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VENOVANIE

Dúbravka – rodisko mnohých vzácnych ľudí, ktorí tento 
krásny kus zeme po stáročia chránili, vážili si ho a zveľaďovali.

Obohacovali ho i tí, ktorí sem prišli nielen zo svojej pravlas-
ti – Chorvátska, – ale aj z rôznych kútov Slovenska, aby tu našli 
svoj domov, splynuli s prostredím a i ponúkli svoje kultúrne 
tradície.

Dúbravka, stará i mladá, v ktorej sa prelína história so súčas-
nosťou.

Práve tej a všetkým jej obyvateľom je venovaná táto kniha 
ako oslava a poďakovanie. Tým, ktorí už nie sú medzi nami, za 
to, že boli súčasťou jej histórie, ktorú spoločne vytvárali, ako aj 
súčasníkom – že sa stali súčasťou histórie novodobej, moder-
nej, a spolupodieľajú sa na jej dnešnej podobe v súzvuku s tra-
díciami a odkazom svojich predkov.
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PREDSLOV

Mestská časť Bratislavy – Dúbravka je zaujímavá nielen svo-
jou históriou, osobnosťami, ktoré sa tu narodili, či žijú tu i dnes. 
V jej založení zohráva dôležitú úlohu turecká expanzia na Bal-
káne v priebehu . – . storočia, ktorá bola príčinou presídle-
nia Chorvátov do bezpečnejších území. Také našli v okolí Brati-
slavy, kde sa usadili. Susedstvo Dúbravky s Lamačom a vzájom-
né chorvátske kultúrne vplyvy prinášali svoje pozitíva, ktoré 
vyústili do spoločných rodinných zväzkov medzi príslušníkmi 
oboch komunít. Toto susedstvo ale, na strane druhej, prinášalo 
aj isté negatíva v podobe sporov vlastníckych, majetkových, 
z ktorých niektoré sa museli riešiť i súdnymi rozhodnutiami 
a zostali zachované v mestskom archíve. Tu ich našiel historik 
A. Húščava a niektoré uviedol vo svojej práci „Dejiny Lamača“. 
Neurobil to samozrejme s úmyslom popudiť svojich susedov, 
jednoducho iba zdokumentoval udalosti, ktoré sa tu na tomto 
území odohrali a boli zachytené v historických listinách. Ale – 
ako sa hovorí „Verba volant, scripta manet“ – slová uletia, napí-
sané zotrvá. Tu zotrvali príbehy zaznačené v súdnych listinách, 
obnažujúce spory, ktoré už dnes dokážeme posudzovať triezvo, 
bez emócií, v ich historickom kontexte. Napokon A. Húščava 
ako profesionálny historik – i keď patriot – sa zachoval profesi-
onálne a nezatajil ani udalosti nevyznievajúce celkom pozitív-
ne pre obyvateľov Lamača. Je to ale práve tá história, deje, ktoré 

skladáme postupne i na základe „čriepkov“, ako keď archeológ 
rekonštruuje z nájdených črepín pôvodnú podobu keramické-
ho predmetu. Každý fakt je obohacujúci a v konečnom dôsled-
ku napomáha nielen k poznaniu jednotlivých historických 
udalostí, ale aj historických období.

A história Dúbrawy – Hidegkuti – Dúbravky je naozaj pes-
trá a zaujímavá. Poodhrňme teda pomyselnú oponu poznania, 
za ktorú už pred nami nazrelo viac významných historikov, 
archeológov a bádateľov, ktorých výskum a práce nám pomohli 
zorientovať sa a priniesť tiež novšie poznatky o dejinách a his-
tórii ľudí a miesta, ktoré bolo osídlené už od kamennej doby.

Juraj Hradský



 

ÚVOD

Dúbravka ako bývalá obec s typickými znakmi dedinskej 
kultúry sa pred sedemdesiatimi rokmi včlenila do organizmu 
mesta Bratislavy a dnes patrí k pulzujúcemu veľkomestu. Tento 
prekrásny kút západného Slovenska v ústí Záhorskej nížiny, 
ovenčený malebným pohorím Malých Karpát a ohraničený 
riekami Dunaj a Morava sa stal pred takmer pol tisícročím 
domovom časti chorvátskeho obyvateľstva, ktoré tu našlo úto-
čisko pred hordami Turkov. Medzi slovenským a chorvátskym 
obyvateľstvom neboli bariéry, a tak sa ľudové zvyky a múdrosť 
v plnom rozsahu prenášali z pokolenia na pokolenie.

V sedemdesiatych rokoch minulého storočia sa vzhľad Dúb-
ravky od základu zmenil, vyrástlo tu nové sídlisko s modernými 
bytmi pre takmer štyridsaťtisíc obyvateľov. Táto monografia má 
sprístupniť všetky doteraz známe poznatky o bývalej prímest-
skej osade, ktorá v dôsledku výstavby nového sídliska zmenila 
svoj vonkajší vzhľad a stratila tradičný roľnícky charakter. Takto 
usmernenou výstavbou na jednej strane takmer úplne zanikla 
niekdajšia obec, na druhej strane vzniklo moderné sídlisko so 
všetkými výhodami a nevýhodami. S dodatočnou radosťou 
môžeme konštatovať, že pri územnom rozširovaní moderného 
veľkomesta sa na rozdiel od iných mestských častí zachovala 
aspoň časť pôvodného dedinského jadra Dúbravky.

Dejiny starej a novej Dúbravky boli z roztrúsených prame-

ňov zmapované v dvoch starších ucelenejších prácach širšieho 
vlastivedného zamerania, ktoré zhŕňali poznatky historikov, 
archeológov či etnografov. Ťažisko týchto výskumov spočívalo 
v zbieraní údajov národopisného charakteru.

Kolonizácia Chorvátov v okolí Bratislavy a jej dôsledky na 
kultúrny a jazykový vývin tvoria jednu z významných tém slo-
venských kultúrnych dejín. Nová monografia prináša výstižný 
náčrt historického vývoja Dúbravky vo svetle archeologických 
nálezov, historických prameňov, tradičnej hmotnej a duchov-
nej kultúry ľudu a jeho folklóru až po súčasnosť poznačenú 
hospodárskym, sociálnym a kultúrnym vývinom z čias pred 
premenou tejto obce na takmer štyridsaťtisícovú mestskú časť 
Bratislavy.

Do roku  bola najväčšou usadlosťou v okolí Bratislavy 
Záhorská Bystrica a najmenšou Dúbravka. V súčasnosti je to 
naopak. Generácia, ktorá vyrástla v starej Dúbravke pomaly 
odchádza, a pre budúce pokolenia je dôležité, aby sa v sústrede-
nej podobe zachoval jestvujúci písomný materiál. V presvedče-
ní, že obraz a duch miesta sú charakteristické a neopakovateľné, 
že v rozhodujúcej miere ovplyvňujú ľudský život, prácu a tvor-
bu, usiluje sa táto knižka zosumarizovať doteraz známe údaje 
z dejín Dúbravky so zámerom podporiť utváranie historického 
povedomia Dúbravčanov. Len tak, vracajúc sa do minulosti, 
budeme myslieť na budúcnosť, k čomu prispeje činorodá práca, 
zdravý lokálpatriotizmus a viera vo vlastné sily.

Teším sa, že i naše „Dúbravské múzeum“ a časopis „Dúb-
ravské noviny“ prispeli a pomohli pri tvorbe tejto publikácie. 
Verím, že čitatelia a obyvatelia Dúbravky ju prijmú s takou lás-
kou a porozumením, s akou bola pripravovaná a napísaná.

Ľubo Navrátil



 

I. KAPITOLA

Prírodné prostredie
Mesto Bratislava leží na území Podunajskej nížiny, Malých 

Karpát a Záhorskej nížiny na º l‘ s. z. š. a lº l‘ v. z. d. Mest-
ská časť Bratislava – Dúbravka sa nachádza vo výške  m n. 
m. na rozlohe , km. Nad obcou sa týčia kopce Dúbravská 
Glavica ( m n. m.) a Švábsky vrch ( m n. m.). Najvyšším 
bodom je Devínska Kobyla ( m n. m.).

Najzápadnejšia časť Podunajskej nížiny zasahuje do chotára 
Bratislavy. Tvoria ju vodorovne uložené a vrásnením neporuše-
né mladotreťohorné vápnité íly a piesky, uložené na poklesnu-
tom kryštalickom jadre. Tie prikrývajú náplavy Dunaja, ktorý 
po vyústení z Devínskej brány časť plaveného materiálu ukladá 
a vytvára mohutný náplavový kužeľ. Táto činnosť, ako aj spôsob 
a smer toku rieky spolu s prítokmi, úzko súvisí s klimatickými 
zmenami počas štvrtohôr (kvartér – pred   mil. rokov).

Počas zaľadnenia nastúpilo chladnejšie obdobie, čomu 
odpovedá ukladanie hrubších uloženín, vytváranie širokých 
dien dolín zanesených štrkmi, pieskami a hlinami. V teplejšom 
medziľadovom období rieka ukladala jemnozrnnejšie uloženi-
ny, pričom sa prehlbovali doliny a vytvárali tak riečne terasy. 
Tzv. Bratislavská terasa tvorí sídelný základ mesta. Siaha od 
východného úpätia hradného vrchu severovýchodným sme-
rom pozdĺž Malých Karpát až k bývalým CHZJD (Chemické 
závody Juraja Dimitrova) vo Vrakuni. Na západnej strane tvo-
ria hranicu Malé Karpaty a na strane južnej sa približuje k rie-
ke, kde oproti nej vybieha Petržalská terasa. Východnú hranicu 
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tvorí nepatrne znížená aluviálna niva Dunaja. Okraj terasy nie 
je výrazný – približne ho kopíruje Vajnorská cesta. Terasa je 
z kremenných štrkov spojených imelom – kysličníkom železa 
sfarbeným na červeno. Má dva stupne, z ktorých vyšší je  
m nad riekou – jeho zvyšok je na okolí Suchého Mýta, a druhý 
stupeň - m nad riekou. Dobre viditeľný svah terasy je medzi 
Župným námestím a Námestím SNP.

Záhorská nížina je najvýchodnejšou časťou Viedenskej 
panvy. Zasahuje do chotára mesta plytkou zníženinou medzi 
Dúbravkou a Lamačom – tvoria ju mladotreťohorné uloženiny. 
V najjužnejšej časti ju s Podunajskou nížinou spája prelomová 
Devínska brána, ktorou tečie Dunaj – jeho štvrtohorné terasy 
sú až  m nad terajšou hladinou. Severná Lamačská brána je 
priekopovou prepadlinou, ohraničenou pomerne príkrymi zlo-
movými svahmi – na dne má zvyšky treťohorných a štvrtohor-
ných náplav malokarpatských potokov. Medzi obidvoma brána-
mi vystupuje Devínsko-bratislavská kryha, rozdelená priečnymi 
zlomami na viac častí, na ktorej sú stopy modelačnej činnosti 
a zvyšky terás. Rozsiahle plošiny v jej strede sú zvyškami plo-
chého treťohorného povrchu Malých Karpát, ktorých hlavný 
masív sa nachádza severne od Lamačskej brány. Tvoria ho dva 
široké chrbty oddelené tokom Vydrice – jej dolina je v pramen-
nej oblasti plochá, na západnom okraji mesta pri Železnej stu-
dienke je už hlboko vrezaná. Západný chrbát je na rozdiel od 
východného, ktorý sa končí nad mestom, plochý a široký.

Dno Lamačskej brány má rôzne formy s kvartérnym pokro-
vom – podľa príslušnosti do svojich územných častí. Široký 
vstup do brány od Záhorskej nížiny sa v hydrografickej typo-
lógii nazýva úsekom ústia brány, ktorý je charakterizovaný 
podstatne zníženým povrchom terénu so sklonom na seve-
rozápad. Postupne mierne sa zužujúci centrálny úsek – tzv. 
Lamačsko-dúbravský, je najväčšou a najvyššie položenou 
časťou. Po prechodnom výraznom zúžení brány situovanom 

medzi chrbtom Kamzíka od severu a zarovnaným nižším 
chrbtom kryhy Starého Gruntu od juhu sa jej dno rozširuje do 
najmenšieho celku, ktorým je úsek kotlinky Červeného mosta 
(Patrónky). Konečným úsekom brány je úval Brnianskej cesty, 
ktorý siaha po rozvodie – prah pri Kalvárii. Táto morfologická 
poloha a členenie zníženiny Lamačskej brány predurčili cha-
rakter sedimentačnej výplne jej dna, včítane kvartérnej. Dno 
zníženiny v jej základe – od Devínskej Novej Vsi do priestoru 
Lamača a Dúbravky – je vyplnené zálivom sedimentov miocé-
nu. Ide o súvrstvie ílov a siltov s piesčitými polohami, ktoré 
prechádzajú do spodnej časti, ich výplňou je štrk, či rozpadavé 
konglomeráty s podielom miestnych hornín. Zvyšky podob-
ných bazálnych konglomerátov sú zachované aj na okrajových 
malokarpatských chrbtoch nad Záhorskou Bystricou, čiže ešte 
pred vstupom do Lamačskej brány. Kvartér na dne zníženiny je 
zachovaný iba v malej miere. Je zastúpený najmladšími nivnými 
a splachovými sedimentmi miestnych malých potokov – Lamač-
ského, Dúbravského a Karloveského, ako aj barinných usadenín 
Čierneho potoka (Karloveského) v jeho pramennej oblasti na 
sídlisku Záluhy, alebo riečky Vydrica na Patrónke.

Geologické zloženie
Geologické zloženie Malých Karpát je pomerne pestré. Tvo-

ria ho väčšinou kryštalické horniny, najmä dvojsľudné granity 
až granitoid tzv. bratislavského rýpu, z ktorých sa skladá väčšia 
časť pohoria. Ojedinelé vystupujú aj šošovky dioritov, biotitic-
kých svorových rul a amfibolitov. Zvyšky hornín druhohorného 
obalu sa zachovali v oblasti Devína a Devínskej Kobyly. Sú tu 
vápence, dolomity, úlomkovité vápence a brekcie devínskeho vývi-
nu, vyvrásnené z dna mladotreťohorného mora. V mladších 
treťohorách vyčnievala Devínska Kobyla na okraji vyvíjajúcej 
sa Viedenskej panvy ako ostrov z mora. Z tohto obdobia pochá-



 

dza pás pobrežných usadenín okolo jej vrcholu, ktoré tvoria 
vrstvy zlepencov, pieskovcov, pieskov a vápencov s množstvom 
skamenelín. Usadeniny toho istého veku sú aj na ich východ-
nom okraji, kde sa začala vytvárať zníženina, z ktorej sa vyvi-
nula Komárňanská panva.

Pri Devínskej Novej Vsi sa nachádza pieskovcový vrch 
Sandberg, nálezisko skamenenej fauny – pozostatok z obdobia 
sarmatu (, – , mil. r.). V tom období sa ďalej od brehov 
usadzovali vo Viedenskej panve íly a slienité íly, ktoré sa v De-
vínskej Novej Vsi dodnes používajú na výrobu tehál.

Pieskovcový vrch Sandberg je mladotreťohorná (neogénna) 
paleontologická lokalita európskeho významu. Nálezisko bolo 
odkryté pri ťažbe piesku v . storočí. Obsahuje horninové 
zvyšky treťohorného mora, ktoré sa rozprestieralo vo Vieden-
skej panve. Na vápence z obdobia jury a spodnej kriedy (pred 
 –  miliónmi rokov) boli pri mohutnom zdvihnutí mora 
pred  –  miliónmi rokov vodorovne uložené piesky s vlož-
kami štrkopieskov, pieskovce a brekcie.

Na bohatom nálezisku vrchu San-
dberg sa našlo okolo  druhov ska-
menelín. Najznámejšie sú nálezy pozo-
statkov obyvateľov vodnej ríše – zuby 
žralokov a kostnatých rýb, stavec veľ-
ryby, pozostatky korytnačiek, ale našli 
sa tu aj pozostatky obyvateľov pevni-
ny – opíc, tuleňa, nosorožca srstnatého, 
jaskynného medveďa a vtákov.

V súčasnej flóre Sandbergu sú zastú-
pené viaceré ohrozené a chránené 
pieskomilné druhy, napríklad smldník 
piesočný (Peucedanum arenarium), 
ktorý na Slovensku nájdeme iba tu.

Pri severnom okraji Bratislavy, nad 
Devínskou Novou Vsou, sa pred pät-
nástimi miliónmi rokov rozprestierali 
šíre pláže bádenského mora, ktoré zabe-
ralo celú Viedenskú panvu. V teplej, sln-
kom presvetlenej morskej vode sa darilo 
veľkým hrebenatkám (Flabellipecten 
solarium), piesčité dno bolo domovom 
morských ježoviek (Clypeaster) a ustríc 
(Ostrea). Niektoré lastúrniky (Litho-
domus) žili prichytené na pobrežných 
vápencových skalách. Nehlboké morské 
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dno bolo pokryté porastom vápnitých rias (Mesophyllum laffitei), 
na ktorých sa darilo ulitníkom (Bolma meynardi), machovkám, 
prvokom a menším článkonožcom.

Bádenské more pri Bratislave brázdilo aj množstvo ostro-
zubých žralokov (Galeocerdo cf. aduncus, Hemipristis serra), 
ktorých potravou boli početné ryby. Žili tu aj veľryby (Meso-
cetus hungaricus) a pri pobreží sa vyhrievali kolónie tuleňov 
(Pristiphoca vetusta).

Na priľahlých brehoch rástli zmiešané lesy, v ktorých sa 
popri dnes bežných stromoch vyskytovali aj subtropické škori-
covníky, magnólie, palmy, cykasy, sekvoje a ginká. V lesoch žili 
tapíry (Tapirus telleri), chobotnáče (Mastodon a Dinotherium), 
mnohé kopytníky a primáty (Pliopithecus vindobonensis a Siva-
pithecus (?) darwinii).

Dnešná tvárnosť povrchu chotára je odrazom geologickej 
stavby a vývoja. Pomerne jednotvárny povrch so zvyškami 
starších plochých tvarov povrchu podmieňujú malé petrogra-
fické rozdiely hornín.

Pohorie prestúpené Lamačskou a Devínskou bránou je kolmé 
na prevládajúce západné vetry. Pri prechode studeného vzdu-
chu sa tak uplatňuje dýzový efekt, čím sa zvyšujú zimné teploty. 
Na ich zvyšovaní sa výrazne podieľa aj efekt veľkomestskej 
mikroklímy.

