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V roku 2019 oslávila Bratislavská župa storočnicu. 
Je to iste veľká výzva byť županom práve v čase, keď 
sa tento úrad „dožíva“ takéhoto jubilea. Na čo ste 
najviac hrdý a ktoré doteraz zrealizované projekty 
považujete za najúspešnejšie?
Máme šťastie, že žijeme v regióne, ktorý ponúka svojim 
obyvateľom vysokú kvalitu života. Je mi cťou riadiť 
župu, ktorá disponuje takými veľkými devízami, ako je 
krásna príroda, výborné pracovné príležitosti, bohatá 
história či unikátne kultúrne a architektonické pamiatky. 
Od nástupu do úradu sa nám podarilo niekoľko veľkých 
projektov. Jednou z našich priorít je stredné školstvo. 
Podporujeme a motivujeme nových učiteľov, propaguje-
me naše študijné odbory, pokračujeme v rekonštruk- 
ciách župných zariadení a škôl.  
Opravili sme desiatky kilometrov regi-
onálnych ciest. V spolupráci s mestami 
a obcami sme otvorili nové prestupné 
dopravné terminály a záchytné parko-
viská. Pribúdajú aj cyklotrasy. Rozví-
jame prácu v Bruseli a na európskej 
pôde zastupujeme záujmy metropolit-
ných regiónov v oblasti čerpania eu-
rofondov. Denne robíme na tom, aby 
bol Bratislavský kraj naozaj to najlepšie 
miesto na život, a to pre mladých, 
starších, študentov, aktívnych senio-
rov, zdravých aj tých, ktorí sú na našu 
pomoc odkázaní.

Aké „zelené“ projekty podporuje 
župa?
Len v rámci Bratislavskej regionálnej 
dotačnej schémy sme za posledné štyri 
roky investovali viac ako 730 000 € 
do desiatok projektov, ktoré zlep-
šujú biodiverzitu a chránia životné 
prostredie. Pripravili sme Katalóg 

adaptačných opatrení, vďaka ktorým budeme vedieť 
lepšie reagovať na zmenu klímy. Podľa tohto katalógu sa 
riadia aj všetky rekonštrukcie našich školských zariadení 
a budov tak, aby boli v súlade s požiadavkami modernej 
doby. Rozpracovali sme projekt Ekocentra v Čunove, 
podporujeme ekologické formy dopravy a ekologické 
riešenie sme našli napríklad aj pri probléme s premno-
ženými komármi. Chceme, aby sme zanechali kvalitné 
životné prostredie aj generáciám po nás.

Kde v prírode v rámci nášho regiónu si radi 
oddýchnete vy?
Mojím obľúbeným turistickým cieľom je zrúcanina 
hradu Pajštún nad Borinkou. Aj keď je výstup v závereč-

nej časti trochu strmý, aj ja ako menej 
zdatný turista ho zvládnem do hodiny. 
Odmenou je krásny výhľad na Zá-
horskú nížinu, Karpaty i do údolia 
Stupavského potoka. Potom je to tiež 
Pečniansky les v Bratislave s romantic-
kými okruhliakovými plážami na bre-
hu Dunaja. Cyklistom odporúčam 
trasu popri Malom Dunaji, ktorú župa 
vybudovala v rámci projektu Danube 
Bike&Boat. Využiť môžu aj služby 
Malokarpatského expresu – autobusu, 
ktorý prepravuje aj bicykle – a na celej 
jeho trase máte o program postarané! 
V Malokarpatskom regióne sa treba 
ísť pozrieť na Veľkú homoľu s rozhľad-
ňou. Lákavý je, samozrejme, aj Vláčik 
Záhoráčik, Plavecká jaskyňa, jazerá 
v Senci, Cyklomost slobody, Habánsky 
dvor vo Veľkých Levároch a husa-
cina v Slovenskom Grobe. Síce sme 
rozlohou najmenší kraj na Slovensku, 
no v žiadnom inom nenájdete takú 
bohatú ponuku ako u nás.

Juraj Droba
predseda Bratislavského samosprávného kraja

Rozlohou sme 
najmenší kraj, ale 
nájdete tu všetko

Bratislava región
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Bratislavský kraj vás nadchne

V ruce držíte již třetí číslo Magazínu Bratislava region z turistické edice 
„Look at it!“. Za ty tři roky se nám dostalo velké množství nadšených 

a emotivních reakcí a my jsme rádi, že magazín ve čtenářích vyvolává 
pocit, že Bratislavský kraj musí vidět a zažít.

I já hodně a velmi rád cestuji a často chystám dovolené i pro své přátele. 
V loňském roce tedy naše cesta nemohla vést jinam než do Bratislavského 

kraje. Navštívili jsme spoustu krásných míst a dnes všichni vzpomínají 
na Bratislavu, historický Devín, adrenalinový speedboat, uměleckou 

Danubianu, ale i na gurmánské zážitky ve Slovenském Grobu nebo vinné 
degustace v Šenkvicích. Mí přátelé objevili, jaká krása se skrývá jen kousek 

za hranicemi, a chtějí přijet znovu. 
Věřím, že se i třetí ročník magazínu stane inspirací pro vaše dovolené, 

cesty a zážitky. Nechte se provést čtyřmi krásnými regiony – energickou 
Bratislavou, klidným Podunajskem, tajemným Záhořím a pohostinným 

Malokarpatskem. 

Příjemné čtení a pohodové cestování přeje

Ivan Marek
vydavatel turistické edice Look at it!

Doma sa snažíme už roky 
separovať a v poslednom čase 
najmä všetko zužitkovať. Učíme 
sa to, čo bolo pre našich dedkov 
a babky úplne prirodzené – použiť 
tú istú vec nanovo. Dnes sa 
tomu hovorí recyklácia a spolu 
s ochranou prírodných zdrojov sa 
stáva vo svete témou číslo jeden. 
Bratislava a okolie majú rovnakú 
ambíciu: pribúdajú „zero waste“ 
akcie a obchody, narastá počet 
„fresh marketov“, svoju cestu 
k nám si razia lokálni producenti, 
zvyšuje sa záujem o bikesharing, 
cestovať vlakom je opäť „cool“. 
Objavte našu prírodu, lesy 
pretkané turistickými chodníkmi, 
dobrodružné cyklotrasy či 
tematické náučné chodníky, 
ochutnajte regionálne špeciality 
a buďte „eko“ aj vy. Nie preto, lebo 
je to dnes „trendy“, ale preto, aby 
sa tu po nás páčilo aj budúcim 
generáciám.

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 
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Zuzana Fialová:
Keď sa pozriete 
správne, uvidíte 
diamant
Bratislavu a jej okolie pozná 
z rôznych perspektív: narodila 
sa tu, na trhu v Rači predávala 
broskyne, liezla po prašiakoch 
v meste aj po skalách v Sološnici. 
Ako malá sa hrávala napríklad 
na cintoríne na Kozej a o pár rokov 
tam randila. Dnes hrá pre nás 
všetkých v Slovenskom národnom 
divadle. Z divadelných dosiek našej 
najväčšej scény sa prihovára už tri 
dekády. Herečka Zuzana Fialová, 
ktorú fascinuje architektúra 
a umenie, veľa číta a cestuje, 
hovorí, že Bratislavu miluje. 
Chcete vedieť prečo?

Keď som vám telefonovala s prosbou 
o rozhovor, bolo to kúzelné... v jednej ruke 
ste mali mobil, v druhej zeleninový nákup, 
psa a kupovali ste neúdenú parenicu 
kúsok odtiaľto na trhu na Žilinskej. 
To všetko som sa za tú krátku chvíľu 
dozvedela... 
Tomu sa hovorí čaro mobilnej doby!

pokračovanie na str. 8
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Bratislava
krásna dievčina aj pôvabná stará dáma 

NIEKEDY SA JAVÍ AKO MLADÉ DIEVČA – 
NA HORIZONTE JEJ TVÁRE SA DO VÝŠKY ŤAHAJÚ 
ŽERIAVY, KAŽDÝ DEŇ JE INÁ. TÁ STARÁ DÁMA SA 
PRIZERÁ, ČO SA TO S ŇOU DEJE A ISTE MÁ VEĽA 
OTÁZOK. ZACHOVÁVA SI VŠAK SVOJU NOBLESU. 
AK JEJ VENUJETE SVOJ ČAS A VYPOČUJETE SI JU, 
ROZPOVIE VÁM VEĽA ZAUJÍMAVÝCH PRÍBEHOV. 

Foto: m-ARK
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A tak si vravím: máte rada trhy 
a ich atmosféru? 
Ja som predávala v Rači na trhu 
s mojou babičkou. Moji račianski 
starí rodičia boli kulaci a mali 
vinohrad, z ktorého museli odo-
vzdávať nejakú časť úrody do vi-
nárskych závodov a babička si pri-
vyrábala predajom na trhu. Často 
som chodievala s ňou a predávala 
gladioly, fazuľu aj chlpaté račianske 
broskyne. A to boli základy môjho 
„kolotočiarskeho života“, lebo keď 
sa už raz postavíte na trh a kričíte: 
Gladióóóle, fizóóóle, breskynééé, 
tak potom sa už nehanbíte ani 
v národnom divadle. Takže všet-
ky tieto dámy, ktoré tu predávajú 
na Žilinskej, mi pripomínajú moju 
babičku a je to určitý sentiment. 

Čo si tu kúpite, keď to vidíte 
na pulte? 
Tie chlpaté broskyne a struky 
na luskovú polievku, ale vždy sa 
teším aj z prvého predraženého 
hrachu aj z posledných tekvíc.  
Kupujem tu kvety do vázy aj sade-
nice. Teraz sa už teším na hríby. 

Váš otec bol známy československý 
horolezec. Pokoril Tatry, Alpy, 
liezol v Andách, Pamíre aj 
Hindukúši, bol na Mt. McKinley, 

spoluorganizoval výstup 
na Mt. Everest. Pokračovať by 
som mohla dlho. Asi ste mali 
dobrodružné detstvo, keď práve 
nebol kdesi na výprave? 
Detstvo nieee... 

A nevláčil vás po skalách 
a horách? 
Vláčil! Tu neďaleko od Bratislavy 
je Sološnica, kde sa lezie. 
Tam je nejakých osem veľmi 
pekných skalovýstupov a tam 
som začínala. Tiež sme veľa 
času trávili na chalupe mojich 
starých rodičov vo Vajnoroch 
pri jazere a na chalupe v Zázrivej 
na Orave. Zbierali sme žaby, 
jazdili na koňoch, oberali černice 
a také špinavé dieťa, ako som ja 
na fotkách z toho leta, som v živote 
nevidela. Rodičia mňa aj sestru 
permanentne hnali do hôr lyžovať 
a liezť, na turistiku. 

No a nie je to dobrodružné? 
Mne pripadá môj súčasný život 
oveľa dobrodružnejší! Napríklad 
až teraz v dospelosti môžem mať 
prvýkrát psa v posteli. To som mala 
v detstve úplne zakázané! Mám 
veľkého psa – weimara (weimar-
ský stavač – pozn. red.) a chodím 
s ním každý deň do lesa. Napríklad 

fantastický les máme v Dúbravke. 
Je to chránená krajinná oblasť s pia-
timi pásmami biotopov plus veľkou 
zvieracou oborou. Potom je super 
vybehnúť si na Kolibu a Kamzík, 
cez Biely Kríž až do Rače. A tiež 
milujem lužné lesy – tu v Petržalke, 
kde sme sa hrávali na tarzanov, je to 
fantastické!

Zmenilo sa to tam odvtedy veľmi? 
Je to tam prekrásne! Tam, kde boli 
lúky, rastú stromy, stromy, ktoré tam 
rástli, sú oveľa mohutnejšie, obrastá 
ich brečtan. A medzi jazerami, 
Malým a Veľkým Draždiakom, je 
niečo, čo mi pripomína vedome 
zanedbané časti Hyde Parku. Bola 
som šokovaná z toho, aký úžasný 
biotop máme okolo Petržalky. 
A na jednej lúke tam vysádzajú 
stromy s tabuľkami a menami 
osobností. Je tam napríklad Milka 
Vášáryová, Milan Lasica.

A vy? 
Ja tam ešte nemám strom. Týmto by 
som chcela poprosiť... a môj obľúbe-
ný strom je borovica. (smiech)

Prichádzajú dve dámy a chcú sa 
odfotiť. Náš rozhovor po chvíli 
pokračuje…

Bratislava má úžasné možnosti. 
Možno najväčšie z európskych 
hlavných miest. My ešte máme 
možnosť formovať svoj vizuál, preto 
aj apelujem na primátora Matúša 
Valla a ľudí okolo neho, aby vytvá-
rali a kultivovali verejný priestor. 
Mňa napríklad dosť trápi, že tu vedľa 
máme obrovské Gottko (Námestie 
slobody, kedysi Gottwaldovo ná-
mestie – pozn. red.), priamo na ňom 
je škola, ale trávnaté plochy nikto 
nevyužíva. Lavičky sú síce umelecké, 
ale v lete pália a v zime chladia. To je 
miesto, ktoré si zaslúži, aby ožilo. 

Čo by ste poradili: ako si užiť 
Bratislavu? 
Často je to naozaj o tom, že treba 
vedieť, ako užívať Bratislavu. 
Na niektoré časti mesta sa treba 
pozerať len vtedy, keď sa zošerí 
a zapadá slnko. Po niektorých 
mostoch treba chodiť až keď vy-
chádza slnko! Tu sa musíte naučiť, 
že kedy, pri akom svetle sa kam 
pozerať, a vtedy uvidíte diamant. 

Vašou domovskou scénou je 
Slovenské národné divadlo.  
Je to váš druhý domov? 
Áno, aj preto som si kúpila byt 
v lokalite, ktorá je tak blízko, že to 
mám do divadla napešo. Nechce 
sa mi totiž tráviť čas v zápche. Je 
to úplne proti mojej povahe, ale 
na tom mieste, kde som vo svojich 

16 rokoch začala svoju kariéru, tam 
by som ju chcela aj zavŕšiť. SND 
je asi jediný stabilný bod v mojom 
živote. (smiech) 

Čím to je? 
Asi je to najväčšia láska. A napriek 
tomu, že máme občas ponorku, 
myslím si, že tí ľudia s ktorými 
tam hrávam, sú najlepší vo svojom 
fachu u nás. 

My diváci vnímame SND zvonka, 
cez predstavenia. Aká je atmosféra 
vnútri? 
Mala som radšej Divadlo 
P. O. Hviezdoslava (DPOH – pre-
došlá scéna, kým neotvorili Novú 
budovu SND – pozn. red.), kde to 
bolo v zákulisí špinavé, maličké 
s linoleom na zemi a umakartový-

mi skrinkami v šatniach. Bolo to také 
natesnané, že sme si doslova videli až 
do výstrihov. Teraz máme omnoho 
kvalitnejšie zázemie, ale stáva sa, že keď 
nie som s niektorými kolegami v pred-
stavení, nestretnem ich, ako je rok dlhý. 
Vždy, keď mám možnosť, rada v DPOH 
hrám, lebo je to stredne veľká scéna 
a dá sa tam lepšie intonovať. 

Na aké predstavenie by ste pozvali 
našich čitateľov? 
S Milanom Lasicom hráme v Divadle 
L+S už 15 rokov predstavenie Iluzio-
nisti. Do DPOH by som ľudí pozvala 
na komédiu Pravda, ktorá otvorí čierne 
diery vášho vzťahu. Smejete sa, smejete 
a potom vám to doma dôjde. Super je 
aj Perníková dáma o Lize Minnelli a jej 
mame. V SND odporúčam za zimných 
večerov Ruské denníky, čo je moja 
srdcovka, a tiež predstavenie Rodáci, 
ktoré je o nás – o súčasnom Sloven-
sku. Z hľadiska idú celý čas rôzne vlny 
súhlasu a nesúhlasu a končí sa to vždy 
burácajúcim aplauzom.

Ďakujeme za rozhovor.

Zuzana Fialová (1974)  
je popredná slovenská herečka. 
Ukončila hudobno-dramatický odbor 
na Konzervatóriu v Bratislave a v roku 
1998 herectvo na činohernej fakulte 
VŠMU. Je dlhoročnou členkou Činohry 
SND, kde hrala napríklad v divácky 
úspešných divadelných inscenáciách 
Hypermarket, Iluzionisti, Tak sa na mňa 
prilepila, Faust I., II. a Bratia Karamazo-
vovci a iných. Za úlohu Lady Croomovej 
v hre Arkádia jej Literárny fond udelil 
v roku 2016 výročnú cenu v oblasti 
divadla, rozhlasu a dabingu. Vidieť ste 
ju mohli vo filmoch Obsluhoval jsem 
anglického krále (2006), Tango s ko-
mármi (2009), Lidice (2011), Dozvuky 
(2012), Čiara (2017), Sklenená izba (2019) 
či seriáloch Kriminálka Staré Mesto, 
Keby bolo keby (oba 2009) a ďalších. 
Zuzana Fialová získala cenu Talent roku 
2003, OTO (2006 a 2007) a trikrát bola 
nominovaná na divadelné DOSKY.
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MALOKARPATSKÝ EXPRES 
Veľká cesta  
Malými Karpatami 
Kraj ako z pohľadnice. Také sú Malé Karpaty, 
posiate lesmi aj vinicami, so svojimi pôvabnými 
mestami a dedinkami. S Malokarpatským 
expresom ich objavíte v spoločnosti 
sprievodcu aj v angličtine, prípadne v iných 
jazykoch. A, dokonca, Malokarpatský 
expres rád odvezie aj váš bicykel! 

Viac informácií a cestovný poriadok nájdete pred sezónou TU: 
www.bratislavskykraj.sk/cestovny-ruch.sk

Región ponúka naozaj pestré vyžitie. Či už inklinujete 
viac k histórii, športu, či ste sa vydali na gastropo-
tulky, alebo vás oslovila ponuka tunajších vinárov 
a chceli by ste sa o kraji, kde vzniká lahodný mok, 
dozvedieť viac, určite nasadnite na tento spoj.  
Cyklobus vychádza z Bratislavy po trase so zastáv-
kami vo Svätom Jure, Pezinku, Modre, na Zocho-
vej chate a Červenom Kameni. Premáva každú 
sobotu, nedeľu a počas štátnych sviatkov v letnej 
sezóne. Ako cestovný lístok môžete využiť aj 
Bratislava CARD City&Region, v rámci ktorej je 
preprava zadarmo. Sprievodca na požiadanie 
poskytne informácie o trase a cieľoch na nej. 
Turistický autobus Malokarpatský expres 
pripravuje Bratislavský samosprávny kraj aj 
na letnú sezónu 2020.

Viac info na: http://naucnechodniky.eu/category/SK-BL

NCH Národná prírodná rezervácia Devínska 
Kobyla

Bratislava – Devín, pod Devínskou Kobylou – Rovnica –  
– Lipové – Bratislava – Devínska Nová Ves – Sandberg 
Dĺžka: 4 km, čas: 2 h 
Popri hrade Devín očarí aj Devínska Kobyla s ojedinelou flórou. 
Pieskovcové steny Sandbergu obývajú živočíšne druhy prispôso-
bené na dlhodobé obdobia sucha. V tejto paleontologickej lokalite 
sa našli zuby žralokov, stavce veľrýb či kosti opíc. Kedysi sa tu ťažil 
vápnitý pieskovec a riasový vápenec. Sprevádzať vás budú infor-
mačné tabule a drevené prvky, vyskúšajte lesný a stepný chodník, 
paleontologické ihrisko a salaš.

NCH Záhorská Ves

Záhorská Ves: kompa – Hlavná ul. – Stupavská ul. 
Dĺžka: 2,5 km, čas: 2 h
Obec sa kedysi volala Uhorská Ves a jej obyvatelia Uhrané. 
Dnes tu preto nájdete Uhranské múzeum. Kompou sa cez rieku 
Morava dostanete do rakúskeho Angernu. Pozdĺž hranice uvidíte 
bunkre, ktoré boli súčasťou pevnostného systému vybudovaného 
v rokoch 1935 až 1938 ako odpoveď na mocenskú politiku Nemecka. 
Spoznáte tiež poklady národnej prírodnej rezervácie Horný les 
a mokrade CHKO Záhorie.

NCH Historické, kultúrne a prírodné 
pozoruhodnosti obce Dunajská Lužná 

Dunajská Lužná – Nám sv. Martina – Košariská – Hlavná ul. –  
– Jánošíkova ul. – Hornožitnoostrovná hrádza
Dĺžka: 3 km, čas: 1,5 h 
Zastavte sa pri Kostole povýšenia sv. Kríža s Lurdskou jaskyňou 
zasvätenou Panne Márii. V parku poteší oko rezbárska expozícia 
a na Lipnickej ul. sa dozviete viac o neogotickej zvonici. Obec pre-
slávili aj Kniežacie mohyly v miestnej časti Nové Košariská. Vzácnou 
je aj Kaplnka sv. Martina z 12. až 13. st. a svoje si pamätá aj kultúrna 
pamiatka Hornožitnoostrovná hrádza.

NCH Prírodným dedičstvom obce Šenkvice

Šenkvice – Obecná ľudová škola – Horný cintorín
Dĺžka: 1,08 km, čas: 1 h
Tradície života obce späté aj s vinohradníctvom a vinárstvom pre-
zentuje Obecné múzeum. V Šenkvickom háji s rozlohou 544 ha rastú 
vzácne stromy a súčasťou náučného chodníka sú aj informačné ta-
bule, predstavujúce zaujímavú históriu obce spojenú s chorvátskym 
obyvateľstvom. Na trase budete mať Starú školu, Kostol sv. Anny 
s hradbami, studňu, sochu Najsvätejšej Trojice a Kaplnku na Hornom 
cintoríne.

Naučné chodníky Bratislavského kraja
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Podunajský región

Rovina, ktorej tvár 
pomaľoval Dunaj svojou 

silou a zároveň krásou. 
Také je Podunajsko, ktoré 
navždy ostane vo vašich 

spomienkach. 
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Ak túžite po pocite slobody, 
objavte Podunajsko. Poženie vás 
vietor, ukazujúc cestu, na ktorej 
koniec ľudské oko nedovidí.

Niekedy vás tlačí, inokedy po hrádzi, 
ktorá si razí cestu Podunajskom, ťahá. 
Na korčuliach či bicykli – aktívny 
oddych si tu užijete dosýta. V niekto-
rých častiach sa zdržiavajú milovníci 
vodných športov, vo viac skrytých 
lokalitách rybári. Idúc cestami zeleným 
Podunajskom si treba pamätať, že skôr 
ako si túto oblasť začal podmaňovať 
človek, bol to domov rôznych živočí-
chov a rastlinstva. A ich z raja menom 
Dunajské Luhy nesmieme vyhnať. 
Krajina sa vám za to odvďačí spomien-
kami, ktoré neblednú. Celý región 
ponúka široké spektrum možností: 
návštevu technických pamiatok – 
vodných mlynov, oddych a zábavu 
v rekreačných a športových areáloch, 
zaujímavú históriu mestečiek a obcí, 
bohato zdobené kaštiele obkolesené 
parkmi, kde sa písali dejiny. Všade tu 
ste vítaní! 



14 15magazín LOOK AT IT magazín LOOK AT IT

Dunaj je skutočný európsky veľtok. Panuje širokému okoliu a nepoddáva sa. No my máme 
nielen ten známy, veľký Dunaj, ale aj ten s prívlastkom Malý. A napriek svojmu menu ponúka 
naozaj veľkolepé zážitky. 

Podunajsku, ktoré sa rozprestiera 
ďaleko za hranicami Bratislavské-
ho samosprávneho kraja (BSK), 
a zahŕňa aj Trnavský a Nitriansky 
kraj, je čo závidieť. Dunaj, ktorý 
regiónu dominuje, tu vytvára veľa 
možností, ako ho využiť na oddych 
a zábavu. O jeho majestátnosti 
a sile sa môžete presvedčiť najlepšie 
počas plavby loďou. Bratislavskú 
časť regiónu objavíte napríklad 
na trase Bratislava – Čilistov – 
– Čunovo/Danubiana a späť. Výlet 
nie je nutné absolvovať celý na lodi. 

V prístavoch môžete vystúpiť 
a užiť si, čo ponúka okolie, alebo 
časť trasy absolvovať na kolies-
kových korčuliach či bicykli 
po hrádzi. V Čilistove – časti 
Šamorína sa dá piknikovať, zájsť 
do reštaurácie či na zmrzlinu 
a okrem športovísk je tu aj mi-
nizoo. V Čunove zasa objavíte 
impozantnú galériu Danubiana 
Meulensteen Art Museum. 
O možnostiach prepravy loďou 
po Dunaji sa dozviete viac 
na stránke www.lod.sk. 

Cez Žitný ostrov 
na bicykli 
Z Bratislavy do Komárna vedie cez 
podunajské obce po hrádzi Dunaja 
a v jej tesnej blízkosti značkovaná 
časť Dunajskej cyklistickej cesty. 
Medzinárodný cyklochodník Eu-
roVelo 6 sa začína pri Atlantickom 
oceáne a končí sa až pri Čiernom 
mori. Diaľková cyklomagistrála 
dlhá 3 653 km vedie pozdĺž veľkých 
európskych tokov, akými sú Loira, 
Saôna, Rýn a Dunaj. Obľúbite si 
ju, pokiaľ si chcete krajinu naozaj 
vychutnávať bez väčších prevýše-
ní a námahy. Ideálne na cestnom 
bicykli. V Bratislave vedie od hra-
ničného priechodu Berg do Ču-
nova, po ľavom brehu Dunaja cez 
Prístavný most, popri lodenici, 
ďalej smerom na Hamuliakovo. 
Dole po prúde sa dostanete až 
k Vodnému dielu Gabčíkovo, ďalej 
je Medveďov, Zlatná na Ostrove 
a Komárno. Cyklotrasa opúšťa 
Slovensko v Štúrove na hranici 
s Maďarskom. 

S vetrom vo vlasoch
Pre spojenie vody a vetra si svojich 
priaznivcov našiel Dunaj aj medzi 

 do rajaZ civilizácie

kitesurfermi. Vodný raj objavili  
v Hamuliakove, kde krotia svoje 
„kajty“, teda v preklade do slovenčiny 
„drakov“. Ako sa im to darí, mô-
žete vidieť na ľavom brehu Dunaja 
s jedinečnými kitespotmi. Štart z nich 
nie je spoplatnený. Pláž v lokalite 
Hrušovská zdrž je možné – v časti vy-
hradenej pre vodné športy – využívať 
kedykoľvek za priaznivých podmie-
nok. Zázemie nečakajte, no bez toho 
sa správny kitesurfer s ohňom v srdci 
a láskou k vode predsa hravo zaobíde. 
Ideálny vietor v týchto končinách 
fúka na jar a jeseň. Jazdiť tu môžete 
až kým sa voda nepremení na ľad. 
Vodnú plochu využívajú aj windsur-
fisti, skútristi, člnkári, rybári a jachtá-
ri, ktorí tu majú svoje kluby. Nuž, ku 
ktorým z nich sa pripojíte? 

