníkmi, markytánmi, remeselníkmi i
deťmi a družkami vojakov, teda obyvateľstvom, ktoré poskytovalo služby a zázemie pre
vojenský tábor. V súčasnosti sú zvyšky tábora zrekonštruované a v areáli sa nachádza
expozícia Bratislavského múzea s nálezmi zo Slovenska z obdobia Rímskej ríše. Múzeum
bolo založené v roku 1868 a tým je aj najstarším múzeom s nepretržitou prevádzkou
na Slovensku.58

Ako sa tam dostanete?

Gerulatu nájdete na severovýchodnom okraji mestskej časti – na konci
Gerulatskej ulice (smerom od Bratislavy je to odbočka pri pošte z hlavnej Balkánskej ulice).
Približné GPS súradnice : N 48° 3', E 17° 8'

58 Fotografiu čerpáme z nasledovného linku :



www.e-slovensko.cz
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Záver
V tomto momente ste si už prelistovali náš výber regionálnych jedinečností obcí,
miest a mestských častí Bratislavy v okresoch Pezinok, Senec, Bratislava I, Bratislava III
a Bratislava V, ktoré sú spádovým územím vydavateľa tejto publikácie – Regionálnej
rozvojovej agentúry (RRA) Senec-Pezinok.

Ďakujeme za ochotu a spoluprácu samosprávam, ktoré sa aktívne zúčastnili na
osobných stretnutiach a za všetky pripomienky a komentáre, ktoré nám pomohli pri
príprave tejto publikácie . Veríme, že sa okruh zapojených subjektov v nasledujúcom
prípravnom období rozšíri a spoločne dokážeme naďalej prezentovať náš región v
pozitívnom svetle.

Všetkým spolupracovníkom ešte raz ďakujeme a veríme, že táto publikácia
pomôže pri zvýšení záujmu verejnosti zo Slovenska aj zahraničia o cestovný ruch,
turizmus a agroturistiku v našom regióne!
Tím RRA Senec - Pezinok
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j8Q_AUIBigB#tbm=isch&q=rehabilita%C4%8Dn%C3%A9+centrum+v%C4%8Dielka&imgrc=Tti
j7xD_L AbQzM%3A
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https://www.google.sk/search?q=Slne%C4%8Dn%C3%A9+jazer%C3%A1&biw=1366&bih=66
4&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi0o7CQoMzKAhUHORQKHUPWB5IQ_AUIBigB
#im grc=ZY0nLWouDkAnzM%3A
https://www.google.sk/search?q=Slne%C4%8Dn%C3%A9+jazer%C3%A1&biw=1366&bih=66
4&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi0o7CQoMzKAhUHORQKHUPWB5IQ_AUIBigB
#tbm=isch&q=ve%C4%BEk%C3%BD+letn%C3%BD+karneval+senec&imgrc=btRxpi1mO5gIjM
%3A

https://www.google.sk/search?q=tureck%C3%BD+dom+senec&biw=1366&bih=664&source=l
nms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwioharssczKAhUHVxoKHY1RBNIQ_AUIBigB#imgrc=
-4Q2pe1kVAR1QM%3A

https://www.google.sk/search?q=Z%C3%A1lesk%C3%A1+divadeln%C3%A1+p%C3%BA%C5
%A5&biw=1366&bih=664&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjpwKDeksrKAhXGtQ
8KHS HvDe0Q_AUIBigB#imgrc=MAAJP0D3yCGw6M%3A

https://www.google.sk/search?q=zborov%C3%BD+dom+reca&biw=1366&bih=664&source=ln
ms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjWs_6dhMrKAhUCcQ8KHfGEAmoQ_AUIBigB#tbm=isch&q=
kost ol+reformovanej+cirkvi+reca&imgrc=3QfOTs4tLfbxkM%3A

http://www.ilka.sk/images/bg/korcek.jpg http://www.sdetmi.com/podujatia/detail/61/oazasibirskeho-tigra/ kde.sportujeme.sk
marianjuris.blog.sme.sk

Oficiálna webová stránka galérie Danubiana : http://www.danubiana.sk/
Oficiálna webová stránka mesta Pezinok : www.pezinok.sk

Oficiálna webová stránka mestskej časti Bratislava – Jarovce : www.jarovce.sk

Oficiálna webová stránka mestskej časti Bratislava – Nové Mesto : www.banm.sk

Oficiálna webová stránka mestskej časti Bratislava – Vajnory : www.vajnory.sk

Oficiálna webová stránka obce Čataj : www.cataj.sk

Oficiálna webová stránka obce Štefanová : www.stefanova.sk
www.apsida.sk

www.kastielvelkybiel.sk

www.atops-pozemky-senkvice.sk

www.litcentrum.sk

www.cykloturista.sk

www.mertus.sk

www.bratislava-travel.sk
www.datourinfo.eu

www.ludovakultura.sk
www.obnova.sk

www.duvystav.sk

www.sashe.sk

www.e-obce.sk www.e-slovensko.cz

www.turistika.cz

www.ephoto.sk

www.galeriaslovakia.sk www.kamnavylet.sk

www.kamzavinom.sk



www.slovakiana.sk

www.tvba.sk

www.zlavadna.sk
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Regionálna rozvojová agentúra Senec – Pezinok
Pražská 27, 811 04 Bratislava
Tel.: +421 2 20728392
GSM:+421 910 927151
info@rrasenec-pezinok.sk
www.rrasenec-pezinok.sk
www.facebook.com/Regionálna-rozvojová-agentúra-Senec-Pezinok
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