Malé Karpaty sú najvýraznejšou horskou prekážkou pre 
prúdenie vzduchu. Toto pohorie spôsobuje značný rozdiel 
v rozložení smerov a rýchlosti vetra. V Podunajskej nížine pre-
vládajú severozápadné, v Záhorskej nížine juhovýchodné vetry. 
Osobitosť polohy Bratislavy sa prejavuje všeobecným zosilne-
ním vetra, bezprostredným účinkom Malých Karpát a spomí-
naným – dýzovým efektom.

Bratislava leží na okraji Podunajskej nížiny, ktorá má u nás 
najviac slnečného svitu. V samotnej Bratislave je okolo  
hodín slnečného svitu ročne. Celkove Bratislava leží na roz-

hraní teplej a miernej klimatickej oblasti. Zaberá mierne suchú 
podoblasť teplej klimatickej oblasti až mierne vlhkú podoblasť 
mierne teplej klimatickej oblasti.

Chotárom Bratislavy preteká druhý najväčší veľtok 
Európy, Dunaj. Na územie našej republiky vchádza cez Devín-
sku bránu, kde má väčší spád, pri výstupe z brány sa zmenšuje, 
preto ukladá nánosy a rozvetvuje sa. Priemerný prietok Du-
naja v Bratislave je  m³/s. Dosiaľ najvyššia hladina Dunaja 
v Bratislave bola nameraná na vodočetnej stanici, ktorá udáva 
 cm (leto ), keď bola hladina vyššia ako úroveň aluviál-
nej nivy. Tento stav zapríčinili zrážky. Nebezpečenstvo vystúpe-
nia hladiny vzniká aj ľadochodom – nahromadením ľadových 
krýh. Dunaj je medzinárodnou lodnou dopravnou cestou.

Z malokarpatských potokov významnejšia je Vydrica, 
ľavostranný prítok Dunaja. Pramení v severozápadnej časti 
chotára. Priemerný prietok pri ústí je , m³/s. Pozdĺž potoka 
je v okolí Železnej studienky sústava rybníkov. Režim spodnej 
vody v alúviu Dunaja ovplyvňujú stavy rieky. Pri vysokých sta-
voch je -l m pod povrchom. Bratislavská terasa a podsvahové 
sutiny Karpát sú prakticky bez vplyvu Dunaja. Zásobuje ich 
spodná a povrchová voda z Malých Karpát.

Malé Karpaty tvoria ďalšiu samostatnú hydrologickú oblasť. 
Sieť potokov sleduje pukliny a zlomy kryštalinika. Celá oblasť je 
vlhšia a bohatšia na zrážky. V miestnej časti Železnej studienky 
je železitý prameň.

Pôdny kryt chotára Bratislavy je najmä v intraviláne silne 
pozmenený činnosťou človeka, zástavbou, navážkami, vinica-
mi, záhradami a podobne. Na základe substrátovo-geomorfo-
logicko-hydrologických a bioklimatických pomerov sa javí táto 
priestorová diferenciácia: v oblasti pohoria prevládajú hnedé 
nenasýtené lesné pôdy. Karbonátové horniny (vápence a do-
lomity) v oblasti Devína a Devínskej Kobyly ovplyvnili vznik 
rendzín.



 

Rendziny sú dvojhorizontové A – C pôdy 
vyvinuté výlučne zo zvetralín pevných kar-
bonátových hornín, t.j. hornín bohatých na 
bázické katióny, s obsahom CaCO (uhličitan 
vápenatý) alebo MgCO (uhličitan horeč-
natý) nad , ale s nedostatkom ďalších 
živín a malým nerozpustným minerálnym 
zvyškom (vápence, dolomity, vápnité zle-
pence, serpentíny, sádrovce). Pôdy vyvinuté 
z takýchto pôdotvorných substrátov a pre-
važne v členitom reliéfe sú spravidla plytké, 
stredne ťažké, so skeletnatosťou nad . 
Dominantným pôdotvorným procesom pri 
ich vzniku a vývoji je mačinový proces až po 
procesy akumulácie a stabilizácie humusu. 
Humusový horizont sa u rendzín tvorí pod-
statne pomalšie ako u iných pôdnych jedno-
tiek. Príčinou je malý podiel nerozpustných 
minerálov, podieľajúcich sa na jeho tvorbe.

Rendziny sú pôdy s molickým (tmavým, 
hrúbky nad  cm, s nasýtenosťou sorpčné-
ho komplexu bázickými katiónmi nad ) 
Am-horizontom, prechádzajúcim cez menší 
prechodný A/C-horizont priamo do plyt-
šieho pôdotvorného substrátu (zvetraliny) 
a ten do pevnej kompaktnej karbonátovej 

horniny, R-horizontu. V typickom vývoji sú uhličitany vo 
všetkých pôdnych horizontoch. Ich prítomnosť brzdí iné, pre-
dovšetkým zvetrávacie a translokačné procesy v pôde.

Pozdĺž malokarpatských potokov Dunaja a Malého 
Dunaja sú pásy nivných pôd.

Čierny potok (Fuchsleiten) preteká dolinou Líščieho údolia 
a Líščím údolím na západ od Mlynskej doliny a ústi do Karlo-
veského ramena Dunaja. V súčasnosti je už zväčša odkanalizo-
vaný, tečie pod povrchom.

Čierny potok prešiel vo svojej histórii premenou rôznych 
názvov – Karlsdorfer Bach ( – ), Hidegkuti p. (), 
Čierny potok (, , ), Suchá Vydrica ().

Názvy Karlsdorfer Bach a Karloveský potok poukazujú 
na územnú príslušnosť ku Karlovej Vsi a názov Hidegkuti 
potok zasa poukazuje na príslušnosť k Dúbravke. Zaujímavým 

Lastúrniky – Lithodomus

Peucedanumarenarium– Smldník piesočný

Trilobit

Žralok ostrozubý

Zuby žraloka 
Hemipristisserra



 

názvom je však hydronymum Suchá Vydrica na mape z roku 
, čo poukazuje na spätosť s Vydricou a pravdepodobne 
súvisí s názvom obce Karlova Ves – Karlova Ves (Vydrica) 
( – ), ktoré je uvedené na mape reambulovaného 
(doplneného, upraveného) . vojenského mapovania, a tým 
odkazuje na názov stredovekej osady nachádzajúcej sa práve 
v tejto lokalite.

Flóra a fauna
Dúbravská lokalita je botanikom známa už niekoľko storočí. 

Študoval ju a popísal vo svojej botanickej práci Carolus Clusius 
už v roku .

Najnižšie polohy – alúvium – zaberajú stupeň lužných lúk 
a lužných lesov. V podunajských lužných lesoch na obidvoch 
brehoch Dunaja rastie hlavne vŕba, jelša, topoľ biely a čierny 
a bylinný podrast. Suchšie miesta majú pestrejšie druhové 
zloženie s výskytom duba, bresta a jaseňa. Zalesnená bola 
pôvodná celá oblasť Dúbravky. Pre husté zalesnenie neboli 
ani vymedzené hranice chotárov obcí. Podľa niektorých his-
torikov sa okolie Dúbravky pôvodne nazývalo „Zem strážcov 
lesa“. Drevo sa stalo výhodným obchodným artiklom a tak 
už v . storočí sa začali spory medzi jednotlivými majiteľmi 
o vlastníctvo jednotlivých lesných lokalít. Záujem bol hlavne 
o dubiny. Toto drevo sa ťažilo na stavebné a remeselné účely, 
predovšetkým na výrobu sudov, vinohradníckych kolov, ako aj 
na stavbu lodí a člnov.

Carolus Clusius (. . , Arras – . . , Leiden)

Melica uniflora – Mednička jednokvetá

Poa nemoralis – Lipnica hajná

>
Hieratius floribundum – Jastrabník kvetnatý

Lamium galeobdolon – Hluchavka žltá

Corydalis cava – Chochlačka dutá



 

Tam, kde boli odstránené lužné lesy, sa rozkladajú lužné 
lúky. Hĺbka spodnej vody ovplyvňuje celkový ráz a zloženie 
rastlinných spoločenstiev. Územia trvale zaliate vodou posky-
tujú podmienky na výskyt vodných rastlinných spoločenstiev. 
Tam, kde je spodná voda blízko povrchu, nachádzame ostri-
cové mokré lúky. Predhorie a časť svahov vlastného pohoria 
zaberajú vinohrady (ľahké pôdy a vhodné klimatické pomery, 
ktoré sa rozšírili prevažne decimovaním pôvodných dúbrav). 
Rozšírením vinohradov vznikol priestor pre nové presvetlené 
suchšie a teplejšie plochy, na ktorých sa udomácnila z nížiny 
„primigrujúca“ panónska kvetena.

V chotári sú dominantné dúbravy (Quercetum), ktoré zabe-
rajú pomerne široký pás. Dobré podmienky sa nachádzajú 
na teplejších a suchších južných svahoch. Smerom k pohoriu 
postupne ubúdajú, obmedzujú sa na najstrmšie svahy. Väčšinou 
sú výmladkového pôvodu, zmiešané s hrabom obyčajným (Car-
pinus betulus), javorom horským (Acer pseadoplatanus), lipou 
malolistou (Tilia cordata), borovicou sosnou (Pinus silves-
tris). Podrast tvoria facie trávnaté a kvetnaté, mednička jedno-
kvetá (Melica uniflora), lipnica hájna (Poa nemoralis), kostrava 
žliabkovitá (Festuca sulcata), jastrabník kvetnatý (Hieratius 
floribundum), hluchavka žltá (Lamium galeobdolon), iskerník 
mnohokvetý (Ramunculus polyanthemus).

Na okrajoch mladých dúbrav nájdeme bohatší podrast, kým 
staré dúbravy sú floristicky chudobnejšie. Nad pásmom dúbrav, 
asi vo výške - m dominujú bučiny (Fagetum). Rozklada-
jú sa na severných svahoch a hlbokými dolinami vo vnútornej 
časti pohoria schádzajú nižšie k juhu. Na okrajoch sa s bukom 
mieša javor, lipa, jaseň štíhly (Fraxínus excelsior). Podrast sa 
počas vegetačného obdobia často mení.

V jarnom období prevláda chochlačka dutá (Corydalis 
cava), snežienka jarná (Galanthus nivalis), neskoršie mliečnik 
mandľovníkový (Euphorbia amygdaloides), iskerník zlatožltý 

>
Galanthus nivalis – Snežienka jarná

Pulsatilla pratensis – Poniklec lúčny

Hesperis tristis – Večernica smutná

Rosa pimpinellifolia – Ruža bedrovníkolistá

Campanula trachelium – Zvonček žihľavolistý



 

(Ranunculus auricomus), fialka lesná (Viola silvatica) a iné.
V lete je to jastrabník múrový (Hieratíum murorum), zvon-

ček žihľavolistý (Campanuía trachulium), chrastavec lesný (K-
nautia silvatica) atď. Bohatou kvetenou oplýva Devínska Kobyla. 
Charakteristická je vápnomilnými xerotermofytmi a absenciou 
dealpínskych prvkov. Medzi teplomilné kveteny patrí cesnak 
žltý (Allium flavum), suchokvet ročný (Xeranthemum annu-
um), večernica smutná (Hesperis tristis). Na vrchole sú veľké 
porasty ruže bedrovníkolistej (Rosa pimpinellifolia). Piesčité 
svahy nad Dúbravkou pokrýva klinček seguierov (Dianthus 
Seguieri), bledavka ovisnutá (Ornithogalum nutans). Na juž-
nom svahu sú charakteristické skalné stepi. Pozoruhodná je 
severná hranica výskytu smyrnia prerasteného (Smyrnium per-
foliatum). 

Na jar sa vytvárajú pestré porasty hlaváčika jarného (Adonis 
vernalis), ponikleca jarného (Pulsatilla vernalis), ponikleca lúč-
neho (Pulsatilla pratensis) a ďalších význačných druhov rastú-
cich roztrúsene. Z lesných spoločenstiev prevládajú teplomilné 
dúbravy a dubovo – hrabové porasty. Aj v dubovom poraste 
evidujeme niektoré vzácne druhy vstavačovitých rastlín: jazyč-
ník kozlí (Himantoglossum hircinum), trčník čmeľovitý (Ophrys 
fuciflora) a iné.

V lokalite Devínska Kobyla evidujeme viac ako   dru-
hov hmyzu, ba smelšie odhady hovoria o  miliónoch druhov 
hmyzu, ktoré žijú v tejto chránenej oblasti. Pavúky (Aranea) sú 
tu zastúpené  druhmi. Motýle (Lepidoptera) sú početnejšie, 
je ich  druhov. Chrobáky (Coleoptera) sú zastúpené  
druhmi. Sú medzi nimi: fúzač veľký (Cerambix cerdo), nád-
herný fúzač alpský (Rosalia alpina), roháč obyčajný (Lucanus 
Cervus). Typickým teplomilným zástupcom je modlivka zelen-
kastá (Mantis religiosa). Je tu aj domov mnohých plazov. Bežná 
je užovka obyčajná a užovka fŕkaná, ale vyskytuje sa tu aj náš 
najväčší plaz užovka stromová (Elaphe longissima). Užovka 

<
Himantoglossum hircinum – Jazyčník kozlí

Cerambyx cerdo – Fúzač veľký

Mantis religioza – Modlivka zelenkastá

Rosalia alpina

Lucanus cervus – Roháč obyčajný



 

hladká má podobnú kresbu ako vrete-
nica jedovatá, na čo dopláca životom, 
hoci vretenica jedovatá sa v Bratislave 
a okolí nevyskytuje. Medzi najkrajšie 
jašterice patrí jašterica zelená (Lacerta 
viridis). Jej samček má v čase párenia 
azúrovomodro sfarbené podhrdlie.

Evidujeme  druhov vtákov 
(Ares). Medzi vzácne patria včeláriky 
zlaté (Merops apiaster), rybáriky rieč-
ne (Alcedo atthis), výr skalný (Bubo 
bubo), sokol rároh (Falco Cherruy), 
skaliar pestrý (Monticola saxatilis). 
V dubovom lesnom stupni má dobré 
podmienky strnádka záhradná (Embe-
riza hortulana), výrik obyčajný (Otus 
Scops), vrana obyčajná (Corvus coro-
re), bažant obyčajný (Phasianus col-
chicus), lasica obyčajná (Mustela niva-
lis). V bučinnom stupni sú význam-
nejšie: ďateľ bielochrbtý (Dendrocopus 
leucotus), sojka obyčajná (Garrulus 
glandarius), kukučka obyčajná (Cucu-
lus canorus)

Rozsiahle lesy Devínskej Kobyly 
sú bohaté na srnčiu, menej na jeleniu 
zver. Negatívny vplyv na živočíšstvo 
mala a má silná aglomerácia obyva-
teľstva a priemyslu. Menšiu výnimku 
tvoria lesné oblasti, Devínska Koby-
la a čiastočne aj Dunaj. Žije tu veve-
rica obyčajná (Sciurus vulgaris), líška 
obyčajná (Vulpes vulpes) a iné.

Alcedo atthis – Rybárik riečny

Monticola saxatilis – Skaliar pestrý

>
Mustala niualis – Lasica obyčajná

Otus scops – Výrik obyčajný

Bubo bubo – Výr skalný

Elaphe longissima – Užovka stromová

Lacerta virdis – Jašterica zelená

Meropsa piaster –Včelárik zlatý



 

V Dunaji sa vyskytuje šesť druhov jeseterov, najhojnejšie 
jeseter malý (Acipenser ruthenus), ryby kaprovité, zriedkavej-
šie vzácna plotica lesklá, okúne, ostricha, sumce a menejcenné 
druhy z rodu hlaváčov. V okolí rieky si našli svoj domov bocia-
ny, volavky, kormorány.

Zajace a drobné poľné hlodavce si našli azyl v záhradách 
a vinohradoch. Od roku  je Devínska Kobyla s bohatou 
teplomilnou panónskou flórou a faunou na ploche , ha 
vyhlásená za prírodnú rezerváciu.

II. KAPITOLA

Prehistória
Archeologické nálezy potvrdzujú kontinuitu osídlenia na 

území mesta, ktoré vzniklo vo veľmi vhodnom teréne na brehu 
rieky Dunaj. Práve na ich základe možno konštatovať, že loka-
lity Bratislava a hrad, Devín a hrad, ako aj jej mestské časti 
Devínska Nová Ves, Dúbravka, Lamač, Vydrica (približne pri 
vjazde na Nový most pod hradom), Rača a Vajnory sú nepre-
tržite osídlené už od obdobia paleolitu, alebo aspoň od neolitu. 
Mestská časť Trnávka je s prerušením osídlená od halštatskej 
doby, Záhorská Bystrica od laténskej doby, Podunajské Bisku-
pice a Rusovce od rímskej doby, Čunovo má nálezy z rímskej 
a slovanskej doby. Jarovce, Prievoz, Vrakuňa, Komárov (obec 
od roku  pričlenená k Podunajským Biskupiciam) a sever-
ná Petržalka sú zatiaľ doložené stredovekými listinami.

Pred niekoľkými desaťročiami prevládal pesimistický názor, 
že na území Bratislavy sa nepohyboval paleolitický človek 
(Paleolit – Stará kamenná doba    –  /  pred 
Kr.). Tieto názory ale boli vyvrátené, ba prekonané. Najstarším 
nálezom z územia Bratislavy sú zuby druhu Griphopitecus 
suessi (alebo Griphopitecus darwini, pôvodne Sivapithecus 
darwini), ktorého vek sa odhaduje na  –  miliónov rokov 
pred Kr. Našiel sa v polohe vrchu Sandberg v Devínskej Novej 
Vsi. Nález bol opísaný v roku .

Z Devínskej Novej Vsi je známy i ďalší významný nález, 
sedem kostier prvých príbuzných človeka – pliopiteka ((Epi) 
Pliopithecus Vindobonensis; nadčeľaď pliopitekoidovce, infra-

Acipenser ruthenus – Jeseter malý

Sciurus vulgaris – Veverica obyčajná

Dendrocopus leucotus – Ďateľ bielochrbtý



 

rad úzkonosovce) z roku . Nález bol zaznamenaný v tzv. 
Zapfeho štrbine v stokerauskej vápenke (severné svahy Devín-
skej Kobyly). Vek sa odhaduje ma  –  miliónov rokov pred 
Kr. Čeľaď pliopitekov má podľa niektorých názorov kľúčový 
význam pri počiatkoch evolúcie človeka.

Vráťme sa ale k paleolitickému človeku. O jeho prítomnosti 
v našej lokalite svedčia nálezy nástrojov. Prvým nálezom zo 
staropaleolitického obdobia bola okruhliaková industria – jed-
nostranný sekáčovitý nástroj, ktorý bol vyrobený z okruhlia-
ka kremeňa. Našiel sa v . rokoch v lokalite Ahoj – Briežky 
(Račianska cesta).