Dunajské ostrovy 
Keďže Malý Dunaj, Mošonský Dunaj 
a Dunaj vytvárajú najrozsiahlejšiu 
vnútrozemskú deltu v Európe, bola 
by škoda nevyužiť to. Cezhraničnú 
destináciu Dunajské ostrovy s jej 
prírodným a kultúrno-historickým 
bohatstvom môžete objaviť na bicykli 
a člne aj v rámci výstupov projektu 
Danube Bike & Boat. Tipy na to, ako 
aktívne stráviť čas v tomto nezame-
niteľnom kraji, získate aj na portáli 
www.danubeislands.sk. 

Jelka, foto: m-ARK

Rusovce, foto: m-ARK

Danubiana, foto: m-ARK

Foto: Zuzana Mundyová
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Malý Dunaj môžete splaviť aj na drevenej plti poháňanej 
malým motorom, ktorú ovláda pltník, alebo najnovšie 
na rýchlom motorovom člne. Z jeho paluby si viete 
pozrieť celý tok Malého Dunaja od Jahodnej až po jeho 
sútok s Váhom alebo aj ďalej do Komárna, a precítiť tak 
veľkosť našej najväčšej rieky. 

A nie je to len panenská príroda lužných lesov, ktorá sem láka 
malých aj veľkých. Na náučnom chodníku s názvom „Od mly-
na k mlynu“ sa totiž dozviete veľa zaujímavostí o mlynár-
stve a nie ľahkom mlynárskom chlebíku. To všetko priamo 
na miestach, ktoré sú presiaknuté históriou. Náučný chodník sa 
začína pri kolovom mlyne v Tomášikove. V polovici minulého 
storočia ešte tento mlyn mlel múku. Trasou dlhou 10 km sa pre-
plavíte asi za 90 minút. Končí sa v Jahodnej, pri mlyne, ktorý je, 
žiaľ neprístupný, ale odpočinúť si môžete v tunajšej reštaurácii 
Alba Régia. Keď prídete sem, budete o poznanie bohatší. Tento 
jediný náučný chodník na Slovensku po vode má totiž osem 
zastávok s osadenými informačnými panelmi o Malom Dunaji, 
lužných lesoch, meandroch, rastlinstve a živočíšstve či Žitnom 
ostrove. K dispozícii je aj informačná brožúra v troch jazykoch 
alebo si informácie načítate cez QR kód. Keď si doplníte v Ja-
hodnej energiu, odporúčame ešte vo výlete pokračovať do obce 
Dunajský Klátov pýšiacej sa mlynom rodiny Csefalvayovcov. 
Postavený bol po 1. svetovej vojne a mlelo sa v ňom do roku 
1941. Zasadený je do takého krásneho prostredia, aké poznáme 
len z rozprávok o vodníkoch. 

Všetko o Náučnom chodníku Od mlyna k mlynu,  
aj informácie o možnostiach splavu na pltiach nájdete 
na https://odmlynakmlynu.sk.

Pltníctvo na Malom Dunaji
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Foto: BSK

Na krásnom Malom 
Dunaji 
Malý Dunaj s dĺžkou 128 km, tečú-
ci miernym prúdom, je ideálnym 
miestom na splav aj s deťmi. Nemá 
totiž nebezpečné úseky. Jeho okolie 
je doslova oázou pokoja, a preto 
si ho za svoj domov vybralo veľa 
vzácnych druhov živočíchov. Či je 
to bocian biely, nutria riečna, alebo 
vydra, všetky tu môžete vidieť a po-
zorovať vo svojom prirodzenom 
prostredí. Rovnako je to miesto za-
ujímavej kveteny. Rastú tu horten-
zie popínavé aj agáty biele. Ak sa 
rozhodnete pre tento výlet, objavíte 
tu aj staré kolové mlyny. Kde sa tu 
zobrali a aký je ich pôvod? Pátrali 
sme po odpovediach a našli ich: 
takzvané lodné mlyny fungovali 
na Malom Dunaji už pred rokom 
1883. Ich koniec nastal po nástupe 
rakúskeho cisára Františka Jozefa I. 
na trón, keď sa začala industriali-
zácia monarchie. Plávajúce mlyny 
dostali stopku, lebo ohrozovali 
bezpečnú prepravu lodí. Tento zá-
kaz podnietil niektorých mlynárov, 
aby si postavili mlyny „zakotvené“ 
pri brehu. Postupne ich prejdeme 

niekoľko, no najprv sa musíme 
nalodiť. 

Splav, rybačka, pamiatky 
aj rybárske špeciality 
Do lode sa môžete posadiť v mest-
skej časti Bratislavy Vrakuňa, 
odkiaľ sa dostanete do Jelky. Práve 
tu sa nachádza romantický drevený 
kolový mlyn. Zrekonštruovaný 
mlyn víta návštevníkov od roku 
1995 sezónne od apríla do októbra, 
každý deň v týždni, v čase od 10.00 
do 18.00. V rámci projektu Danube 
Bike & Boat bol tiež zrevitali-
zovaný areál okolo mlyna, kde 

Kanoe aj všetky potrebné 
veci si môžete zarezervovať 
a objednať u nasledovných 
poskytovateľov služieb: 
www.splavma.sk
www.splavuj.sk
www.splavmalehodunaja.sk
www.vodnetury.sk
www.pozicovna-lodi.sk
www.lodenicazalesie.sk
www.malydunaj.com
www.canoetrips.sk
www.pozicovnalodi.sk
www.kanoing.sk
www.raftovanie.sk

NÁŠ TIP:

vznikol poľnohospodársky skan-
zen a informačné centrum. Tu sa 
tiež nachádza najnavštevovanejšie 
táborisko. V kempingu na brehu sa 
môžete venovať rôznym športovým 
aktivitám alebo si čosi opiecť pod 
zub, prípadne ochutnať z ponuky 
miestnych rybárskych reštaurácií. 
Tiež sú tu pekné miesta na rybárče-
nie – takpovediac trochu nadivoko. 
Dole môžete potom pokračovať 
smerom na vodné mlyny Tomášiko-
vo a Jahodná, ktoré sú už na úrovni 
mesta Dunajská Streda. 

Foto: m-ARK
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Akčné leto aj zima
Všetky tri miesta budete môcť navštíviť celoročne,  
napríklad aj pri návšteve mesta v čase niektorého 
z podujatí. Medzi stálice patrí Senecké leto, ktoré 
od roku 1990 otvára letnú turistickú sezónu na Slneč-
ných jazerách. Program pre všetky vekové generácie 
sa odohráva na dvoch pódiách a končí sa diskotékou 
s veľkolepým ohňostrojom pod holým nebom. Do det-
stva sa vrátite na Veľkom letnom karnevale – najväč-
šom podujatí svojho druhu na Slovensku. Oblečte si 
kostým a pridajte sa do karnevalového sprievodu aj 
vy! Pozvať vás chceme aj na tradičnú májovú súťaž vo 
varení guláša, keď sa z kotlíkov mestom šíri omamná 
vôňa mäsa, zeleniny, zemiakov a korenia. A nesmieme 
vynechať medzinárodné stretnutie ľudových remesel-
níkov – festival Ľudové umelecké remeslá. Milovníci 
dychovej hudby si prídu na svoje na Seneckom festivale 
dychovej hudby, kde tradične vystupuje aj dychová 
hudba Senčanka, bábkari, herci z pouličných divadiel, 
akrobati, žongléri, tanečníci a ďalší umelci zabávajú 
mesto počas Slnečného festivalu. No a každý, kto rád 
ochutnáva víno pri živej hudbe, je vítaný na Seneckom 
vínnom festivale.

VITAJTE V SENCI!
Mesto, kam chodíme za slnkom, teplom 
a oddychom, nikdy nespí. A to nielen v lete, 
keď sa tu koná množstvo obľúbených podujatí, 
ale ani cez rok. 

S dotykom slnka na perách
Najnovšie tu pracujú hneď na niekoľkých projektoch. 
Prvým je rekonštrukcia seneckej synagógy, pri ktorej sa 
podarilo objaviť pôvodnú studňu aj zostatok pôvodných 
základov vyvýšeného miesta v synagóge, ktoré sa nazýva 
bima. Ak všetko pôjde tak, ako má, secesná synagó-
ga s orientálnymi prvkami by mohla byť dokončená 
koncom roku 2020. Synagóga prestala slúžiť svojmu 
pôvodnému účelu po 2. svetovej vojne, keď sa počet 
členov seneckej židovskej náboženskej obce značne 
zredukoval. Po novom bude objekt slúžiť celoročne ako 
multifunkčné kultúrno-spoločenské centrum. V tomto 
novom bezbariérovom kultúrnom svätostánku budú 
hosťovať speváci, herci aj výtvarníci. Priestor dostanú 
prednášky, konferencie a festivaly. Opravu národnej 
kultúrnej pamiatky financuje Bratislavský samosprávny 
kraj, ktorý sem plánuje umiestniť dlhodobú expozíciu 
dejín židovskej kultúry bratislavského regiónu. Okrem 
synagógy dostáva nový šat aj blízka záhrada, kde si pod 
stromami oddýchne snáď každý. A čo ostatné dva pro-
jekty? Mestskému múzeu so sídlom v Tureckom dome 
pribudlo koncom roka 2019 jedno podlažie, ktoré bude 
dejiskom aktuálnych výstav a rôznych projekcií.  
Novinkou roku 2020 má byť Hasičské múzeum.
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Zážitok z kvalitného vína si ale môžete v Senci 
dopriať počas celého roka, a to vo vínnej pivnici 
Jungpereg 1632. V dome kedysi panského debnára 
ponúkajú z domácej produkcie napríklad odrody 
Müller Thurgau, Irsai Oliver alebo Rizling vlašský. 
Záujemcovia sa môžu navyše stať členmi Jungpereg 
clubu, ktorý je určený všetkým so záujmom o vínnu 
kultúru. Na podujatiach pre členov preniknete 
do umenia degustácie vína v spojení s výbornou 
gastronómiou. Ďalšou zaujímavosťou je možnosť 
uskladniť si vlastné víno v pivničnom boxe. Svoju 
kóju uzamknutú štýlovou mrežou si tu prenajmete 
za ročný členský poplatok. 

ZA DOBRÝM VÍNOM
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Radosť
Legendárne Slnečné jazerá nedostali svoje 
pomenovanie náhodne. Oblasť Senca patrí 
k miestam s najväčším počtom hodín slnečného 
svitu u nás. Presnejšie je to asi 2200 hodín za jeden 
rok! Na 100 hektároch vodnej plochy si môžete svoj 
sen o úžasnej letnej dovolenke splniť aj vy! 

s chuťou H2O

Fo
to

: V
id

eo
Fl

y



22 23magazín LOOK AT IT magazín LOOK AT IT

Zlatá epocha Slnečných jazier sa 
začala písať v 60. rokoch minulého sto-
ročia, keď sa udomácnil aj ich názov. 
Zvíťazil v súťaži, na ktorú si už možno 
dnes len ťažko niekto spomenie, no 
na to, čo zažijete v tomto letovisku, sa 
len tak ľahko nezabúda. 
Samozrejme, najväčší raj je to pre 
plavcov a milovníkov vodných športov. 
Priestranný areál Slnečných jazier 
sa však pýši aj zelenými plážami 
a bohatými možnosťami voľnočaso-
vých aktivít. Okrem športovísk pre 
tenistov, plážových volejbalistov či 
futbalistov je tu aj priestranstvo pre 
vodný futbal, požičovňa športových 
potrieb a detské ihriská. V okolitých 
hoteloch a ubytovacích zariadeniach 

si môžete otestovať, ako vám ide bowling, 
kolky, biliard, squash, minigolf, šípky 
alebo stolný tenis. V ponuke niektorých 
nájdete aj wellness služby, masáže alebo 
posilňovne. Na severnej strane areálu 
sa navyše nachádza obľúbený aquapark, 
kde sa na šmykľavkách vybláznite či 
máte 5, alebo 50! No pokiaľ ste si neprišli 
zvyšovať hladinu adrenalínu v krvi, túžite 
po pokoji a tichu, dajte sa na rybolov. 
Na takej veľkej ploche, akou disponujú 
Slnečné jazerá, sa isto nájde miestečko 
aj pre vás. Veľkoleposť Slnečných jazier 
môžete obdivovať aj z brehu, napríklad pri 
jazde na bicykli alebo kolieskových korču-
liach, prípadne z pohodlia vláčika menom 
Holiday Express. Počas turistickej sezóny 
vozí turistov na trase dlhej 7,3 km. 
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Svoj výlet začnite pri lávke cez 
Čiernu vodu v centre Bernoláko-
va – obci, ktorú kedysi vlastnili 
rôzni zámožní páni. Medzi nimi 
aj Esterháziovci a práve gróf Jozef 
Esterházi tu v rokoch 1714 až 1722 
nechal vybudovať barokový kaštieľ 
s francúzskym parkom a Kaplnkou 
sv. Anny. Dnes sa v ňom nachádza 

Čiernou vodou za poznaním

Náučný prírodopisný chodník Čierna voda vás zavedie 
z Bernolákova do Novej Dedinky popri toku Čiernej vody. 
Prevýšenie je nulové a trasu dlhú asi 4,5 km zvládnete peši 
za hodinu. Chodník využívajú aj cyklisti. 

reštaurácia pomenovaná podľa 
cisárovnej Márie Terézie, ktorá 
osobne miesto navštívila. Do Novej 
Dedinky sa dostanete popri Čiernej 
vode, ktorá pramení v Malých Kar-
patoch a ústi do Malého Dunaja pri 
Tomášikove. Dĺžka toku je 113 km 
a na Podunajskej rovine vytvára 
meandre. V poli, kúsok od Novej 

Dedinky, stojí od začiat-
ku 13. storočia kostol. 
Pôvodne išlo o románsku 
stavbu, neskôr prestava-
nú v štýle gotiky. Kedysi 
kostol zdobil obraz, ktorý 
dnes uvidíte v kostole 
sv. Filipa a sv. Jakuba 
apoštolov v Novej Dedin-
ke. Na trase je jedenásť 
zastávok, tabule opisujú 
miestnu faunu a flóru.

Na okraji Bernolákova sa nad riekou 
Čierna voda týči zrúcanina hradu Čeklís, 
čo je dávnejší názov obce. Hrad vznikol 
zrejme v 13. st. a bol z neho výborný 
výhľad na Bratislavu aj Podunajskú nížinu. 
Zánik hradu sa datuje asi do 16. storočia. 
Začiatkom toho minulého bol na mies-
te zrúcaniny navýšený kopec. Vodáreň 
v tvare hradnej veže, ktorú tu umiestnili, 
sa však pomaly tiež rozpadáva. 

NÁŠ TIP
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Kaštieľ dal pred 250 rokmi postaviť 
barón Ján Jeszenák na okraji obce 
na vyvýšenine zvanej Majorháza, 
v preklade statok. Po rode Jeszenákov-
cov sa stalo panstvo dedičným majet-
kom rodu Dráškoczyovcov. Postupom 
času sa vzhľad kaštieľa menil, pribudla 
napríklad kaplnka zasvätená anjelom 
strážnym. Slúžil ako lazaret aj polep-
šovňa a dnes, po 250 rokoch od vý-
stavby, je z neho opäť čarokrásne sídlo. 
Genia loci mu dodáva 17-hektárový 
anglický park, kde sa darí nielen drevi-
nám, ale aj zveri. Okrem 150-ročných 
borovíc čiernych zaujme vzácne ginko 
dvojlaločné s obvodom kmeňa 280 cm. 
Deti poteší obora s danielmi, ktorá 
sa každý rok rozrastá. Ak budete mať 
šťastie, možno v tunajšom amfiteátri 

Elegancia a noblesa sa stali synonymom pre zrekonštruovaný 
kaštieľ na okraji Bratislavy, Art Hotel Kaštieľ Tomášov, ktorý 
návštevníkov zaujme svojou bohatou históriou. 

Art Hotel Kaštieľ**** 
Tomášov Majorháza 1, 900 44 Tomášov 
tel: +421 2 209 093 00 
e-mail: recepcia@hotelkastiel.sk
www.hotelkastiel.sk

zažijete aj nejaké hudobné, scénické 
alebo filmové predstavenie. Samotné 
dejiny tohto miesta môžete spoznať 
počas prehliadky niekoľkokrát ročne 
na požiadanie a počas súkromných 
podujatí. Okrem rodinných výletov je 
kaštieľ vhodným miestom na organi-
záciu svadieb, osláv, ale aj firemných 
akcií, ako sú konferencie, teambuildin-
gy či firemné prezentácie. 

Oddych aj zábava
Kaštieľ tiež ponúka širokú paletu mož-
ností športového vyžitia a oddychu. 
V záhrade na vás čakajú ruské kolky 
a šachovnica. Alebo dáte prednosť 
FootGolfu či Adventure golfu? Una-
vení potom môžete v lete zrelaxovať 
vo vonkajšom vyhrievanom bazéne 

a stratenú energiu získate aj vo wellness 
centre. Pôžitok chutí si doprajte v reštaurácii 
Regnum, ktorej menu je zostavené z najlep-
ších monarchistických špecialít. Aristokratický 
zážitok ešte umocní návšteva vínnej pivnice. 

Pod krídlami anjelov strážnych
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A čím je tento deň taký výnimočný? 
Je to deň plný dobrej nálady v spoloč-
nosti kreatívnych ľudí. V záplave origi-
nality je veľmi ťažké povedať, čo sa vám 
vlastne páči najviac, lebo za každým 
malým kúskom sa skrýva milý nápad 
a šikovnosť jeho tvorcu. Či je to kytica 
z poľných kvetov, plstená kabelka, dre-
vená brošňa, sponka do vlasov, ručne 

Kreatívny piknik v Hrubej Borši
Sú také dni, ktoré by nemali trvať len 24 hodín. Jeden taký sa koná 
aj v Hrubej Borši, a keď sa skončí, treba čakať celý ďalší rok, kým sa 
zopakuje. Všetci ho tu poznajú ako Kreatívny piknik a ten tohtoročný sa 
bude konať v júni.

maľovaná hodvábna šatka alebo smalto-
vané náušnice. Tento rok sa bude konať 
už 9. ročník tohto vydareného podujatia 
a v areáli rodinnej farmy, ktorej najväčšou 
pýchou sú kone, ho môžete zažiť aj vy. 
Okrem školy jazdeckého póla tu nájdete 
aj minizoo, kde ste vítaní celoročne. 

www.kreativnypiknik.sk

V ostatných rokoch sa veľa hovorí 
o tom, ako včelstiev vo svete 
ubúda. V Kráľovej pri Senci majú 
včely radi a vytvorili tam pre ne 
bezpečný a láskyplný domov. 

Nájdete tu totiž včelársky skanzen,  
ktorý je najstarším včelárskym 
múzeom v Strednej Európe. Tešte sa 
na zaujímavé exponáty, vďaka ktorým 
lepšie pochopíte kolobeh života včelára 
aj život včiel. Medomety, lisy na me-
dzistienky a rôzne včelárske pomôcky 
dokumentujú potreby včelárov v rôz-
nych dejinných obdobiach. Súčasťou 
expozície sú aj unikátne zbierky rôz-
nych typov úľov. A dokonca tu uvidíte 
aj jeden veľmi netradičný včelí domov: 
prezradí ho bzukot včiel, ktorý vás 
privedie až k soche sv. Ambróza, patró-
na včelárov. Pozývame vás aj na ochut-
návku včelích produktov. V areáli sa dá 
ubytovať, občerstviť, založiť si táborák 
aj ísť na ryby.

Vitajte v medovom raji

Múzeum včelárstva na Slovensku, Skanzen 
900 50 Kráľová pri Senci 
www.vcelarskapaseka.sk
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Dunaj tam je široký, nebo vysoké a v duši nájdete pokoj. 
Miesto, na ktoré sa teraz vyberieme, oplýva pozitívnou 
energiou a rozmazná všetky vaše zmysly. 

INFOLINKA: +421 313 262 000
info@x-bionicsphere.com
www.x-bionicsphere.com

x-bionic® sphere, ktorý nájdete 
v Šamoríne, je výnimočný viacúčelový 
rezort a je stelesnením vášne pre šport. 
Je to miesto, na ktorom môžete pocítiť 
chuť víťazstva a úspechu, ale aj výbor-
ne aktívne zrelaxovať a zabaviť sa.
Najväčším celoročným lákadlom 
rezortu sú bazény a vodný svet. Vnútri 
je k dispozícii plavecký bazén s dĺžkou 
25 m, náročnejším plavcom odporúča-
me vyskúšať si vonkajšiu olympijskú 
„päťdesiatku“. Po dobrom tréningu si 
isto výborne oddýchnete v prieplavo-
vom bazéne s príjemnou teplotou 35 °C. 
Vodné chrliče a dýzy vám pomôžu 

Dobrodružstvo pre všetky 
deti
V areáli sa nachádza aj veľkorysé ihrisko – 
AdventureLand. Z tohto dobrodružno-
-náučného vonkajšieho ihriska s plochou 
takmer 14 árov si deti, ale aj dospelí 
odnášajú nezabudnuteľné zážitky. Leto tu 
je úžasné aj vďaka množstvu atraktívnych 
detských programov a atrakcií, ktoré sú 
zvolené tak, aby u detí rozvíjali jemnú aj 
hrubú motoriku. 

Zábava aj workout
Rezort ponúka aj ďalšie športové a kultúrne 
vyžitie. Ak máte chuť na trochu workoutu, 
zacvičte si v tunajšom trojpodlažnom Gyme, 
jednom z najlepšie vybavených fi tnesscen-
tier na Slovensku. Rozdelené je na silovú 
zónu a kardiozónu s možnosťou skupino-
vých tréningov. 

Komu je bližší bowling alebo biliard, 
partičku si s priateľmi či kolegami 
môže rozdať v Legends’ Bare pri drin-
ku. No a v ponuke je aj Tuli® Cinema, 
kde si fi lmy pozriete priamo z pohodlia 
mäkkých Tuli vakov. 

S vetrom vo vlasoch 
V x-bionic® sphere majú aj skvelý 
wellness, no skôr ako tam zájdete, 
určite si požičajte bicykel alebo 
kolobežku a preskúmajte okolie. 
Vyjdite si na hrádzu a nechajte sa hnať 
dunajskými vetrami. Rovinatá krajina 
v spojení s riekou ponúka nádherné 
prírodné scenérie. 

Nekonečná pohoda
Po náročnom dni alebo veľkom špor-
tovom výkone si určite doprajte čas 
pre seba v x-bionic® wellness sphere. 
Na výber je tu sedem druhov sáun 
vrátane prvej ázijskej sauny na Slo-
vensku, biosauny či exteriérovej fín-
skej sauny, parnej sauny, infrasauny, 
soľnej jaskyne a parnej bylinkovej 
sauny. Telo si schladíte v exteriéro-
vom ochladzovacom bazéne a potom 

príjemne zrelaxujete v tepidáriu či 
troch vírivkách. Unavené nohy vám 
poďakujú aj za Kneippov kúpeľ. 

Gurmánske hody 
K luxusnému zážitku patrí, samozrej-
me, aj výberová kuchyňa. Dopriať 
si chutný zážitok a navyše vidieť 
prípravu ázijských špecialít na vlastné 
oči sa dá v reštaurácii APANI®. Tá je 
ako stvorená pre milovníkov japonskej 
kuchyne alebo tých, ktorí sa ju práve 
rozhodli objaviť. Ďalšou skvelou voľ-
bou je Farrier’s Steak House – reštau-
rácia s originálnym interiérom v jaz-

deckom štýle, kde si určite pochutíte 
na steakoch, ale aj na zeleninových 
pokrmoch. Tajomstvom šéfk uchára 
sú kvalitné suroviny a toskánska pec 
na prípravu mäsa. Toto miesto sa tiež 
stáva akýmsi epicentrom účastníkov 
a divákov jazdeckých pretekov, ktoré 
sa tu konajú niekoľkokrát do roka. 

Z konského sedla
Dívať sa na svet z konského sedla 
nie je súdené každému, ale pokiaľ 
milujete kone a radi ich pozorujete pri 
strhujúcich výkonoch, potom určite 
nevynechajte niektoré z podujatí, 
ktoré sa každoročne konajú v x-bio-
nic® equestor sphere. Tento jazdecký 
areál býva dejiskom národných aj 
medzinárodných pretekov v skoku 
na koni a vo vytrvalostnej jazde. Areál 
svetového formátu má dvere otvore-
né od skorej jari do neskorej jesene. 

s názvom x-bionic® sphere

Vkročte do raja 
výborne sa zregenerovať a na divokej 
rieke sa zasa dosýta vybláznite. 
Garanciou super zábavy sú aj tunajšie 
tobogany – dva vnútorné a dva vonkaj-
šie – plus rodinná šmykľavka. Deti milujú 
aj interiérový a exteriérový bazén, oba 
s teplotou 33 °C. No a v lete skvelej 
zábave kraľuje Aquatic Ninja – prekáž-
ková dráha inštalovaná vo vonkajšom 
olympijskom bazéne. Počas teplých 
mesiacov je areál x-bionic® sphere 
dokonalým rajom pre rodiny s deťmi. 
Tvorí ho veľa trávnatých plôch, ležadiel 
aj tieňa, vonkajšie gastroprevádzky 
a športoviská.

x-bionic® sphere predstavuje originálnu 
príležitosť na organizáciu fi remných akcií aj pre 
tých najnáročnejších. K dispozícii je 12 kongreso-
vých a konferenčných sál vybavených najnovší-
mi technológiami. Najväčšia sála má kapacitu 
600 miest, celková kapacita je 1850 miest. 
V ponuke sú aj zasadačky pre menšie skupinky. 
V hoteli sa môže ubytovať až 1000 hostí.

KONGRES NA NAJVYŠŠEJ ÚROVNI

Foto: x-bionic® sphere
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Bratislava
Energia, ktorá k vám bude prúdiť 
na tomto mieste, je neopakovateľná. 
Zastavte sa na okamih. Tento 
moment patrí iba vám. 

Pulzujúca a dynamicky sa rozvíjajúca. 
Taká je Bratislava, ktorá ešte stále ponúka 
pocit familiárnosti, akú poskytujú len 
malé veľkomestá. 

Očarí vás svojím úzkym spojením s Dunajom, 
pri ktorom vyrástla nová časť mesta, ale 
na ktorom sa „plaví“ aj unikátna stavba: 
Múzeum moderného umenia Danubiana. 
Hlboký vnútorný zážitok tu prežije každý 
milovník výtvarného umenia a architektúry. 
Bratislava ale pozýva aj fanúšikov opery, 
baletu, fi lharmónie a samozrejme, divadla. 
To najväčšie – Slovenské národné divadlo – 
dokonca oslavuje tento rok storočnicu. Nudiť sa 
nebudete ani v prípade, ak preferujete športy, 
adrenalínové zážitky a radi spoznávate prírodu 
či dejiny. Keď sa v romantickom centre nasýtite 
histórie, určite sa vydajte za jeho hranice, kde 
sa pozriete zoči-voči Bratislave 21. storočia. 
A verte, že čas strávený v meste na Dunaji sa 
vryje do tej časti vašej pamäti, kde uchovávate 
tie najkrajšie spomienky.
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Na sklonku roku 2018 ste sa stali primátorom. 
Dovtedy sme vás poznali ako architekta, aktivistu 
a muzikanta. Ako vnímate naše hlavné mesto dnes, 
po roku vo funkcii?
Rovnako ako predtým. Žijem v tomto meste, chodím 
po meste rovnako, ako som chodil predtým ako archi-
tekt, muzikant alebo aktivista. Stále vidím jeho veľký 
potenciál, ale aj nedostatky, ktoré mi nedávajú spať. 
Čo sa zmenilo, je, že už nemôžem nadávať na iných, 
keď niečo nefunguje, keď sa pri rekonštrukcii cesty 
alebo chodníka zanedbajú detaily, keď nie je odhrnu-
tý sneh alebo vyčistené smetné koše. To je základný 
rozdiel. Ale plán zmeny mesta, ako sme ho spolu 
s vyše 70 odborníkmi napísali v Pláne Bratislava, stále 
platí a nemám čo na ňom meniť ani dnes. Vnímam 
aj to, že efekty krokov, ktoré robíme, neprídu okam-
žite a nie všetky vidieť hneď. Pripravujeme viacero 
architektonických súťaží, ktoré zmenia kvalitu verej-
ných priestorov v meste, na Námestie SNP a Kamenné 
námestie, na kúpele Grössling a ďalšie. V minulom 
roku sme začali pripravovať súťaž a rokovať s develo-
permi o rozšírení fondu nájomných bytov, ktoré bude 

vlastniť mesto. Rozbehli sme prípravu veľkého projektu 
výsadby stromov v meste. Vo veľkom sme sa pustili 
do zvýšenia bezpečnosti na Obchodnej ulici. A me-
dzitým sa snažíme zlepšovať služby, ktoré poskytuje 
mesto. Makáme na tom, aby sme naše plány premenili 
na realitu a aby sme potenciál nášho mesta využili pre 
všetkých Bratislavčanov a Bratislavčanky.

Bratislava má ambíciu byť „zeleným mestom“ s čím 
súvisí obmedzenie osobnej a podpora hromadnej, 
resp. alternatívnej dopravy. Plány máte smelé. Čo sa 
už podarilo a čo obyvateľov a návštevníkov ešte čaká?
Tlak verejnosti na rýchle výsledky je veľký, ja mu 
absolútne rozumiem, ale my komunikujeme realitu. 
Nechcem sa vydať cestou populizmu a sľubovať hory- 
-doly. Doprava v Bratislave je obrovský problém, ktorý 
sa ale nepodarí vyriešiť, pokiaľ nezačne klesať počet 
áut v meste. K tomu smeruje parkovacia politika, 
ktorú sme už schválili, k tomu smeruje vyznačovanie 
buspruhov a rekonštrukcie električkových radiál, ktoré 
sme v minulom roku rozbehli. Pripravujeme projekty 
na segregované cyklotrasy, nakupujeme nové autobu-
sy MHD, budeme kupovať aj električky. A v nejakom 
čase všetky tieto opatrenia spolu zaklapnú a prinesú 
výsledky.

Kde si v Bratislave viete oddýchnuť a vyčistiť si hlavu? 
Ja milujem hlavne prechádzky v Horskom parku 
a Malé Karpaty. Tam som vždy, keď mám čas 
a potrebujem nabrať energiu.

Ďakujeme za rozhovor.

Primátor
Matúš Vallo: 
Potenciál mesta 
chceme využiť 
pre všetkých
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Foto: VideoFly
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Naša krásna 
Európanka

Bratislava má svoju neopakovateľnú atmosféru v každom ročnom 
období. Svoj výlet po nej môžete začať kdekoľvek a stihnete toho 
veľa. Pri starostlivom plánovaní aj všetky mestské dominanty či 
miesta, ktoré naozaj stoja za to. 

Bratislava

Začnite napríklad pri Michalskej 
bráne – jedinej zachovanej bráne 
mestského opevnenia zo 14. st., pod 
ktorou sa nachádza mosadzný 
kilometrovník ukazujúci vzdialenosť 
do 31 svetových metropol. Teraz sme 
ale v Bratislave, tak si ju poďme užiť! 
Z hornej terasy Michalskej veže vo 
výške 51 m si doprajte magický výhľad 
na Staré Mesto. Odtiaľto budete mať 
centrum ako na dlani. Pri prechádzke 
starými uličkami a na námestiach 
vám spoločnosť budú robiť sochy živé 
i neživé. Najfotografovanejšími sú 
Čumil a Schöne Náci. Zistíte aj, že 

palácov tu máme ako maku, no katedrá-
lu iba jednu. Zasvätená je sv. Martinovi, 
koruna na jej veži upozorňuje, že práve 
tu korunovali uhorských panovníkov 
vrátane Márie Terézie. Korunovačnú 
atmosféru zažijete v meste aj dnes počas 
Bratislavských korunovačných dní 
s množstvom sprievodných podujatí. 
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Keď mesto ožije
Kedysi mesto ožívalo najmä počas 
trhov a, samozrejme, vravu bolo počuť 
najmä z Korza. Jeho trasu prezrádza 
po zotmení laserový lúč smerujúci 
z južného okna Michalskej brány. Dnes 
je rušno aj na Hviezdoslavovom a Hlav-
nom námestí a v ich okolí, kde sa počas 
roka konajú rôzne podujatia. Obľube sa 
tešia napríklad Dni majstrov ÚĽUV, 
keď sa do mesta vrátia remeselníci. 
Oslavou hudby je festival Viva Musi-
ca!, ktorý prináša klasiku na netradičné 
miesta. V zime sa tu zasa stretávame 
na vianočných trhoch a nový rok víta 

Bratislava už tradičným ohňostrojom 
a kultúrnym programom. 

Na dobrých adresách
Viechy, kaviarne s terasami, pivárne, 
reštaurácie s bohatou ponukou aj 
streetfood, lesopark či mestská 
záhrada – to všetko je Bratislava. 
A, samozrejme, hrad! Ten Bratislavský 
sa vám za návštevu odvďačí nielen 
výhľadmi, ale aj bohatými zbierkami 
a výstavami SNM – Historického 
múzea, ktoré v ňom sídli. Na jeseň 
vás sem pozývame na Slovak Food 
Festival – najväčší piknik v meste!

NÁŠ TIP:
BIELA NOC
A ak poznáte „Biele noci“ z pera 
F. M. Dostojevského odohrávajúce sa 
v Petrohrade, vedzte, že jednu Bielu 
noc máme aj v Bratislave. Má podobu 
u nás najväčšieho festivalu súčasného 
umenia. V meste počas neho uvidíte 
mnoho originálnych vizuálnych inštalácií. 

DOBRÝ TRH
Jakubák – Panenská ulica a Stará tržnica – 
tam všade môžete štyrikrát ročne zažiť 
Dobrý trh s ambíciou byť zero waste. 
Zoženiete tu kvalitné potraviny, originál-
ne dizajnérske počiny, zažijete workshopy, 
koncerty či diskusie. 

B
ie

la
 n

oc
, f

ot
o:

 B
SK

Fo
to

: w
w

w
.b

ra
tis

la
va

.s
k

B
ie

la
 n

oc
, f

ot
o:

 B
SK

 3
×
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Korunovačné slávnosti, foto: Karol SrnecFestival Viva Musica!, foto: BSK

Vitajte na bratislavských 
vianočných trhoch 
v duchu „zero waste“
Čas, keď sa rozozvučia zvončeky a ulicami mesta znejú koledy – 
to sú tie dni, na ktoré sa v Bratislave všetci tešíme. Odratúvame 
dni a hodiny do Vianoc a v duchu týchto veľkých sviatkov sa 
stretávame pri rozžiarenom vianočnom stromčeku. 

Túto krásnu tradíciu sa mesto snaží 
inovovať, a tak pripravilo nový koncept 
vianočných trhov. Každoročné podujatie 
je teda viac zamerané na kvalitné, 
ekologické, bezpečné, ale i vizuálne 
vyhotovenie so sprievodným programom. 
Gurmánske hody najnovšie sprevádza 
snaha mesta nevytvárať zbytočný odpad. 
Používajú sa teda výlučne vratné poháre 
a kompostovateľný riad. V predaji sú, 
samozrejme, aj tradičné vianočné jedlá, 
vianočné ozdoby či drobné výrobky 
remeselníkov, ktoré výborne poslúžia aj 
ako vianočné darčeky s puncom originality. 
Vianočné trhy v Bratislave sú preto ukážkou 
toho, že kvalita môže ísť ruka v ruke 
s ekologickými riešeniami a snahou znižovať 
podiel na tvorbe komunálneho odpadu.
Viac info nájdete na: www.bratislava.sk

Zeppelin Cafe & souvenirs
Sedlárska 10, 851 01 Bratislava 
tel.: +421 911 110 287
pondelok–nedeľa: 8.30–22.00
www.zeppelincafe.sk

Zuzana Baloghová inovuje tradície

Foto: Zeppelin Cafe & souvenirs

V Zeppelin Cafe and souvenirs sa človek 
cíti ako na návšteve u priateľov, vediac, 
že domáca pani vždy pripraví výborný 
koláč alebo geniálnu tortu. Ako sa 
zrodila myšlienka mať vlastnú kaviareň 
a piecť podľa vlastných receptov? 
Som z piatich detí a moja mamina je 
pre mňa dokonalá kuchárka a cukrárka. 
Povedala som si: Prečo neponúknuť ľuďom 
to, čo im pripomína detstvo? Tak to prišlo. 
Základom boli babičkine recepty. 

Viem, že cukrárstvo je vaša vášeň 
a milujete inovácie... 
Áno, mám za sebou veľa kurzov, úplne som 
prepadla práci s čokoládou. Som extrémne 
netrpezlivá a neustále skúšam nové trendy 
v pečení a zdobení. Aj vďaka tomu vznikol 
nejeden z päťdesiatky koláčikov vrátane 
bezlepkových a bezlepkovo-bezlaktózových, 
ktoré v Zeppeline ponúkame. Keď však 
robím sama na objednávku, najradšej mám, 
keď mi dá zákazník tému a voľnú ruku. 

Kaviareň a cukráreň Zeppelin 
Cafe and souvenirs získala 

v rokoch 2016 až 2019 Certifikát 
výnimočnosti od Trip Advisoru

Každý úspech motivuje, každá pochvala 
posúva vpred. Aké máte plány? 
Chcem sa ešte viac zdokonaľovať. V budúc-
nosti by som si rada otvorila svoje labora-
tórium a učila ľudí piecť podľa aktuálnych 
trendov. 
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očami Instagramu

Vydarená fotka – pár slov – 
smajlík – hashtagy. Takto cez 
skratky dnes komunikujeme. 

Na Instagrame si prerazila 
svoje miesto aj Bratislava. 

Používatelia tejto modernej 
aplikácie si za najkrajšie 

miesta v slovenskom hlavnom 
meste vybrali tieto… 

BRATISLAVA

1. MODRÝ KOSTOLÍK

Ako prišiel k svojej prezývke tento 
secesný klenot je na prvý pohľad 
zrejmé. Kostol zasvätený sv. Alžbete 
nepotrebuje žiadne fi ltre. Tak ako je 
príťažlivý zvonka, pozoruhodný je aj 
jeho interiér #nofi lter 

3. URBAN HOUSE

Hipsteri, ale nielen oni to tu milujú! 
Jedálny lístok nadchýna, atmosféra 
je pulzujúca, interiér pôsobivý, 
terasa veľkorysá, psíčkari a psi 
vítaní. Urban House na Laurinskej 
je jednoducho #toprave 

9. NEDBALKA

Nedbalka s unikátnou koncentráciou 
výtvarných diel autorov tvoriacich 
na Slovensku od konca 19. st. až 
po súčasnosť je zvonka odetá 
do typickej klasicistickej fasády rakúsko-
uhorského typu. Vo vnútri vás ale 
príjemne prekvapí veľkorysý priestor 
pripomínajúci Guggenheimovo múzeum 
v New Yorku #slovakguggenheim 

6. TYRŠOVO NÁBREŽIE 
A SAD JANKA KRÁĽA

V Sade Janka Kráľa objavíte 
jeden naozaj fotogenický objekt. 
Gotická veža z františkánskeho 
kostola, ktorú sem premiestnili, 
je obľúbenou kulisou fotografov. 
Pod 200-ročnými platanmi tu 
zažijete skutočný #relax 

2. KOUN

Rodinná zmrzlináreň v centre Bratislavy 
len pár krokov od legendárneho hotela 
Carlton sa pohrá s vašimi chuťovými 
pohárikmi. Koun – plný sviežosti 
a originálnych príchutí je vskutku 
exkluzívne ľadové #pokušenie 

4. STARÁ RADNICA

Kedysi väzenie či mincovňa, dnes 
sa tu nachádza Múzeum dejín 
mesta. Táto impozantná budova 
z 15. storočia patrí k najstarším 
v meste. Bratislavu odtiaľto uvidíte 
v úplne inej perspektíve #oldtown

10. KAPITULSKÁ ULICA

Táto ulica patrí k najstarším 
v Bratislave a jej vek jej veľmi 
pristane. Nenájdete tu ani jeden 
bar či terasu. Ticho jej dodáva 
krásu a prázdnota je iba zdanlivá. 
Neverili by ste, že ste v centre 
mesta, len pár krokov od najväčšej 
mestskej katedrály. To je 
#domsvatehomartina 

Instagram: visitbratislava
visitbratislava.com/instagram

www.visitbratislava.com/top10instagram

8. VILA NA KLEMENSOVEJ 
ULICI

Tento krásny dom sa pre svoju poetiku 
nie raz dostal do televízneho seriálu. 
Pavinič robí toto miesto večne zeleným 
a vertikálna zeleň priťahuje nielen 
pozornosť okoloidúcich, ale aj ich 
objektívov. Vychutnať si ho môžete aj 
z neďalekej kaviarne #UKubistu 

5. ŠAFÁRIKOVO NÁMESTIE

Námestie je po nedávnej rekonštrukcii 
ako z pohľadnice. Charizmu mu dodávajú 
dva secesné domy, novogotický 
a novobarokový dom, oba zo začiatku 
20. storočia. Na Šafk u, ako ho ľudovo 
voláme, stojí aj budova Univerzity 
Komenského #safk o

7. ZÁHRADA 
BRATISLAVSKÉHO HRADU

Mladá baroková záhrada patrí 
k najnovším zeleným plochám 
v našom meste. Kým stromy a kry 
dorastú a ona tak získa na zrelej 
kráse, pretečie v Dunaji veľa vody. 
Mladíckym šarmom ale poteší. 
#baroquegarden 
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Tradičný hotel s pravou atmosférou 
starých čias ponúka vynikajúce služ-
by v kombinácii s najmodernejším 
vybavením. Komfortným a elegan-
tným izbám kraľuje veľkorysý 
Premier Apartmán s rozlohou 80 m2. 
Hotel Devín očaril za 60 rokov 

Hotel Devín
Riečna 4, Bratislava
tel.: +421 2 599 85 111
e-mail: marketing@hoteldevin.sk
www.hoteldevin.sk

Keď sa zobudíte v Hoteli Devín, vaše oči poteší výhľad na majestát-
ny Dunaj alebo Bratislavský hrad. Ubytovanie priamo v historickom 
centre mesta však prináša aj ďaleko viac výhod. Za pamiatkami či 
kultúrou to budete mať z tohto bodu nábrežia prekvapivo blízko. 

Rodený elegánHotel Devín

Firmy si Spa centrum prenajímajú 
aj ako celok. Vyhľadávaným je 
Hotel Devín aj pre ponuku kvalifi -
kovaných thajských masáží, ktoré 
vám pomôžu obnoviť stratenú 
rovnováhu. Pre tých, ktorí pre-
ferujú aktívnejšiu formu relaxu, 
je k dispozícii squashové ihrisko. 
Večer môžete zavŕšiť v noblesnej 
Francúzskej reštaurácii, kde na vás 
čaká výnimočný kulinársky zážitok.
 

svojej existencie mnohých vzácnych 
hostí. Medzi nimi boli hviezdy 
strieborného plátna Elizabeth 
Taylor, Giulietta Masina Fellini aj 
Jean Paul Belmondo. Jeho služby 
využil aj iluzionista David Copper-
fi eld, ikonický Karel Gott, gitarista 

Guns N’ Roses Slash, štátnici Václav 
Havel, Dalajláma a mnohí iní. Hotel 
Devín rád privíta aj vás – či už prí-
dete na súkromnú návštevu Bratisla-
vy, alebo sa tu vaša fi rma rozhodne 
zorganizovať konferenciu. Práve pre 
tento typ akcií je Hotel Devín vý-
bornou voľbou, keďže po náročnom 
dni si môžu všetci ubytovaní hostia 
oddýchnuť v hotelovom bazéne, sau-
nách, oddychovej zóne a fi tnescentre 
zadarmo.

HISTÓRIA HOTELA
HOTEL DEVÍN víta svojich hostí v srdci starobylej Bra-
tislavy od roku 1954. Postavený bol podľa návrhu, ktorý 
vzišiel z ateliéru renomovaného slovenského architekta 
prof. Emila Belluša. V našom hlavnom meste patrí táto 
stavba medzi najvýznamnejšie budovy funkcionalistického 
obdobia. A keďže históriu si tu ctia, chránenej pamiatke 
dopriali v rokoch 2011–2012 komplexnú renováciu. V snahe 
nadviazať na tradície prominentného hotela sa k rekon-
štrukcii pristupovalo citlivo a s rešpektom. Upravené 
priestory tak plne zohľadňujú pôvodný charakter stavby. 
Budova pôsobí nadčasovo a je jedným z najvydarenejších 
príkladov povojnovej architektúry na Slovensku.

Foto: Hotel Devín
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Ako drahokam ligotajúci sa v svetle 
slnečných lúčov, ktoré sa odráža-
jú od vodnej hladiny – tak pôsobí 
Danubiana na oko dronu. Keď prídete 
bližšie, ohromí vás svojimi čistými 
líniami a dokonalou architektúrou. 
Múzeum sa nachádza na hranici troch 
štátov – Slovenska, Maďarska a Ra-
kúska. Veľtok, ktorý preteká desiatimi 
európskymi krajinami, obmýva polo-
strov, na ktorom múzeum stojí. Táto 
úžasná poloha z neho robí výnimočné 
miesto stretnutia mnohých kultúr. 
A práve rôznorodosť umenia a odlišné 
umelecké prístupy najlepšie pochopíte, 
ak vstúpite dnu. Okrem pôsobivej stálej 
expozície vás tu čaká vždy zaujímavá 
aktuálna výstava. 

Sochársky park aj 
vyhliadka 
Fascinujúci svet sa však pred vami 
rozprestrie aj počas prechádzky v pri-
ľahlom sochárskom parku. Vidieť tu 
môžete diela E. Lisického, M. Abaka-
nowiczovej, H. van de Bovenkampa, 
J. Jankoviča, J. C. Farhiho, V. Kompánka 
a iných. Úplne iná perspektíva sa vám 
naskytne, ak sa prejdete po pochôdznej 

Ak sa zvykne vravieť o niečom, čo je 
mimoriadne dobré, že to je „čerešnička 

na torte“, na Slovensku by sa mohlo hovoriť 
aj „čučoriedka“ na torte. Toto pre naše horské 

pásma typické ovocie sa teší takej obľube, 
že je podľa neho pomenovaná aj cena herca 
a komika Júliusa Satinského – Bratislavská 

čučoriedka. Pýši sa ňou aj Danubiana – 
symbol modernej Bratislavy.  

časti strechy múzea, odkiaľ uvidíte Bratislavu, 
Malé Karpaty aj okolitú krajinu, ktorej vládne 
Dunaj. 

Stretnutie dvoch Vincentov
Príbeh Danubiany sa začal písať nenápadne 
v roku 1990, keď sa galerista Vincent Polakovič 
vydal po stopách holandského génia Vincenta 
van Gogha. Jeho sen o modernom múzeu sa však 
začal naplno rozvíjať až po stretnutí s holandským 
zberateľom a milovníkom umenia Gerardom 
Meulensteenom. Pod projekt tejto monumentálnej 
stavby sa podpísal Ing. arch. Peter Žalman. Pozor-
né oko si všimne podobnosť Danubiany s rímskou 
galérou. Tá odkazuje na minulosť, keďže týmito 
miestami viedla severná hranica Rímskej ríše. 
Tvár Danubiany neskôr ešte dotvoril Ing. arch. Ján 
Kukuľa – víťaz súťaže o dostavbu múzea. 

20 rokov umenia
Danubiana Meulensteen Art Museum tento rok 
oslavuje 20. výročie svojho vzniku a za tento čas 
hostila desiatky výstav domácich aj svetových 
autorov. J. Miró, S. Francis, K. Appel, Lucebert, 
W. Ting, A. Clavé, M. Chirino, M. Prachensky, 
R. Sikora, M. Cipár, V. Popovič – to je len krátky 
zoznam osobností výtvarnej scény, ktoré tu vysta-
vovali, a my veríme, že tento menoslov bude každý 
rok čoraz dlhší.Danubiana Meulensteen Art Museum

Nádherná 
veslica 
na brehu Dunaja

V roku 2020 tu uvidíte 
diela autorov:  
Pasta Oner (CZ), Viktor 
Frešo (SK), Laco Teren (SK), 
Ákos Birkás (HU) a iných  
+ v septembri 2020 sa bude 
konať výstava venovaná 
20. výročiu vzniku 
Danubiany. 

Foto: VideoFly

Foto: m-ARK 3×
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Mestský okruh Bratislavou
V meste si môžete v rámci bikesharingu požičať žltý bicykel. 
Informácie o podmienkach nájdete na https://slovnaftbajk.sk.  
Mestský okruh na bicykli začnite v blízkosti nákupného 
centra Eurovea, kde sú stanice s bicyklami. Odtiaľ sa vydajte 
po cyklochodníku do mesta. Trasa vás zavedie okolo vynove-
ného Šafárikovho námestia s historickou budovou Univerzity 
Komenského k rieke. Po pravici si všimnite ozdobu nábrežia – 
budovu Strednej priemyselnej školy strojníckej – Fajnorku. 
O kúsok ďalej na Vajanského nábreží stojí Slovenské národné 
múzeum. Odtiaľ už bude ďalší úsek rovinatý, ale pre oko 
cyklistu zaujímavý. Zľava k vám doľahne ruch lodí od Dunaja, 
sprava je to len na skok do historického centra. Po nábreží 
prebicyklujte až k Mostu SNP, po ktorom prejdete na druhú 
stranu Dunaja – k vyhliadkovej veži UFO. Z nej uvidíte mesto 
z výšky neuveriteľných 95 metrov! Vstupenku si kúpite 
na mieste a hore vás vyvezie výťah. Dobrodruhom odporúča-
me adrenalínový Skywalk alebo zlanenie smerom nadol, čo si 
ale vyžaduje rezerváciu vopred. Nepohrdnite ani prechádz- 
kou najstarším verejným parkom v strednej Európe – Sadom 
Janka Kráľa s gotickou vežou františkánskeho kostola. V okolí 
je veľa reštaurácií a detské ihriská. Vo svojej ceste pokračujte 
cez Starý most, potom smerom k mostu Apollo a Eurovei.

Na dvoch kolesách, 
   kam vás vietor zaveje

Bratislava ponúka rôzne náročné trasy – horské, mestské aj stredne 
náročné pre rekreačných cyklistov. Ak nemáte vlastný bicykel, 
využite ponuku niektorej z požičovní. 

Cez Pečňu
Ak preferujete rovinaté trasy, odporúčame vám výlet  
do Pečnianskeho lesa plného malebných zákutí. Tesná 
blízkosť mesta vás na tejto trase dlhej 3,7 km vôbec 
nevyruší. Na bicykel nasadnite pri Moste Lafranconi a poď 
ho po náučnej cyklotrase N2001! Tá predstavuje tematickú 
cestu Petržalské bunkre, o ktorých sa dočítate na štyroch 
informačných tabuliach. Jedinečný obranný systém a jeho 
význam dokumentuje aj Múzeum petržalského opevnenia.

Von z mesta
Ak máte na výlet celý deň, vyberte sa smerom do Danubiany. Do Múzea 
moderného umenia sa z mesta dostanete po cyklotrase EuroVelo 6 – 
Dunajská cyklotrasa za 1,5 hodiny. Napojiť na túto trasu sa dá aj pod 
Mostom SNP. Cestou sa určite osviežte v bufetoch na hrádzi, po pravej 
strane miniete Rusovské jazero a pri bufete Obrátka odbočte vľavo. 
Po desiatich minútach budete v Danubiane. S parkovaním sa netráp-
te – zámok vám zadarmo poskytnú na recepcii. Ďalej choďte do Vojky 
na Dunaji, kde stojí za návštevu čárda so špecialitami maďarskej kuchyne 
a s výberom sladkovodných rýb. Tiež sa môžete okúpať v jazere, prezrieť 
si okolité zátoky a kompou sa preplaviť do obce Kyselica. Plavebný 
poriadok nájdete tu: https://nova-kompa-vojka.sk/plavebny-poriadok/. 
Rovnakou trasou sa potom vrátite k Danubiane, odkiaľ sa loďou dosta-
nete späť do Bratislavy. Plavba so zastávkou v Čilistove trvá 2,45 hodiny 
a spojenie funguje od konca apríla do konca októbra počas víkendov. 
Plavebný poriadok nájdete tu: www.lod.sk. 

Foto: m-ARK

Zaobstarajte si oficiálnu 
destinačnú turistickú kartu 
Bratislava Card a už si viac 
nebudete musieť pri spoznávaní 
Bratislavy a okolia sledovať čas 
na hodinkách.

Bratislava Card totiž ponúka neob-
medzené cestovanie verejnou do-
pravou vo všetkých tarifných zónach 
IDS BK v Bratislave a Bratislavskom 
regióne vrátane prepravy jednej 
batožiny. Spolu s vami sa takto môže 
prepravovať aj jedno dieťa do 16 ro-
kov. Bratislava Card vám tiež umožní 
bezplatný vstup do 14 múzeí a galérií 
v Bratislave a bezplatnú hodinovú 
prehliadku mesta každý deň o 14.00. 
Karta ďalej ponúka viac ako 100 
atraktívnych zliav až do 50 % vráta-
ne gastronómie, nákupov a múzeí. 
Kúpiť si ju môžete v turistických in-
formačných centrách alebo aj online. 
O ďalších atraktívnych výhodách sa 
dočítate na adrese: 
card.visitbratislava.com. 