Zásluhou Oskára Čepana, rodáka z Cífera neďaleko Trnavy, 
slovenského literárneho teoretika a historika, vedca a kritika, 
výtvarníka, vydavateľa, archeológa, paleontológa, pedagóga, 
scénografa, sa našli po roku  na Dlhých Dieloch najstaršie 
pracovné nástroje opočloveka. Podobné našli aj amatérsky 
archeológ J. Cuper a J. Hromada. Boli to najmä driapadlá, 
ale na stavenisku Elektrotechnickej fakulty STU v Mlynskej 
doline našli aj prvý pästný klin, nájdený na území Slovenska. 
Išlo o najvyššiu terasu Karloveského potoka v blízkosti jeho 
vyústenia do Dunaja. Bol to pästný klin mandľovitého tvaru. 
Nález je významný hlavne tým, že je zaznamenané jeho stra-
tigrafické umiestnenie. Ide o relikt mindellskej terasy (mindel: 
  –  , resp.   –  ; človek heidelber-
ský (Homo heidelbergensis)). Obdobie vzniku viacerých hru-
botvorných nástrojov sa ešte zistiť nepodarilo. Zrejme pochá-
dzajú z mindelrisského interglaciálu (okolo   pred Kr.). 
Práve územie, na ktorom dnes leží mesto Bratislava, bolo v tom 
období dôležitým bodom pri postupe heidelberského človeka 
na Považie a južný okraj severského škandinávskeho ľadovca.

O. Čepan našiel aj pracovné nástroje, ktoré možno zaradiť 
k moustérienskemu komplexu (Karlova Ves Zlaté schody, Krá-
ľova hora, Koliba, Ahoj, Dúbravka, Devínska Nová Ves). Je to 

Štokeravská vápenka

Griphophitecus suessi – zuby

Griphophitecus Darwini – zuby



 

obdobie stredného paleolitu ( / /  –  
/  pred Kr.). Z obdobia mladého paleolitu (  – 
  pred Kr.) pochádzajú nálezy z neolitického sídliska 
v Mlynskej doline. Sú to stopy po vyššom vývojovom stupni 
človeka Homo Sapiens.

Najstaršie nálezy na území Bratislavy v podobe zvyškov 
mamutov (Mammonteus primigenius) sa našli na Čelakovské-
ho ul., Mudroňovej ul., v Mlynskej doline, na Zlatých pieskoch, 
v Karlovej Vsi, Štrkovci a pred diaľničným tunelom Sitina. 
Zaraďujeme ich do obdobia pleistocéna (, mil. –   pred 
Kr.) staršieho útvaru štvrtohôr.

Jedna z najvýznamnejších archeologických lokalít stredného 
Podunajska sa nachádza práve v Dúbravke – na sútoku Dunaja 
s Moravou, iba  km od križovatky dvoch transeurópskych 
obchodných ciest – Jantárovej a Podunajskej. Osídlenie lokality 
je doložené s prestávkami od konca staršej kamennej doby (cca 
  –   pred Kr.) po stredovek (. stor. po Kr.).

Ide o lokalitu Veľká lúka (Hrubá lúka). Toto nálezisko je 
situované v kotlinke, ktorú vytvorili zalesnené svahy Devínskej 
Kobyly ( m n. m), Dúbravskej Hlavice ( m n. m) a na 
východe hrebeňom Brižité ( m n. m). Kotlina je otvorená iba 
severným a severozápadným smerom, preto poskytuje ochranu 
pred vetrami dujúcimi cez Bratislavskú bránu. Dobré prírod-
né podmienky, dostatok vody, ornej pôdy, blízky les – zdroj 
dreva a pasienky oddávna poskytovali mimoriadne výhodné 
podmienky pre život. Približne v strede kotliny sa nachádza 
rákosím zarastená depresia, možno v minulosti využívaná ako 
jazierko. V južnej časti kotliny vyviera silný prameň – výdatný 
zdroj pitnej vody. Lokalitu z južnej a východnej strany obteká 
potok.

Na Veľkej lúke v Dúbravke sa našli pozostatky predpokla-
danej prechodnej stanice loveckej skupiny z obdobia Mezoli-
tu – strednej kamennej doby (  –   pred Kr.). Našla 

Pliopithecus Vindobonensis

 – 
Pliopithecus Vindobonensis – Štokeravská 
vápenka

 – 
Fr. Kupka – HomoNeanderthalensis

Homo Neanderthalensis,
Zdeněk Burian

Pliopithecus Vindobonensis, 
Štokeravská vápenka

Pliopithecus Vindobonensis

Zdeněk Burian,
Fr. Kupka



 

sa tu štiepaná industria (drobné kamenné 
nástroje) v dvoch polohách, ktoré boli od 
seba vzdialené niekoľko sto metrov. Sú to 
pamiatky po prvých obyvateľoch Veľkej lúky, 
ktorými boli lovci a zberači. Bývali v ľahkých 
príbytkoch, ktoré boli vhodné na sťahovanie. 
V zimnom období preferovali skalné previsy 
a jaskyne. Takéto podmienky im poskytoval 
masív Devínskej Kobyly. Druhá lokalita sa 
nachádza na Dúbravskej hlavici.

Obdobie neolitu – mladšej kamennej doby 
(  –   pred Kr.) je už na nálezové 

lokality bohatšie. Iba na území Bratisla-
vy sme ich zaznamenali . V Dúbravke 
evidujeme tri. Zaraďujeme ich k tzv. Len-
gyelskej kultúre (  –   pred Kr.) 
Najvýznamnejšou je lokalita pri Dúbrav-
skej studničke, na svahu Devínskej Kobyly. 
Tento nález sídliska je pozoruhodný aj 
svojou polohou. Neleží totiž na rovine, ako 
je to bežné pri tomto druhu neolitických 
osád, ale na svahu. Prioritný tu zrejme bol 
pocit bezpečia, ktorý svah Devínskej Koby-
ly poskytoval. Na polohe „Kutity“, ktorú 
lokalizujeme približne na mieste vjazdu 
do tunela Sitina, sa našlo ďalšie sídlisko. Tu 
ale neevidujeme stopy po obydliach, našli 
sa tu keramické črepy a kamenné nástroje. 
Tu s najväčšou pravdepodobnosťou ide 
o sídlisko, ktoré bolo porušené prírodným 
živlom, alebo zásahom človeka – použitím 
hlbokej orby.

Tretia lokalita sa nachádza na polohe 
Veľká lúka. V . rokoch . storočia sa tu 
našlo niekoľko kostrových hrobov. Podľa 
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hrobovej výbavy, ktorá obsahovala keramické črepy, ide o ob-
dobie Lengyelskej kultúry. Fragmenty keramických nádob boli 
pôvodne milodary, v ktorých bola výbava (potrava, nápoj) pre 
zomrelého, ktorá ho sprevádzala na druhý svet.

Aj v neskoršom období je zaznamenané sídlisko, ktoré ozna-
čujeme ako včasnolaténske. Nachádza sa v Dúbravke v polohe 
Veľká lúka.

V oblasti západného Slovenska sa asi do roku  pred Kr. 
udržal vplyv halštatskej doby ( –  pred Kr.), tzv. veker-
zugská kultúra (trácko-skýtska kultúra).

Vráťme sa ešte k paleolitickému obdobiu. S menom Štefan 
Meszároš je spojených veľa významných paleontologických 
nálezov, ktorými sa pýši i Slovenské národné múzeum. Pale-
ontológia je jeho životná láska, ktorej sa venuje so zanietením 
jemu vlastným. Zoznámil som sa s ním v Dúbravskom múzeu, 
ktoré mu taktiež vďačí za zaujímavé exponáty zozbierané 
práve v dúbravskej lokalite. Poprosil som ho, ako erudovaného 
odborníka, o príspevok – kapitolu do tejto knihy, v ktorej by 
predstavil paleontologickú minulosť územia, na ktorom sa roz-
prestiera dnešná Dúbravka. Súhlasil, a tak sme mohli obohatiť 
text i o paleontologické „tajomno“, ktorého dvere nám Štefan 
Meszároš pootvoril.

Paleolitická Dúbravka (Štefan Meszároš)
Ak máme pochopiť vznik a rozvoj Dúbravky v intenciách 

ľudského osídlenia, je užitočné vedieť čosi aj o území, na kto-
rom sa rozprestiera.

Dúbravka leží zčasti na úpätí severovýchodných svahov 
Devínskej Kobyly a spolovice na suťou zarovnanom starom 
zlome, ktorý oddeľuje Kobylu od ostatného pohoria Malých 
Karpát. Masív Devínskej Kobyly je budovaný žulovým jadrom 
s obalmi z rôznych geologických dôb. Žula je prvohorného 

veku a stuhla v zemskom plášti ako veľká kôstka – batolit. 
Neskôr obnažená, stala sa dnom druhohorného mora, ktoré 
nám tu zanechalo svoje sedimenty. Tie sú dokonale odkryté 
v lome bývalej Štokeravskej vápenky, severozápadne od Dúb-
ravky a vidno v ňom kremence, vápence a dolomity zo starších, 
až stredných druhohôr. Všetky tunajšie horniny sú bohužiaľ 
bez zreteľných skamenelín, ktoré by pomohli dokumentovať 
prostredie, v ktorom vznikali.

Keď sa postavíme nad lom, otvorí sa nám nádherný výhľad 
na šíru rovinu Záhoria. Dívame sa vlastne na dno posledné-
ho mora, ktoré sa tu rozprestieralo pred skoro  miliónmi 
rokov.

Bolo to naše posledné more a zanechalo nám aj najviac 
pamiatok na svoju existenciu. Priamo v lome Štokeravskej 
vápenky sa ešte počas ťažby odkryli dve hlboké trhliny vo 
vápencoch, v ktorých boli objavené bohaté skameneliny živo-
číchov z obdobia, keď k nám toto treťohorné more ešte len 
prichádzalo. Prvá trhlina sa našla v pravej časti lomu a obsa-
hovala zvyšky suchozemských živočíchov žijúcich v jej okolí, 
ešte pred príchodom mora. Boli to neopatrné zvieratá, ktoré 
spadli do hlbokej, nebezpečnej trhliny, z ktorej sa už nemohli 
dostať von. Našli sa tu kosti žiab, hadov, malých hmyzožravcov, 
hlodavcov, ale aj veľkých cicavcov, ako boli antilopy, nosorožce, 
alebo praslony. Zaujímavé boli nálezy chalikotérií, vyhynutých 
veľkých kopytníkov. Tieto však nemali na prstoch kopytá, ale 
veľké pazúry slúžiace na vyhrabávanie potravy, ktorou boli 
rôzne korienky a hľuzy.

Najvzácnejšími skamenelinami z tejto lokality boli zvyšky 
opíc druhu Propliopithecus vindobonensis, ktoré sú spolu s ďal-
šími nálezmi uložené vo viedenskom múzeu.

Nad vrstvami so skamenelinami spomenutých zvierat sa 
uložil piesok, v ktorom sa zachovali kamenné jadrá rôznych 
lastúrnikov, koraly a iné morské živočíchy. Sú to sedimenty 



 

prichádzajúceho mora, ktoré postupne zaplavovalo svahy 
Devínskej Kobyly.

V druhej trhline, v ľavej časti lomu, je tento vývoj ešte lepšie 
viditeľný. Trhlina bola objavená v roku  a pretože obsaho-
vala bohatstvo skamenelín, dostala meno „Bonanza“. Vypĺňali 
ju striedavo sute, štrky a piesky malého potoka, ako aj morské 
piesky, všetky preplnené skamenelinami rôznych živočíchov. 
V skrasovatených sutiach z úlomkov vápencov a hlín, boli tu 
nájdené jaskynným sintrom zaliate mnohonôžky rodu Julus 
a suchozemské ulitníky. V náplavoch potoka sa našli zvyšky 
rastlín, kosti rôznych stavovcov, ako sú žaby, slepúchovce rodu 
Ophisaurus, hlodavce, hmyzožravce a kunovité šelmy. V mor-
ských pieskoch sa objavili bohaté skameneliny rýb, zuby žralo-
kov, tŕne rajnokov a tulene. Ich koprolity – skamenené výkaly, 
preplnené rybími kostičkami, svedčia o tom, že tu mali svoje 
obľúbené ležovisko. Pod veľkým skalným blokom v piesku leža-

la aj ováľaná, veľká čelusť praslona 
s tromi nádherne zachovanými 
zubami.

Po spracovaní fosílneho mate-
riálu sa z „Bonanzy“ stala sve-
toznáma lokalita. To preto, lebo 
tu boli objavené pre vedu doteraz 
neznáme živočíchy. Zistilo sa, že 
tulene, ktoré sa tu našli, sú naj-
staršími tuleňmi, aké poznáme 
a odtiaľto pochádzajú všetky tule-
ne na svete. Nálezy lebiek samca 
a samice tuleňa sú uložené v de-
pozite Slovenského národného 
múzea. V expozícii sú vystavené 
ich odliatky. Rovnako žaby, ktoré 
spracoval profesor Špinar z Prahy, 
patrili dovtedy neznámemu spo-
ločnému predkovi ropuchy zelenej 
a ropuchy obyčajnej. Aj maličký 
hmyzožravček, z ktorého sa nám 
zachovali len kostičky čeľustí so 
zúbkami, bol tiež novým druhom 
piskora.

Paleontológ Štefan Meszároš pri príprave expozície v Dúbravskom múzeu

Nahromadené lastúry hrebenatiek druhu 
Flabellipectenbesseri (Biele skaly nad 
Dúbravkou)

Lebka tuleňa druhu Devinophocaclaytoni – 
samica, lokalita Bonanza (x)

Kostrička žaby druhu Bufopriscus, lokalita 
Bonanza



 

Z rastlín sa v pieskovcoch dávneho potoka dali rozpoznať 
dlhé ihlice borovíc a medzi nimi ležali mandarínkam podobné, 
malé citrusové plody. Pekne to dokresľuje teplé, subtropické 
prostredie z mladších treťohôr.

Neskôr, keď už more dosiahlo svoju maximálnu výšku, stala 
sa Devínska Kobyla ostrovom. Aj z tohto obdobia máme na 
území Dúbravky bohaté pamiatky.

Nálezy morskej fauny pochádzajú z okolia hotela Markíza na 
Glavici. Aj vyššie po svahoch v lese, až po studničku nazývanú 
v starých mapách ako Rohrau, možno vidieť biele pieskovce 
s množstvom skamenelín. Najbežnejšie sú skameneliny mor-
ských lastúrnikov a ulitníkov.

Neskôr, keď more od nás odchádzalo, ostali po ňom len veľké 
poloslané jazerá, v ktorých už žili iné živočíchy. Aj ich skame-
neliny sa tu všade nachádzajú. Možno ich vidieť pri lesnej ceste 
vedúcej z Dúbravky do Devína.

Najmladším sedimentom okolia Dúbravky je spraš. Je to 
svetlá hlina, ktorá sa vyskytuje v okolí futbalového ihriska nad 
Dúbravkou. Ide o vetrom naviaty sediment z ľadovej doby, 
ktorý obsahuje aj drobné ulitky chladnomilných mäkkýšov.

Ako vidno, okolie Dúbravky je po geologickej, aj paleonto-
logickej stránke veľmi pestré a zaujímavé. Sú tu aj významné 
geologické útvary. Napríklad skalné okno v kremencoch, na 
začiatku lomu Štokeravskej vápenky, ale aj jediná medzivrstvo-
vá jaskyňa na Slovensku, na Hrubom brehu nad Záluhami.

III. KAPITOLA

Starovek a rímske obdobie
Zaujímavý nález objavili lesníci v lese pri stavbe cesty na 

svahu Devínskej Kobyly, ktorý archeológovia identifikovali ako 
sídlisko z neskorej kamennej doby. Bolo opevnené dvoma prie-
kopami, pričom jedna bola zčasti vydláždená. Boli obohnané 
valom s kolovou konštrukciou a kamenným múrom. Vo vnútri 
tohto opevneného priestoru sa našlo veľa pamiatok. Boli to, 
medzi inými, zlomok ľudskej sošky, či lyžica s dutou rukoväťou. 
Toto hradisko stálo na dohľad od Devínskeho brala s hradom.

Pozdĺž pravého brehu Dunaja sa v druhej polovici . stor. 
pred Kr. na územie juhozápadného Slovenska presunula prvá 
veľká kolonizačná vlna Keltov, ktorá vytlačila vekerzugskú 
kultúru. Tu zaznamenávame začiatok obsadzovania jadra Kar-
patskej kotliny Keltmi. Keltské pamiatky sa našli takmer na 
celom území mesta Bratislavy. Roľnícke osady boli zazname-
nané v Trnávke, vo Vajnoroch, v priestore Botanickej záhrady, 
v Záhorskej Bystrici, v Devínskej Novej Vsi, ale aj v Dúbravke, 
kde si vybudovali osadu. Podľa výsledkov výskumov je zrejmé, 
že Kelti v . storočí pred Kr. dúbravskú osadu opustili.

Ďalšie známe osídlenie Veľkej lúky Keltmi je doložené 
v strednej až neskorej laténskej dobe v . a . storočí pred Kr. 
Podobné osady spolu s ďalšími sídliskami v Pomoraví tvori-
li poľnohospodárske zázemie keltských centier, nazývaných 
oppidum. Keltské obydlia mali podobu zahĺbených domov – 
zemníc o rozmere  x  metrov. V strede sa nachádzal drevený 
podporný kôl, na ktorom spočívala konštrukcia strechy, ktorá 



 

bola pokrytá slamou alebo rákosím. Nachádzalo sa tu ohnisko, 
ktoré slúžilo nielen na prípravu pokrmov, ale aj na zateplenie 
príbytku. Kelti svoje zásoby ukladali do kruhových jám, alebo 
do zakopaných keramických nádob hrncovitého, alebo fľaško-
vitého tvaru s úzkym hrdlom. Aj túto osadu Kelti v . polovici 
. storočia opustili zrejme v dôsledku prehratej vojny s dáckym 
kráľom Burebistom v rokoch  –  pred Kr. Kelti opustili 
Pomoravie a presunuli sa na juh do Pannonie.