Bratislava CARD 
ZÁŽITKY NA DOSAH

Bratislava Card
24 hodín:  18 €
48 hodín:  22 €
72 hodín:  25 €
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Štvorhviezdičkový biznisový hotel 
prešiel za 90 rokov svojej existencie 
mnohými zmenami. Najväčšia z nich 
sa uskutočnila v roku 2008, keď bola 
dobudovaná ďalšia časť a dnes hotel 
ponúka 200 komfortných klimatizova-
ných izieb. Celková kapacita je 330 lô-
žok vrátane apartmánov, trojlôžkových 
izieb a izieb špeciálne upravených pre 
imobilných hostí. 

Konferenčné centrum
V Hoteli TATRA sa každoročne koná 
množstvo konferencií, seminárov 
aj veľkých spoločenských podujatí. 
Konferenčné centrum poskytuje 
priestory pre viac ako 700 účastníkov 
v piatich sálach a samostatnú reštau-
ráciu s kapacitou 300 osôb. V najväčšej 
sále LUX s jedinečným kaskádovým 
sedením a vstavanými tlmočníckymi 

Hotel TATRA 
Námestie 1. mája 5 
811 06 Staré Mesto, Bratislava
tel.: +421 2 592 72 111, www.hoteltatra.sk

90 rokov SLÁVNEJ ÉRY 
HOTELA TATRA POKRAČUJE

Komfortné ubytovanie v centre mesta, 
len pár krokov od Grasalkovičovho 
paláca – sídla prezidentky SR – na takejto 
lukratívnej adrese nájdete Hotel TATRA.

kabínkami sa pohodlne usadí vyše 
300 ľudí. Súčasťou kongresového cen-
tra je aj reprezentačný foyer, ktorý je 
ideálnym miestom na coff ee-breaky či 
recepcie počas konferencií, ale využíva 
sa aj samostatne na organizovanie 
spoločenských stretnutí. Samozrejmou 
súčasťou komfortu je tiež kvalitné 
ozvučenie, neobmedzené Wi-Fi pripo-
jenie a špičkové technické vybavenie. 
Výhodou je i vlastný parkovací dom, 
ktorý disponuje 90 miestami.

90 rokov tradície 
Hotel TATRA začal písať svoju históriu 
v roku 1930. Bratislavčanov fascinoval 
modernou architektúrou a priazeň si 
získal aj vďaka útulnej kaviarni, fran-
cúzskej reštaurácii a Tatra kabaretu, 
v 50. rokoch premenovaného na Tatra 
revue. Tento nezabudnuteľný prvý 

slovenský profesionálny kabaret je spoje-
ný so zvučnými menami československej 
umeleckej scény – M. Laiferovou, E. Kosto-
lányovou, E. Mázikovou a neodmysliteľne 
aj M. Lasicom a J. Satinským. Práve títo 
dvaja vynikajúci herci, dramatici a komici, 
nadviazali na slávnu éru kabaretu, ktorého 
fungovanie ukončila nastupujúca normalizá-
cia. O niekoľko rokov neskôr tam tak vzniklo 
úspešné Štúdio L+S, ktoré v budove hotela 
sídli dodnes, a preto je Hotel TATRA jediným 
hotelom v Bratislave, ktorý pod svojou 
strechou ponúka možnosť kultúrneho vyžitia 
pre svojich hostí i širokú verejnosť.
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Z mesta sa sem dostanete poľahky aj 
verejnou dopravou. Ako prvý vám ud-
rie do očí Červený most. Ten pôvodný 
vznikol v roku 1848, no začiatkom aprí-
la 1945 ho pri ústupe zničili nemecké 
vojská. Trvalo iba sedem dní, kým voja-
ci Červenej armády a miestni postavili 
provizórnu náhradu. Súčasný oceľový 
most, symbolicky natretý načerveno, 
funguje od 30. apríla 1948. 
Cestou ďalej sa nachádza Partizánska 
lúka s grilovacími altánkami, ihriskami 

V zelenej náruči Malých Karpát
Nadýchnite sa z plných pľúc – vyrazte na Železnú studničku, 
kedysi nazývanú studienkou, kam sa naši predkovia chodili 
rekreovať. Objavíte romantickú dolinu voňajúcu bazou, kde 
do kroku kŕkajú žaby. 

aj bufetom. Touto oblasťou kedysi tiekla 
riečka Vydrica a fungovalo tu deväť 
obilných mlynov. Tie prepožičali lokali-
te meno – Mlynská Dolina. 
Klepáč – ôsmy z nich – sa podarilo 
opraviť, deviaty – Suchý je v rekon-
štrukcii.  Začiatkom 19. st. objavili 
v tejto lokalite mlynári prameň liečivej 
minerálnej vody a prvú kúpeľnú sezónu 
tu slávnostne otvorili už 7. júna 1830. 
Kúpeľný dom, pomenovaný podľa 
vtedajšieho panovníka Ferdinanda V. – 
Ferdinandove kúpele – sa neskôr 
zmenil na hotel, kde sa pri zábave stre-
távala šľachta a zámožní spoluobčania. 
Postupne pribudli dve umelé jazerá, 
ktoré slúžia na člnkovanie dodnes. 
Činnosťou človeka však liečivé pramene 
zanikli a niekdajší kúpeľný dom v roku 
1970 asanovali. 
Odtiaľto sa môžete vydať na Kačín 
alebo sedačkovou lanovkou na Kamzík. 
Dlhá je 990 m a prekonáva prevýšenie 
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Železná studnička, foto: m-ARK

186 metrov. Oblasť patrí medzi turistami, 
bežcami a cyklistami k najvyhľadávanejším. 
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S tradíciou na perách
Za prvý cylinder, kedysi populárny pánsky klobúk, vďačíme 
anglickému klobučníkovi Johnovi Hetheringtonovi, ktorý ho 
vyrobil v roku 1797. Prešli viac ako dve storočia, a hoci pánsky 
cylinder už dávno vyšiel z módy, v Bratislave máme svoj vlastný 
a veľmi obľúbený Zylinder. 

ZYLINDER CAFE & RESTAURANT
Hviezdoslavovo nám. 19, Bratislava 
e-mail: info@zylinder.sk
tel: +421 903 123 134, www.zylinder.sk
Otváracie hodiny: po–ne 11.00–23.00

FARMÁRSKE PIROHY – ručne lepené pirohy 
plnené zemiakovo-bryndzovou plnkou, 

bryndzová omáčka

Cafe Restaurant Zylinder

TAFELSPITZ: HOVÄDZIE ZADNÉ, KVETOVÁ ŠPIČKA – 
servírované ako špiková kosť s grilovaným chlebom, potom 
silný hovädzí vývar, v ktorom sa tafelspitz varí so zeleninou 
z vývaru a s mäsovými štrúdľami, a nakoniec samotné 
mäso podávané s krémovým špenátom, rakúskymi 
strúhanými pečenými zemiakmi, žemľovým chrenom, 
pažítkovou omáčkou a jablkovým pyré s chrenom.

Bratislava bola v časoch Rakúsko-Uhor-
ska charizmatickým mestom so silným 
geniom loci. Ak zatúžite nadýchnuť sa 
takejto jedinečnej atmosféry, zavítajte 
do Cafe Restaurant Zylinder, ktorá 
je súčasťou Bencik Culinary Group. 
Tradičná monarchistická kuchyňa z čias 
Rakúsko-Uhorska ožíva priamo v srdci 
mesta, na Hviezdoslavovom námestí. 
Tunajšie špeciality nesú punc pocti-
vosti, vyrábané sú z kvalitných surovín, 
servírované len čerstvé. Ako napríklad 
tunajšie štrúdle z domáceho ťahaného 

cesta. Rovnako ako sa to stalo aj cisárovi 
Františkovi Jozefovi, si aj vy zamilujete 
napríklad vynikajúci Tafelspitz, hovädzí 
Szeged gulash, Pörkölt, Prešporský 
schnitzel či lahodný Kaiserschmarrn. 
Zo slovenských jedál siahnite po ruč-
ne lepených farmárskych pirohoch 
a bryndzových haluškách. Či už prídete 
s rodinou na obed, alebo si tu dohod-
nete pracovné stretnutie či posedenie 
s priateľmi pri káve a koláči, nebudete 
banovať. Zažijete skutočnú symfóniu 
tradičných chutí. 

To najlepšie z Bratislavy

www.tour4u.sk, HOTLINE: +421 903 302 817
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HOVÄDZÍ „SZEGED“ 
GULÁŠ – restovaná 
hovädzia sviečkovica, 
segedínska kapusta, 
domáce špecle

PREHLIADKA PREŠPORÁČIKOM 
NA MIERU

Po dohode nie je problém zabezpečiť 
špeciálnu jazdu kombinovanú 

s pešou prehliadkou. 

ROMANTICKÁ PLAVBA PRE PÁRY
Plavba pre zamilovaných popri nábreží 
až do romantického zákutia Karlovo-
veskej zátoky, kde si malebnú scenériu 
môžete vychutnať s pohárom sektu.

Prešporáčikom Oldtimer®
Prešporáčik Oldtimer® je svetový unikát, symbol Bratislavy. Jedi-
ný turistický vláčik, ktorý jazdí po pešej zóne historického Starého 
Mesta aj na Bratislavský hrad. Počas všetkých jázd môžete využiť 
audiosprievodcu v 21 jazykových mutáciách. Vozidlá sú tempero-
vané, vybavené rolovacou strechou do každého počasia.

Rýchlym člnom po Dunaji
Navštíviť Bratislavu a neplaviť sa po Dunaji je ako navštíviť 
Benátky a nenastúpiť do gondoly. Stačí si len vybrať a máte 
úsmev na tvári, vietor vo vlasoch, roztrieštené kvapky vody 
a spenené vlny za člnom. Speedboat sa plaví rýchlosťou až 
60 km/hod. – to je nezabudnuteľné! 

TO NAJ Z BRATISLAVY
Vláčik vás zvezie najkrajšími panora-

matickými výhľadmi na Bratislavu.

OKRUH AŽ NA BRATISLAVSKÝ 
HRAD

Dostanete sa až na Bratislavský hrad 
a očarí vás atmosféra širšieho centra 

mesta i pamiatky, ktoré pri pešej 
prechádzke neuvidíte.

OKRUH STARÝM MESTOM
Zažijete jedinečnú vyhliadkovú jazdu, 
počas ktorej sa preveziete najstaršími 

časťami historického centra.

PREŠPORÁČIK PRE ŠKOLY 
A ŠKÔLKY 

Vzdelávacie jazdy pre deti, vhodné 
ako doplnok vyučovania. Spoznáte 

zákutia Starého Mesta, Bratislavského 
hradu alebo vojenské bunkre.

BRATISLAVA CEZ DEŇ
Plavba so sektom v ruke s úchvatnými 
panoramatickými výhľadmi a krásou 
Dunaja. 

VEČERNÁ BRATISLAVA
Očarujúca plavba rozžiarenou nočnou 
Bratislavou i popod vysvietené brati-
slavské mosty.

BRATISLAVA A HRAD DEVÍN
Plavba po Dunaji až pod zrúcaninu 
starobylého hradu Devín priamo nad 
sútokom riek Dunaja a Moravy. Možnosť 
vystúpiť a navštíviť hrad Devín. 

ROZLÚČKA SO SLOBODOU 
NA DUNAJI
V jednej chvíli si vychutnávate 
úžasný výhľad so šampanským v ruke 
a v ďalšej sa veľkou rýchlosťou rútite 
po bratislavskom nábreží Dunaja.

Foto: Tour4U
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Na slovíčko so starostom 
Vrakune Martinom Kurucom

Vrakuňa je známa svojím krásnym 
lesoparkom. V čom tkvie jeho čaro? 
Čaro nášho lesoparku tkvie v prírode. 
Staráme sa oň a chceme, aby bol čo naj-
krajší pre všetkých návštevníkov, nevy-
nímajúc aktívnych športovcov. Aj preto 
sme tam zriadili štyri bežecké dráhy, 
a keďže sa v lesoparku nachádzajú aj dve 
detské ihriská, obľúbili si ho i mamičky 
s deťmi. Zo 16 metrov vysokej rozhľadne 
je zasa za pekného počasia vidno až 
na Kamzík. Okolie ponúka rozšírené 
možností športových aktivít, napr. 
cyklotrasu, ktorú sme vybudovali popri 
Malom Dunaji spolu s rekreačnou zó-
nou na nábreží v rámci projektu Danube 
Bike&Boat. Súčasťou je aj pontón, ktorý 
využívajú kajakári. Po Malom Dunaji sa 
z Vrakune dostanete až do Kolárova. 
 

Na aké podujatie vo Vrakuni by ste 
pozvali našich čitateľov? 
Máme pravidelné podujatia, ktoré sú 
síce neveľkého charakteru, ale náv-
števnosťou prekračujú hranice našej 
mestskej časti. Na začiatku septembra 
sa koná Vrakunská hodová slávnosť 
a v júni Jánsky pivný festival. V roku 
2019 mohli Vrakunčania zažiť aj auten-
tickú bitku o Vrakuňu počas Stredove-
kých rytierskych slávností.

Foto: archiv obce
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V bratislavskej Chuťotéke sa prezentujú 
vína z pivníc vinárov zoskupených v zdru-
žení Chute Malých Karpát, a tak si môžete 
byť istí, že víno, ktoré tu ponúkajú, je 
určite vyrobené z hrozna dopestovaného 
na svahoch Malých Karpát. Prezentujú 

Chute Malých Karpát 
SI DOPRAJETE V BRATISLAVSKEJ CHUŤOTÉKE

Chuťotéka
Dulovo námestie 1, 810 00 Bratislava
e-mail: shopba@karpatskaperla.sk
tel.: +421 905 38 66 91, www.karpatskaperla.sk

Keď nemajú ľudia čas ísť k vinárovi, príde vinár k nim. A nielen jeden, 
ale celá plejáda skvelých vinárov spod Malých Karpát. V novom ob-
chode s vínom na Dulovom námestí si môžete vybrať z osemdesiatky 
druhov kvalitných slovenských vín, ochutnať ich v dobrej spoločnos-
ti a spoznávať chute regiónu, kde vína dorábajú už po stáročia. 

sa tu vinárstva: KARPATSKÁ PERLA, 
VINKOR, RATUZKY, MAVÍN, SKOVAJSA, 
REPA WINERY, HACAJ, TERRA PARNA 
a VERITAS & SANITAS.
V tejto sympatickej dvojpodlažnej pre-
vádzke s kapacitou 40 osôb na sedenie 

a 60 osôb na státie vás radi privítajú aj v uzavretej 
spoločnosti vašich priateľov, rodiny či kolegov 
a pripravia pre vás ochutnávku a niečo malé pod 
zub. Catering zabezpečujú priamo s kuchyňou 
hotela Apollo 4*. Zaparkovať môžete na parkovis-
ku hotela Apollo, prvá hodina je zadarmo. 

Na začiatku expozície vstúpite do siene slávy s raketami či teniskami 
súčasných aj niekdajších slovenských tenisových hviezd. Neprehliadnu-
teľnou je kópia rakety olympijského víťaza zo Soulu 1988 – Miloša Mečířa 
v nadrozmernej veľkosti. Na XXIV. letnej olympiáde vtedy pre Českoslo-
vensko uchmatol zlato Američanovi Timovi Mayotteovi. Veľkým zážitkom 
sú drevené rakety, ktoré sú odrazom zberateľskej vášne zakladateľa 
múzea Igora Kuceja. Ako malý zbieral známky, odznaky či plechovky, no 
s raketami to dotiahol až do Guinessovej knihy rekordov. Aktuálne ich má 
vo svojej zbierke okolo 1500, no nie všetky sa do múzea zmestili. Nesmie 
však medzi nimi chýbať predĺžená ruka fenomenálneho Novaka Đokovića, 
švédskej stálice Björna Borga či Rumuna Ilie Năstaseho, samozrejme, 
s originálnymi podpismi. 
Do dávnejšej minulosti sa vrátite v ďalšej miestnosti s väčšou časťou 
drevených rakiet, dobovými plagátmi, loptičkami či historickým vypleta-
cím strojom. A keďže tenis je úžasná hra, na hru mysleli aj tu. V tretej časti 
múzea si preto vyskúšajte svoje tenisové umenie v súboji s počítačom. Po-
čas návštevy sa dozviete o fascinujúcom bielom športe veľa zaujímavého, 
sprevádzať vás ním totiž bude jeho zakladateľ a veľký tenisový fanúšik.

Tenisová zbierka
so zápisom v Guinessovej knihe rekordov

Tenisové múzeum 
Gagarinova 10A, 821 05 Bratislava 
e-mail: martina@mlpd.sk 
Otvorené po telefonickom dohovore: 
tel.: +421 917 172 002, +421 903 447 155

Ak vaše srdce bije pre tenis, tu určite 
zaplesá. Prvé tenisové múzeum v strednej 
a východnej Európe otvorili v Bratislave 
v roku 2016 a svojim divákom ho dokonca 
odporučila ako cestovateľský tip na ceste 
po Európe aj jedna z kanadských televízií. 
Uvidíte tu okolo 900 rakiet, aj také 
vzácne ako „házelky“ či „tonety“, a ďalšie 
predmety, ktoré nerozlučne sprevádzajú 
tenistov počas ich kariéry. 
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Daj Bohšťastia!

„Keby som ťa mal najradšej na svete, čo by mi na to povedalo 
pivo?“, povedal o obľúbenom zlatistom moku básnik, prekladateľ 
a politik Vojtech Mihálik. A veru nejeden milovník piva sa možno 
teraz pousmeje, ale v duchu si aj tak hovorí: „Má ten chlap recht!“

Varenie piva v Prešporku – dnešnej 
Bratislave – má stáročnú tradíciu. 
Povolenie na jeho varenie, tzv. 
„várečné právo“, získalo v Podhradí 
na Zuckermandli prvých jedenásť 
pivovarníkov v polovici 15. storočia. 
Pivo sa v tých časoch varilo v malom 
a pilo tiež len tam, kde ho dorobili. 
K väčšej produkcii sa pristúpilo až 
v roku 1477, kedy mestskí radní páni 
podporili vznik Prvého bratislavské-
ho pivovaru. Našli by ste ho na rohu 
dnešnej Laurinskej ulice a Rybnej brá-
ny. To však Prešporčanom nemohlo 
stačiť, keďže za dobrým pivkom si 

Piváreň Bokovka
Dobré pivo a chutné jedlo. To je spojenie, ktoré v Bokovke funguje na jednotku. Verní sú tu 
kvalite piva Budweiser Budvar, ktoré sa vyrába z tých najlepších surovín. Priestor je vhod-
ný aj na veľké akcie. S kapacitou 160 osôb a počas letných mesiacov plus ďalších 140 miest 
na terase patrí podnik k veľkopriestorovým pivárňam. Pre všetkých hostí tu pripravia 
chutné jedlo, a to vrátane detí, ktoré iste poteší detské menu a outdoorové ihrisko. 
Kontakt: Sabinovská 7, Bratislava, www.pivarenbokovka.sk

Bratislavský Meštiansky  
pivovar 
Tento pivovar nadviazal na tradíciu najstaršieho 
bratislavského mestského pivovaru a dnes má 
dve pivovarské reštaurácie. Jedna sa nachádza 
na Dunajskej ulici v príjemnom parčíku s najväčšou 
vonkajšou terasou v meste a druhá na Drevenej 
ulici, kúsok od prezidentského paláca. V oboch 
si môžete pochutnať na remeselnom pive, ktoré 
si priamo na miestach vyrábajú. Bratislavské 
Meštianske pivovary ponúkajú kvalitnú kuchyňu, 
kde môžete ochutnať najznámejšie grilované rebrá 
v Bratislave alebo rôzne ďalšie domáce jedlá z hy-
diny, hovädzieho, bravčového mäsa či rýb. V lete je 
na Dunajskej na terase gril a na jeseň sa zastavte 
na husacích a kačacích hodoch.
Kontakt: Drevená 8, Dunajská 21,  
www.mestianskypivovar.sk

Klubovne: tradícia a trendy ruka v ruke 
Keď prídete do ktorejkoľvek z piatich Klubovní v Bratislave, stretnete sa s rovnakým 
konceptom, no každá z nich je jedinečná. Či už zavítate do Centrálnej Klubovne, 
Ventúrskej v historickom centre, Ružinovskej, Petržalskej alebo Karlovo- 
veskej, čaká na vás skvelý Zlatý Bažant 73´ nefiltrovaný – jediný na Slovensku 
v tejto verzii. Vlajkovým pivom je Klubovňácka 11°, ktorá vo vás v kombinácii s vý-
borným jedlom zanechá vždy veľký zážitok. Okrem toho si môžete napríklad zahrať 
šípky alebo si vychutnať emotívne televízne športové prenosy. 
Kontakt: www.klubovna.sk
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k nám zvykli odskočiť aj Viedenčania. 
Jazykovú bariéru vtedy nepoznali, veď 
mesto bolo v tom čase trojjazyčné. 
Druhý mestský pivovar, prezývaný aj 
Meštiak, tak začal rásť v roku 1752. 
Spolu s reštauráciou s verandou sa 
nachádzal na Rybnom námestí a do-
sahoval úroveň bavorských pivovarov. 
Z dobových záznamov sa dozvedáme, 
že stavba to bola síce skromná, ale 
mala obrovskú charizmu – pod klen-
bami sa nachádzali vane na máčanie 
jačmeňa, takého potrebného na vý-
robu sladu, tiež sušiareň a pražiareň 
jačmeňa. Objekt tvorili aj pivnice, kde 

v chlade zeme kvasilo a zrelo pivo 
v kadiach. Ďalšiu potrebnú surovinu – 
vodu – čerpali za pomoci parného 
stroja do roku 1868 z Dunaja. Potom 
stroj nahradil mestský vodovod. 
V Meštianskom pivovare sa dokonca 
vyrábali sudy a tiež tu bola kováčska 
dielňa na okutie sudov. Pivovar sa do-
žil dvesto rokov a padol za obeť stavbe 
Mosta SNP. 

„Daj Boh šťastia,“ zdravia sa medzi 
sebou sladovníci, nuž tak ho daj Bože 
aj všetkým, ktorí horkastý mok s bie-
lou korunou dorábajú aj v Bratislave.
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Tie dve priateľky a milovníčky pro-
secca – Helena a Ivana – hľadali 
v Bratislave miesto, kde by si mohli 
spolu „vyraziť na pohárik“. Tam niekde 
sa začal písať ich spoločný sen o mies-
te, ktoré by dokonale vyhovovalo ich 
predstavám. Tak vznikol Prosecco Point. 
Najprv v podobe malého obchodíka 
na Vajnorskej ulici a o čosi neskôr už aj 
ako samostatná prevádzka na Gorkého 
ulici v centre mesta. Tu objavíte veľkú 
ponuku prosecca D.O.C.G. kvality, čo je 
označenie pre talianske vína s najvyšším 
stupňom kvality. 
Kapacita priestoru je 25 ľudí a radi tu 
pre vás pripravia aj riadenú degustá-
ciu, oslavu alebo večierok. Alebo sa tu 
zastavte len tak po práci, oddýchnuť si 
v dobrej spoločnosti, či navečer s pria-
teľmi podebatovať pri pohári lahodného 
nápoja. K tomu vám pripravia misu 
s občerstvením, ktoré chuť bubliniek 
ešte zvýrazní, výbornú nespresso kávu 
alebo koláčik. Na výber majú okolo 
110 druhov prosecca a približne 95 % 
z toho je D.O.C.G. kvality. „Nájdete u nás 
prosecco od väčších vinárov, ktorých 
produkcia je okolo 1,5 milióna fl iaš ročne, 
stredných vinárov s produkciou okolo 
400-tisíc ročne, ale aj rodinné značky 
s produkciou od 10- do 50-tisíc fl iaš 
ročne,“ dopĺňa Helena. 

PROSECCO POINT (bar a obchod) 
Gorkého 15, 811 01 Bratislava
Pon–štvr. 11.00–22.00, Pia 11.00–24.00
So 14.00–24.00

PROSECCO POINT (obchod)
Vajnorská 8A, 831 04 Bratislava
Pon–Pia 14.00–19.00
Telefón do oboch prevádzok je 
+421 0918 941 451

www.prosecco-point.sk

Bublinkový sen 
 s chuťou prosecca

Na začiatku bolo jedno silné česko-slovenské priateľstvo a vášeň pre jedinečný 
nápoj, ktorého keď sa napijete, na jazyku akoby sa vám roztancovalo milión 

malých bubliniek. Také zázraky dokáže správne vychladené kvalitné prosecco.

Hotel sa do obrazu centra Bratislavy 
zapísal najmä pôvabným secesným 
priečelím na rohu Štúrovej a Talle-
rovej ulice. Kedysi tu navyše sídlila 
povestná kaviareň Tulipán, kde 
sa stretávali spisovatelia a novi-
nári. Zmenou režimu sa budova 
z roku 1903, ktorá je zároveň aj 
národnou kultúrnou pamiatkou, 
dostala do sivej zóny nezáujmu 
a v tichosti chradla. Nový vlastník 
objekt prevzal a dal jej celkom nový 
obsah – boutique hotel. Tulip House 
Hotel rýchlo prenikol do povedo-
mia a rokmi získal renomé spojené 
najmä s neobvykle priestrannými 
apartmánmi, službami a zmyslom 
pre detail.

Nová identita
Na jeseň 2017 hotel Tulip House 
prekvapil a prišiel s novým názvom 
a vizuálnou identitou. Často do-
chádzalo k spájaniu hotela so sieťou 
Golden Tulip Hotels, ktorá prevádz-
kuje celosvetovo hotely rôzneho 

štandardu. Tulip House si pritom 
zakladal na výnimočnosti, aká sa, 
prirodzene, spája s hotelmi v kategó-
rii boutique. A tak sa Tulip House 
zmenil na Roset Boutique Hotel, 
ktorý má omnoho viac spoločného 
s historickou dekoráciou jeho prie-
čelí zdobených okrasnými ružami.

Neobvyklé miesto
Hotel Roset je ojedinelý najmä 
veľkorysým priestorom. Každý 
z 27 apartmánov má plochu od 50 
do 210 m2 a tie naj-
väčšie sú mezonetové. 
Interiér v štýle „urban 
chic“ podčiarkuje 
mestský, no predovšet-
kým luxusný charakter 
tohto hotela.
Súčasťou hotela je 
i reštaurácia s kaviar-
ňou, ktorá sídli presne 
tam, kde bola kedysi 
legendárna kaviareň 
Tulipán. 