Významné európske keltské centrum – oppidum, vzniklo 
v Bratislave – Starom meste. Bolo to centrum mestského typu, 
v ktorom razili aj vlastné zlaté a strieborné mince. Že išlo o bo-
haté oppidum dokazuje aj výskum na bratislavskom hradnom 
kopci, kde sa našla časť akropoly oppida s významnými kamen-
nými stavbami palácového typu. Nejde ale o keltské stavebné 
pamiatky. Podľa výskumov boli tieto stavby vyprojektované 

Kráľ Burebista

Keltská rodina

Keltskí bojovníci



 

rímskymi staviteľmi počas obdobia rímskej republiky. Kelti 
z oppida na bratislavskom hradnom kopci teda oplývali dosta-
točnou mocou a prostriedkami, keď si mohli dovoliť objednať 
si stavby u rímskych staviteľov. Niektorí historici a bádatelia 
sa prikláňajú k názoru, že práve oppidum na bratislavskom 
hradnom kopci je keltské Carnuntum, spomínané v dielach 
antických historikov.

Časť juhozápadného Slovenska na sever od Dunaja nebola 
súčasťou rímskej provincie Pannonia. Počas štyroch storočí po 
Kr. iba susedila s rímskou ríšou, ale tvorila dôležitú spojnicu – 
či kultúrny most – medzi rímskou ríšou a barbarskou Európou 
(Barbarikom). Spojenie – hlavne obchodné, bolo zabezpečova-
né transkontinentálnymi cestami – Jantárovou a Podunajskou. 

Tieto dve cesty sa križovali iba vo vzdialenosti  km od Veľkej 
lúky pri Devíne. Práve tu prebiehala obchodná výmena medzi 
Rimanmi a tu sídliacimi Germánmi. Do Ríma putoval po Jan-
tárovej ceste žiadaný jantár, železo, farebné kovy, ale aj med, 
vosk, kožušiny a obilie, kým z Ríma prichádzal tovar v podobe 
bronzových nádob, rímskych mincí, skla, keramiky, šperkov.

Stredisko – oppidum keltských Norikov Carnuntum sa spo-
mína v súvislosti s ťažením cisára Octaviana Augusta ( pred 
Kr. –  po Kr.) proti markomanskému vládcovi Marobudovi, 
nakoľko sa cítil byť ohrozený mocným germánskym kmeňovým 
zväzom, ktorého ríša zaberala dnešné územie Čiech. V roku  
po Kr. vstúpili rímske vojenské jednotky pod vedením Tiberia 
(neskoršieho rímskeho cisára) po prvýkrát na územie dnešné-
ho Slovenska. Tiberius disponoval obrovskou armádou sklada-
júcou sa z . rímskych légií (légia –  vojakov) a pomoc-
ných jednotiek v počte viac ako   vojakov. Časť armády 
v počte   mužov smerovala do Českej kotliny zo západu 
z rímskeho Mogontiaca (Mainz, Nemecko), kým druhá časť 
armády pochodovala z juhovýchodu, z pôvodného strediska 
keltských Norikov Carnunta. Je možné predpokladať, že rímski 
vojenskí hodnostári sa v tom čase zdržovali v akropole oppida 
na bratislavskom hrade a časť z nich aj na Devíne, ktorý bol už 
v tom čase významným strategickým bodom na pozorovanie 
situácie v Pomoraví. Plány tohto vojenského ťaženia ale zmarilo 
rozsiahle povstanie v Pannonii. Rimania boli nútení vojenské 
ťaženie odvolať a jednou z podmienok uzatvorenia prímeria 
bolo uznanie Marobuda za kráľa. Je veľmi pravdepodobné, že 
vracajúce sa rímske vojsko prechádzajúce územím okolo rieky 
Moravy zanechalo stopy aj v dúbravskom chotári.

Keltské obydlie
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Dúbravská Villa rustica
Prvé stopy po Rimanoch na Slovensku odkryl archeologický 

výskum na Devíne. Pochádzajú z . pol. . stor. pred Kr. Podľa 
písomných prameňov si Rimania podrobili keltské územie 
južne od Dunaja v rokoch  –  pred Kr. a pripojili Noric-
ké kráľovstvo k Rímskej ríši. Okolo roku  pred Kr. porazili 
Rimania v Panónskej panve Dákov a ich spojencov Bastarnov 
(Mavro Orbini zaraďuje Bastarnov spolu s Peucinmi a Fenna-
mi k Slovanom, rovnako ako Kvádov, Markomanov a ďalších). 
O rok neskôr dokončil Tiberius dobýjanie Panónie a posunul 
hranice Rímskej ríše na slovenský tok Dunaja. V roku  po Kr. 
Rimania podnikli výpravu proti Marobudovi.

Spomenuli sme už, že v tomto roku sa predpokladá prvý 
vstup rímskych légií na územie Slovenska (severne od Dunaja). 
Obdobie od prelomu letopočtu v strednej Európe označujeme 
ako Rímska doba. Krátko po zlome letopočtu prichádzajú do 
priestoru Bratislavskej Brány germánske kmene, ktoré asimilo-
vali zvyšky Keltov. Začína tzv. Rímska doba a Germáni tu sídlili 
nepretržite od . po zač. . stor. po Kr..

Aké stopy z tohto obdobia sa zachovali v Dúbravke? Na 
tie prvé upozornil už spomínaný literárny historik a zberateľ 
Oskár Čepan. V roku  na Veľkej Lúke (Hrubá lúka) v Dúb-
ravke v miestach, kde už predtým našiel niekoľko predmetov 
z kamennej doby, našiel kusy rímskych škridiel. Hoci ich 
nazbieral stovky, nikto mu neveril, že by v blízkosti Bratislavy, 
toľkokrát prebádanej archeológmi, mohla existovať neznáma 
rímska lokalita. Trvalo päť rokov, kým do Dúbravky prišiel 
odborník na slovenský starovek, Titus Kolník. Veril, že na nále-
zoch O. Čepana predsa len musí niečo byť, hoci po príchode 
na miesto bol skeptický. Veľká lúka je situovaná do mierneho 
svahu kotliny, ktorá je z troch strán obklopená strmými zales-

Villa rustica, Dúbravka



 

nenými kopcami. Poskytovali síce ochranu pred vetrom, vôbec 
nie ale pred nepriateľom. Rimania, ak tu niekedy žili, by sa 
nachádzali uprostred Germánov bez prírodnej ochrany. S ma-
lou nádejou chodil hodiny po lúke, až natrafil na veľký kameň 
vyčnievajúci zo zeme so stopami rímskej malty. Pod zemou sa 
nachádzali trosky rímskej budovy. Nakoľko na tomto nechrá-
nenom území neprichádzala do úvahy rímska vojenská stavba, 
ponúkalo sa jediné vysvetlenie. Pod zemou sa nachádza civilná 
„villa rustica“ – v tom čase jediná, nakoľko na našom území 
sa dovtedy takáto stavba nenašla. Villa rustica bola vidiecka 
roľnícka usadlosť postavená z kameňa – aspoň jej hlavná stav-
ba – obytný dom, kúpeľ, svätyňa, pričom priľahlé hospodárske 
budovy mohli byť postavené z dreva. Dúbravka bola vhodným 
miestom na poľnohospodárenie, nakoľko tu bol dostatok úrod-
nej pôdy, les, voda. Záhadou bolo, že takéto obydlie stálo na 
barbarskom – Germánskom území a teda rímsky majiteľ – veľ-
kostatkár – sem akosi nezapadal.

V roku  bol schválený odborný archeologický výskum, 
ktorý viedol Titus Kolník spolu s Kristianom Elschekom a Jo-
zefom Hromadom. Spočiatku nachádzali iba nepočetné črepy 
z obdobia neolitu, ale aj germánske, staroslovanské a veľkomo-
ravské. Až rok  priniesol veľký objav – základové murivo 
malo hrúbku  –  cm a bolo budované na rímsky spôsob 
z troch vrstiev šikmo ukladaného lomového kameňa (opus 
spicatum), každá o hrúbke jednej rímskej stopy. Ako spojivo 
slúžila kvalitná rímska malta. Základová časť s nadzákladovým 
murivom bola jeden a pol metra vysoká. Ich špecifické vyhoto-
venie – tri vrstvy kameňa a tesniaca, zvnútra vyhladená malta 
s prímesou črepov a tehlových úlomkov bolo dôkazom toho, 
že ide o rímsku stavbu. Takéto zloženie malty totiž používali 
Rimania pri stavbe bazénov a nádrží, nakoľko bolo odolná voči 
vode, neprepúšťala ju. Záhadou sa javila k základom pripojená 
polkruhová apsida, ktorá mohla napovedať, že tu mohol stáť 
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kostolík – dokonca veľkomoravský. Po celko-
vom odkrytí nálezu bola ale aj táto záhada 
vyriešená. Budova mala obdĺžnikový tvar 
o rozmeroch  x  metrov. Priečkami bola 
rozdelená na tri miestnosti s troma apsida-
mi rôznej veľkosti – každá z jednej strany. 
Apsidy mali slúžiť ako bazéniky na studenú 
(frigidarium), teplú (tepidarium) a horúcu 
(caldarium) vodu. Dva priľahlé štvoruhol-
níkové priestory na teplý a horúci vzduch 
a priestor v tvare písmena „L“ slúžili ako 
šatňa alebo prezliekareň. Zároveň sa zistilo, 
že v architektúre chýba podpodlažné vyku-
rovanie tepidaria a caldaria, ktoré bolo bežné 
v kúpeľoch v rímskych provinciách. Rímsky 

architekt zmenil pôvodný projekt a upravil stavbu na unikátny 
obytný objekt s prevádzkovaním len studeného kúpeľa.

Našli sa teda základy rímskeho kúpeľa, najlepšie zachovanej 
a aj najpozoruhodnejšej rímskej stavby na ľavom brehu celého 
stredného Dunaja. Takýto kúpeľ na území Germánov nemá 
obdobu. Ide o unikát. Navyše – nebol postavený pre potreby 
armády, nakoľko stál mimo chráneného územia vojenského 
tábora. Bol postavený pre civilnú osobu v zmiešanom rímsko-
-germánskom prostredí. V zásype kúpeľa sa popri stavebnom 
kameni zo zrútených stien a úlomkoch viacfarebnej omietky, 
nachádzali tisícky fragmentov rímskej strešnej krytiny (tegu-
ly – škridlice a imbrexy – korýtka). Strešná krytina bola dove-
zená zo súkromnej dielne v Panónii, najskôr z Carnunta alebo 
Vindobony (Viedne).

Villa rustica – unikátny nález priniesol neskôr aj sklamanie. 
Snaha po nájdení ďalších kamenných stavieb v okolí budovy 
Villa rustica neviedla k úspechu.

Päť storočí pred Rimanmi tu postavili Kelti svoje obydlia 
a Veľká lúka sa zaradila medzi najstaršie keltské náleziská 
v bratislavskom priestore. Namiesto murovaných honosných 
budov, ktoré si Rimania stavali, tu stála iba jednoduchá dre-
vená budova podopretá kolmi so strechou pokrytou rímskymi 
škridlicami. V jej okolí sa našli ďalšie jednoduché chyže zčasti 
zahĺbené do zeme.

Stavbu Villa rustica sa podarilo datovať do konkrétneho his-
torického obdobia. Črep terry sigillaty, luxusnej rímskej kera-
miky, ktorý sa našiel v základoch, pochádza z polovice . sto-
ročia a potvrdzujú to aj mince, ktoré sa našli priamo v kúpeli 
a v jeho okolí. Denár Alexandra Severa z roku , dve mince 
z čias Trajana Decia ( – ), jedna z obdobia panovania 
Galéna ( – ) a najmladšia razba mesta Konštantínopola 
z rokov  – .

Villa rustica bola postavená v období prosperity, po marko-

Fragmenty mozaikového skla, Bratislava – Dúbravka

<
Minca – denár cisára Alexandra Severa, averz a reverz

Zlomok terrysigillaty – hlavička leva, Bratislava – Dúbravka

Trajan Decius Antoninianus



 

manských vojnách. Vieme, že majiteľom 
nebol bohatý Riman, čomu nasvedčujú 
jednoduché priľahlé príbytky. Zrejme si 
ju dal postaviť rímsky vojnový veterán, 
Germán, slúžiaci v rímskom vojsku, 
ktorý si chcel užívať luxus, na ktorý 
bol zvyknutý. O tomto luxuse svedčia 
napríklad aj črepy jemných keramic-
kých pohárov na víno z Trieru (Augus-
ta Treverorum), z dnešného Treviru, 
ako aj črepy farebného skla a bronzo-
vé spony. Luxus dokladá aj samotná 
budova Villy rustica a priestor kúpeľa. 
Zaujímavým a výnimočným nálezom 

je drobná bronzová plastika ithyfalického muža zobrazujúca 
Priapa – bôžika plodnosti, mužskej sily a ochrancu záhrad. 
Soška je dokladom keltsko-rímskeho synkretizmu (zlučovania) 
v náboženských predstavách i umeleckom remesle.

Germáni a Rimania sa nestretávali iba na bojovom poli. 
Medzi Germánmi boli aj obchodníci, vyslúžilí vojaci, ktorí 
s Rimanmi spolupracovali, za čo sa im dostávala podpora 
a rôzne výhody. Medzi takýchto priateľov Ríma snáď patril aj 
majiteľ Villy rustica. Bratislava – Dúbravka bola od Carnunta 
vzdialená iba cca  km, čo boli veľmi vhodné podmienky pre 
vznik usadlosti tohto typu.

Kristián Elschek rozdeľuje osídlenie do troch časovo ohra-
ničených fáz:

I. fáza – . storočie;
II. fáza – . storočie (. – . tretina);
III. fáza – . storočie (. – . tretina).
Nakoľko tieto fázy neprebiehali kontinuálne, predpokladá sa, 

že medzi nimi vzniklo prerušenie trvajúce približne  –  
rokov.

I. fáza. Po odchode Keltov prichádzajú na 
úrodné územia juhozápadného Slovenska 
germánski Kvádi (Quadi). Ich vodca Van-
nius tu zakladá prvý známy štátny útvar na 
území dnešného Slovenska „Regnum Van-
nianum“ – Vanniovo kráľovstvo ( –  po 
Kr.). Známe ranogermánske nálezy z tohto 
obdobia pochádzajú zo sídlisk a pohrebísk, 
medzi inými i z lokalít na dolnom toku rieky 
Moravy – Dúbravka, Devín, Zohor, Láb.

Dúbravka bola osídlená Germánmi v pr-
vej tretine prvého storočia, počas staršej 
rímskej doby. Vznikla tu osada – dvorec so 
zahĺbenými obydliami – polozemnice. Našli 

Kráľ Kvádov Vannius, terakota

>
Vannius

Priapos, bronz, Dúbravka

Titus Flacius Domitián

Minca Gallienos,
( – )



 

sa tu zásobné jamy a bolo preskúmaných  železiarskych 
redukčných pecí, v ktorých sa tavilo železo pripravené na ďal-
šie spracovanie. Nájdená keramika mala čierny leštený povrch 
alebo bola zdobená prstami, nechtami, ozubeným kolieskom, 
hrebeňom a p. Medzi nálezmi sa nachádzajú tiež spony, rímske 
strieborné mince a železné predmety. Dokladom pohrebného 
rítu na tomto nálezisku je nález keramickej urny so zvyška-
mi spálených kostí. Osídlenie zaniká koncom . stor. Príčinou 
mohli byť vojny cisára Tita Flavia Domitiana ( – ) proti 
Kvádom v rokoch  –  po Kr.

II. fáza. Významným bol nález rímskej architektúry „Villa 
Rustica“. Odborníci a bádatelia sú toho názoru, že usadlosť 
bola postavená pre jedno z významných germánskych kniežat. 
Rímsko-germánska usadlosť bola postavená v prvej tretine . 
storočia a zanikla zrejme v druhej tretine . storočia počas 
nástupu vojenských cisárov, keď prišlo k zhoršeniu rímsko-
-germánskych vzťahov.

III. fáza. Do lokality Veľká lúka prichádzajú Germáni znova 
počas druhej tretiny . storočia. Do tohto obdobia je datovaná 

Kráľ Hunov, „Bič Boží“, Attila
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rozmerná nadzemná stavba nesúca znaky rímskej stavebnej 
techniky. Bol tu nájdený rímsky bronzový kotlík a provinci-
álno-rímska miska. Na dlážke sa našli fragmenty provinci-
álno-rímskej a germánskej keramiky, úlomky mozaikového 
skla – millefiori, bronzové kovania, minca Crispa ( –  po 
Kr.) a ďalšie predmety. Rímsko-germánska nadzemná stavba 
vznikla v období vlády cisára Konštantína I. Veľkého ( – 
) a jeho spoluvládcu Constantia II. ( – ). Germánske 
sídlisko vzhľadom na zastavanú časť plochy, dosiahlo vrchol 
v . – . tretine . storočia. Bolo preskúmaných deväť obydlí 
a početné zásobné, alebo odpadové jamy. Našla sa tu rímska 
a germánska keramika, bronzové a železné spony, fragmenty 
mozaikových skiel, niekoľko rímskych mincí a rôzne typy 
kostených hrebeňov.

Do obdobia smrti cisára Valentiniána v roku  datujeme 
zánik osídlenia dúbravskej osady. V tomto roku dávajú o se-
be vedieť nomádski Húni pod vedením Attilu a sem historici 
kladú aj významný pohyb kmeňov, ktorý dostal názov „Veľké 
sťahovanie národov“.

Objav rímskej architektúry, ako aj neskorší objav neďalekého 
panského ranofeudálneho dvorca, boli natoľko dôležité a uni-
kátne, že nálezisko bolo v roku  vyhlásené za Národnú 
kultúrnu pamiatku.

Rímske mince, ktoré sa našli v lokalite Veľká lúka:
Faustus Cornelius Sulla  –  pred Kr.;
Vespasianus ( ks)  –  po Kr.;
Alexander Severus ( Ks),  –  po Kr.;
Maximinus I., rax  – ;
Gordianus III.,  – ;
Herenia Etruscilla,  – ;
Herenius Etruscus,  – ;
Trebonianus Gallus,  – ;
Gallienus ( ks),  – ;

Vespasianus,  – , 
averz a reverz

Faustus Cornelius 
Sulla,

 –  pred Kr.
averz a reverz

Gordianus III.,
 – ,

averz a reverz

Maximinus Thrax, 
 – ,

averz



 

Claudius II. Gothicus,  – ;
Aurelianus,  – ;
Crispus,  – ;
Constantinopolis ( ks),  – ;
Constans,  – .
V blízkosti objektu Villa rustica sa nachádzala starosloven-

ská osada, čo dokladajú črepy najstaršej keramiky tzv. pražské-
ho typu. Prepojenie s antikou evokuje nález rímskej kovovej 
misky prerobenej neznámym Slovenom na naberačku a tiež 
nález sekery, ktorá je zrejme rímskeho pôvodu.

Vo vitríne Dúbravského múzea sa nachádza kolkovaná 
tehla označená: „LEGXIIIG“. Pri rímskych légiách, pre ktoré 
boli budované vojenské tábory, vznikali dielne, ktoré vyrábali 
rôzne druhy tehál a škridiel – later, tegula, imbrex a tubulus 
potrebné pre ich výstavbu. Tehly môžeme identifikovať práve 
vďaka ich označeniu kolkom. Tehly vyrobené v tábore X. légie, 
ktorá mala svoje sídlo vo Vindobone, boli signované kolkami 
„LEGXGEPF“ alebo „LEGXPF“. Tieto kolky označovali v skrat-
ke légiu (LEG), jej číselné označenie (X), druh (GE) – zdvojená 
a bolo tu i čestné označenie udelené cisárom Domitianom 
v roku  (PF – Pia Fidelis – Zbožná a Verná). Tehly vyrábané 
pri menších táboroch, v ktorých boli umiestnené pešie kohor-
ty (kohors), alebo jazdecké jednotky (allae – aly), boli taktiež 
signované. Tak môžeme identifikovať, že na výstavbe tábora 
Gerulata (Rusovce) boli použité tehly vyrobené v dielňach X. 
légie vo Vindobone a XIV. légie v Carnunte.

Po archeologickom výskume na svahu Devínskej Kobyly 
bol v roku  publikovaný nález pozostatkov sklárskej pece 
pochádzajúcej z . – . storočia. Tento nález bol výnimočný 
tým, že dokladá výrobu gombíkov, perál, či sklených guľôčok 
používaných pri výrobe tzv. podunajského ľudového šperku. 
Pred týmto nálezom panovali domnienky, že tento základný 
materiál na výrobu šperkov sa dovážal z Byzancie. Našli sa 

Cisár 
HereniusEtruscus, 

averz a reverz

Trebonianus Gallus,
averz a reverz

Herennia Etruscilla,
averz a reverz

Gallienus,
averz a reverz



 

tiež tégliky na tavené sklo, dva miliere na pálenie dreveného 
uhlia a taktiež zdroj suroviny na tavené sklo – pieskovec. Pri 
peci sa nachádzal aj vodný prameň, voda, ktorá bola potreb-
ná pre takýto druh výroby. Zaujímavým nálezom boli však 
tehly, z ktorých bola pec postavená. Väčšina z nich nesie kolok 
„LEGXIIIIGEM“ – . Légia Gemina Martia Victrix, ktorá bola 
od roku  umiestnená v Carnunte. Tu zostáva priestor iba na 
dedukcie, z ktorej blízkej rímskej stavby tehly pochádzajú. Stál 
na vrchole Devínskej Kobyly rímsky vojenský objekt, ktorý 
neskôr Sloveni rozobrali a tehly použili ako stavebný materiál? 
Nevedno. Nález pece postavenej z rímskych tehál ale jedno-
značne vypovedá o tom, že stavebný materiál použili z blízkej 
stavby. Snáď z neďalekej Villa Rustica? To by vysvetľovalo, 
prečo sa pri Villa Rustica nenašli zachované celé rímske tehly. 
Na tieto otázky žiaľ ešte dnes odpoveď nepoznáme.

Igor Keller odkryl na svahoch Devínskej Kobyly viac ako 
sto veľkomoravských, väčšinou kresťanských hrobov. Že tu boli 
i hroby pohanské dokladali milodary vložené do niektorých 
hrobov.

Claudius II. – 
Gothicus,
 –,

averz a reverz

Constantinus,
averz a reverz

Constans,
averz a reverz

Crispus,  – , 
averz a reverz

Aurelianus,  – 

Rímska tehla



 

Neďaleko Dúbravky, v lokalite Devínska Nová Ves, objavili 
na prelome . a . rokov minulého storočia vedci filológ 
a právnik Josef Zavadil a archeológ profesor Jan Eisner  
hrobov zo . až . storočia. Eisner zastával hypotézu, že pri 
takomto počte hrobov tu muselo byť veľké sídlisko, ba mohlo 
by dokonca ísť o dlho hľadané centrum Samovej ríše, ktorý 
zjednotil Slovenov v boji proti Avarom. Túto hypotézu zdieľa aj 
historik Matúš Kučera. O opodstatnenosti tejto hypotézy sved-
čí i skutočnosť, že Dunaj oddeľoval územia obývané Avarmi 
od územia Slovenov. Vo Fuldských análoch sa v období rokov 
 –  dokonca štyrikrát spomína toto teritórium a rozsiah-
le hradisko kniežaťa Rastislava. Napokon Ján Eisner s Josefom 
Zavadilom a moravským archeológom Inocentom Václavom 
Červínkom skutočne objavili medzi Devínskou Novou Vsou 
a Devínom časti hradieb a veľkomoravských budov.

Podľa historika a archivára Jozefa Kľačka by mohlo prísť 
k zaujímavému objavu na vŕšku pomenovanom chorvátskym 
názvom „Bačniegovica“. Vieme, že staré názvy sa „komolili“ 
a chybne interpretovali, ale ak vyslovíme tento názov, tak 
v pozadí nám zaznie tvar – Bečniegovia – Pečenehovia. Podľa 
Kľačka tu mohlo byť sídlo Pečenehov, stredovekých strážcov 
hranice medzi uhorským a českým kráľovstvom. Veľa z našich 
dejín a histórie je ešte prekrytých vrstvami zeme. Niekedy 
napomôže náhoda, niekedy práve staré názvy lokalít, ktorých 
archeologický výskum môže z útrob zeme vyniesť na svetlo 
odpovede na otázky o našej minulosti.

Môžeme iba skonštatovať, že Longobardi boli posledným 
germánskym kmeňom, ktorý sa na tomto území, cestou do 
Talianska, zastavil. Ich odchod z Panónie umožnil Slovenom 
vyjsť z tieňa dominantnejších národov a zároveň celkom obsa-
diť územie dnešného Slovenska a oblasť dnešného severného 
Maďarska až po Balaton. Najnovšie vedecké výskumy predkla-
dajú zaujímavé výsledky, ktoré svedčia o tom, že naši predkovia 

sem neprišli ani z oblastí Pripjať-
ských močiarov, ani z iných lokalít, 
ale usadili sa a žili tu nepretržite 
približne  rokov. Na tomto 
území sa síce striedali rôzne etni-
ká, tie tu ale pôsobili spoločne 
s pôvodnými obyvateľmi, pričom 
žiadne z nich sa tu natrvalo neu-
sadilo.

Naši predkovia tu žili v sused-
stve i s Avarmi, ktorých v roku  
porazil Karol Veľký ( – ) 
a územie južne od Balatonu – 
Moosburg (Zalavar) až po Moháč 
daroval biskupstvám a kláštorom. 
V roku  bolo založené salzbur-
ské arcibiskupstvo. Panovník 
Karol Veľký, ktorý sa so svojím 
vojskom presúval do Talianska, 
prechádzal aj územím troch suse-
diacich obcí – Jarovcami, Rusov-
cami a Čunovom. V nemeckom 
názve Rusoviec – Karlburg sa zrej-
me skrýva inšpirácia podnietená 
práve týmto panovníkom.

Veľký mocenský rozmach 
franskej ríše v . storočí a z toho 
vyplývajúce kodifikácie európ-
skych štátnych útvarov podmie-
nil aj zmeny v stredoeurópskom 
priestore. Panovník Karol Veľký 
( – ), kráľ Frankov a Lon-
gobardov, ochranca kresťanstva, 

Karol Veľký, portrét od A. Dürera



 

po výprave proti Bavorom a Sasom, orientoval svoje sily na boj 
s pohanskými Avarmi. Videl v tom svoje poslanie a najsvätej-
šiu úlohu. Chcel uskutočniť svoju víziu kresťanského impéria 
a preto sa jeho vojská presúvali od juhu – friulsko (sev. Talian-
sko), pozdĺž Dunaja, cez územie Uhorska a Čiech. Avarskí jazd-
ci, ktorí sa pohybovali po uhorskej nížine, mali možnosť vyhnúť 
sa útokom vojsk Karola Veľkého. Franské vojská tak väčšinou 
na šikovne sa premiestňujúceho a unikajúceho nepriateľa ani 
nenarazili.

V učebniciach dejepisu sa dočítame, že Sloveni spoločne 
s Avarmi sídlili na území dnešného Slovenska už od . storočia, 
pričom ale najnovšie poznatky pasujú Slovenov za aborigén-
nych, teda pôvodných obyvateľov žijúcich v tomto teritóriu už 
od pravekého obdobia.

Prečo ale vlastne ľud, ktorý v . storočí žil na území zabera-
júcom takmer polovicu Európy, zostal pre antických autorov 
neznámy? Historici ponúkajú vysvetlenie, že antický svet Slo-
vanov síce poznal, ale prisudzoval im iné mená, ako napr. Anti, 
Vinidi, Venéti, Venedi. Od . storočia uvádzajú latinskí a grécki 
autori Slovanov pod názvom Sclavénoi, Sclavi. Slovania sa 
nazývali Slovieni – Sloveni, vo význame – ľudia ovládajúci 
slovo, hovoriaci. Susedov, ktorých reči nerozumeli, nazývali 
Nemci – vo význame – nemí.

Slovania, Kelti, Gréci, Germáni, Iránci, Indovia a ďalšie 
národy patria do indoeurópskej jazykovej skupiny. Jej pravlasť 
lingvisti identifikujú do oblasti strednej Ázie alebo na južné 
pomedzie Európy a Ázie. Z tohto priestoru sa mali v období 
. – . tisícročia pred Kr. rozísť na západ a juh. Tým vytvorili 
historicky známe vetvy. Okrem Grékov, Trákov, Keltov, Ilýrov 
a Germánov sa postupne vyčlenili aj Baltoslovania, ktorí sa 
v ďalšej fáze rozdelili na Baltov a Slovanov. Pretrvávala ešte 
jazyková jednota, ale Slovania sa postupne začali deliť na jed-
notlivé kmene a v dôsledku tohto osamostatňovania sa začali 

ich jazyky odlišovať. Ešte v . storočí ale ľud Veľkej Moravy 
rozumel vyslaným vierozvestcom, ktorí sem prišli zo Slovanmi 
obývanej časti Byzancie.

Výskumy ruského jazykovedca Olega N. Trubačova doka-
zujú, že Slovania nielen etnicky, ale aj jazykovo pôsobili na 
území dnešného Slovenska už od . tisícročia pred Kr. Profesor 
Bohuslav Chropovský posúva začiatok dejín Slovanov v oblasti 
stredného Podunajska dokonca až do kamennej doby. Arche-
ologické dôkazy o prítomnosti Slovanov na území dnešného 
Slovenska a vo východnej časti Európy sa podľa archeológa 
Pavla Máčalu dajú doložiť od roku  pred Kr. V oblastiach 
južne od Karpát tvorili Slovania počas dlhého obdobia domáce 
obyvateľstvo, ktoré sa ako slovanské prejavilo po páde Rímskej 
ríše.

Klaudius Ptolemaios, tvorca známej mapy vtedajšieho sveta, 
vo svojom diele „Geografia“ nazýva Slovanov „Suovenoi“ (Slo-
vieni, Sloveni) a ich sídla situuje do oblasti západne od rieky 
Visly, severného predpolia Karpát a dolného Podunajska.

Za zakladateľa autochtónnej teórie pôvodu Slovanov 
môžeme považovať kyjevského mnícha, kronikára Pečerské-
ho kláštora, Nestora. Predkov dnešných Slovákov (Slovenov) 
nazýva uhorskými Slovanmi a v zozname slovanských kme-
ňov ich uvádza na prvom mieste. Nestor ich popisuje ako 
pôvodných obyvateľov, ktorí sa usadili na území okolo rieky 
Dunaj a dokonca ich považuje za osobitnú skupinu, odlišnú od 
Moravanov, Čechov, Ľachov (predkovia Poliakov), Drevljanov 
(predkovia Bielorusov), Poľanov (predkovia Rusov) a ďalších 
slovanských kmeňov.

Podľa byzantských písomných prameňov bolo územie Slo-
venska pred rokom  pokojným územím osídleným už dlhší 
čas Slovanským obyvateľstvom. V prvej polovici . storočia 
osídlili väčšiu časť územia dnešného západného Slovenska. 
Lokalita Veľká lúka sa znova stáva významným bodom na 
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archeologickej mape, keď tu bol zaznamenaný nález ranoslo-
vanskej osady a k nej patriaceho žiarového urnového pohrebis-
ka. Obyvatelia lokality, na ktorej dnes identifikujeme mestskú 
časť Dúbravku, si stavali polozemnice o rozmeroch  x  m 
s kamennou pieckou v rohu miestnosti. Zásoby ukladali do 
obilných jám. Urny mali hrncovitý tvar. Nachádzali sa v nich 
zvyšky spálených kostí. Táto osada zanikla zrejme začiatkom 
. storočia, vplyvom tlaku kočovných Avarov, ktorí prenikli 
k strednému Dunaju. Ovládli juhozápadné Slovensko popri 
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Dunaji a kontrolovali aj južné oblasti územia Slovenska. Osíd-
lenie Veľkej lúky bolo obnovené vo veľkomoravskom období 
v priebehu prvej polovice . storočia.

Po opustení ranoslovanskej osady na Veľkej lúke koncom . 
alebo začiatkom . storočia nastáva takmer -ročné vákuum. 
Až v prvej polovici . storočia, vo veľkomoravskom období, 
je tu vybudované rozsiahle sídlisko. Tvorili ho nepravidelne 
usporiadané oválne polozemnice o rozmeroch cca , x  m 
s kamennou pieckou v kúte domca. Našli sa tiež zásobné jamy 
a otvorené pece, resp. ohniská. Medzi nálezmi bola keramika 
zdobená ryhami a vlnovkou, brúsiky na brúsenie nožov a poľ-
nohospodárskeho náradia, zvieracie kosti a kostené šidlá – 
pomôcky pri textilnej výrobe. Začiatok . storočia sa niesol 
v znamení zániku štátneho útvaru Veľká Morava. Na sídlisko 
ale táto udalosť vplyv nemala a je obývané aj v období začiat-

kov Uhorského štátu. Opevnené veľkomoravské hradiská na 
Devíne, Pieskoch a na Skale mohli využívať zásobovacie mož-
nosti dúbravského sídliska, ktoré ležalo v ich blízkosti. Slovan-
ské sídlisko bolo v priebehu . – . storočia prebudované na 
ranofeudálny panský dvorec zabezpečený drevenou palisádou. 
Našli sa tu keramické hrnce bez ozdôb, ale aj zdobené obežný-
mi ryhami. Panské dvorce z obdobia začiatkov uhorského štátu 
sú vzácne pre nízky výskyt pamiatok tohto druhu na Sloven-
sku. Obdobie trvania Dúbravského panského dvorca menšieho 
feudála môžeme datovať pomocou nálezu troch strieborných 
mincí Štefana I. ( – ) a Otakara II. ( – ). V prie-
behu . storočia feudálny panský dvorec na Veľkej lúke zanikol 
a s ním sa končia aj najstaršie dejiny osídlenia tejto lokality.

Nálezy mincí z raného stredoveku:
Štefan I.,  – ;
Heinrich II. – Jasomirgott,  – ;
Otakar I.,  – .
Bratislava a jej okolie boli počas niekoľkých tisícročí chráne-

né viacerými hradiskami a dnes už zaniknutými opevneniami, 
o ktorých existencii sa dozvedáme už iba z miestnych názvov. 
V tom lepšom prípade zostali po nich stopy v podobe valov 
alebo polozasypaných priekop. Vznik prvých hradísk na tomto 
území môžeme datovať do obdobia začiatku stredného eneo-
litu (polovica . tisícročia pred Kr.). Intenzívnejšie osídlenie 
významných lokalít Bratislavského hradu a Devína s prvkami 
strategického opevnenia možno identifikovať do obdobia bole-
rázskej skupiny bádenskej kultúry.

Na území dnešnej Dúbravky bolo hradisko lokalizované 
pri západnom vstupe do doliny medzi Záluhami a Karlovou 
Vsou, na bočnom výbežku tzv. Devínskych Karpát. Je to polo-
ha Hrubý breh, ktorá je už dnes zničená ľudskou činnosťou. 
Polohe Hrubý breh na začiatku . storočia venovali pozornosť 
J. Zavadil a E. Šimek, ktorí ju zaradili medzi archeologické loka-
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lity. Mala tvar nepravidelného kosodĺžnika s rozmermi  x 
 krokov. Na západnej, južnej a juhovýchodnej strane boli 
zachované valy. Dodnes sa nachádzajú prerušené valy v juho-
západnej časti opevnenej plochy. Archeologickým výskumom 
zameraným na vrcholovú plošinu sa v  –  cm hrubej vrstve 
zeminy našlo niekoľko drobných pravekých črepov. Po preskú-
maní hrnčiarskej hmoty je možné predpokladať, že pochádzajú 
z mladšej alebo neskoršej bronzovej doby (koniec . a začiatok 
. tisícročia pred Kr.). Časové zaradenie stavby tohto hradiska, 
ako aj jeho zánik, bude možné určiť až po dôkladnom archeo-
logickom výskume.

Začiatkom osemdesiatych rokov . storočia stavali smerom 
k vrcholu Devínskej Kobyly vojenskú komunikáciu. Počas hĺbe-
nia ryhy pre inžinierske siete našli v miernom svahu pri Dúb-
ravskej studničke zvyšky drevozemného opevnenia. Nachádza 
sa síce sčasti v katastri Devína a zčasti v Devínskej Novej Vsi, 
ale najdostupnejšie je práve po vybudovanej vojenskej asfaltke 
z Dúbravky. Súčasná výska valu je , – , m a nachádza sa 
na okraji svahu smerom k Veľkej Lúke. Val je viditeľný v dĺžke 
asi  m. Konštrukciu hradby tvoril čelný, na sucho kladený 
kamenný múrik, do ktorého boli zvisle zapustené drevené koly. 
Z vnútornej strany bola oň opretá drevená roštová konštrukcia 
zasypaná kamenistou zeminou. V hornej časti valu zrejme stála 
drevená predprseň, ktorá bola podľa identifikovaných zvyškov 
mazanice pokrytá hlinenou omietkou. Časť hradby bola zniče-
ná požiarom. Z vonkajšej strany hradbu lemovali dve paralel-
né, do skalnatého podložia vysekané priekopy. E. Šimek zaradil 
val medzi fortifikačné stavby (opevnenie, hradby) a vyslovil 
domnienku, že bol súčasťou dôležitej pevnostnej sústavy z . 
storočia, ktorá sa nachádzala v okolí veľkomoravského Devína. 
Na základe nálezov keramických črepov a kovových súčastí 
možno ale túto stavbu zaradiť do širšieho okruhu kultúr stre-
dodunajských popolnicových polí z obdobia mladšej až nesko-
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rej bronzovej doby ( –  pred Kr.). Po preskúmaní vnú-
torného priestoru valu sa našiel ďalší významný nález, ktorý 
posunul osídlenie tejto lokality ešte do skoršieho obdobia. Našli 
sa tu pozostatky osady z mladšej kamennej doby ( –  
pred Kr.), s ojedinelými nálezmi z laténskej a rímskej doby, ako 
aj včasného a vrcholného stredoveku. Hrobová jama bola už 
v minulosti vykradnutá a prekrýval ju mohylový násyp. V ňom 
sa našli črepy zo slovanských nádob z obdobia spred . storočia 
po Kr.