Roset Boutique Hotel
Štúrova 10
811 02 Bratislava
www.rosethotel.sk

Roset Boutique Hotel
Pred jedenástimi rokmi sa na hotelovej mape Bratislavy objavil 
nový pojem – Tulip House Boutique Hotel. V septembri 2019 
však hotel oslávil aj ďalšie malé výročie – druhý rok prevádzky 
pod novým názvom Roset Boutique Hotel.

Za Tulip Café & Restaurant stojí tím 
ľudí, ktorý sa pozorne stará o chuťovú, 
ale aj vizuálnu stránku podávaných 
jedál a nápojov. Základ tvorí dlho-
ročné know-how šéfk uchára Andreja 
Zedníčka a jeho svieže interpretácie 
pokrmov z celého sveta.

Krédom hotela vždy bola a zostáva 
myšlienka – v centre pulzujúceho mesta 
vytvoriť oázu pokoja 
a nevtieravej noblesy.

Foto: PROSECCO POINT

Foto: Roset Boutique Hotel



52 53magazín LOOK AT IT magazín LOOK AT IT

Dopraviť sa sem môžete aj alternatívne – 
po medzinárodnom cyklochodníku EuroVelo 13 alebo 
loďou po Dunaji. Ten tvorí prírodnú hranicu medzi 
Slovenskom a Rakúskom. Na pamiatku mužov a žien, 
ktorí neprežili pokus o útek za železnú oponu, tu 
postavili pamätník s názvom Brána slobody a od roku 
2009 sa v areáli hradu koná podujatie Tribute to 
Freedom – Pocta slobode. 

Najväčším lákadlom ostáva 
zrúcanina hradu Devín, 
vypínajúca sa na brale nad 
sútokom Dunaja a Moravy. 
Miesto je zárukou tých naj-
krajších výhľadov a pokladni-
cou príbehov, veď územie bolo 
osídlené už v dobe kamennej 
a bronzovej, neskôr tu žili 
Kelti a Germáni. V období Veľkej Moravy slúžil Devín 
ako strategická vojenská pevnosť. Hrad sa stal obeťou 
napoleonských vojsk v roku 1809, no každoročne oží-
va počas obľúbenej série podujatí Rytieri na Devíne. 
Príjemným spestrením návštevy obce je ochutnávka 
tunajšieho ríbezľáka, a to nielen počas podujatia 
s názvom Ríbezľový Devín.

V roku 2020 sa tu bude konať už 73. ročník Národného behu 
Devín – Bratislava s nezabudnuteľnou atmosférou. 

Brána slobody, foto: m-ARK

Hrad Devín, foto: VideoFly

Majestátny 
 a podmanivý

Bohatá história predurčila Devín na to, aby bol 
dnes turistickým centrom. 
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Malokarpatský región

Prejdite sa vinohradmi, zatancujte si 
s malokarpatským vánkom a ochutnajte 
z darov, ktoré tento pohostinný kraj núka. 

„Kto chce mať starosti, nech si 
kúpi vinohrad,“ hovorí jedno 
staré príslovie a naozaj – v týchto 
slovách je veľa pravdy. 

Za robotou vo vinohrade sa skrýva 
veľa mozoľov preliatych slaným potom 
a celoročné meranie si síl s počasím 
a inými nástrahami. Napriek tomu 
vinohradnícka tradícia v tomto 
kraji nielen žije, ale zažíva svoju 
renesanciu. Nie je to ale len vinič, 
ktorý vtláča charakter tomuto kraju. 
Dedičstvo svojich predchodcov – 
majolikárov – uchováva aj mladá 
generácia keramikárov, ktorá zároveň 
prináša originálne, moderné návrhy 
a vytvára nový, vkusný dizajn. Svoje 
vlastné príbehy by vedeli rozprávať aj 
pamiatky tohto regiónu. Pozostatky 
veľkomoravského hradiska, hrad, 
zámok, meštianske domy, kostoly, božie 
muky, kalvárie… Vyberte sa spoznať ich 
a odmenou vám bude aj gastronomický 
zážitok v podobe pečenej husi, mastenej 
lokše, domácej strukovej polievky 
nakyslo s posúchom alebo len šťavnatý 
strapec hrozna, tichý svedok ľudskej 
driny, kumštu a lásky. 
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MESTO POD OCHRANOU STATOČNÉHO RYTIERA

Toto kúzelné miesto nad Račou je 
od Sv. Jura vzdialené asi 10 km. Citlivá re-
konštrukcia ho premenila na nepoznanie. 
Aktuálne ponúka ubytovanie s kapacitou 
15 lôžok v 4 samostatných izbách – každú 
s vlastným sociálnym zariadením, TV 
a WiFi. K dispozícii je spoločná kuchynka 
s kompletnou výbavou a spoločenská 
miestnosť so satelitnou TV, CD prehráva-
čom a kozubom. Okolie je ako stvorené 
pre turistiku a cyklistiku. Len pol kilometra 
odtiaľto sa nachádza najvyšší výškový bod 
v okolí Bratislavy – Veľký Javorník s nad-
morskou výškou 594 m n. m. a nádherným 
výhľadom. V zime je to raj bežkárov. 

HORÁREŇ BIELY KRÍŽ

Malebné mestečko nadchýna v ostatných rokoch najmä 
aktivitou svojich vinárov. Svätojurský vinohradnícky spolok 

dnes združuje viac ako 50 členov. Ich vína zdobia nielen medaily 
z prestížnych súťaží, ale čo je oveľa dôležitejšie, sú poctivé 

a robené s láskou.

Svätý Jur
Kvalitné vína z tejto oblasti 
zrkadlia kumšt tunajších vinárov 
a výnimočnú polohu mestečka. 
Svahy okolo neho sú len južné 
a západné, pôdy piesočnaté alebo 
piesočnato-hlinité, ťažšie len v na-
plaveninách potokov. Horúčavy 
v lete zmierňuje jelšový Šúrsky 
les, vetry zo severu mierni horské 
pásmo nad Jurom. 

História na každom kroku
Patrón skautov, ktorý podľa legendy 
porazil pri meste Silene v Líbyi 
draka a doviedol tamojší ľud ku 
kresťanstvu, bdie aj nad mestečkom 
Svätý Jur. Mučeníkovi tu zasvätili 
kostol. Svätý Jur je pretkaný pamiat-
kami a tých, ktorí sem prichádzajú 
po prvý raz, vždy milo prekva-
pí tunajšie historické námestie 

s morovým stĺpom. Tu sa v apríli 
konajú Svätojurské hody a v decembri 
vianočné trhy. Mesto je tiež súčasťou 
Svätojakubskej cesty (Kostol sv. Juraja) 
a Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila 
a Metoda (Neštich).

Putujte do Sv. Jura 
Svätý Jur má ale pamiatok ďaleko viac. 
Za všetky napríklad kostol sv. Juraja 

z 13. st. s najstarším pieskovco-
vým oltárom v strednej Európe 
a kaplnku, neďaleko ktorej vraj 
veriaci zakopali počas tureckých 
vojen kostolný zvon, no po čase 
naň zabudli. Našla ho až pri rytí 
zeme divá sviňa. Na mieste nálezu 
postavili veriaci v roku 1697 sochu 
Panny Márie a kaplnku opravili. 
Zvon presťahovali do drevenej 
zvonice pri farskom kostole. Kapln-
ka v správe piaristov začala chátrať 
po tom, keď najstarší syn Márie 
Terézie Jozef II. zrušil 738 klášto-
rov. Nanovo ožila až po morovej 
epidémii, keď farníci z Jura a okolia 
prosili Pannu Máriu o pomoc a pri-
sľúbili, že kaplnku opravia a budú 
sem každý rok putovať. Pridajte 
sa k nim na sviatok Nanebovzatej 
Panny Márie. 

Pod korunami stromov
Tunajšie dubovo-bukové lesy zasa 
skrývajú poklad v podobe zrúcani-
ny gotického hradu Biely Kameň. 
Najrýchlejšie k nemu vystúpate 
pešo zo Svätého Jura po žltej značke. 
Rovnako po žltej sa sem dostanete 
aj z Bieleho Kríža. Výlet môžeme 
odporučiť aj na horskom bicykli. 
Naopak, cestný bicykel vám bude 
stačiť, ak do Jura pôjdete po rekre-
ačnej cyklotrase JuRaVa. V názve 
skrýva Jur, bratislavské mestské 
časti Rača a Vajnory. Trasa ponúka 
krásne prírodné scenérie a nejednu 
pamiatku, napríklad Pustý kostolík,  
ktorý spoľahlivo uvidíte cestou 
do Svätého Jura.

Svätý Jur, foto: m-ARK

Biely kameň, foto: m-ARK

Foto: m-ARK

Rozhľadňa nad mestom, foto: m-ARK
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Slovo „Krone“ v preklade z nem-
činy znamená „koruna“ a za ten-
to kráľovský názov môže vzácny 
objav. Pri výskume sa totiž vo 
vínnej pivnici podarilo objaviť 
jedinečný kúsok fresky, na ktorej 
si bádatelia všimli uhorskú 
kráľovskú korunu. Názov tiež 
vzdáva hold niekdajším obyva-
teľom Svätého Jura s nemeckými 
koreňmi. 

Vždy chutný zážitok 
Krone si zakladá na kvalite 
a profesionalite svojho tímu. 
Preto šéfkuchár siaha po sezón-
nych surovinách od lokálnych 
dodávateľov. Veľkú pozornosť 
venujú v Krone nielen kulinár-
skemu umeniu, ale aj výberu 
najlepších vín výlučne od svä-
tojurských vinárov. V reštaurácii alebo na terase ochutnáte 
pokrmy, ktoré vznikli kombináciou tradičných receptúr s novou 
úpravou. Kaviareň s bohatou ponukou vás svojou atmosférou 
zavedie do obdobia prvej česko-slovenskej republiky. V priebehu 
roku 2020 by mala byť k dispozícii aj historická vínna pivnica 
s vínotékou a ponukou tematických stredovekých hostín. 

v renesančnom šate
Chátrajúcu ruinu nielen zachránili, ale nasadili jej aj 
kráľovskú korunu!

Krone, Prostredná 160, Svätý Jur
tel.: +421 917 713 421, e-mail: info@kronejur.sk
OTVORENÉ denne od 9.00 do 22.00

Krone
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Sú vína, ktoré sa pijú, a vína, ktoré sa vychutnávajú. 
Tak to je aj s vínami z Vinárstva Bognár, ktoré si mi-
nulý rok odnieslo z najprestížnejšej svetovej súťaže 
vín Vinalies Internationales Paris 2019 zlatú medailu 
za Tramín červený, ročník 2017. 

Znamenitú chuť vínam od Bognára 
dodávajú svahy, na ktorých sa sväto-
jurský vinič pestuje. No tak, ako veľké 
dielo nevznikne bez výnimočného 
umelca, aj kvalitné víno potrebuje 
ruku a um dobrého, poctivého vinára. 
A Bognárovci sa voňavému remeslu 
venujú už po generácie. 
Dozvedieť sa viac o ich vínach môžete 
v 400-ročnej pivnici v podzemí pia-
ristického kláštora, kam sa zmestí až 
60 hostí. Celkom inú atmosféru majú 
ochutnávky priamo vo vinohrade. 
Bognárovské vína spoznáte aj vo 
vínotéke alebo v predajni Gazdova 
špajza.

Vína od Bognára 
POZNAJÚ UŽ CELÉ GENERÁCIE

Vinárstvo s vínotékou BOGNÁR 
Prostredná 42 (kláštor Rehole piaristov), 900 21 Svätý Jur
Otváracia doba vínotéky: 
Po–Pia 16–22 hod., So 14–22 hod., Ne 14–20 hod.
tel.: +421 902 65 10 65, e-mail: bognar@vinobognar.sk 
www.vinobognar.sk

Vinohradnícky dom so skutočnou „patinou“ je národnou kultúrnou 
pamiatkou. Stavbu vybudovali nemeckí kolonisti, ktorí do tohto kraja 
prišli a založili tu miestne vinohrady. Tunajšia pivnica, stará 600 rokov 
spolu s romantickým dvorom je často dejiskom stretnutí milovníkov 
vína a kultúry. Konajú sa tu ochutnávky, výstavy, koncerty, premietajú 
filmy, sezónne aj akcie, ktoré odkazujú na minulosť. Zažiť tu môžete 
súkromné akcie aj podujatia určené pre širokú verejnosť, určené ako 
pre vačší počet osôb i romantické podujatia pre páry, srdečne vítané 
sú aj rodiny s deťmi. Okrem spontánne kvasených naturálnych vín, 
ktoré tu vyrába Michal Bažalík, si môžete pochutnať aj na domácom 
čerstvom chlebíku pečenom v tradičnej peci. Doma je tu aj kaviareň 
Čokokafé, kde si pod starými klenbami vychutnáte kávu s koláčom. 
Vyznávačom histórie domáci páni Marek Grňo a Marek Lörinc svoje 
kráľovstvo radi ukážu. Určite si všimnite arkádové schodisko, kamen-
né okenné ostenie či vzácny, údajne najstarší vinič vo Svätom Jure, 
ťahajúci sa práve po múroch tejto pamiatky. Veľa si toho pamätá aj 
mohutná moruša rastúca na zadnom dvore, ktorej plody vás v lete 
osviežia v podobe lahodného sorbetu. A komu sa odtiaľto nebude 
chcieť domov, môže sa ubytovať v pohodlí renesančného apartmánu.
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Renesančný dom a ubytovanie:
fb: Renesančný dom
IG: renesancny_dom
e-mail: info@renesancnydom.sk

Kaviareň Čokokafé:
fb: Čokokafé
IG: coko_kafe

Pod krásnou svätojurskou morušou...
O svätojurskom Renesančnom dome 

už počuli široko-ďaleko. Domácich, 
okoloidúcich i cestovateľov, 

ktorí prichádzajú do mestečka 
cielene, oslovuje svojím príbehom 

a jedinečnou atmosférou. 
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Podujatia: 
január: Deň svätojurských 
pivníc

február: Pezinské vínne pivni-
ce – degustácia najlepších vín 

apríl: Vínne trhy – medzinárodná 
súťaž, výstava a degustácia vín

máj: Otvorené pivnice 
na sv. Urbana – degustácie 
vína v celom malokarpatskom 
regióne

júl: Víno a levanduľa – prezentá-
cia lokality Stará hora

august: Víno pod hviezdami – 
víno a gastronómia pod holým 
nebom

september: Vinobranie –  
tradičné oberačkové slávnosti 
v Bratislave – Rači, Pezinku 
a Modre

november: Svätomartinské 
požehnanie vína – za účasti  
pezinských duchovných 

Deň otvorených pivníc – degus-
tácie vína z celého malokarpat-
ského regiónu priamo v prevádz-
kach

jún–október: Otvorené viechy – 
možnosť navštíviť niekoľko 
malokarpatských vinárov 

Mesto s pokladmi  
   nad zemou aj v nej

Geologické dedič-
stvo tohto kraja 
vás pozýva obja-
vovať GEOPARK 
MALÉ KARPATY, 
ktorý vytvára 
priestor boha-
tý na poznanie 
a zážitky. Jeho súčasťou je náučný chodník 
Kameň a víno, na ktorom sa dozviete viac 
o miestnom pestrom horninovom zložení 
pôdy. Tá tvorí jeden zo základných pilierov 
tunajšieho úspešného vinohradníctva. Pri 
prechádzke náučným chodníkom v oblasti 
Rozálka sa zastavte pri vinárskom 
domčeku Celestín a pokochajte sa tunaj-
šími výhľadmi. To všetko len za rohom – 
na periférii Pezinka. Podzemné bohatstvo 
spoznáte aj v centre mesta, kde je pripra-
vená pútavá prehliadka s použitím atrak-
tívnych exponátov bývalých Rudných baní 
Pezinok. Banícka expozícia vás prevedie 
od stredoveku do súčasnosti a oboznámite 
sa s ťažbou pyritových a antimónových 
rúd, okrajovo aj s ťažbou zlata. Správne 
ste tu aj vtedy, ak vás zaujímajú dejiny 
baníctva a minerály. Banícka expozícia je 
otvorená celoročne každý utorok a štvr-
tok od 13.00 do 17.00. V ostatné dni treba 
návštevu vopred telefonicky nahlásiť.
Adresa: Banská expozícia Pezinok
Ulica R. Štefánika 9

NÁŠ TIP

Vína s príbehom 
To, čo do Pezinka láka po celý rok, 
je víno. Práve kvalitné vína kedysi 
spravili z tohto malokarpatské-
ho mesta jedno z najbohatších 
uhorských miest. Dnes táto tradícia 
pokračuje a jej nositeľmi je veľa 
zručných vinárov. Vo vinohradoch, 
kde každý z nich píše svoj osobitý 
príbeh, ale aj vo svojich pivničkách 
a viechach vás radi privítajú počas 
rôznych podujatí. 

Stráži zbierku, dráždi 
zmysly 
O pestovaní viniča pod Malými 
Karpatami, o tom, ako sa naši 
predkovia pasovali s jeho spracúva-
ním a uskladnením vína, sa dozvie-
te v Malokarpatskom múzeu  
v Pezinku. Historické predmety, 
staré lisy, arómabar, simulátory 
opilosti, štupľovačka fliaš a ďalšie 
interaktívne prvky ukazujú, ako 
sa svet vincúrov, vinohradníkov 
a vinárov za 2000 rokov zmenil. 
Okrem vzácnej zbierky lisov mú-
zeum ponúka aj zážitky v podobe 
riadených degustácií, napríklad 
v tme. Len čo sa v nej ocitnete, 
začnete rozpoznávať chute, ktoré by 
vám možno inak unikli. Ak správ-
ne nastražíte svoje zmysly, užijete 
si víno aj ďalším netradičným spô-
sobom: cez hudbu a farby. Degus-
tujte aj s priateľmi – v slovenskom, 

anglickom a nemeckom jazyku. 
Pri prehliadkach je k dispozícii 
audiosprievodca v 9 jazykoch a po-
sunkovej reči pre nepočujúcich. 
Samozrejmosťou je poskytnutie 
popiskov v Braillovom písme. 

Kráľovské mesto Pezinok bolo 
pôvodne len malou vinárskou 
a banskou osadou. A práve na jeho 
bohatú banskú minulosť odkazu-
je obľúbené podujatie Pezinský 
permoník, ktoré sa koná od roku 
1997. A hoci je permoník postava 
vymyslená, pre baníkov mali tieto 
neexistujúce bytosti veľký význam: 
žili pod zemou a baníci sa s nimi 
snažili byť zadobre. Napríklad im 
vždy nechali omrvinky zo svojho 
jedla, čím si zabezpečili ich ochranu 
pred nešťastím. Permoník, ktorého 
názov údajne vychádza z nemecké-
ho slova Bergmönch, teda „horský 
mních“, sa vracia do Pezinka vždy 
v auguste v podobe Malokarpatskej 
výstavy a burzy minerálov, fosílií, 
drahých kameňov a trojdňového 
bohatého kultúrneho programu. 

Pezinok

Foto: m-ARK

Malokarpatské múzeum, foto: m-ARK
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Foto: m-ARK

Deň vo vinohrade, foto: m-ARK
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ŠIMÁK ZÁMOK PEZINOK

Na jar 2019 sa klenot Pezinka – zdevastovaný zámok odel do nového 
šatu. Stredoveká stavba a zničené pivnice prešli náročnou rekon-
štrukciou, na ktorej konci bolo vskutku impozantné dielo – ŠIMÁK 
ZÁMOK PEZINOK. V jeho interiéri sa snúbi história s luxusom a tohto 
podmanivého parfumu sa môžete nadýchať aj vy.

www.zamockevinarstvo.sk 
www.zamokpezinok.sk

K zámku patrí aj 
vinárstvo
Zámocké vinárstvo domáceho pána 
Štefana Šimáka obhospodaruje takmer 
100 hektárov viníc v Dubníku a Svodíne 
v Strekovskom vinohradníckom rajóne. 
Víno zreje v barikových sudoch v stre-
dovekých pivniciach a všetky odrody 
vín, ktoré dorábajú v podzemí pezin-
ského zámku, môžete ochutnať v zá-
mockej vinotéke. Vynikajúcou kvalitou 
sa vyznačuje najmä tunajšia Frankovka 
modrá či Rizling rýnsky. Milovníkom 
vína a histórie odporúčame aj návštevu 

v novom šate
Klenot

ŠIMÁK ZÁMOK PEZINOK je výbor-
nou voľbou, pokiaľ chcete organizovať 
vskutku veľké spoločenské alebo kul-
túrne podujatie, akým je ples, banket či 
svadba. Magickými slovami „v zdraví 
aj v chorobe, v šťastí aj v nešťastí…“ 
môžete svoj manželský zväzok spečatiť 

v Kaplnke sv. Františka z Assisi. Zlatá 
sála Kataríny Pálfiovej, kde sa kedysi 
stretávala šľachta, dýcha minulosťou 
a aj vďaka nádhernej kulise si odtiaľto 
odnesiete nezabudnuteľné spomien-
ky. Len si to predstavte: majestátne, 
osem metrov vysoké stropy, pozlátená 
štuková výzdoba, dokonalý aranžmán 
kvetov... aj vy tu môžete prežiť svoju 
svadbu snov! Noblesu minulých storočí 
ešte umocňuje balkón s arkádami. Zlatá 
sála pojme od 260 do 500 hostí. Vďaka 
moderným technológiám sa z nej 
razom môže stať veľkorysý priestor 

pre kongresy a konferencie. Pre hostí je 
pripravený luxusný Palace Art Hotel – 
boutique hotel v 5* štandarde so 48 izba-
mi. Náročným klientom ponúka tri 
vežové apartmány a kráľovský apartmán 
s dvoma spálňami, saunou a vírivkou. 
Jednoduchšie pokrmy tradičnej kuchyne 
príďte ochutnať do štýlovej Zámockej 
viechy. V rodinnej atmosfére tu môžete 
v kruhu priateľov pod stredovekými 
klenbami a pri poháriku vína prežiť 
príjemné chvíle. Zámocká viecha zvlášť 
poteší počas horúcich dní, keď je tu 
o poznanie chladnejšie ako vonku. 

Foto: VideoFly
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expozície vinohradníctva a vinárstva 
v podzemných priestoroch zámku, 
ktoré dokumentuje rok vinohradníka. 
Nachádza sa v apoštolských pivniciach 
dýchajúcich atmosférou dôb minulých. 
Najstaršia umelecká rezba umiestnená 
na sude, ktorý je tu uložený, sa datuje 
do roku 1807 a zobrazuje sv. Leopolda. 
Na ďalších sudoch rezbár znázornil erby 
majiteľov a portréty svätých apoštolov. 
Na tomto mieste zistíte aj to, aké nára-
die potrebovali vinohradníci na obrá-
banie vinohradov, zber a spracovanie 
hrozna. Súčasťou je aj debnárska dielňa 
slúžiaca na výrobu a opravu sudov, staré 
lisy na prvotné spracovanie hrozna, 
dômyselné filtre na čistenie muštov 
a starobylé plničky vína.

Oáza oddychu
Luxusný wellness & spa svet v zámku 
u Šimáka strážia dva nádherné pávy 
vytvorené v podobe mozaiky. Určite ich 
neprehliadnete, no potom už pokojne 
zavrite oči, nadýchnite sa liečivých  

byliniek a nechajte svoju myseľ oddycho-
vať. Voda uvoľní vašu pokožku v kráľov-
sky veľkej vírivke pre 16 relaxujúcich 
hostí. Čaro okamihu si môžete vychutnať 
aj v oddychovej zóne, s ktorou je vírivka 
priamo prepojená. Na detoxikáciu tela 
sú ideálne sauny, nechýbajú zážitkové 
sprchy či vyhrievané ležadlá. Ak túžite 
nechať svoju pokožku rozmaznávať, 
doprajte jej niektorú z masáží, špeci-
álne ošetrenie pleti alebo rituál, vďaka 
ktorému sa budete cítiť sviežo a mlado. 
Elegantné priestory tunajšieho wellness 
& spa sú ukryté hlboko v útrobách 
zámku a poskytujú dostatok intímne-
ho priestoru pre všetkých hostí. V lete 
navyše môžete využiť aj vonkajšiu terasu 
s pohodlnými ležadlami a výhľadom 
na neďaleký park. Ak budete odtiaľ počuť 
akési „zvláštne“ zvuky, vedzte, že to práve 
spolu debatujú skutočné, živé pávy.
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V tej je aktuálne vystavených 58 diel modernej sklárskej tvorby, 
najmä z ateliérov slovenských a českých autorov, ktorí patria 
medzi svetovú sklársku elitu. Ďalšie diela si všimnete priamo 
na hotelovej recepcii. Stála expozícia skla v zámku je v súčas-
nosti najväčšou súkromnou zbierkou svojho druhu v strednej 
Európe. Odkazy na vesmír vidno v práci s optickým sklom Jána 
Zoričáka, za prekrásnymi ženskými torzami je zasa americký 
sklár Latchezar Boyadjiev. My však upriamujeme našu a vašu 
pozornosť na troch ďalších výnimočných autorov: Zoru Palovú, 
majsterku práce s taveným sklom, Martina Janeckého, mnohými 
odborníkmi považovaného za najväčšieho sklára súčasnosti, 
a Dalea Chihulyho, ktorého diela sú klenotom pezinskej zbierky. 
Návštevníci môžu v galérii spoznať rôzne techniky a pokochať 
sa nevšednými dielami, ktoré dávajú tomuto miestu prívlastok 
unikát. V budúcnosti by sa tu mali konať predajné výstavy ume-
leckého skla, na ktorých záujemcovia vždy spoznajú jedného 
autora.

Galéria skla
ŠIMÁK ZÁMOK PEZINOK od začiatku 

rekonštrukčných prác počítal s priestormi 
vyčlenenými pre umenie a umelecké 

sklo. Historické sklenené artefakty 
sú umiestnené hneď vedľa Pálfiho 

apartmánov. Výnimočnú Galériu skla tak 
objavíte na výnimočnom mieste. 

SKLENENÉ SRDCE ZÁMKU ŠIMÁK
Morské krídlo, Zelený list či Loď – autorkou týchto troch 
diel je Slovenka ZORA PALOVÁ (1947), celosvetovo uznáva-
ná umelkyňa v oblasti voľnej plastiky skla a práce s taveným 
sklom, ktorá niekoľko rokov pôsobila ako výskumná profesorka 
na University of Sunderland vo Veľkej Británii. Sklo chápe ako 
duchovný materiál, ktorý na roz-
diel od dreva či bronzu dokáže 
absorbovať aj odrážať svetlo, čo 
dáva umelcovi nové možnosti vy-
jadrovania. S pevným, no zároveň 
krehkým materiálom pracuje tak, 
že ponúka žiarivé, pestrofarebné 
diela obdivuhodných rozmerov. 
Jej tvorbu charakterizuje práca 
s drsnými textúrami taveného 
skla, oživenými o iskrivé akcenty 
priehľadných farieb. Diela Zory 
Palovej nechýbajú v žiadnej z veľ-
kých svetových galérií a preto 
nesmú chýbať ani tu. 