Počas rímskeho obdobia, po počiatočnom potláčaní, začal 
neskôr rásť aj vplyv kresťanského vierovyznania.

Šírenie kresťanstva v Rímskej ríši v období . – . storočia 
malo dosah aj na územie Slovenska. Práve cez Rimanov sa 
k nám dostali prvé zmienky o kresťanstve a jeho učení. Ďalšie 
ohlasy kresťanskej náuky prichádzajú na naše územie v . sto-
ročí. Sú to írsko-škótske misie, ktoré mali za úlohu pokres-
ťančovať pohanských obyvateľov terajšieho územia Slovenska 
Slovenov a Avarov. Vznikli i prvé preklady modlitieb „Otče 
náš“ a „Verím v Boha“. Rozšírili sa na území Veľkej Moravy v . 
pol. . storočia. Následná cyrilometodská misia ich prevzala 
a upravila. Nepopierateľná je skutočnosť, že najväčšiu zásluhu 
na christianizácii Slovenov majú sv. Cyril a sv. Metod spolu so 
svojimi žiakmi. Do staroslovienčiny preložili základné litur-
gické texty, ale tiež najstaršiu báseň „Proglas“ – čiže Predslov 
k Evanjeliu, ktorý vznikol v tomto období. Preložený bol aj 
Trestný zákon – „Zakon sudnyj ľjudem“.

Na základe doterajších poznatkov môžeme konštatovať, že 
Dúbravka, lokalita Veľká lúka, bola nepretržite osídlená od 
strednej kamennej doby – asi  rokov pred Kr., keď tu žil 
človek – lovec a zberač. Kontinuita osídlenia pretrvala až do 
. storočia po Kr., do obdobia stredoveku.

Sv. Cyril a Metod



 

IV. KAPITOLA

Stredovek
Najznámejší dúbravský rodák, právnik, politik a neskorší 

prezident ČSFR (Českej a Slovenskej Federatívnej republiky), 
Gustáv Husák, mal svojský názor na pôvod obyvateľov Dúb-
ravky, ktorý s nádychom humoru sprostredkoval historikovi 
Viliamovi Plevzovi:

„My Dúbravčania – a vôbec Záhoráci – sme od čias Svätoplu-
ka ustúpili iba o tri kilometre (z Devína cez hory do Dúbravky). 
Pred nemecko-maďarským náporom sme tisíc rokov držali chrbát 
rôznym kopaničiarom a lazanom, ktorí sa teraz idú vyťahovať 
svojím národným šuchorením v minulom storočí. Môže byť, že 
sme aj spriaznení s veľkomoravskými kniežatami, ktorí z Devína 
chodili na poľovačky do dúbravských hôr a zaiste aj na zálety. 
Naši predkovia tu sedeli na zemi a obrábali ju, nepustili ďalej ani 
Turkov, ani Nemcov, ani Maďarov, a aj keď neboli matičiari, ba 
ani len Vajanského nevideli chodiť k mädokýšu, po stáročia sedeli 
na tejto zemi a takpovediac svojím zadkom vysedeli slovenskosť 
okolia Bratislavy. Môže byť, že sa o národ nezaslúžili, ale bohvie, 
kto je to ten národ, ak nie tí sedliaci a robotníci.“

V tejto charakteristike sa nespreneveril svojej socialistickej 
doktríne. My ale siahnime po relevantnejších prameňoch, kto-
rými sú pramene historické, tie nám pomôžu serióznejšie sa 
zorientovať v tejto tematike.

Zastavme sa pri názve obce, ktorú nám archívne pramene 
v priebehu rôznych historických období ponúkajú v rozličných 
obmenách. Dúbravka je v maďarskom jazyku nazývaná Hideg-

kút a v jazyku nemeckom Kaltenbrunn. Obe tieto pomenova-
nia možno preložiť ako Studený prameň. Logika vzniku týchto 
názvov bola podobná. Na území obce sa nachádzal prameň – či 
viacero prameňov pitnej vody. Slovenské (či slovanské) pome-
novanie vzniklo práve na základe faktu o prameni pitnej vody, 
ktorým mohla byť lesná studnička, či lesná lúka so studničkou. 
Pojmom dúbravka, či dúbrava sa totiž označovala buď lesná 
studňa, alebo potok pretekajúci pomedzi dubové lesy, ktoré sa 
v hojnej miere vyskytovali v tomto priestore. Mohlo ísť teda 
o osadu, usadlosť s takýmto prameňom, obklopenou lesom.

O vzniku názvu obce hovorí aj niekoľko ľudových povestí, 
legiend. Podľa jednej vznikol názov Dúbravka celkom priro-
dzene, podľa prostredia, v ktorom sa osada nachádzala. Obklo-
povali ju dubové lesy a dúbravy.

Druhá legenda hovorí o chorvátskej kňažnej Dúbravke, 
ktorá sa so svojou družinou zachraňovala útekom pred Tur-
kami. Dostihli a zajali ju práve tu, na tomto území, ktoré podľa 
nej dostalo názov.

Tretia legenda je síce najmenej pravdepodobná, ale podáva-
ná s o to väčšou obľubou. Hovorí o miestnych drevorubačoch, 
ktorí pracovali v lese. Mali so sebou psov, z ktorých jeden sa pri 
naháňačke skryl do bútľavého duba a štekal. Chlapi počúvali 
a hovorili si, že – Dub haá, z čoho mal modifikáciou vzniknúť 
tvar – Dúbravka (Dúbraa).

Podľa historických listín môžeme identifikovať názov obce 
z rôznych období:

 – Hidegkuti (Pozsonyhidegkút);
 – Villa Novum (Dubráwa? – písomne nedoložené);
 – Dubravka, v listine zo . augusta o súpise – držbe 

majetku – Possessio Dubravka;
 – Hidekut;
 – Dúbravka, Hidegkút, Hidegkut, Kaltenburg, Dubraw-

ka;



 

Posonium, Hogenberg, 



 

 – Hidegkút, Kaltenbrunn, Dubrawka;
 – Hidegkút, Kaltbrunn, Kaltenbrunn, Dubrawka;
 –  – Hidegkút;
 – Pozsonyhidegkút;
 –  – Dúbravka.
Svoju úlohu tu zohrala aj tzv. ľudová etymológia. Ide o ľudo-

vý výklad pôvodu názvu, v ktorom sa jeho vonkajšia podoba 
spodobňuje s niektorým živým slovom v jazyku.

Na Mikovíniho mape Bratislavskej stolice z roku  čítame 
názov: Hidekut (bez „g“);

na Lacyho mape z roku  sa nachádza názov: Hidegkut;
v Lexikóne – súpise obcí z roku  sú uvedené názvy: 

Hidegkút, Hidegkut, Kaltenburg, Dubrawka;
v prvom vojenskom mapovaní z rokov  –  sú uve-

dené názvy:
Kaltenbrunn, Hideg Küth;
v druhom vojenskom mapovaní z rokov  –  je 

názov: Kaltenbrunn;
tretie vojenské mapovanie z rokov  –  uvádza názvy: 

Kaltenbrunn, Hidegkút, Dubravka.
Vieme, že územie, na ktorom leží Dúbravka, bolo osídlené od 

praveku. Nevieme ale, kedy presne Dúbravka vznikla. Rektor 
Univerzity Komenského, Václav Chaloupecký ( – ) vo 
svojej práci „Staré Slovensko“ píše, že prvá písomná zmienka 
o Dúbravke sa nachádza v listine z roku . Ide o darovaciu 
listinu, v ktorej sa daruje „Zem strážcov lesa“ (terra custo-
dum silve castri) a práve túto „Zem strážcov lesa“ stotožnil 
V. Chaloupecký s dnešnou Dúbravkou. V darovacej listine je 
uvedená aj poloha potokov a práve na tomto základe V. Šmi-
lauer vo svojej práci „Vodopis starého Slovenska“ s názorom 
B. Chaloupeckého nesúhlasí. Tvrdí, že „Zem strážcov lesa“ 
nemožno stotožniť s dnešnou polohou Dúbravky, ktorá sa 
nachádza viac západným smerom.

Dnes máme k dispozícii ďalší zaujímavý údaj, ktorý posúva 
prvú písomnú zmienku o obci Hidegkuti (Pozsonyhidegkút) 
do roku . Nachádza sa v knihe autora Hazi Jenö: „Pozsony 
vármegye közepkori foldrajza“ (Stredoveký zemepis bratislav-
skej stolice – župy), ktorá vyšla vo vydavateľstve Kaligram 
v roku , v edícii „Csalloközi kiskönyvtár“ (Malá knižnica 
Žitného ostrova). Autor tu uvádza listinu z roku , v ktorej 
je uvedené:

„POZSONYHIDEGKÚT – birtok fele részét, hogy Hidegkúti 
Bér fia Lászlónak özvegye  – ben unokájára, Miklós fia Jáno-
sra hagyományozhassa, I. Lajos király kivételesen azért engedte 
meg, mert édesatyja, Miklôs, I. Károly király erdélyi hadjáratában 
hösi halalt“. (Hederváry okltár I.  – .).

Turci v Uhorsku
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Preklad: (Bratislava – Dúbravka) – Aby vdova po Bérovi 
z Dúbravky, synovi Ladislava, mohla zanechať pol majetku v ro-
ku  svojmu vnukovi Jánovi, synovi Mikuláša, kráľ Ľudovít 
I. výnimočne preto dal súhlas, lebo jeho otec Mikuláš hrdinsky 
zahynul v siedmej krížovej výprave kráľa Karola I.

To znamená, že v polovici . storočia tu bola fungujúca 
dedina a samozrejme sú tu i ďalšie indície potvrdzujúce exis-
tenciu dediny už v skoršom období – v . storočí. Potvrdzuje 
ich archeologický výskum, ktorým bolo zistené, že dnešný 
kostol svätých Kozmu a Damiána bol postavený na základoch 
staršieho kostola, ktorý tu stál už v . storočí. A ak tu stál 
kostol, je logickou úvaha, že tu musela stáť aj dedina, ktorá 
ale zatiaľ nebola doložená, nakoľko písomné pramene, ktoré 
by jej existenciu mohli ozrejmiť, sa nezachovali. Boli zničené 
v dôsledku požiaru Devínskej fary. Vzniklo tu takmer tristo-
ročné vákuum, nakoľko prvým doteraz známym dokumentom 
bol údaj z . októbra  v knihe konceptov mesta Bratislavy. 
V nej sa na strane  uvádza, že oproti osade Lamač je nová 
osada, v ktorej bývajú Chorváti, ktorí v tom období osídľovali 
juhozápadnú časť Slovenska. Tento údaj ale už dnes môžeme 
opraviť – nakoľko, ako sme už vyššie uviedli, prvá známa 
písomná zmienka o Dúbravke sa nachádza v listine kráľa Ľudo-
víta I. – Veľkého ( – ) z roku .

Kde ale hľadať prvopočiatky vstupu Dúbravky do stredove-
kého obdobia? Vieme, že v ., . a . stor. jestvoval na Veľkej 
(Hrubej) lúke ranofeudálny panský dvorec. Bola odkrytá jeho 
časť s murovanými základmi stavby o rozmeroch  x  m. 
Panský dvorec bol pôvodne chránený drevenou palisádou, 
postavenou z do zeme zapustených kolov. Nález tohto panské-
ho dvorca z obdobia začiatku uhorského štátu, ktorého vlast-
níkom bol menší feudál, je vzhľadom na zriedkavé pamiatky 
tohto druhu na území Slovenska veľmi unikátny. Vynára sa 
zároveň zaujímavá dedukcia. Ak tu bol v tomto období rano-

Žiadosť Samuela Mikovíniho kráľovi 
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feudálny dvorec, v jeho okolí sa musela nachádzať fungujúca 
osada, ktorá zabezpečovala základné potreby pre činnosť 
a vôbec jestvovanie ranofeudálneho dvorca a jeho obyvateľov. 
Ak predpokladáme, že v priebehu . storočia prišlo k zániku 
ranofeudálneho dvorca, čo sa stalo s osadou a jej obyvateľmi? 
Mohol byť tento dvorec s osadou priamym predchodcom 
neskoršej Dúbravky ležiacej juhovýchodne od Dúbravskej 
Hlavice (Glavice)? Povedali sme si, že približná doba existencie 
ranofeudálneho dvorca je vymedzená nálezmi mincí Štefana I. 
( – ) až Otakara I. ( – ).

Toto je archeologicky veľmi ojedinelá a zaujímavá lokalita. 
Jej systematický plošný výskum odhalil popri dvoch unikát-
nych murovaných architektúrach viac ako  sídliskových 
objektov a hrobových celkov. Je tu sústredených dvanásť tisíc-
ročí dejín osídľovania dnešnej Dúbravky. Takýchto nálezísk, 
na ktorých môžeme akoby v priamom prenose sledovať ako 
kultúra jednej civilizácie postupne prechádza do druhej, nie je 
v strednej Európe veľa. Postupne sa tu vystriedalo približne  
ľudských generácií.

Bratislava a jej okolie mala oddávna nezanedbateľný strate-

Bratislava, 



 

gický význam, čo je zdôraznené aj v stredovekom názve: „Porta 
Hungarica“ – Brána Uhorska, dnes – Bratislavská brána. Toto 
strategické územie bolo od . storočia, po tatárskom vpáde, 
chránené vencom kamenných hradov. Strážili nielen hraničné 
územia, ale aj obchodné cesty po súši i po vode.

V priestore Bratislavskej brány boli zaznamenané nálezy, 
ktoré svedčia o kontaktoch našich predkov s germánskymi 

Longobardmi z obdobia prvej polovici . storočia. Vypovedajú 
o tom nálezy zo žiarového pohrebiska naddunajských Slovanov 
(Slovenov) v lokalite Veľká lúka v podobe nádoby zdobenej na 
povrchu kolkami. Na pohrebisku a v časti blízkeho sídliska, ktoré 
ešte nebolo z väčšej časti preskúmané, sa našli aj ďalšie predmety, 
ktoré ale zaraďujeme do . storočia, teda do obdobia, keď Longo-
bardi územie opustili a presídlili do severného Talianska.

Písomná zmienka 
Pozsonyhidegkuta, 



Karol I., korunovácia

<
Kráľ Ladislav IV. 
daruje „Zem strážcov 
lesa“ bratislavskému 
hradu, Vydricu 
bratislavskému 
richtárovi Jakubovi

Siedma krížová 
výprava
kráľa Karola I.



 

Predpokladá sa, že v druhej polovici . tisícročia sa v katastri 
Dúbravka nachádzalo viac slovanských osád. Z . storočia 
pochádzajú slovansko-avarské pohrebiská, jednotlivé hroby 
a stopy po obydliach v západnej časti Záhorskej nížiny, čo 
svedčí o pomerne intenzívnom osídlení tejto lokality. Koncom 
roka  boli pri hĺbení vojenských zákopov na západnom 
okraji Veľkej lúky nájdené kostrové hroby s typickou slo-
vanskou keramikou, ktoré zatiaľ nie sú zaradené do určitého 
obdobia. Nachádzali sa neďaleko staršieho žiarového pohre-
biska. Z. Farkaš nevylučuje, že ide o súčasť jedinej, pomerne 

rozsiahlej a počas niekoľkých generácií používanej nekropoly 
(mesta mŕtvych).

V tridsiatych rokoch . storočia darovali V. Granec 
a E. Šmeral do vtedajšieho Slovenského vlastivedného múzea 
v Bratislave dve nádobky, ktoré našli na východnom vŕšku 
Veľkej lúky v Dúbravke, v polohe Klanec. Bolo to pohrebisko 
z . storočia, teda z obdobia, keď sa na Devíne a v Bratislave 
nachádzali dôležité centrá Veľkomoravskej ríše.

Hoci sme predchádzajúcu kapitolu ukončili konštatovaním, 
že kontinuita osídlenia v lokalite Dúbravka pretrvala až do . 
storočia po Kr., teda do obdobia stredoveku, neznamená to, 
že v osídlení tohto územia nastalo akési vákuum. Nie sú síce 
známe doklady ktoré by doložili obdobie príchodu staromaďar-
ských kmeňov, je tu však predpoklad, že chotár Dúbravky bol 
i v tomto čase osídlený. Predpoklad je doložený nasledujúcimi 
písomnými prameňmi. V kronike kláštora v nemeckom Fulde 
(Fuldské anály – letopisy, Annales regni Francorum orientalis) 
sú zmienky o bojoch Nemcov s Moravanmi, kde je spomínané 

Fuldské anály

Germánske železiarske pece, 
. stor. po Kr., Bratislava – 
Dúbravka

Keltská miska

Longobardi



 

aj územie Dúbravky. Pri roku  sa píše: Franský kráľ Ľudovít 
útočil na Rastislava v meste, ktoré sa v domácom jazyku nazý-
va Dowina. Ľudovítov syn Karol prenikol v roku  počas 
východofranskej výpravy proti Moravanom do „... nevýslovnej 
pevnosti Rastislavovej, od všetkých i najstaršej odlišnej“. O akej 
pevnosti to letopisec hovorí? Panovník Rastislav dal vybudovať 
na Devíne a v jeho bezprostrednom okolí dômyselný obranný 
systém, o ktorom sa s obdivom vyjadrovali aj jeho nepriatelia. 
Jeho súčasťou boli aj menšie hradiská na svahoch Devínskej 
Kobyly, z ktorých dve (Na pieskach a Nad lomom) boli obja-
vené na severozápadnom výbežku kopca. Chránili devínske 
hradisko zo severu, zo strany Moravského poľa a prechodu cez 
rieku Moravu. Devín identifikovali v historických záznamoch 
ako „Dowina“, môžeme sa teda domnievať, že „nevýslovná 
pevnosť Rastislavova od všetkých i najstarších odlišná“ – stála 
v dúbravskom chotári a stala sa na dlhých  storočí majetkom 
a sídlom vlastníkov dúbravského chotára.

Kráľ Žigmund Luxemburský ( – ) dal po roku  
hrad Devín a celé panstvo, ku ktorému patrilo podhradie s naj-
bližším okolím, včítane chotára Devínskej Novej Vsi, Dúbravky 
a čiastočne aj Rača, do zálohy Ladislavovi Heringovi za  
dukátov.

Prvý doteraz známy oficiálny záznam – písomná zmienka 
o existencii dediny Dúbravka sa nachádza v knihe konceptov 
mesta Bratislavy. Pochádza z roku , keď tu je Dúbravka 
zapísaná ako nová dedina (Nuovo Castrum). Pánmi Devínske-
ho hradu boli Štefan Báthory, uhorský palatín a Mikuláš Bátho-
ry, bratislavský župan, ktorí ale nemali čas venovať sa správe 
svojho panstva. O to sa staral správca – šafár a kastelán v jednej 
osobe Michal Baj (Bay). Mikuláš Báthory daroval v roku  
dedinu Dúbravka s možnosťou postaviť si kaštieľ v Devínskej 
Novej Vsi práve kastelánovi Michalovi Bayovi za verné služby 
pri správe Devínskeho panstva. Ku kaštieľu mu ako služobníctvo 

daroval  želiarskych rodín. S tým ale vznikol problém, nakoľ-
ko takéto rozhodnutie podliehalo schváleniu župnej šľachty, 
ktorá s takýmto postupom nesúhlasila. Vzopreli sa vôli župana, 
nakoľko trvali na tom, že človek bez šľachtického titulu nemô-
že mať poddaných a už vôbec nemôže vlastniť dedinu a kaštieľ 
so služobníctvom. Tento spor musel rozhodnúť až panovník, 
ktorý vydal listinu, v ktorej vyzdvihuje zásluhy Michala Baja 
voči jeho osobe a kráľovstvu, ako aj jeho zásluhy na zveľadení 
devínskeho panstva a súhlasil s obdarovaním, ktoré navrhoval 
Mikuláš Báthory. Nie malú zásluhu na kladnom posúdení tohto 
sporu mala aj kráľova náklonnosť k Bajovej manželke. Dedina 
Dúbravka sa tak stala majetkom schopného správcu – kastelá-
na. Kráľ Rudolf II. podpísal . apríla  rozhodnutie, ktorým 
nariaďuje uviesť Michala Baja do držby darovaného majetku. 
Poveril tým Bratislavskú kapitulu. Záujemcov o tento majetok 
ale bolo viac (vrátane kapituly), a tak toto rozhodnutie nena-
dobudlo právnu účinnosť. Preto kráľovský miestodržiteľ Štefan 
Radecius vydal . júla  nové rozhodnutie – štatúciu. Od 
tohto dátumu sa právoplatným majiteľom stal Michal Baj. Dlho 
mu ale nebolo súdené tešiť sa z nadobudnutého majetku. Štefan 
Bátory zomrel v roku  a jeho rod vymrel po meči – bez 
mužského potomka. Začiatkom roka zomrel aj Michal Baj.

V uhorskom práve bola klauzula, podľa ktorej ak vymrel 
šľachtický rod po meči (bez mužského potomka), jeho majetok 
sa mal vrátiť kráľovi. Politické problémy v Uhorsku, nepoko-
je, ktoré boli dôsledkom Bočkajovho povstania, spôsobili, že 
pozostalosti po Štefanovi Bátorym, poslednom z tohto rodu, sa 
nik nedomáhal. Práve z takýchto situácií ťažili šikovní ziskuch-
tivci, ktorí takéto majetky obsadzovali. Tu to bol Ján Keglevič, 
ktorý si vzal za manželku dcéru Michala Baja Zuzanu a obsadil 
Devínske panstvo. Bol si vedomý dočasnosti takto získaného 
majetku, a tak sa ho snažil čo najlepšie využiť v svoj prospech. 
Kastelánom ustanovil Ladislava Moreho a provízorom (hos-



 

Hrad Devín



 

podárom) Michala Baloga. Počas Keglevičovej neprítomnosti 
prišla na Devín deputácia sestry Štefana Bátoryho Alžbety, 
vdovy po Františkovi Nádašdym. Žiadala, aby jej Ján Keglevič 
s manželkou vydal hrad a panstvo, ktorého sa neoprávnene 
zmocnili. Dobre inštruovaní úradníci ich ale do hradu nepusti-
li a dokonca odkázali, že na hrade je cisárske vojsko a Keglevič 
s manželkou v ňom bývajú so súhlasom kráľa.

Ján Keglevič si prenajal od cirkvi vyberanie cirkevného 
desiatku (desiata čiastka z úrody, obilia, vína, oviec), ktorý kaž-
doročne zvyšoval. Z každej dediny patriacej Devínskemu pan-
stvu takto vybral  zlatých. Neskôr to bolo až  zlatých. V ro-
ku  zasadal Uhorský snem, na ktorom bolo rozhodnuté, že 
hrad a panstvo Devín patria kráľovi. Ján Jeglevič sa aj po tomto 
rozhodnutí snažil udržať tento majetok aspoň vo forme zálohu. 
Nakoľko nemal potrebnú finančnú sumu, požičal si peniaze od 
Bakičovcov z Ostrého Grúňa a tiež od bohatého Devínčana 
Urbana Mesároša. Tomu sľúbil, že ak včas peniaze nevráti, dá 
mu do vlastníctva Dúbravku. Aby svoj sľub potvrdil, dal mu do 
zálohu dvoch poddaných z Dúbravky Mikuláša Lukšiča a Jána 
Matejoviča. Sľub zložil aj v mene svojej manželky Zuzany a ich 
detí Františka, Jána a Anny, ako aj pred kanonikmi Bratislavskej 
kapituly, ktorí museli prísť spísať tento úpis na Devín, nakoľko 
manželka Zuzana ležala po pôrode. Kráľ Matej II. mu dal hrad 
Devín do zálohu za   zlatých. Ján Keglevič ale dohodnuté 
podmienky pôžičiek nesplácal, dokonca zaviedol nové poplatky 
pre svojich poddaných. Zvyšoval poddanské ťarchy, neuznával 
zaužívané výsady a práva, zaberal úrodu z viníc a polí. Poddaní 
sa búrili proti neprávosti Jána Kegleviča, čo na jar roku  
využil majiteľ Levárskeho panstva Sigfríd Kolonič. Búriacim sa 
Keglevičovým poddaným tvrdil, že má kráľovský prípis, kto-
rým sú oslobodení z poddanstva, ak mu pomôžu dobyť hrad. 
Poddaní ozbrojení kosami a vidlami . mája  hrad dobyli 
a vyrabovali. Palatín Juraj Turzo sem poslal kráľovské vojsko, 

ktoré Koloniča zajalo a Keglevič 
sa vrátil na Devín. Svojim podda-
ným účasť na vzbure samozrejme 
neodpustil a dával im to aj pocítiť. 
Poddaní, ktorí už nechceli znášať 
utrpenie od Jána Kegleviča, sa 
obrátili so žalobou obsahujúcou 
 bodov priamo na kráľa. Dvor-
ský sudca nariadil vyšetrovanie 
a vypočúvanie svedkov. Hlavný-
mi bodmi sťažnosti bolo, že Ján 
Keglevič nezachováva ich staro-
dávne práva, zaťažuje ich novými 
neúnosnými dávkami, trpia zlým 
zaobchádzaním a vyhráža sa tres-
tami tým, ktorí sa zúčastnili vzbu-
ry a dobytia hradu. Ďalej, že dal 
štrnástich zatvoriť v okovách do 
najtmavšieho žalára a dal vyniesť 
rozsudky sudcami, ktorých si sám 
vybral. Že za vyrabovanie hradu 
vymáhal   zlatých, zakázal 
výčap vína a že ich núti do robo-
ty spolu s manželkami a deťmi, čo 
sa prieči všetkému právu a kres-
ťanskej láske. Pre jeho ukrutné 
nároky nevládzu obrobiť svoje 
poddanské polia, nerešpektuje 
panovníkove nariadenia, ktoré 
poskytujú poddaným práva. Pre 
jeho neľudské zaobchádzanie 
boli nútení obrátiť sa so žalobou 
ku kráľovi a žiadať ho o ochranu. 

Cisár Zigmund Luxemburský, 
Albrecht Dürer



 

Výsluchy trvali od . októbra do . novembra a bolo vypoču-
tých  svedkov. Všetci potvrdili oprávnenosť sťažnosti a tiež 
dosvedčili, že hrad vyrabovali Koloničovi ľudia a nie poddaní 
Devínskeho panstva. Kráľ bol informovaný o priebehu procesu 
a uznal oprávnenosť podania žaloby poddanými. . septembra 
 potvrdil ich práva a slobody tak, ako to bolo za Mikuláša 
Bátoryho a taktiež uznal ako platné vtedajšie vyrúbenie pod-
danských dávok a povinností.

V roku  prešiel hrad Devín i s okolitými dedinami (Dúb-
ravku nevynímajúc) do rúk župana Pavla Pálffyho. Tradovalo 
sa, že za pozemky, ktoré dal knieža Pavol Pálffy do užívania 
obyvateľom Dúbravky, museli títo tri dni v týždni odrobiť na 
jeho pozemkoch. Kto vynechal jeden deň, bol natiahnutý na 
dereš pred domom richtára a dostal  palíc. Kto bol často 
trestaný, toho nemohol farár ani pochovať na cintoríne. Ak 
nahliadneme do Tereziánskeho urbára, v ňom sa ustanovuje 
povinnosť odpracovať na panskom jeden deň v týždni. Zeme-
páni ale často ustanovenia v Tereziánskom urbári obchádzali, 
ako sa môžeme dočítať v sťažnostiach poddaných. Stredoveká cirkevná stavba v Dúbravke

Na návrší nad Dúbravkou sa týči rímskokatolícky barokový 
kostol zasvätený sv. Kozmovi a Damiánovi. Boli to patróni leká-
rov, medikov a farmaceutov a ľudia sa k nim utiekali o ochranu 
aj v prípadoch vypuknutia „čiernej smrti“ – cholerovej nákazy, 
moru. Kostol bol postavený v prvej tretine . storočia ako 
filiálny kostol Devínskej farnosti. Ku kostolu na vŕšku viedlo 
kamenné schodište, ale aj cesta, ktorou sa dalo dostať k cinto-
rínu pri kostole. Jeho dominantná poloha na kopci s výhľadom 
do Záhorskej nížiny a v mieste vyústenia Lamačského zlomu 
pripomína ranostredoveké kostoly z obdobia postupne sa 
presadzujúceho kresťanstva v Uhorsku. Na stavbe kostolov sa 
podieľalo viacero dedín – osád, aby spoločne zvládli finančnú 
náročnosť takýchto stavieb. Boli situované tak, aby ľudia z osád 
či dedín mali ku kostolíku rovnako ďaleko. V kanonickej vizi-
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tácii z roku  sa spomína starší kostol, ktorý bol sčasti zakle-
nutý a prekrytý slamou. V interiéri sa nachádzal jeden hlavný 
oltár. Ďalšia vizitácia z druhej polovice . storočia poukazuje na 
veľmi zlý stav chrámu. V tom období tu okrem hlavného oltára 
stál i jeden bočný, ku ktorému v roku  pribudol i ďalší bočný 
oltár. Kostol zrejme nemal vežu a tak boli dva veľké zvony zave-
sené v samostatne stojacej zvonici. Problémom kostola bola 
zhoršujúca sa statika v dôsledku stekajúcej vody zo svahov, 
ktorá podmývala múry a základy stavby a bola príčinou posu-
vu podložia. Novostavba barokového kostola sa taktiež nevyhla 
problémom so statikou. Tie vyústili do celkovej rekonštrukcie, 
ktorá bola zrealizovaná v rokoch  – . Boli potrebné aj 

zásahy do terénu v blízkosti kostola, kde sa našli kostrové hroby 
a priamo v lodi barokového kostola boli odkryté zvyšky starej 
architektúry. V rokoch  –  tu bol urobený archeologic-
ký výskum pod vedením pracovníka Archeologického múzea 
SNM v Bratislave Karola Prášeka. Z archeologického výskumu 
bola vyhotovená správa, v ktorej Karol Prášek spolu s kolegom 
Zdenkom Farkašom preložili zaujímavé skutočnosti. Barokový 
kostol bol postavený na mieste staršieho cintorína. Južne od 
vstupu do barokového kostola sa našli stopy kamennej stavby, 
ktorej zvyšky boli situované aj pod východnou časťou súčasnej 
lode a k nej priliehajúcej sakristie. Išlo o základy spolu s časťou 
nadzemného muriva jednoloďového kostolíka, ktorého nepra-
videlná apsida s oltárom bola orientovaná na východ. Kostolík 
mal dĺžku  a šírku  metrov, v pomere  : . Archeologickým 
výskumom sa podarilo odkryť väčšinu severného múru a asi 
polovicu južného múru, ako aj kus západnej steny a väčšiu časť 
polkruhovej apsidy. Tento kostolík bol niekoľkokrát prestavaný 
a upravovaný, kým ho definitívne zbúrali. Jeho obvodové múry, 
postavené z neopracovaných lomových kameňov spojených 
svetlou maltou s vápenným pojivom, boli súčasťou najstaršej 
stavebnej fázy. Z dôvodov narušenej statiky neskôr stavbu 
z vonkajšej strany apsidy zosilnili kamennými opornými 
piliermi. Zachovali sa zvyšky dvoch z troch pôvodných. Pilie-
rom bolo zosilnené aj vnútorné severozápadné nárožie lode, 
ktorý bol vymurovaný z kameňa a tehál. V nároží boli rozozna-
teľné dve vrstvy farebnej výmaľovky stien. Staršia vrstva bola 
svetlá, kým mladšia bola žltej a hnedej farby, ktorá pokrývala 
aj oporný pilier. Základy hlavného oltára, či bočných oltárov 
sa v pôvodnom kostole nepodarilo nájsť. Indície v podobe 
sprievodných nálezov (mince, keramika a pod.) k presnejšie-
mu časovému zaradeniu stavby kostola sa nenašli. Pri datovaní 
stavby ale možno použiť znalosti o tvare pôdorysu. Polkruhová 
apsida bez odsadenia od hlavnej lode kostola je v tejto oblasti 
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charakteristická pre románsky stavebný sloh, hoci podobné 
typy stavieb sú známe už spred tohto obdobia. Neveľká hrúbka 
muriva, veľkosť stavby, nepravidelnosť apsidy a ďalšie prvky 
napovedajú, že išlo o odľahčenú nižšiu stavbu bez veže, ktorá 
mohla byť drevená, vstavaná. V neskoršom období, ako je 
spomínané v kanonických vizitáciách, tvorila veža (zvonica) 
samostatne stojaci objekt. Práve typ pôdorysu – jeho východný 
uzáver, umožňuje pôvodný kostolík datovať do obdobia od . 
do polovice . storočia.

Keď sa tu v rokoch  –  usadili Chorváti utekajúci 
pred tureckou expanziou, na opustenom území iste našli aj 
opustený ošarpaný kostolík s priľahlým cintorínom. Je tiež 
možné, že tu prežilo zopár rodín, ktoré sa stihli pred nebez-
pečenstvom ukryť v okolitých lesoch a Chorváti teda neprišli 
do celkom opusteného územia. Patrocínium kostola sv. Kozmu 
a Damiána tak mohli prevziať a ďalej uctievať. Na našom území 
sa používalo najneskôr od . storočia a tradícia tohto patrocí-
nia pretrvávala i v neskoršom období.

Pri kostolíku sv. Kozmu a Damiána, približne osem metrov 
od jeho sanktuária, stojí kaplnka Sedembolestnej Panny Márie. 
Bola postavená v ranorenesančnom stavebnom slohu. Je to jed-
nopriestorová stavba s polygonálnym uzáverom situovaným na 
východ. Taktiež zrejme ide o druhostavbu, ktorá je postavená 
na starších základoch pôvodnej stavby. Je možné, že aj kaplnka 
určitý čas plnila funkciu farského alebo filiálneho kostolíka. 
Jej vstup tvorí kamenný lomený oblúk pochádzajúci zrejme 
z niektorej staršej stavby. Je tiež možné, že pôvodne bola súčas-
ťou kostolíka sv. Kozmu a Damiána, v ktorom sa nezachoval 
pôvodný portál.

<
Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie



 

V. KAPITOLA

Príchod Chorvátov – osídlenie Dúbravky
Dedina s novými osadníkmi, ktorí sa tu usadili po strasti-

plnej anabáze zo svojej pôvodnej domoviny – Chorvátska, je 
známa od . storočia. Po tureckej vojenskej expanzii na Bal-
kán sa obyvateľstvo zachraňovalo pred dobyvateľmi útekom do 
Talianska a do severnej časti Rakúska a južnej časti Uhorska. 
Presídlenie do Dolného Rakúska, južnej Moravy a juhozápad-
ného Slovenska (Záhorie a podkarpatský oblúk) prebiehalo 
v troch etapách. Prvá sa odohrala v . rokoch, druhá v . 
rokoch a tretia v . rokoch . storočia. Chorvátski osadníci 
osídlili na Záhorí a pod Karpatmi viac ako  dedín. Niektoré 
i založili. V polovici . storočia sa Chorváti usídlili vo viac ako 
 dedinách. Chorvátska kolonizácia, či presídlenie na určité 
územie bolo sprostredkované lokátorom, alebo na územiach 
už usadeným zemepánom. Treba zároveň doložiť, že chor-
vátski presídlenci osídľovali územia, ktoré boli zdevastované, 
vyľudnené. Od povstania Juraja Dóžu v roku  prebiehali 
na tomto území nepokoje sprevádzané vojenskými stretmi, 
rabovaním a vraždením. Portálny súpis Bratislavskej stolice 
z roku  eviduje viacero údajov, ktoré hovoria o zničení 
usadlostí španielskym vojskom, ktoré malo pomôcť ochrániť 
Viedeň pred Turkami. Keď kolonisti osídlili vyľudnené úze-
mie, dostali od panovníka úľavy v podobe tzv. kolonizačných 
slobôd, keď v rozmedzí , ,  a  rokov nemuseli odvádzať 
vrchnosti dávky a ani robotovať. Panovník Maximilián II. síce 
uvítal možnosť dosídliť zdevastované územia Chorvátskymi 

kolonistami, ale popri istých výhodách, ktoré im poskytol, sa 
zaviazal vyhovieť aj podmienkam domácej šľachty. V roku  
vydal tzv. „Tajnú inštrukciu“, podľa ktorej Chorváti nemohli 
zastávať funkciu richtára, či mať prevahu v obecnej správe, 
ba ani nemohli vyhrať spor so starousadlíkom.