Klaun torzo je z fúkaného a tvarovaného skla a v roku 2013 
ho vytvoril MARTIN JANECKÝ (1980) z Českej republiky. Je 
to práve Janecký, kto dokáže zachytiť čarovné okamihy emócií. 
Vďaka tejto jeho mimoriadnej schopnosti je často prirovnávaný 
k rakúskemu sochárovi Franzovi Xaverovi Messerchmidtovi, 
ktorého preslávili busty s grimasami. Janecký tvorí už od tri-
nástich rokov a postupne rozvinul techniku tvarovania sôch 
zvnútra sklenenej bubliny, cez ktorú precízne modeluje aj tie 
najjemnejšie detaily tváre. Výnimočnosť Janeckého spočíva aj 
v tom, že techniku, ktorú používa, ovládajú len ďalší dvaja sklári 
na svete. Jeho tvorbu charakterizujú aj postavy klaunov, hráčov 
šachu či býkov. Janecký sa zúčastnil na viacerých sklárskych 
programoch v USA, pôsobil v Európe, Japonsku, Austrálii 
a Mexiku, kde ho sviatok smrti Día de los Muertos inšpiroval 
k vytvoreniu série pestrofarebných lebiek.

Orientálna modrá perzská súprava s okrajom z čínskej 
červene – to je dielo z fúkaného skla Američana DALEA 
CHIHULYHO (1941) z roku 2002, ktoré je absolútne neprehliad-
nuteľné. Táto práca je ukážkou dokonalej asymetrie. Nádoby 
s tenkými zvlnenými stenami s obľubou zoskupuje do súprav 
s niekoľkými menšími kúskami zasunutými do väčších, ši-
rokospektrálnych tvarov. Chihuly neustále posúva hranice 
moderného sklárskeho umenia a využíva pri tom staré reme-
selnícke techniky. Jeho diela sú odvážne, farebne kontrastné, 
extravagantné, a teda aj provokujúce. Inšpiruje ho okolitý svet, 
je zvedavý a hravý zároveň, čo sú skvelé atribúty pre akého-
koľvek umelca. Chihuly je jednoducho fenomén, ktorý smeruje 
k čoraz monumentálnejšej, expresívnejšej a slobodnejšej forme 
vyjadrovania sa. Mnohí ho dnes považujú za génia súčasného 
sklárskeho umenia. Z toho, čo Dave Chihuly dosiahol, a z toho, 
že sa jeho diela dostali aj na Slovensko, by mal isto radosť i jeho 
starý otec, rodák z obce Koškovce v okrese Humenné. 

Foto: m-ARK

Foto: m-ARK
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Moderný komplex pre celoročné ustaj-
nenie koní s kolbiskami a vnútornou 
arénou vytvára vhodné podmienky 
na všetky typy jazdeckých pretekov. 
Milovníci koní si to tu však vedia po-
riadne užiť celoročne. Súčasťou areálu 
je totiž aj jazdecká škola. 
Hotel Rozálka*** ponúka ubytovanie 
v izbách aj apartmánoch a v miestnej 
reštaurácii regionálnu zážitkovú kuchy-
ňu. Rodiny s deťmi ocenia detskú lúku 
s preliezačkami, hojdačkami a stretnu-
tie s obyvateľmi malej zoo. 
S tromi sálami a moderným technolo-
gickým zázemím je toto miesto nielen 
výbornou voľbou na organizáciu 
rodinných stretnutí či osláv, ale aj 
pracovných konferencií.
www.rozalka.sk
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Raj milovníkov koní
Ak aj vás fascinuje spätosť človeka a koňa, radi na koni jazdíte alebo ich 
strhujúce výkony radi sledujete, zavítajte do Areálu zdravia Rozálka 
nad Pezinkom počas letnej sezóny. Práve vtedy sa tu konajú obľúbené 
jazdecké súťaže v rôznych disciplínach. 

Kráľovstvo husaciny
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Za to, že v Slovenskom Grobe sa 
výnimočne dobre darilo chovu 
husí, môžu okolité mokrade. Celé 
územie bolo podmáčané a hu-
siam práve to vyhovuje. Navyše sa 
v okolí pestovala kukurica – plo-
dina, ktorá nesmie v jedálničku 
žiadnej husi chýbať. Z husí bol 
veľký úžitok: domáci si nechávali 
masť, drobky, pečienku a perie 
do duchien predali. Grobské husi, 
vážiace aj sedem kilogramov, 
chodili gazdiné predávať v sobotu 
na centrálne trhovisko do Bratisla-
vy, Viedne i do Budapešti. No jesť 
v sobotu hus upečenú v piatok nie 

Počiatky pečenia husí v Slovenskom Grobe siahajú niekoľko generácií dozadu. Spoznajte 
s nami tento príbeh, na ktorom je najkrajšie, že má stále otvorený koniec. 

je ono a bohatí mešťania to pocho-
pili tiež. Po čase začali vyhľadávať 
dvory, kde husi piekli, a nechali sa 
radšej pohostiť tam. Za totality 
sa sezónne chodilo do Grobu 
na husacinu tiež. Dnes už v obci 
dvory, z ktorých sa ozýva gagot,

nenájdete: ich chov stoplo vybudova-
nie Šúrskeho kanála, ktorý okolitú ob-
lasť odvodnil. Mäso sa do prevádzok 
vozí, napríklad z dvorov z južného 
Slovenska, a chrumkavú husacinu si 
tu môžete dopriať nielen na Martina, 
ale aj celoročne.
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Trendsetter spod Malých 
Karpát
O tom, že v Pivnici u zlatej husi nielen 
sledujú, ale aj udávajú trendy, svedčí aj 
ďalší projekt. Na medenom, na mieru 
vyrobenom stole sa tu niekoľkokrát 
do roka odohráva úžasné divadlo. 
Predstavenie, ktoré dotvára hudba 
a hra svetiel, sa začína pôsobivým 
umiestňovaním rôznych druhov drob-
ného či exotického ovocia, čokolád 
a iných delikates na veľkú kovovú plo-
chu. Keď je všetko na svojom mieste, 
prichádza čas na dezerty pripravované 
iba na túto príležitosť. To všetko pred 
očami hostí, ktorých na záver prekvapí 
malé mysteriózne číslo. O čo ide vám 

Zlato na tanieri? Áno, presne tak! V tunajšej kuchyni pripravujú 
nielen svetoznáme husacie delikatesy, ale aj moderná 

kuchyňa sa pod rukami šéfkuchára Miroslava Pospecha mení 
na gastronomické nebo. 

Vľavo: grilovaná husacia pečeň na karamelizovanom jablku, 
foto: Pivnica u zlatej husi

Bravčová panenka se slivkovou omáčkou, foto: Pivnica u zlatej husi

Pečená figa s vanilkovou zmrzlinou, foto: Pivnica u zlatej husi

Steak Zlatej husi, foto: Pivnica u zlatej husi
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CESTA NIELEN ZA TRADÍCIOU

u zlatej husi
Pivnica

S tým zlatom to ale myslíme naozaj 
vážne! V Pivnici u zlatej husi napríklad 
môžete ochutnať Zlatý steak. Hovädzí 
steak s kúskom husacej pečene je oba-
lený v 24-karátovom zlate a podávaný 
s batátovým pyré. Originálna kombinácia 
nadchne aj najnáročnejších gurmánov. 
Pod taktovkou domácej panej Danky 
Kisslingovej tu našli odvahu a naučili sa 
spracúvať aj málo známe wagyu mäso. 
Toto najdrahšie mäso sveta z kobského 
dobytka sa dostáva k hosťom na stôl 
v podobe rib eye steaku.
Jedálny lístok poteší aj milovníkov slad-
kých pokušení. Okrem tradičnej ťahanej 
štrúdle či lokší nasladko a čučoried-
kových pirohov tu nájdete aj obľúbené 
dezerty svetovej kuchyne, ako je créme 
brulée či čokoládová pena z belgickej 
čokolády. No to by bolo, aby aj v tejto 
časti jedálnička neboli nejaké tunajšie 
špeciality! Ak sa necháte zlákať domá-
cou zmrzlinou na zmrznutom lávovom 
kameni so šľahačkou, karamelizovanými 

orechmi, ovocím a ovocnou salsou, ne-
budete ľutovať. Ešte väčšou novinkou 
je však vanilková zmrzlina s hľuzovko-
vým medom a hľuzovkovým prachom. 

čili aj mnohé osobnosti. V ostatnom čase 
sem zavítali napríklad: princ Albert II., 
šachový veľmajster Anatolij Karpov, známy 
futbalista Michele Platini, prezident FIFA 
Sepp Blatter, operný spevák Peter Dvorský, 
hudobník Pavol Hammel, herečka Iva Janžu-
rová, speváčka Helena Vondráčková aj herec 
a zabávač Miroslav Donutil. To, čo v Pivnici 
u zlatej husi ochutnali, má navyše ešte jednu 
pridanú hodnotu: suroviny, z ktorých sa tu 
varí, sú vo veľkej miere domáce. Od husí cez 
domácu husaciu masť, čatní cez omáčky až 
po chlieb, a dokonca aj jedlé kvety. 

Prekvapenie roku 2020
Rok 2020 je nielen numerologicky, ale aj 
gastronomicky veľmi zaujímavý. Mini-
málne v Pivnici u zlatej husi, kde budú pri 
špeciálnych príležitostiach a na objednávku 
pripravovať zážitkový „Mystery evening“. 
Sedem až osemchodové večere budú vždy 
absolútnym prekvapením šéfkuchára. 
O tom, čo si pre vás pripravil, sa dozviete 
až keď sa usadíte za stôl. A vaše chuťové 
poháriky sa z toho môžu aj zblázniť.

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

však neprezradíme aby sme túto hru 
nepokazili. Takýto deluxe zážitok si 
tu môžete dopriať napríklad na Va-
lentína. Tematický večer pripravujú aj 
k Medzinárodnému dňu žien a zažiť sa 
tu dá aj večer s pivom ERB, degustácie 
vín so sabrážou, ochutnávky prosecca 
či cigarový večer v spoločnosti hudob-
níka z Kuby. Tematické večery hosťom 
často spríjemňuje živá hudba, či už 
ľudová, alebo cimbalová a výnimkou 
nie sú ani komorné privátne koncerty 
podľa vlastného gusta. Povestné sú aj 
grilovačky u Zlatej husi, odohrávajúce 
sa v priestrannej záhrade, s ktorou má 
reštaurácia kapacitu 200 hostí. 

Umenie à la Zlatá hus
O tom, ako v rodinnom podniku 
Jajcayovcov a Kisslingovcov chutí, 
ale aj o tom, ako sa jedlo na tanieri 
mení doslova na umenie, sa presved-
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Rozhľadňa Alexandra Filípka
Ak chcete vidieť Malé Karpaty v plnej kráse, vyberte sa 
na nenáročnú túru na Veľkú homoľu. Na vrchole kopca je 
vyše 20-metrová rozhľadňa. Mesto Modra ju v roku 2018 
zrekonštruovalo a pomenovalo po lesnom radcovi Alexan-
drovi Filípkovi, ktorý sa pričinil o budovanie modranského 
lesoparku a vznik známych turistických letovísk Harmónia 
a Piesok. Na vežu vedie 120 schodov a z plošiny na samot-
nom vrchu sa vám naskytne kruhový výhľad na panorámu 
Malých Karpát, Považský Inovec, Tribeč a pri dobrej viditeľ-
nosti aj na rakúske Alpy. 

Útočisko na Zámčisku 
Keď sa vyberiete po modrej turistickej značke z Modry – 
Harmónie alebo červenou a potom modrou značkou zo 
Zochovej chaty, privedú vás na Zámčisko (468 m n. m.). 
Z kopca je krásny výhľad na Modru, Pezinok aj Podunajskú 
pahorkatinu. Toto miesto bezpochyby patrí k najzaujíma-
vejším archeologickým lokalitám v Modre. V železnej alebo 
halštatskej dobe, okolo roku 700 pred n. l., tu totiž bolo 
opevnené hradisko. Malo tvar 115 metrov dlhej a 105 met-
rov širokej pravidelnej podkovy, ktorú lemovali obranné 
valy kombinované s priekopou. Túto podobu dostalo 
hradisko Zámčisko pravdepodobne v období Veľkej Moravy 
a poslednýkrát bolo prestavané v 13. st., v časoch Uhorska. 
Hradisko využívali pôvodní „Modrania“ ako útočisko pred 
nepriateľom v nepokojných časoch. 

Vysoká
O tom, aký zaujímavý je svet z vtáčej perspektívy, vás presved-
čí druhá najvyššia sedemstovka v Malých Karpatoch – vrch 
Vysoká (754 m n. m.). Rozprestrú sa pred vami nekonečné 
zelené lesy, dovidíte na rozhľadňu na Veľkej homoli, Tribeč aj 
Vápennú. Vápencový vrch je súčasťou prírodnej rezervácie, 
jeho svahy pokrývajú panenské lesy pralesovitého charakteru. 
Kríž na Vysokej je spolu s výhľadmi najčastejšie fotografova-
nou scenériou turistov. Na turistiku s týmto cieľom môžete 
vyraziť z parkoviska Zochova chata. 

Pumpujte, čo to dá
Vyskúšajte si jazdu na pumtracku. Na dráhu dlhú 114 met-
rov majú voľný vstup cyklisti, korčuliari, skejtbordisti aj 
kolobežkári. Výškový rozdiel na trati je viac ako meter, 
skokové prvky sú zo zeminy, zvyšok tvorí asfalt. Pumptrack 
na Zochovej chate je jedinečný tým, že klopenia zákrut sa 
robili ručne. Svoju jazdu si tu môžu zdokonaliť amatéri 
i profesionáli bez rozdielu veku. „Pumpovanie“ hore-dole 
poháňa kolesá namiesto šliapania do pedálov, čo pomáha 
zlepšiť rovnováhu, zručnosť a celkovú kondíciu.

Zoznam všetkých turistických trás, vyhliadok, 
športových aktivít v Modre a okolí nájdete 
na www.visitmodra.sk.

Mesto Modra sa vracia ku koreňom, prinavracia chotáru jeho pôvodný ráz spätý s vinohradmi 
a malokarpatskými lesmi. Okrem vína a keramiky je toto mestečko a jeho okolie vyhľadávanou 
destináciou na pešiu turistiku i cykloturistiku. Prinášame vám zopár tipov na aktívny oddych.

Zelená Modra

Modra časť Piesok 
Turisti obľubujú dubovo-hrabové lesy v okolí Modry, 
podobne ako kedysi Huncokári. Výraz je odvodený 
z nemeckého Holzhacker, teda drevorubač. Prichádzali 
z oblastí Dolného Rakúska a Štajerska v niekoľkých 
vlnách na pozvanie rodiny Pálfiovcov spolu s lesnými 
hospodármi kvôli zavádzaniu modernej organizácie 
lesného hospodárstva. Najpočetnejšia skupina sa usadila 
v Modre – Piesku. Najstaršie záznamy o „horských ľuďoch“ 
sa našli v cirkevných matrikách od 40. rokov 18. storočia. 
Dnes túto komunitu pripomína už len málo objektov. Je to 
najmä Kaplnka sv. Márie Magdalény a huncokársky cintorín 
v lokalite Piesok. O živote huncokárov sa dozviete viac 
z voľne prístupnej výstavy v areáli tunajšej mestskej vily. 

Zámčisko, foto: Lucia Paulovičová
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Vysoká, foto: Lucia Paulovičová
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SLOVENSKÁ ĽUDOVÁ MAJOLIKA
Vinohradnícka pôda a džbankárska hlina – to je skutočné 

bohatstvo Modry, vďaka ktorému je toto mesto histo-
ricky spojené s vínom, vinohradníctvom a hrnčiarstvom. 

Hrnčiarsky cech v Modre vznikol už v roku 1636 a prvé 
Keramické priemyselné učilište v roku 1883. Keramika 

z Modry a modranská keramická dielňa boli v Uhorsku 
pojmom. Dnes sú modranská majolika a majoliková 

ornamentika zapísané v Reprezentatívnom zozname 
nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Každý 

kus majoliky je ručne vytočený, vypálený a namaľovaný 
majstrami keramiky. Modranská majolika sa opäť stáva 
vyhľadávaným a módnym artiklom v modernom svete. 
Je súčasťou design a urban marketov aj tradičných hrn-

čiarskych trhov. Slovenská ľudová majolika, ktorá vyrába 
už 136 rokov tradičnú keramiku, nedávno uviedla na trh 
novú dizajnovú kolekciu tradičnej majoliky pod názvom 

„Skratky“ a tri nové kolekcie úžitkovej majoliky „Bordový 
lístok, Fialový klas a Modré pierko“. Majolikovú krásu si 

môžete pozrieť osobne počas exkurzie.  
Rezervácie: majolika@majolika.sk,  

+421 911 980 105

TANEČNÝ 
SPRIEVODCA 

MODROU
ĎALŠIE PAMIATKY, TURISTICKÉ DESTINÁCIE 

A ZAUJÍMAVOSTI MODRY PREDSTAVUJE 
NETRADIČNE – V SPOJENÍ S TANEČNÝM UMENÍM 

BALETU SND A SĽUK-U CEZ OBJEKTÍV SVOJHO 
FOTOAPARÁTU SANDRA BENČIČOVÁ. MY ALE 

ODPORÚČAME PRÍSŤ SA PRESVEDČIŤ O TOM, AKÉ 
MAJÚ TIETO MIESTA GENIA LOCI, NA VLASTNÉ OČI. 

prosiť?Smiem

BAŠTA
Slobodné kráľovské mesto Modra chránilo v 17. st. opevnenie. 
Stavali ho od roku 1610 neuveriteľných 36 rokov. Stavbu tvorili 
tri vstupné brány – Horná, Dolná a Viedenská – spolu s dvo-
ma obrannými baštami – severnou a južnou. Boli to valcovité 
štvorpodlažné veže alebo rotundy, ktoré sa týčili na najvyšších 
miestach mestských hradieb. Bašty slúžili ako kontrolné body 
obranného opevnenia. Z pôvodného opevnenia sa zachovali 
Horná brána – dnes sa v jej priestore konajú rôzne výstavy – 
a severná Bašta, v ktorej je Galéria Ignáca Bizmayera. V nej 
nájdete reprezentatívny výber z diel tohto vrcholného predsta-
viteľa figurálnej keramickej tvorby na Slovensku. Bašta sa v roku 
2012 stala súčasťou Múzea slovenskej keramickej plastiky.  
Otváracie hodiny múzea: www.snm.sk

KALVÁRIA 
Ku kalvárii postavenej v roku 1814 vedie unikátna keramická 
krížová cesta, ktorá rešpektuje kultúrnu identitu Modry. 
Keramické kachlice, ktoré znázorňujú jednotlivé zastavenia 
na symbolickej ceste za ukrižovaním Ježiša Krista, sú dielom 
majstrov keramikárov Mariána Lišku, Jozefa Franka, Igora Mesíka, 
Jána Viglaša a Jána Pečuka. Na tomto magickom mieste nájdu 
pokoj a odpustenie všetci, ktorí ich hľadajú.  
GPS súradnice: 48° 19’ 44.53’’ N, 17° 17’ 50.29’’ E

MESTSKÁ VEŽA V MODRE
Nebo nad vežou prepichuje dvojramenný kríž na konci 
kovového halapartňového hrotu v tvare šesťcípej hviezdy 
s polmesiacom na dutom plechovom vajci. V Modre 
sa hovorí, že znak Osmanskej ríše na veži mal zmiasť 
nepriateľské vojsko a odradiť ho od plienenia mesta tým, 
že mesto už je v tureckých rukách. Druhá verzia výkladu 
netradičného zjavu ukončenia veže je iná. A to, že dvojitý 
kríž na polmesiaci s hviezdou na vrchole veže má symbo-
lizovať porážku osmanských vojsk, oslobodenie Uhorska 
a víťazstvo kresťanstva nad islamom. Tak či onak, veža 
bola kedysi súčasťou obranného opevnenia mesta, dnes 
splynula s kostolom sv. Štefana Kráľa. Staručká dominan-
ta Modry zo 17. st. má šesť poschodí a výšku 55 metrov. 
Ak vystúpite hore na ochodzu, uvidíte skrytú nádheru 
Modry – okolité domy s čarovnými dvormi, záhradami, 
ktoré sa končia hradbami, vinohrady aj Malé Karpaty.  
Viac informácií: tic@modra.sk, +421 33 6908 324

ZELENÝ LES 
Zelený les odkazuje na minulosť, na ktorú sa 
nesmie zabudnúť. Zároveň je spomienkou 
na obchodníka židovského pôvodu Jakuba 
Grünwalda, ktorý mal do roku 1941 dom 
a obchod na Národnej ulici v Modre – Kráľo-
vej. Po arizácii bola celá jeho rodina odvlečená 
a umučená v koncentračných táboroch. 
Zo siedmich detí prežili len dve. Z ich domu 
sa vďaka iniciatíve modranských evanjelikov 
a práci dobrovoľníkov stalo pietne miesto – 
Zelený les. Dnes sa tu pravidelne organizujú 
koncerty židovskej hudby a výstavy pri 
príležitosti Dňa obetí holokaustu a rasového 
násilia. Stavba pozostávajúca zo záhrady 
a priehľadnej oceľovej konštrukcie, po ktorej 
sa ťahá mladý vinič ako znak židov, kresťanov 
a ich spoločného dedičstva, bola nominovaná 
na cenu ARCH 2018. Nájdete ju na Národnej 
ulici 29 v Modre-Kráľovej.

Foto: Sandra Benčičová

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

Otváracie hodiny predajne 
So–Po: zatvorené
Ut: 9–16
St: 9–18
Št: 9–16
Pi: 9–16

Ebenica Coff ee

SLOVENSKÁ 
A SVETOVÁ ZÁROVEŇ

Z hodnotenia poroty Great Taste 2019
Ebenica Harmonelle: „…vo vôni zŕn je cítiť levanduľu. 
Dokonalá crema. Krásne zaoblenie a balans medzi sladkými 
a ovocnými tónmi…“
Ebenica Gurmano: „…v chuti cítiť tóny pravej horkej čokolády, 
ktoré sa v ústach krásne zaobľujú. Horkosť charakteristická 
pre robustu sa s trochou teplého mlieka zjemňuje do bohatej 
čokoládovej krémovosti.“
Brasil Santo Antonio: „…je voňavá a ovocná, v aróme domi-
nujú čučoriedky. Vďaka suchému spracovaniu je v ovocných 
tónoch cítiť príťažlivo sladkú dochuť pomarančov.“

To, že pražiareň kávy EBENICA COFFEE 
bodovala vo svetovej súťaži Coff ee Review, 
nie je žiadna novinka. Najnovšie sa pýši aj 
ocenením z prestížnej súťaže Great Taste 2019. 
V tomto gastronomickom Oscarovi totiž udelila 
porota svoje hviezdy modranským blendom 
Harmonelle, Gurmano a Brasil Santo Antonio. 

Jedinečnosť káv značky Ebenica vás pozývame ochutnať 
do pražiarne v Modre, kúpiť si ich môžete aj v e-shope, 
alebo objednať priamo do svojej fi rmy a prevádzky. 

Ak hľadáte darček pre svojich klientov či partnerov, odporúčame 
exkluzívne kávové darčeky v luxusnom kazetovom balení. 

Jablkové hodovanie – 10. 10. 2020
Bratislava-Devínska Nová Ves • Bratislava – Fresh Market • Bratislava-
Petržalka • Bratislava-Rača • Dunajská Lužná • Grinava • Ivanka pri Dunaji 
• Jablonové • Limbach • Modra • Pezinok • Senec • Svätý Jur • Vajnory 
• Viničné • Vinosady

Či už v podobe jablkového pité, 
jablčníka, alebo jablkového muštu, 
sušených jabĺk, pečených čajov, 
kompótov alebo čatní: to všetko 
aj oveľa viac môžete každoročne 
ochutnať na Jablkovom hodovaní 
v rôznych obciach a mestách Brati-
slavského kraja. Jablkové hodova-

Keď sa Jablkové hodovanie konalo prvý raz v roku 2008 
v Modre, možno to už niekto tušil, ale dnes to už vieme: jablká 
v celom našom kraji vieme nielen pestovať, ale rovnako sa z nich 
aj tešiť a vychutnávať si ich. 

Oslávte jablká 
na Jablkovom hodovaní 

nie pritiahne každý rok veľký počet 
návštevníkov všetkých vekových 
kategórií, lebo ponúka nielen 
jablkové maškrty, ale aj zaujímavý 
program a priateľskú atmosféru. 
Mnohí si radi podebatujú pri čajíku 
či jablkovej štrúdli, akú si pamätajú 
ešte zo svojho detstva, iní sa pri 

jablku v karameli na paličke zalizujú 
až za ušami. Jablkové hodovanie je 
výbornou príležitosťou stretnúť sa 
s priateľmi a nielen v dobrej nálade 
objavovať nové jablčné chute, ale svo-
jou účasťou na tomto podujatí podpo-
riť aj miestnu komunitu, pestovateľov, 
umelcov alebo nejakú zbierku. Trhov-
níci potešia dámy svojimi handmade 
šperkami, pletenými doplnkami, 
éterickými olejmi, mydielkami a inou 
drobnou prírodnou kozmetikou, deti 
a páni si tiež nájdu niečo pre seba. 
Súčasťou podujatia bývajú na nie-
ktorých miestach aj výstavy domá-
cich umelcov či školákov. Témou sú 
prevažne jabĺčka, plody jesene alebo 
krásy regiónu.
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Majolika R – keramika s dušou
Túžite po zážitku, vďaka ktorému spoznáte Malokarpatsko 
ešte dôvernejšie? Potom určite zavítajte do Pezinka – 
Grinavy, kde vás vo svojom keramickom kráľovstve privíta 
pani Renáta Hermysová. 

Z jej dielne vychádzajú kúsky, ktoré v sebe snúbia estetiku a tradíciu. 
Zároveň podáva pomocnú ruku šikovným ľuďom so špeciálnymi potrebami. 
Počas exkurzie v keramickej dielni pani Hermysovej sa dozviete, ako sa 
tradičná ľudová majolika rodí od momentu, keď keramikár chytí do rúk prvú 
hrsť hliny. Chýbať nebude ani ukážka práce na hrnčiarskom kruhu, ktorú 
si aj vyskúšate, a zasvätia vás do tajov glazovania či maľovania keramiky. 
V prípade záujmu vás bude sprevádzať anglicky alebo nemecky hovoriaci 
sprievodca. Prehliadku v príjemnej atmosfére určite zakončite v obchodíku 
s keramickými skvostmi z Majoliky R. Určite sa ale nahláste vopred. 

Majolika R 
Vinice 3, 902 03 PEZINOK
e-mail: rmajolika@gmail.com, majolika@atlas.sk
tel.: +421 903 412 440
www.majolika-r.sk
English speaking contact
tel.: +421 903 939 149, +421 905 583 438
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V roku 2019 oslávilo vinárstvo Repa Winery 10 rokov 
svojej existencie a veru je čo oslavovať. V kraji pod 
Malými Karpatami spracúvajú víno tak, aby bolo ľahko 
identifikovateľné svojou vôňou a chuťou. Terroir týchto 
vín preto rozpoznáte, kdekoľvek na svete si fľašku 
lahodného vína z Repa Winery otvoríte. Na autenticitu 
si totiž potrpia. 

Ak rozmýšľate, čo ako prvé ochutnať od Repovcov, siahnite 
po veltlínoch alebo silvánoch, typických pre najznámejšiu zo slo-
venských vinohradníckych oblastí – Malokarpatskú. Okrem bie-
lych vín majú ale aj kvalitné červené vína. Hrozno na ne pestujú 
v Hontianskom vinohradníckom rajóne. Hrdí sú najmä na Zuzkin 
pinot, víno pomenované 
po rodinnej priateľke Zuzke. 
Tej kedysi manžel Peter kaž-
doročne Pinot noir vyrábal 
a do tajomstva jeho výroby 
zasvätil aj Jozefa Repu. To 
bolo pred 20 rokmi a od-
vtedy sa Zuzkin pinot stal 
vlajkovou loďou červených 
vín z Repa Winery. 
Ochutnať vína, aj tie z limito-
vanej edície s novou etiketou 
k okrúhlemu jubileu, môžete 
v tunajšej vínotéke denne okrem nedele.

VÍNA, KTORÉ SPOZNÁTE 
KDEKOĽVEK

Repa Winery 
Vištucká 1265/5, Šenkvice
tel.: +421 911 126 922
info@repawinery.sk, www.repawinery.sk
www.facebook.com/repawinery

Otváracie hodiny VÍNOTÉKA – PREDAJŇA: 
Po–Pia 09:30–18:00, Sobota 09:00–12:00

Repa Winery

Foto: m-ARK
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V Šenkviciach môžete spoznávať vinič a jeho odro-
dy na Vinohradníckom náučnom chodníku, kde sa 
na ploche 4,7 áru nachádza zbierka 16 v Českoslo-
vensku pestovaných odrôd viniča a ich 160 klonov. 
Šenkvice sa tiež pýšia genofondom 600 odrôd viniča 
na troch hektároch. Šenkvickí vinohradníci a vinári 
tiež každoročne organizujú ochutnávky, výstavu vín, 
burčiakové slávnosti a obľúbenú akciu Za vínom 
do Šenkvíc. Na jeseň sa stretajú na podujatí Požehna-
nie mladého vína a pivnice sa otvárajú, samozrejme, 
aj v máji, na sviatok sv. Urbana, patróna všetkých 
vinohradníkov, ktorého si v časti Grefty uctili posta-
vením sochy. Stĺp s pieskovcovou sochou je replikou 
originálu z roku 1723 a ďalšiu repliku môžete vidieť 
na námestí. Za originálom by ste museli zájsť do víno-
téky Spolku vinohradníkov a vinárov v Šenkviciach, 
ktorý sídli v Obecnom dome. Táto pamiatka stojí tiež 
za širšiu pozornosť. V zrekonštruovanom objekte 
z roku 1912 sa dnes nachádza aj Obecné múzeum 
dokumentujúce piesne, zvyky, hry, tance a historic-
ké predmety viažúce sa k dejinám obce. V budove, 
pôvodne slúžiacej ako dom richtára, uvidíte, ako ľudia 

Do Šenkvíc nielen za vínom

Šenkvice sú slávnou 
vinohradníckou obcou 

a tak tu nájdete aj patričné 
množstvo výborných 

vinárov. No nielen tým sa 
môže táto obec pýšiť. 

žili na konci 19. a začiatku 20. storočia. Stála expozícia 
tiež odkazuje na pôvodné chorvátske osídlenie.

Keď Šenkvice hodujú
Víno, ale aj ďalšie regionálne pochúťky môžete dosýta 
ochutnávať v lete počas Šenkvických hodov, ktoré 
pripadajú na sviatok sv. Anny, matky Panny Márie. 
Pútavý program, vystúpenia umelcov zvučných mien 
a domácich hviezd sprevádza výborná nálada a vy-
vrcholením je, samozrejme, bohoslužba vo farskom 
kostole, ktorý tu v dnešnej podobe stojí od roku 1783.

Obec môže byť aj právom hrdá na svojich rodákov. 
Práve odtiaľto pochádzala napríklad známa slovenská 
filmová, televízna, divadelná i rozhlasová herečka 
Zdena Gruberová. Zo Šenkvíc pochádzal aj sloven-
ský futbalista, útočník a stredopoliar, reprezentant 
Česko-Slovenska Ivan Bilský. Korene tu mal aj me-
dzinárodne uznávaný kartograf a dlhoročný pracovník 
Geografického ústavu SAV Ing. Ján Pravda, DrSc., 
no a napokon musíme spomenúť Milana Rastislava 
Šavlíka – architekta, ktorý sa okrem iného podpísal 
pod projekty niekoľkých slovenských nemocníc. 

SLÁVNI ŠENKVIČANIA
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Burza starožitností, Červenokamenské remeselné trhy, 
Vína na hrade, Noc múzeí a galérií, Deň detí na hrade, 

Festival zabudnutých remesiel, Červenokamenská 
púť, Mikuláš na hrade. To všetko a ďaleko viac zažijete 

na rozprávkovom hrade Červený Kameň. 

Staré odrôtované hlinené nádoby, 
rajnice, korytá, naberačky... Obrazy, 
zbierky pohľadníc, odznakov, vinylové 
platne. Aj toto všetko a oveľa viac je 
v ponuke obľúbeného červenoka-
menského podujatia Burza starožit-
ností. Koná sa niekoľkokrát do roka 
a atmosféra býva strhujúca. Len čo sa 
otvoria hradné brány, do areálu prúdia 
nadšenci starých drobností a vzácnych 
artefaktov. Zoženiete tu originálne 
šperky, maľované truhlice či kusy ná-
bytku z masívu. Čím skôr prídete, tým 
lepšie pre vás. V krásnom prostredí 
vám čas veľmi rýchlo ubehne aj vďaka 
sprievodným podujatiam. V areáli mô-
žete vidieť vystúpenie sokoliarov alebo 
čosi dobré ochutnať. Vychýrenými sú 
aj májové Červenokamenské reme-
selné trhy. Scískanice, lokše, podlist-
níky, osúchy, buchty, záviny, oškvar-
kové pagáčiky a, samozrejme, víno! 
Aj to všetko patrí k tomuto regiónu 
a niečo z toho určite budete môcť 
zakúsiť aj tu. Na jarmoku sa predávajú 
ručne robené výrobky z dreva, skla, 
kovov či textílií a tiež nesmú chýbať 
majstrovské diela a ukážky tunajších 
keramikárov. V máji sa sem pravidelne 
vracajú aj vinári. V roku 2020 sa bude 
konať už 10. ročník podujatia Vína 
na hrade. To najlepšie z produkcie 
tunajších vinárov môžete degustovať 
v jedinečných priestoroch hradných 
pivníc vybudovaných v rokoch 1535 až 
1544. Noc múzeí a galérií je výbor-
nou príležitosťou, ako spoznať bohatú 
históriu a poklady skryté v útrobách 

hradu, o ktorom sa prvý raz dozvedá-
me už v 13. storočí. Okrem spomína-
ných hradných pivníc tu uvidíte Salu 
Terrenu. Priestor vyzdobili v duchu 
baroka umelci, ktorí sem prišli na po-
zvanie Mikuláša IV. Pálfiho. Autorom 
fresiek je maliar švajčiarsko-talianske-
ho pôvodu Carpoforo Tencala. Kedysi 
sa tu konali divadelné predstavenia, 
dnes sa tu sobáši. Na hrade sa nachá-
dza aj lekáreň Zlatý orol a v Rytierskej 
sále si všimnite strop upevnený o krov 
reťazami. Najmenším patrí Deň detí 
na hrade. Počas tohto nezabudnuteľ-
ného dňa sa tu stretnete s princeznou, 
ktorá prezradí, ako sa kedysi žilo, 
deti sa vyšantia v slamenom hrade, 
zastrieľate si z luku, vyskúšate hod 
oštepom alebo sekerou. Rytieri sa 
na hrad vracajú spolu s dobovými 
muzikantmi, tanečníkmi a šermiar-
mi pravidelne v lete počas Festivalu 
zabudnutých remesiel. Veriaci putujú 
na toto čarovné miesto vždy v auguste. 
Počiatky Červenokamenskej púte 
majú dlhoročnú tradíciu a siahajú až 
do roku 1751. Náboženská slávnosť sa 
viaže k sviatku Nanebovzatia Panny 
Márie, ktorej je zasvätená hradná 
kaplnka. Mikuláš prichádza na hrad 
v podobe podujatia Mikuláš na hrade 
ako inak – v decembri. Celoročne sa tu 
konajú komorné koncerty, scénické aj 
nočné prehliadky, výstavy a divadelné 
predstavenia. Ich presný zoznam náj-
dete prehľadne na domovskej stránke 
hradu v sekcii Podujatia.
http://hradcervenykamen.sk 

Hrad Červený Kameň
900 89 Častá, tel.: +421 033 690 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

Dotknite sa 
všetkých pôvabov 

ČERVENÉHO KAMEŇA
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Ak by mal básnik napísať z večera do rána  
báseň a nemal žiadny nápad, v borovicových 

lesoch Záhorskej nížiny by určite svoju múzu našiel. 

Videl by roviny s pasúcou sa vysokou zverou, cítil prenikavú vôňu 
hríbov, išiel by po cestách lemovaných stromoradiami a pod Pezinskou 

Babou obdivoval krajinu zvíjajúcu sa v serpentínach až na jej vrchol. 
Najkrajšia je vymaľovaná štetcom jesene. Nájdete tu pokoj aj rovnováhu: 
v pútnickej Marianke si načrite z liečivého prameňa a nazrite do tunajšej 

baziliky minor, tak ako nekonečný zástup veriacich po celé stáročia. Ticho 
a krása vami prestúpi aj v tunajšej prírode, či sa rozhodnete pokoriť niektorý 

z okolitých kopcov, alebo chcete len tak bezcieľne kráčať. Tiež tu môžete zažiť 
nefalšovanú romantiku na očarujúcom Plaveckom hrade pri západe slnka alebo, 

naopak, pozorovaním hviezd na Pajštúne. Nejednému dievčaťu tam chlapec 
pomotal hlavu. Ak zatúžite viac po adrenalíne ako romantike, nazujte si lezečky 

a smelo sa vydajte na Alternatívu stenu. Záhorie je totiž aj lezeckým rajom. 

Región 
Záhorie

Dotknite sa histórie a pochopíte 
súčasnosť. Dnešok je len odrazom 
našej vlastnej minulosti. Aj to vás 
naučí krásne Záhorie. 
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Foto: m-ARK

Zo záznamov vieme, že hrad existoval 
už pred rokom 1314. Panstvo menilo 
majiteľov v závislosti od okolností, 
ktoré sa napokon naklonili Pavlovi 
Pálfimu. Vzdelaný šľachtic s hod-
nosťou uhorského palatína a jeho 
potomkovia dali Pajštún do polovice 
17. storočia veľkoryso prestavať.  
V polovici 18. storočia zasiahol hrad 
blesk, škody po požiari však neboli fa-
tálne a vnútro ostalo obývateľné. Osud 
hradu napokon spečatili napoleonské 
vojská, ktoré obsadili Bratislavu a oko-
lie a v roku 1810 Pajštún bezdôvodne 
vyhodili do vzduchu.

Osamelý princ
Hrad Pajštún

Pajštún – jedno z najmystickejších miest Záhoria sa vypína na vápencovom brale nad obcou 
Borinka v lesoch Malých Karpát vo výške 486 m n. m. Týči sa tu zrejme už od konca 13. storočia. 
a jeho stavitelia celkom isto netušili, že pozornosť bude priťahovať ešte aj o osem storočí neskôr.

Včera a dnes
Dnes je zo strážneho hradu už iba ru-
ina, no pre znalcov histórie je to veľmi 
pôvabná ruina. Obnažené zvyšky ob-
vodových múrov ukazujú, aký Pajštún 
kedysi bol. A čo tu dnes môžete vidieť? 
Napríklad polkruhovú delovú baštu 
v severnej časti opevnenia, ktorá sa 
zachovala zo 16. st., či hradnú bránu. 

Adrenalín aj romantika
Na Pajštúne viedli svoje prvovýstupy 
také horolezecké legendy ako J. Psotka, 
I. Dieška či Z. Demján. V lokalite sa 
nachádza takmer 100 ciest rôznej  

obtiažnosti. Lezci využívajú najmä 
steny 25 metrov vysokého vápencového 
brala, na ktorom je hrad postavený. 
Cesty sú odistené fixným istením, tzv. 
borhákmi, na zlanenie sa najčastejšie 
používa kruh s reťazou alebo „prasa“. 
Liezť je tu možné celoročne, ale odpo-
rúčame nosiť prilbu a určite si u správ-
cu vopred preverte situáciu: lokalitu 
si totiž zamilovali aj dravce, ktoré tu 
hniezdia. Zmieniť musíme aj tunajšie 
výhľady: za dobrej viditeľnosti uvidíte 
smerom na západ až predalpie a vrch 
Schneeberg. Východu dominujú po-
hľady na malokarpatské lesy a smerom 
na juh je Borinka. A ak aj vo vás drieme 
srdce romantika, večer si tu môžete čosi 
opiecť a ostať na noc. Zvlášť dobre sa 
odtiaľto pozorujú hviezdy. 

Z Bratislavy sa sem dostanete 
zo zastávky pod Mostom SNP, 
vystúpite na konečnej zastávke 
v Záhorskej Bystrici. Odtiaľ pokračujte 
po modrej značke až do Marianky 
alebo po červenej cez Borinku. Ak ste 
prišli do Borinky autom, vychádzku 
začnite pri kostole, kde zaparkujete, 
a choďte po červenej. Cesta trvá asi 
hodinu, väčšie prevýšenie očakávajte 
až v závere. Najdlhšia, no aj najkrajšia 
trasa sem vedie z Rače. Ak teda máte 
zvyšných 4 až 5 hodín, neváhajte. 

CESTA SEM
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Ako si sa dostala na svoju prvú skalu? 
Za to môže Ivo! Hoci som po skalách 
už dlhšie pokukovala a chodila do hôr, 
nenašiel sa nikto, kto by ma reálne vzal 
liezť. Až on. 

Kde to bolo? 
V tomto máme trochu rozpor. Ja si 
myslím, že som prvý raz liezla na Paj-
štúne, Ivo tvrdí, že to bolo v Chamonix 
v roku 2010. Boli sme na skialpovom 
výlete a ešte nám ostávalo pol dňa 
a tam v meste majú takú malú skalku. 
Tak sme to využili. 

Aká je to pre teba malá skalka? 
Má asi 50 metrov, ale sú tam ľahké cesty. 

Čomu dáva lezenie najviac zabrať: 
rukám, nohám alebo hlave?
Jednoznačne hlave. 

Profesionálni športovci majú mentál-
nych koučov, aby sa dali do pohody. 
Čo, resp. kto pomáha tebe?
Ja mám Iva, často mi pomáha, ale stáva 
sa aj, že to má niekedy opačný efekt 
(smiech). 

Viem, že 50-metrovú skalku v Brati-
slave, kde žijete, nemáme. Kde sa tam 
dá liezť? 
Máme jednu menšiu skalku nad 
tunelom (blízko Mauzólea Chatama 
Sofera – pozn. red.). Bola som tam asi 
raz, ale je pre začiatočníkov. Najbliž-
šie je Pajštún na Záhorí. Tam som 
chodievala často, keď som začínala liezť, 
a teraz je takým veľkým hitom lokalita 
Medené Hámre. Je to za Borinkou, 
smerom do lesa a super je, že sa tam dá 
prísť autom až pod skalu. V lete, keď je 
dlho svetlo, tam človek príde po práci, 
zaparkuje a o dve minúty už lezie. To je 
veľká výhoda oproti Pajštúnu, kde treba 
vyšliapať hore. 

Viem, že krásne miesta sú aj hlbšie 
na Záhorí. 
Áno, v Plaveckom Podhradí je Alterna-
tívna stena. V sprievodcovi sa to volá 
Červenica. Keďže sú tam ťažké cesty, je 
to pre mňa výborný tréning. 

Čo je ťažká cesta v tvojom ponímaní? 
Okolo 10 -. Skala je vysoká tak do 30 m, 
cesty idú až navrch a sú previsnuté. Je 
to v lese tieni, a hoci je tam v lete teplo, 
nájde sa aspoň chládok. Sú tam prevaž-
ne ťažšie cesty, takže to nie je masovka. 

Aké sú tu možnosti v zime? 
V Bratislave máme dve umelé steny,  
Vertigo a K2, kde sa dá výborne trénovať. 

Ja chodievam hlavne na Vertigo, lebo to mám 
blízko z domu. 

Kde by si chcela tento rok liezť?
Ideálne v zime v Katalánsku alebo v oblasti 
Chulilla pri Valencii. Rada by som išla do Uta-
hu na špáry, na jar do chorvátskej Paklenice 
a v lete na Baffinove ostrovy. To je totálna divo-
čina a sú tam mega steny, niektoré vystupujú 
priamo z mora. Len je tam trocha zima a je to 
logisticky, organizačne a finančne náročné. 

A medvede. Prečo si vyberáš drahé a nebez-
pečné destinácie? 
Lebo veľkých stien nie je vo svete veľa. 
Keď chceš liezť na veľké steny, musíš chodiť 
na takéto miesta. 

A keď nelezieš, kde a ako oddychuješ? 
Kúsok od miesta, kde bývame, je les, tam 
chodievam behať. Mám to blízko na Kamzík, 
kde sú rôzne chodníčky vhodné na behanie 
a bicyklovanie. V lete sa tiež chodíme korčuľo-
vať na hrádzu. 

Na Záhorí si zalezú 
aj nároční a skúsení lezci

Vyštudovala aplikovanú 
matematiku, doktorát má zo 
štatistiky. Oblečenú v kostýme 
by ste ju niekde v banke však 
nestretli. Pred pár rokmi bola 
v tíme slovenskej juniorskej 
skialpinistickej reprezentácie, 
lyže ale vymenila za lezečky 
a po skalách lezie ako pavúk. 
Slovenské lezecké eso – Miška 
Izakovičová. 

MIŠKA IZAKOVIČOVÁ si najviac cení prelez 
cesty Freerider náročnosti 5.13a (9+ UIAA) 
na El Capitan v Yosemitskom národnom parku, 
ktorý sa jej podaril spolu s jej priateľom Ivom 
Šabom v roku 2018. Veľmi významným bol 
pre ňu tiež prelez cesty Brid Klina 7c (9 UIAA) 
v chorvátskej Paklenici, lebo to bola vôbec 
prvá z ťažkých ciest, aké vyliezla vo veľkej ste-
ne. Na jar roku 2019 sa Miške podarilo preliezť 
ďalšiu ťažkú cestu v Yosemitoch, a to Westie 
Face 5.13a/b na Leaning Tower. Verí, že v roku 
2020 zbierku svojich triumfov rošíri.
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El Choro, foto: archív Mišky Izakovičovej

Oslavou voňavého „deravého koláča“ 
menom Skalický trdelník je májový 
Trdlofest. Festival plný zábavy je 
skvelou možnosťou, ako si prípravu 
trdelníka aj vyskúšať. Legendárna je 
tunajšia čierna pec u františkánov, kde 
kúpite trdelník aj dnes. Vyskúšať si 
upiecť pravú orechovú dobrotu môžete 
v rodine Havlíkovcov – radi vás svojmu 
kumštu priučia. 
Víno typické pre tento vinohradnícky 
rajón – Skalický rubín – zvlášť dobre 
chutí na vinobraniach či počas Dňa 
otvorených búd v Skalici, Prie-
tržke a Radošovciach. Základom 
je Frankovka modrá, zmes dotvára 
Svätovavrinecké a Modrý portugal. 
K červenému vínu výborne chutia 
bzdúšky – slaná pochúťka zo škvariek 
plnená slivkovým lekvárom. Ak dávate 
prednosť horkastej chuti piva, zavítajte 
na Senické pivné slávnosti Štramák-
fest a na Stupavský pivný fest. 
Tunajšie pivovary Wywar a Hellstork 
žnú úspech medzi remeselnými pivo-
varmi a o blahodarných účinkoch piva 
sa môžete presvedčiť aj v pivných kú-
peľoch Sandorf v Prievaloch. V kúpeľ-
níctve sa vyznajú aj Smrdáčania – no 
nielen v tom! Vytvorili tu výnimočný, 
ľahký zákusok, ktorý sa stal akýmsi 
miestnym tajomstvom – smrdácku 

Región Záhorie
www.regionzahorie.sk
FB: Región Záhorie
inst: regionzahorie.sk

Gastropotulky 
po Záhorí

Pravý Skalický trdelník je z päťkrát vykysnutého cesta, obalený 
v nasekaných vlašských orechoch a pečený na ohni. Foto: Tomáš Bilka

Otvorené búdy Radošovce, foto: Dominika Ondrovičová

Levanduľové víno, foto: Levanduland

Bzdúšky, foto: Mesto Holíč

Pivo Hellstork, foto: Mária Závodska

roládu. A kde inde si ju vychutnáte ako 
v kúpeľoch Smrdáky?
Región preslávila aj kapusta, ktorej tu 
všetci hovoria „zelé“, no a na jej počesť 
sa každý rok v októbri konajú v Stu-
pave Dni zelá. Ochutnať zelé môžete 
v rôznej podobe, napr. aj ako zelníky – 
koláče z kysnutého cesta s kapustou 
a škoricou alebo záhorácke kapust-
níky – koláče s čerstvou hlávkovou 
alebo kyslou kapustou. No a o tom, že 
Záhorie vonia aj po levanduli, sa pre-
svedčíte počas samozberu levandule 
v júli a septembri v Levandulande pri 
Malých Levároch. 
V tomto malebnom kúte Slovenska 
navyše pribúdajú rôzne biofarmy ako 
napr. biofarma v Kopčanoch, Kunow-
ský majer pri Senici s chovom rýb, 
gazdovská dedinka Abeland v Lozorne 
či Biofarma Príroda v Stupave.

Spoznať Záhorie znamená aj ochutnať Záhorie. Najznámejšími 
špecialitami Záhoria sú Skalický trdelník a stupavské zelé, 
ktoré isto poznáte, no počuli ste už o holíčskych bzdúškoch 
či smrdáckej roláde? 
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K zázračnému prameňu, kde sa 
podľa legendy mala zjavovať Panna 
Mária a kde sa našla aj oná soška 
z hruškového dreva, prichádzali ľudia 
odpradávna. V 17. st. nad prameňom 
postavili Kaplnku Svätej studne. Vďaka 
vypočutým prosbám a zázračným 
uzdraveniam sa Mariánske údolie sta-
lo vyhľadávaným pútnickým miestom, 
kde bol postavený kostol – dnešná 
bazilika, kláštor a neskôr aj unikátna 
krížová cesta so sochami v životnej 
veľkosti. 
Na púť, uctiť si Pannu Máriu Tálsku 
každoročne prichádzajú tisícky veria-
cich. Hlavná púť sa koná v septembri 
okolo sviatku Narodenia Panny 
Márie. Známa je aj Trojičná púť a púť 
na sv. Annu, keď sú v Marianke hody. 
V pôstnom období pútnici hojne 
navštevujú krížovú cestu. Ponorených 
do ticha modlitieb ich stretnete aj 
pred Lurdskou jaskyňou. 

Sv. Cyril a Metod 
Také významné miesto, akým je 
Marianka, nesmie chýbať na mape 
Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila 
a Metoda. A keď tu už budete, určite 

Napite sa zo zázračného prameňa 
a objavte odkaz sv. Cyrila a Metoda
Miestom, ktoré v našom kraji azda najviac priťahuje pútnikov 
a veriacich, je už po stáročia Marianka. Ľudia s vierou v srdci 
sem putovali oddávna, no najviac v časoch Rakúsko-Uhorska. 
Dnes toto naše najstaršie pútnické miesto vyhľadávajú nielen 
veriaci, ale aj ľudia zo širokého okolia, lebo veria, že tunajší 
prameň má životodarnú silu. 

Vzácna ranogotická soška Panny Márie je 
dnes umiestnená na hlavnom oltári Baziliky 
Narodenia Panny Márie, foto: m-ARK

sa pozrite aj do neďalekého Devína 
s archeologickým náleziskom veľko-
moravského kostola a novým interak-
tívnym informačným panelom. Toto 
miesto zohralo dôležitú úlohu v našej 
histórii a zvlášť zaujímavé dejiny sa tu 
písali v časoch Veľkej Moravy. Súsošie 
svätcov pred kostolom pripomína, že 
k nám v 9. st. priniesli kresťanstvo, vy-
tvorili písmo hlaholiku, preložili 
Sväté písmo a mnohé liturgické texty. 
Ich zásluhou bola staroslovienčina už 
v roku 868 uznaná pápežom Hadri-
ánom II. za štvrtý liturgický jazyk. 
V tunajšom kostole je navyše uložená 
relikvia sv. Klimenta Slovenského, 
žiaka sv. Cyrila a Metoda. 

Trasa plná zážitkov
Cesta siahajúca od Velehradu po Solún 
a Rím, križujúca Slovensko v jeho 
západnej časti, je posiata vzácnymi 
sakrálnymi pamiatkami, prírodnými 
krásami a jedinečnými miestami. 
Na území Bratislavského samospráv-
neho kraja (BSK) ju už nájdete aj 
vyznačenú formou nálepiek na turis-
tických smerovníkoch. Okrem toho 
vznikla aj moderná kaskádová sto-
rymapa, vďaka ktorej si môže turista 
naplánovať svoje putovanie do detailov 
vopred. A keďže existuje aj vo verzii 
aplikácie pre smartfóny a dá sa pou-
žívať aj v offline režime, je ideálnym 
pomocníkom aj v teréne. „Slovenský 
dom Centrope pracuje na projekte ako 
partner za Bratislavský samosprávny 

kraj, no túto zážitkovú cestu budujeme 
v spolupráci so zástupcami z Trnavského 
a Nitrianskeho samosprávneho kraja. 
Aj preto naša kaskádová storymapa 
pokrýva všetky tri kraje, opisuje jednot-
livé trasy, prezentuje pamätihodnosti 
a vysvetľuje odkaz vierozvestcov,“ hovorí 
riaditeľka Slovenského domu Centro-
pe Tatiana Mikušová. Tento praktický 
pomocník sa bude postupne rozširovať, 
aby tu každý našiel aj všetky praktické 
informácie týkajúce sa dopravy, ubyto-
vania či možností stravovania. Ak dávate 
prednosť papieru pred modernými tech-
nológiami, užitočné informácie o tom, 
kadiaľ putovať za svätcami naprieč troma 
susediacimi krajmi, nájdete aj v klasickej 
mape. Vyšla len nedávno aj v anglickom 
a nemeckom jazyku a k dispozícii je v tu-
ristických informačných centrách BSK. 

Prameň je opradený legendou – a nie 
jednou, ale hneď viacerými. Vychádza-
jú z rovnakého základu: žil tu vraj istý 
pustovník, ktorý si z hruškového dreva 
vyrezal sošku Panny Márie. Z obavy 
pred vojnovým konfliktom ju ale 
skryl a odišiel. Podľa prvej verzie sa 

nevidiacemu žobrákovi prisnila Panna 
Mária a zaviedla ho k prameňu, vodou 
z neho si umyl oči a zrak sa mu vrátil. 
Druhá legenda hovorí o zbojníkovi, 
ktorý mal postihnuté deti. Studničku 
jemu alebo jeho manželke ukázala 
tiež v sne Panna Mária a deti voda 

vyliečila. Podľa tretej legendy išiel po lese 
iný pustovník a uvidel vystupovať zo zeme 
žiaru. Toľko sa v nej vŕtal, až našiel sošku, 
spod ktorej vytryskla voda. 

Odkaz 
na storymapu
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Vzduchom sa víria vône prichádzajú-
ceho leta. Pohne sa len vtedy, ak ho 
pretnú guľôčky či kolky sústredených 
žonglérov. K nebu sa ťahajú akrobati 
na chodúľoch, iní zasa lietajú nad 
hlavami nadšených divákov alebo ba-
lansujú na lane. Z cirkusového šapita 
sa ozýva smiech prerývaný tichom. 
To zavládne, keď diváci v nemom úža-
se sledujú dramatické kúsky majstrov 
tohto umenia. Stáva sa to len raz 
do roka – presne vtedy, keď sa v idy-
lickom prostredí Kaštieľskeho parku 
v Stupave koná Medzinárodný festival 

Divadlo, akrobacia a pouličné umenie z celého sveta – to je Cirkul‘art – 
jediné podujatie svojho druhu na Slovensku. Obľúbia si ho všetci, ktorí 
milujú zábavu, bez ohľadu na vek. 

robí zo Stupavy hlavné 
mesto nového cirkusu

moderného cirkusu Cirkul‘art. Vďaka 
nemu sa vždy v máji stane mestečko 
na Záhorí na pár dní hlavným mestom 
nového cirkusu. 
Súčasťou festivalu je vždy aj nejaká 
slovenská premiéra a, samozrejme, 
workshopy. Počas nich preniknete 
do tajov magického sveta, ktorý 
v sebe spája umenie a šou! Skvelé 
artistické predstavenia, na aké sa 
nezabúda, zažijete aj počas tohtoroč-
ného, jubilejného 10. ročníka, ktorý sa 
bude konať 29., 30. a 31. mája 2020.
www.cirkulart.sk
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Foto: m-ARK

V Stupave nájdete aj vyše 200-ročnú 
barokovú synagógu. To, čo z nej ostalo, 
je dnes len odleskom pôvabu jej naj-
lepších rokov. Objekt sa ale pokúša za-
chrániť nezisková organizácia Jewrope 
a vrátiť jej život môžete aj vy, ak sa sem 
vyberiete na niektoré zo zaujímavých 
kultúrnych podujatí.

Stupavská kapusta alebo v tunajšom nárečí „zelé“ – to je doslova 
fenomén. Kyslá pochúťka preslávila Stupavčanov, a najmä tých 
z mestskej časti Mást, široko-ďaleko, a tak kapustu a prácu roľníkov 
tu oslavujú podnes. Príďte sa o tom presvedčiť aj vy na Dni zelá počas 
1. októbrového víkendu. 

Na festivale môžete ochutnať rôzne 
kulinárske kapustové špeciality – tra-
dičné záhorácke kapustníky – zelníky, 
bzdúšky či najrôznejšie kapustnice, 
v ktorých varení sa tu súťaží. Špecifickú 
chuť tunajšej kapuste, ktorá napríklad 
vykvasená chutí po chrene a na jazyku 
jemne štípe, dodáva výnimočné pôdne 
zloženie. Bez pestovateľov a spraco-
vateľov by sa ale úspech nedostavil. 
Miestnych gazdov poznali dokonca aj 
vo Viedni. A i keď dnes je ich čoraz me-
nej, tradícia stále žije a každoročne sa 
sem na Dni zelá zbiehajú tisícky milovní-
kov tejto supervitamínovej bomby.  
Dôvodom je nielen kapusta, ale aj boha-
tý kultúrny program, vystúpenia súbo-
rov či prehliadky mestských pamiatok. 
A Záhoráci vás veľmi rýchlo presvedčia, 
že sú to družní a veselí ľudia.  

Trojdňový remeselnícky jarmok a výstava  
Úroda nesmú chýbať a čerešničkou na pomy-
selnej kapustovej torte je ohňostroj.

Pýcha mesta
Pýchou mesta je tunajší kaštieľ obkolese-
ný parkom, kedysi patriaci slávnemu rodu 
Pálfiovcov. Jeho dejiny ale najviac prepisoval 
neskorší majiteľ – gróf Alojz Károlyi. Ten dal 
upraviť nielen kaštieľ, ale aj panskú záhradu 
v anglickom štýle na krajinársky park. A hoci 
dnes je toto miesto skutočnou oázou pokoja, 
kedysi tu bolo veľmi rušno. Veď napríklad 
v prvej polovici 20. st. tu fungovali pivovar, 
debnáreň, práčovňa aj mlyn, ktorý sa ako je-
diný z týchto pamiatok zachoval. Kaštieľ dnes 
slúži ako Domov sociálnych služieb a zariade-
nie pre seniorov. V parku sa ale určite zastavte, 
odpočiňte si na ležadlách či lavičkách a zapo-
čúvajte sa do jedinečnej symfónie, ktorú pre 
vás miestna fauna a flóra pripravila. Z výšky 
mohutných platanov k vám doľahne šum lístia, 
od jazierka sa prihovoria divé kačky a z diaľky 
zasa Stupavský potok svojím žblnkotom. Zelé kyselé, 

ale veselé…ST
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Mestské kultúrne a informačné centrum
Hlavná 1/24, 900 31 Stupava 
tel.: + 421 (2) 6020 0935
www.stupava.sk
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Pri príchode zaujme už jedinečná 
architektúra tohto miesta. Interiéru 
v teplých, prírodných farbách do-
minuje drevo, kov a kameň, ktoré 
spolu harmonicky ladia a vytvárajú 
dokonalý priestor pre pohodu. 
V tichej oblasti uprostred borovi-
cového lesa sa výborne relaxuje, 
a to nielen v okolí hotela s rybní-
kom, ale aj v tunajšom wellness 
centre. Hosťom je k dispozícii 
bazén s rozmermi 12 × 6 m, proti-
prúdom a chrličom, vírivka, útulný 
detský bazénik, parná soľná sauna, 
bylinková arómasauna, infrasauna, 
fínska sauna, ochladzovacie sprchy 
a relaxačná miestnosť. Prehriaty 
po saune sa vložte do rúk skúse-
ných masérov, ktorí sa vám budú 
venovať v Spa I. a Spa II. miestnosti 
určených na masáže, ale aj kozme-
tické ošetrenia a rôzne procedúry. 
Okrem klasickej, lymfodrenážnej, 
refl exnej, športovej masáže a masáže 

WELLNESS HOTEL SPARK  

Wellness Hotel Spark****
tel.: +421 34 7746203
www.hotelspark.sk

Oddýchnite si v oáze pokoja 
len dva kilometre od Malaciek. 
Uprostred prírody nájdete kvalitné 
ubytovanie, exkluzívny relax 
vo wellness centre a znamenitú 
gastronómiu. Srdce rekreačnej 
oblasti Vampíl patrí Wellness 
Hotelu Spark****. 

lávovými kameňmi je v ponuke 
aj celá paleta menej tradičných 
masáží. Čo poviete napríklad 
na TOTOKU – medovú masáž 
proti celulitíde alebo čokoládovú 
olejovú masáž? Vaše telo sa bude 
cítiť ľahké ako pierko a duša ako 
znovuzrodená aj po niektorom 
z rituálov, ktoré vo Wellness Hoteli 
Spark ponúkajú. 

Reštaurácia a svadby 
Celému hotelu dominuje reštau-
rácia s veľkolepou sálou, tapetova-
nými stenami, vysokým dreveným 
stropom, očarujúcim systémom 
okien a honosným krištáľovým 
lustrom. Túto magickú atmosfé-
ru si môžete vychutnať či už ako 
návštevníci reštaurácie, hoteloví 
hostia, alebo svadobčania. Wellness 
Hotel Spark je totiž vyhľadávaným 
miestom aj na organizáciu svadieb. 
Budúcim mladomanželom tu radi 

poradia s výberom menu a výzdo-
bou, na požiadanie zabezpečia služby 
šikovnej fl oristky, ktorá vám splní 
každú predstavu. 

Priateľský k rodinám
Páčiť sa tu bude aj tomu najmenšiemu 
hosťovi, keďže tento hotel je vskutku 
priateľský k rodinám. K vonkajším 
ihriskám pribudlo v ostatnom čase aj 
volejbalové a futbalové ihrisko a pre 
krátenie chvíľ nechýba ani detský 
kútik. Celý priestor je navyše klimati-
zovaný a nefajčiarsky. 

KONFERENCIE A FIREMNÉ STRETNUTIA
V pohodlí tohto štvorhviezdičkového hotela môžete zorganizovať aj konferenciu 
alebo stretnutie pre svojich klientov, školenie alebo workshop. K dispozícii vám 
bude hlavná konferenčná miestnosť s maximálnou kapacitou 50 osôb, situovaná 
priamo v hoteli, a ďalšia školiaca miestnosť v priľahlej budove. Tu sa konajú menšie 
školenia alebo poslúži ako priestor pre menšiu skupinu. Využiť môžete moderné 
technológie aj ďalšie potrebné pomôcky, ako je Wi-Fi, káblový internet, vstavané, 
diaľkovo ovládané premietacie plátno, digitálny dataprojektor plus počítajte aj 
s možnosťou prehrávať DVD/Blue-ray fi lmy na 47-palcovom LCD televízore. Ak 
budete potrebovať prenosné reproduktory, laserové ukazovadlo, mikrofón, kopíro-
vanie školiacich materiálov, fl ipcharty a podobne, nie je to problém.

Na skokdo raja

Foto: Wellness Hotel Spark Foto: Wellness Hotel Spark
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Milovníkov histórie očarí Pálfiovský kaštieľ s priľah-
lým parkom. Dal ho postaviť uhorský palatín a kráľov-
ský miestodržiteľ gróf Pavol IV. Pálfi z Erdődu. Za jeho 
života sa kaštieľ nepodarilo dokončiť, no slávnemu 
rodu slúžil vyše 300 rokov. Neskôr sa z neho stala 
študentská ubytovňa, slúžil armáde, potom ako ne-
mocnica aj prístrešok pre chudobných. Dvojpodlažný 
kaštieľ prechádza od roku 2007 rekonštrukciou, vďaka 
ktorej sa z neho opäť tešia aj návštevníci. Verejnosti je 
dnes čiastočne sprístupnený a prezrieť si ho môžete 
v spoločnosti sprievodcu s výkladom aj v anglickom 
či nemeckom jazyku. 

Históriu Malaciek prepisovali Pálfiovci, 
v ktorých rodovom erbe vidíme jeleňa s kolesom 
a trojvrším. Jeleň je v erbe vraj z vďaky 
za záchranu života istého šľachtica. Ten údajne 
cestoval v noci lesom vo svojom koči, no zrazu 
mu do cesty skočil jeleň. Kočiš prudko zabrzdil, 
jeleňa zrazil a koč poškodil natoľko, že ani jeden 
z nich nemohol pokračovať ďalej. Museli tu 
prenocovať. Ráno šľachtic zistil, že tesne minul 
priepasť. Je to však iba povesť, v skutočnosti 
prevzali Pálfiovci podobu erbu od spriazneného 
rodu Erdődyovcov. Ak vás tento príbeh zaujal, 
vedzte, že v Malackách – meste s bohatou 
históriou – sa vám bude páčiť. 

Novoročné Malacky – január 
Trojkráľový koncert – január
Malacká hudobná jar – marec/apríl 
Prvomájové Malacky – máj 
Malacký piknik – jún 
Kultúrne leto – júl/august
Malacká šošovica – máj a september 
Zejdeme sa na hambálku – september/október
Adventné Malacky – december

Poklady 
Záhoria 
nájdete 
v Malackách

Podujatia:
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Foto: m-ARK

Pod krásnym malackým nebom...
Kaštieľsky park má svoje brány otvorené celoročne. 
Pod krásnym malackým nebom sa tu a na nádvorí 
kaštieľa počas Kultúrneho leta konajú koncerty či di-
vadelné predstavenia. Dnešná podoba 30-hektárového 
parku pripomína od 19. st. anglický lesopark. Pôvodne 
bol však tento park vybudovaný v duchu baroka, inšpi-
rovaný francúzskymi záhradami. Nechýbal ani skleník 
s palmami, ktoré cez leto skrášľovali park, a panstvo 
tak malo na dosah kúsok Stredomoria. A keď mu už 
bolo pridlho, zašlo si rado na poľovačku do okolitých 
lesov plných divej zveri. V samotnom parku vášeň pre 

poľovačky pripomína socha jeleňa 
umiestnená nad studňu v roku 
2010. Jeleňa vytvorili na základe 
dobových fotografií a odkazuje 
na svojho bronzového predchodcu.

Kaplnka aj sakrálny 
komplex
Ďalším skutočným pokladom je 
tunajšia kaplnka z čias Pálfiovcov, 
ktorá bola pred zrakmi verejnosti 

skrytá celé polstoročie. Odmurovať sa ju podarilo až pri 
rekonštrukcii. Cenné sú aj tunajšie slnečné hodiny a sak-
rálny komplex tvorený kostolom, pohrebiskami a Čier-
nym kláštorom s Kaplnkou Svätých schodov – vernou 
kópiou tých, po ktorých kráčal Kristus k Pilátovi.

www.malacky.sk



95magazín LOOK AT IT94 magazín LOOK AT IT

Vláčik Záhoráčik vozí 
za zážitkami

Táto mašinka jazdí na trase plnej krásnych prírodnych scenérií 
bohatej na históriu a pamiatky i atrakcie pre najmenších. 
Nechajte sa zviezť a podľa vašej vlastnej chuti okúste z toho,  
čo pohostinné Dolné Záhorie ponúka.

Vysoká
pri Morave

Plavecký
Štvrtok

Záhorská Ves

Jakubov

Malacky

Zohor

Lozorno

Rohožník

Sološnica

Láb

Stupava

Devínska
Nová Ves
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Borinka

Jablonové
Baba

Pernek

Kuchyňa

Plavecký
Mikuláš

Plavecké
Podhradie

Kostolište

Bratislava Bratislava

Senica

Pezinok

BrnoBrno

NAŠE TIPY NA TRASE: 
Plavecký hrad – ruina hradu 
s impozantými výhľadmi nad 
Plaveckým Podhradím

Vysoká – druhá najvyššia sedem-
stovka v Malých Karpatoch s výškou 
754 m n. m.

Čertova dolina – atraktívna dolina 
pod Vápennou

Mesačná lúka – lúčka s prameňom 
pitnej vody, v lete slabne

Veľký Petrklín – kopec s neoficiál-
nou rozhľadňou nad obcou Sološnica, 
strmý výstup

Tri Kríže – pútnické miesto nad 
Pernekom s výhľadom a zaujímavou 
jaskynkou

Vodná nádrž Lozorno a Rohožníc-
ke rybníky – vodné plochy

Vláčik Záhoráčik je vypravovaný pre 
všetkých milovníkov turistiky, ale aj 
cyklistiky, ktorých zvezie aj s bicykla-
mi. Súpravu tvorí motorová jednotka 
s kapacitou 88 miest na sedenie plus 
špeciálny vozeň na prepravu bicyklov. 
Dostať sa môžete cez Zohor až do Pla-
veckého Podhradia, a to vždy od konca 
apríla až do októbra. Vláčik Záhoráčik 
jazdí cez víkendy a cez štátne sviatky 
trikrát denne. Kde vystúpite a ktorú 
časť regiónu sa rozhodnete spoznávať, 
je len na vás. Dopravu zabezpečuje 

Zastávky na trase:  
Bratislava, hl.stanica – Bratislava- 
-Lamač – Bratislava-Devínska 
Nová Ves – Bratislava, Devínske 
Jazero – Zohor – Lozorno – 
Jablonové – Pernek – Kuchyňa – 
Rohožník – Sološnica – Plavecké 
Podhradie

Železničná spoločnosť Slovensko 
na základe objednávky Bratislavského 
samosprávneho kraja. 
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História hradu je spätá s dôležitými menami našej histórie. Patril 
Ctiborovi zo Ctiboríc, grófom zo Svätého Jura a Pezinka, Seréďovcom, 
Fugerovcom, Balašovcom, istý čas dokonca Matúšovi Čákovi Trenčian- 
skemu a Pálfiovcom. Za jeho vznikom však treba hľadať niekoho úplne 
iného. Hrad vznikol ako kráľovská pohraničná pevnosť na podnet 
syna bratislavského richtára Kunta – Detricha. Pevnosť preto nazvali 
Detrichov kameň. Pôvodne ju tvorila len obdĺžniková hradba a hrano-
lová veža. Panstvo sa postupne rozrastalo, no zlom nastal v roku 1706, 
po tom ako ho poškodili bitky medzi cisárskym vojskom a povstalcami. 
Obec Plavecké Podhradie spolu s dobrovoľníkmi sa už roky snažia 
o zachovanie tejto krásnej pamiatky. Zaujímavé je aj okolie hradu, a to 
z archeologického hľadiska. Lokality v okolí Plaveckého hradu boli 
osídlené už v praveku, o čom svedčí archeologické nálezisko Pohanská 
z mladšej kamennej doby a z čias halštatskej kultúry. Tu bolo kedysi 
vybudované jedno z najväčších keltských oppíd. Aj preto toto miesto 
priam dýcha históriou.

Kamenný 
strážca Borov 

Z výšky 400 m n. m. hľadí do diaľky a stráži Borskú nížinu. 
Takto to je už celé veky a snáď sa na tom ešte dlho nič nezmení. 
Na Plavecký hrad vás z Plaveckého Podhradia dovedie modrá 
turistická značka asi za 30 minút. 

Foto: VideoFly

Foto: m-ARK

PLAVECKÝ HRAD
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Mesto plné prekvapení
Najznámejšou pamiatkou v okolí je Holíčsky zámok, ktorý kedysi 
slúžil ako letné reprezentačné sídlo Habsburgovcov. Práve oni sa 
podpísali pod veľkú prestavbu renesančného sídla v štýle baroka. 
Výnimočný vzhľad dáva trojpodlažnej budove pôdorys v tvare 
písmena U, priekopa a dvojitý systém hradného múru. V minu-
lom storočí zámok upadal, no v súčasnosti sa vďaka investíciám 
a novej, atraktívnej podobe teší veľkému záujmu. Pri jeho návšteve 
venujte zvlášť pozornosť kaplnke a Čínskej sále, ktoré si ako jediné 
zachovali pôvodný vzhľad. Milým prekvapením pre vás môžu byť aj 
zámocké záhrady. Počas roka sa v zámku koná niekoľko pútavých 
podujatí – dobový festival Rottenstein, Tereziánske dni, Zámocké 
pivné slávnosti, Strašidlá na Holíčskom zámku a iné. Zámok je 
otvorený od mája do septembra každý deň okrem pondelka. 

Krehká kráska 
Holíč preslávila samozrejme fajansa, ktorá vznikala v tunajšej 
manufaktúre a orientovala sa na dobový vkus európskej klientely. 
Presný rok založenia manufaktúry nepoznáme, ale z dostupných 
účtovných kníh sa dozvedáme, že v roku 1743 už vyrábala fajansu. 
Založil ju manžel Márie Terézie cisár František Štefan Lotrinský 
a časť jej budov stále stojí. Vyrábali tu úžitkové predmety rôzneho 
využitia, preslávený bol najmä kvetinový dekor purpurovočerve-
nej ruže. Výrobu fajansy vytlačila kameninová keramika a defi ni-
tívnu stopku jej dala v roku 1827 rastúca konkurencia. 

Repliky výrobkov holíčskej fajansy dnes môžete obdivovať 
v Mestskom múzeu a galérii v Holíči. Dôkladne si tu prezri-
te aj obrazy, ktoré zachytávajú najstaršie časti mesta a jeho 
najvýznamnejšie stavby. Expozície Mestského múzea a galérie 
sú sprístupnené v máji až septembri. Mimo letnej turistickej 
sezóny je múzeum zatvorené. 

Menhiry
Holíč sa môže pochváliť aj magickým lákadlom z kategórie „sve-
tový unikát“. V roku 1988 sa tu totiž podaril objav, ktorý by čakal 
len málokto. V priestore pod Kalváriou, ktorý bol súčasťou prave-
kého rondelu s priemerom 60 m, sa našiel súbor 22 zachovaných 
kultových kameňov, rozdelených na mužské a ženské. Ten najväčší 
je dlhý 6,8 metra. Menhiry sú sprístupnené širokej verejnosti 
za objektom manufaktúrnej budovy „Fajansy“ počas celého roka.

Sakrálne pamiatky
Pri návšteve Holíča vám odporúčame návštevu gotického 
Kostola Božského srdca Ježišovho s barokovým oltárom. Určite 
si tu všimnite lustre z brúseného skla. Pochádzajú zo zámockej 
kaplnky Holíčskeho zámku. Ďalším je Kostol a kláštor kapucí-
nov s vyše 300-ročným oltárom Piety, ktorý patrí k najcennej-
ším umeleckým dielam svojho druhu v strednej Európe.

Veterný mlyn
Ten pôvodný – veterný mlyn z rytiny majstra Schmalhoff era, 
ktorú ste si iste všimli v Mestskom múzeu a galérii v Holíči–, 
pravdepodobne vyhorel. Bol jedným z najstarších drevených ve-
terných mlynov nemeckého typu v regióne Slovenska, Moravy 
a Čiech. Dnes tu môžete vidieť jeho nástupcu – murovaný, 
kamenný trojpodlažný mlyn z 80. rokov 19. st., jediný svojho 
druhu zachovaný na Slovensku. Pôvodne bol vybavený otočnou 
kužeľovitou strechou, dnes ju tvorí tehlová kupola. Technické 
vybavenie mlyna sa nezachovalo. Návštevu si dohodnite vopred 
na tel. čísle +41 (0)907 657 884. 

Viac info: www.holic.sk

Veľkolepý zámok, s ktorým svoje meno 
spojila aj cisárovná Mária Terézia, krása 

okolitej krajiny, tajomné menhiry aj 
fajansa. To všetko vás dnes dovedie 
na toto výnimočné miesto. Tu však 

zistíte, že Holíč toho ponúka oveľa viac. 

Holíč

VÍZIA HOLÍČA
Nasledujúce dva roky sa bude Mesto Holíč venovať projektu 
„VISIO“ podporeného z programu INTERREG V-A, SK-AT 2014-
2020, ktorý pomôže pri budovaní rozhľadne na Hrebeni, ale aj 
čiastočnej rekonštrukcii veterného mlyna so stálou expozíciou 
o mlynoch na Záhorí a v regióne Weinviertel. 
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Foto: Archív mesta Holíč 2×
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Stretnutie folklórnych súborov sa začí-
na pôsobivým krojovaným sprievodom. 
Vystúpenia súborov dopĺňa škola tanca 
aj súťaž Levársky speváčik. Pripra-
vené sú stánky s ľudovoumeleckými 
predmetmi a občerstvením, otvorené je 
Habánske múzeum aj habánska kapln-
ka, pred ktorou sa počas Habánskeho 
hodového jarmoku koná slávnostná 
svätá omša. Inokedy sa bohoslužby 
konajú v tunajšom Kostole Mena Panny 
Márie z 18. st. Pri jeho návšteve si určite 
všimnite najväčší a slohovo najhod-
notnejší luisézny oltár na Slovensku. 
Ide o štýl raného klasicizmu viažuci sa 

Do Veľkých Levár
 NA HABÁNSKY JARMOK AJ KROJOVANÉ SLÁVNOSTI

na obdobie vlády francúzskeho kráľa 
Ľudovíta XVI. Barokový jednoloďový 
chrám zdobia dve veže vypínajúce sa 
do výšky 46 metrov.

Stále živá tradícia
Habáni prišli do Veľkých Levár v roku 
1588 z Brodského a postupne si tu 
vybudovali jeden z najväčších dvorov 
na Slovensku. Tvorili ho dve štvorcové 
námestia, domy z nepálených tehál 
mali široké steny a strechy zo slamy 
namočenej v hline, aby odolala ohňu. 
V dielňach vyrábali keramiku, nože, 
varili pivo, mleli múku, vybudovali 
kúpele. Habánsky dvor čelil v 17. st. 
rôznym útokom, no o konci spoločného 
hospodárenia napokon rozhodol mor 
s veľkým počtom obetí. Habáni boli 
v 18. storočí rekatolizovaní jezuitmi 
a františkánmi a v tomto období vznikla 
aj Kaplnka Navštívenia Panny Márie. 
Viac sa dozviete v Izerovom dome, 
kde je zriadené múzeum. Múzeum je 
od 18. 5. do 28. 10. otvorené každú so-
botu od 10.00 do 18.00. V iných časoch 
je potrebné sa nahlásiť vopred na tel. 
+421 34 779 44 93, 779 41 07, 779 43 16.

K obľúbeným každoročným podujatiam v tejto záhorskej obci 
patria koncom mája Detské krojované slávnosti a v 1. júlovú 
nedeľu Habánsky hodový jarmok.

Habánsky hodový jarmok, foto: archív obce

Habánsky hodový jarmok, foto: archív obce

H
ab

án
sk

y 
ho

do
vý

 ja
rm

ok
, f

ot
o:

 a
rc

hí
v 

ob
ce

Habánsky dvor, foto: m-ARK

Habánsky dvor, foto: m-ARK