Vráťme sa ešte k začiatkom exodu Chorvátov zo starej vlas-
ti. Ako prvá z vojnou sužovaného Chorvátska utekala šľachta 
a duchovenstvo a po usadení sa na novom území, v bezpečnej 
vzdialenosti od tureckého nebezpečenstva, sem presídľovali aj 
svojich poddaných. Zo záznamov cirkevných desiatkov z obilia, 
ktoré sa nachádzajú v Archíve Záhrebskej kapituly, sa dozve-
dáme, že v roku  –  zemepán hradu Devín a vtedajší 
uhorský palatín Štefan Báthory, presídlil poddaných zo svojho 
panstva v záhrebskej kapitule, z východnej časti Záhrebu (časť 
Záhrebu s názvom „Dubráva“) z majetkov zvaných Štibra s cen-
trom v Sesvetskom Kraljevci na svoje Devínske panstvo. Tu im 
dal k dispozícii priestor na založenie dediny, ktorú pomenovali 
akože inak – Dubráwa (Dúbravka). Môžeme zároveň konšta-
tovať, že toto je najrelevantnejší doklad o pomenovaní dediny, 
hoci známe povesti a rozprávky o pomenovaní dediny ponúka-
jú predsa len atraktívnejšiu podobu.

Štefan Báthory vlastnil majetky i na západ od Záhrebu, ktoré 
sa rozprestierali okolo Susedgradu a Dolnej Stubice a i odtiaľ 
presťahoval svojich poddaných na bezpečnejšie územie, na 
svoje majetky v Uhorsku – na Devínske panstvo.

Dedina Dúbravka iste existovala už v polovici . storočia, 
ale v daňovom súpise Bratislavskej stolice z roku  ešte nie 
je zapísaná. Nesvedčí to ale o tom, že ešte neexistovala. Vieme, 
že noví osadníci požívali kolonizačné slobody v trvaní až  
rokov, keď si mohli zadovážiť drevo z lesa, pripraviť pôdu na 
obhospodarovanie, postaviť domy, odchovať dobytok, zveľaďo-
vať svoj majetok tak, aby po určitom čase, až z neho začne ply-
núť úžitok, mohli odvádzať dane, poplatky, a dávky vrchnosti. 



 

Po uplynutí kolonizačnej slobody 
sú v daňových súpisoch uvádzaní aj 
daňovníci z Dúbravky. Na základe 
kolonizačných slobôd nám vychá-
dza, že dedina tu bola už o dvanásť 
rokov skôr – v roku . To sú ale 
poznatky, ktoré dokladujú existenciu 
dedinu Dúbravka na základe archív-
nych dokumentov. Vysvetlili sme si, 
že tento údaj neznamená, že v tejto 
lokalite dedina pred týmto dátumom 
neexistovala. Môžeme to na základe 
zistených skutočností síce dedukovať, 
ale nie dokladovať, nakoľko, ako sme 
si už povedali, archívne dokumenty, 
ktoré by nám založenie dediny okolo 
. storočia ozrejmili, boli zničené 
počas požiaru Devínskej fary.

Spomenuli sme už charakteristi-
ku histórie „Dúbravčanov“ Gustáva 
Husáka, v ktorej hovorí o ich pred-
koch, ktorí tisícročie bránili túto zem 
pred rôznym nebezpečenstvom, ale 
o Chorvátoch sa nezmieňuje. Boli to 
ale práve oni, ktorí svojím príchodom 
vo viacerých vlnách v priebehu . 
storočia dotvorili mozaiku etnickej 
štruktúry Slovenska, okolie Bratislavy 
nevynímajúc. Nielenže svojím etnic-
kým profilom obohatili novoosídlené 
oblasti, ale i sami prevzali etnické 
danosti krajov a obyvateľov, s ktorými 
tu spolunažívali. Chorvátske osídlenie 

je rozložené na rozhraní terajšieho Rakúska, Maďarska, Sloven-
ska a Moravy s centrom v oblasti rakúskeho Burgenlandu, ktorý 
Chorváti označujú názvom Gradišće. Chorváti obývajúci oblasť 
stredného Dunaja sa označujú ako Gradiščanskí Chorváti.

Masovú migráciu chorvátskeho obyvateľstva spôsobila mili-
tantná rozpínavosť Osmanskej ríše, čo vyvrcholilo po prehratej 
bitke na Krbavskom poli v južnom Chorvátsku . mája . 
Padli v nej i významní chorvátski šľachtici Petar II. (Peter) 
a jeho syn Pavao III. (Pavol) Zrínski. Ich vnuk a synovec 

Bitka na Krbavskom 
poli, 

<
Juraj Dóža

Cisár Maximilián II.
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Mikuláš IV. Šubić Zrínsky taktiež neskôr zahynul v boji proti 
Osmanom. Prehratá bitka na Krbavskom poli bola predzvesťou 
nešťastia Chorvátov, ktorí tu utrpeli zdrvujúcu porážku. Zahy-
nulo viac ako  mužov. Skutočnú pohromu a následnú 
migráciu Chorvátov spôsobila ďalšia prehratá bitka pri Moháči 
. augusta , v ktorej zahynul i mladý kráľ Ľudovít II. Jage-
lovský. Následné podmanenie balkánskych krajín Osmanskou 
ríšou bolo podnetom na hromadné vysťahovalectvo chorvát-
skeho obyvateľstva. Prvý prúd sa uberal na juh cez more do 
Talianska, druhý prúd na západ do Kranjska a Štajerska a tretí 

smeroval na severozápad do oblastí stredného Dunaja. Práve 
tu sa sformovala komunita Gradišćanských Chorvátov. Súhlas 
na trvalé usídlenie sa v tejto oblasti vyplynul z potreby doplne-
nia, dosídlenia obyvateľstva, nakoľko domáce bolo vyľudnené 
v dôsledku morových epidémií, počas ktorých prišlo k znač-
nej fluktuácii. Odhadom sa v . storočí do oblasti stredného 
Dunaja prisťahovalo okolo  tisíc Chorvátov, ktorí tu založili 
alebo znova osídlili viac ako  osád. Z tohto počtu pripadá 
na územie Slovenska asi jedna štvrtina. Vznikli tu nielen čisto 
chorvátske dediny, ale aj viac ako tridsať dedín, v ktorých mali 
Chorváti väčšinové, alebo aspoň polovičné zastúpenie.

V oblasti Záhoria to boli obce: Borinka, Devín, Devínska 
Nová Ves, Dúbravka, Gajary, Lamač, Láb, Mást (dnes časť Stupa-
vy), Mokrý háj, Vysoká pri Morave, Záhorská Bystrica, Zohor.

Oblasť pod Malými Karpatmi: Blatné, Dechtice, Dlhá, Chor-
vátky Grob, Jablonec, Košolná, Malé Šenkvice, Naháč, Paderov-
ce, Ružindol, Slovenský Grob, Suchá nad Parnou, Veľké Šenkvi-
ce, Vištuk, Zvončín.

Zadunajská oblasť: Jarovce, Rusovce, Čunovo.
Pokiaľ ide o konkrétne regióny a lokality, z ktorých sem 

chorvátski prisťahovalci prišli, ich identifikovanie je pomerne 
náročné. Jednoduchšie je to u šľachtických rodov, ktorých pôvod 
je naznačený už v ich rodovom mene – Keglević (Kegeljgrad), 
Petrović (Petrovina), Kovačić (Kovačiči). Častejšie a zároveň 
jednoduchšie sú prípady, keď chorvátske rodisko či rodové 
sídlo je obsiahnuté priamo v prídomku – Gregor Stančić z Gra-
decu, Ján Kružić z Lupoglavy, Mate Šimončić z Banja Luky, Ján 
Pavol Branković z Jajca a pod. Šľachtici prichádzali i so svojimi 
poddanými a takáto identifikácia roľníkov bola jednoduchšia. 
Na Slovensko sa tiež prisťahovalo veľa utečencov, roľníkov, 
ktorí sa usadili na rôznych miestach. Tu je identifikácia takmer 
nemožná, i keď aj tu sa vyskytli prípady, keď na základe dokla-
dov, ktoré sa zachovali bolo možné určiť pôvod niektorých 

Bitka pri Moháči, . . 



 

jednotlivcov. Bol to napr. Tomáš Sabov z Lamača, ktorý sem 
prišiel z obce Marinci pri Vukovare. Ale dokladmi o pôvode sú 
veľakrát priezviská, v ktorých je obsiahnutý názov krajiny, ba 
dokonca osady, odkiaľ pochádzali ich predkovia. Ide o priez-
viská: Bosniak, Bošniak (Bosna), Jajcaj (Jajce), Zrínsky (Zrin), 
Varaždinič (Varaždin), Alagovič (Alagová Kula), Kranič (Kranj), 
Permay (Perma) a ďalšie. Jazykovedci a historici k otázke pôvo-
du slovenských Chorvátov vyslovili názor, že pochádzajú z ob-
lasti Medzimuria, z poriečia Kupy, Sávy a Drávy. Zdá sa však, že 
najviac Chorvátov sa k nám prisťahovalo zo Slavónska.

Najpočetnejšiu vrstvu prisťahovalcov tvorili roľníci. Usadili 
sa na vyľudnených pustých panstvách západného Slovenska. 
Boli im poskytnuté kolonizačné úľavy po dobu  –  rokov. 
Kolonisti sa už v čase príchodu delili na tri majetkové skupiny: 
paori (sedliaci), želiari a hižiari. V Devínskej Novej Vsi nazýva-
li sedliakov na celej usadlosti halbár, na menších usadlostiach 
fertálnik a achtalník. Želiarov nazývali aj hochštatník a nimi 
obývané časti dedín Hoštáky.

Chorvátsku vlasť opúšťali aj remeselníci a meštianska vrstva. 
Našli azyl hlavne v západoslovenských mestách. V Bratislave 
sa usadili chorvátski kotlári, klobučníci, krajčíri, holiči, kováči 
a zlatníci, ale aj vinohradníci, želiari a domáce služobníctvo. 
Uplatnili sa v mestských službách ako pisári, účtovníci, pro-
kurátori, ba i radní páni zastupujúci jednotlivé remeselnícke 
cechy.

Chorvátska šľachta na Slovensku
Do Bratislavy sa uchýlili aj chorvátski cirkevní hodnostári 

a šľachtici činní na kráľovskom dvore. Boli to príslušníci sta-
robylých rodov, ktorí svoje šľachtické tituly spájajú už so stre-
dovekom. Boli to šľachtické rody Keglevičovcov, Stančičovcov, 
Kružičovcov, Ostrožičovcov a ďalších, ktorí majú svoj pôvod 
zväčša v Bosne. Šľachtické rody Petrociovcov, Kitoničovcov, 
Koloničovcov, Kiševičovcov, Jakušičovcov a ďalších pochá-
dzajú z rôznych častí Chorvátska. Za zásluhy v protitureckých 
vojnách získali na území Slovenska rôzne šľachtické výsady 
a veľké majetky. Zaradili sa medzi najvýznamnejšie šľachtické 
rody v našich dejinách.

Príslušníci nižšej šľachty sa uplatnili v službách feudálnych 
panstiev a hradov. Veľká časť našla uplatnenie v dedinskom 
prostredí. Zdokumentované je pôsobenie chorvátskych zemian-
skych rodín v Šenkviciach. Stalo sa akýmsi pravidlom, že prí-
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slušníci roľníckych vrstiev chorvátskych 
kolonistov sa usadili v oblasti stredného 
Dunaja, na západnom Slovensku. Inak to 
ale bolo s príslušníkmi šľachty a zemian-
skych rodov. Tí sa usadili po celom území 
Slovenska.

Najvyššia chorvátska rodová šľachta si 
dlhodobo udržiavala svoje rodové sídla na 
našom území. Napríklad Horvát-Stanči-
čovci v Strážkach, Jakušičovci v Pruskom, 
Ostrožičovci v Ilave a Liptovskom Hrád-
ku, Zayovci v Uhrovci, Kružičovci vo Sv. 
Juri, Keglevičovci v Topoľčiankach a pod. 
Do týchto oblastí kde sa usadili, priniesli 
rozvoj nielen hospodárskeho, ale aj kultúr-
neho života. Bolo bežnou praxou, že Chor-
váti si nimi založené alebo obnovené osady 
pomenúvali. Zvýrazňovali tým inoetnic-
kosť obyvateľstva žijúceho v autochtónnom 
prostredí. Historický názov dnešnej časti 
Stupavy – Mást, znel – Villa Crovaco-
rum () – Dedina Chorvátov. Podobne 
dnešná mestská časť Bratislavy – Lamač sa 
nazývala Krabatendorf () – Chorvátska 
Ves, alebo Horwath Lamocz () – Chor-
vátsky Lamač. Historický názov Devínskej 
Novej Vsi bol Horwath Wyfalw (), 

Jarovce sa nazývali Horwathfalu (), 
Croatischen Jarendorff (), Horwath 
Jandorf (chorvátska dedina).

Od . storočia sa v rôznych písom-
nostiach často stretávame s priezviskom 
Horvát alebo Chorvát, ktoré sú tu zapísané 
v rôznych obmenách: Carwat, Corwat, Cra-
wat, Horwat, Chorwat, Karwath, Khorwat, 
Krbat, Krobot, Croata, Hrvat. Chorvátsky 
pôvod prezrádzajú tiež priezviská končiace 
sa koncovkou -ič, ktoré sa na našom území 
začali vo väčšej miere vyskytovať po . 
storočí.

Príslušníci zemianskych rodín si ucho-
vávali svoje chorvátske povedomie i v prie-
behu . storočia, o čom svedčia záznamy 
o študentoch na Trnavskej univerzite. 
Čítame tu mená: Matthias Simonczicz Cro-
ata ex Koromfa (Matej Šimočič Chorvát 
z Krupej), Jacobus Czuetkouicz nob. Croata 
Rosindeciensis (Jakub Cvetkovič Chorvát 

Gregor Horvath Stancic,  – 

Kardinál Kolonič

Kráľ Ferdinand I.

Šľachtický erb Keglevičovcov, 
Kamperova kúria na Žižkovej ulici

>
Zigmund Keglevič

Mikuláš Zrínsky

Anton Grassalkovič I.( – )



 

z Ružindolu), Joannes Pazitni nob. Croata Sarffensis (Ján Pažitný 
Chorvát z Blatného), Georgius Matkovicz nob. Croata Szekulien-
sis (Juraj Matkovič Chorvát zo Sekúl) atď.

Príslušníci zemianstva a šľachty vlastne v istom zmysle tvo-
rili akýsi predvoj chorvátskej kolonizácie na strednom Dunaji. 
Práve chorvátska šľachta opúšťala svoje sídla v Chorvátsku už 
pred tragickou bitkou pri Moháči . augusta . Postupom 
tureckých vojsk sa cítili byť ohrození hlavne predstavitelia feu-
dálnej moci a kléru, a tak v predtuche neblahých udalostí opúš-
ťali svoje sídla a majetky. Už v tejto prvej vlne sa dostal na Slo-
venské územie rod Chorvátovcov – Kiševičovcov. Získali hrad 
Orava a neskôr i hrad Plaveč v Šariši. Práve príslušníci šľachty 
a zemianstva, tvoriaci akýsi predvoj chorvátskeho exodu, sa 
neskôr stali sprostredkovateľmi a aj tútormi chorvátskych pri-
sťahovalcov. K najznámejším patril Mikuláš Benič z Veľkých 
Šenkvíc a Marek Horváth – Pauličič, ktorého zásluhou boli 
osídlené obce Naháč a Lošonec v okrese Trnava.

Nakoľko si príslušníci chorvátskej šľachty svoje stavovské 
výsady vyslúžili najmä svojou odvahou a hrdinstvom v proti-
tureckých bojoch, v ich heraldických znakoch a písomnostiach 
dominuje práve symbolika protitureckého odboja. Ich rodové 
erby obsahovali symboliku v podobe zbraní, či porazeného 
nepriateľa. Erb Petróciovcov z Košece má v štíte a v klenote z ko-
runy vyrastajúceho vojaka držiaceho v ľavej ruke dva skrížené 
šípy a v pravej šabľu s napichnutou hlavou Turka. V erbe Miku-
láša Beniča sa nachádza lev držiaci v pravici šabľu a v ľavici hlavu 
Turka. Keď sa Marko Stančić v roku  vyznamenal hrdinskou 
obranou hradu Sihoť (Szigetvár), kráľ Ferdinand I. mu okrem 
rozsiahlych majetkov na Spiši a v Bihare udelil aj nový, povýšený 
erb, na ktorom grif a lev držia v pazúroch legendárnu hradnú 
pevnosť. Pri obrane hradu Sihoť sa o desaťročie neskôr vyzname-
nal aj ďalší mocný chorvátsky šľachtic Mikuláš Zrínsky. Je teda 
príznačné, že niektorí predstavitelia chorvátskych šľachtických 
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rodov sa zaradili medzi výnimočné osobnosti celouhorských, 
ale aj slovenských dejín. Patrí medzi nich Ján Kružić z Lupogla-
vu ( – ), ktorý sa vyznamenal ako kapitán vojenských 
oddielov v Krupine, na hrade Čabraď a aj ako veliteľ preddunaj-
skej protitureckej obrany. Významné postavenie zastávali aj na 
poli kultúrnom, keď Gregor Horvat-Stančić zriadil v roku  
gymnázium pre deti spišských šľachticov v Strážkach, ako aj 
knižnicu, ktorá patrila k najlepším v Uhorsku. Rod Jakušičovcov 
z Orbovy založil v roku  v Pruskom františkánsky kláštor, 
ktorý sa v . a . storočí stal známy ako jedno z najvýznam-
nejších stredísk hudobného života na Slovensku. Do dejín slo-
venského a európskeho hudobného života sa zapísala aj Babeta 
Keglevičová ( – ), dcéra grófa Karola Kegleviča z Buzinu, 
ktorá bola žiačkou Ludwiga van Beethovena. Ich vzťah zrejme 
nadobudol výnimočnú vrúcnosť, nakoľko maestro venoval svojej 
žiačke  skladby. Babetin brat Ján Keglevič ( – ) sa zaslú-
žil o prestavbu zámku v Topoľčiankach, ktorý je považovaný za 
najvýznamnejšiu klasicistickú stavbu na Slovensku. Môžeme sem 
zaradiť aj ďalšieho významného predstaviteľa tohto rodu Zig-
munda Kegleviča ( – ), vysoko postaveného katolíckeho 
klerika a posledného rektora Trnavskej univerzity.

Najvplyvnejším chorvátskym šľachtickým rodom v Bratisla-
ve boli Grassalkovičovci. Na túto pozíciu sa dostali zásluhou 
Antona I. Grassalkoviča ( – ), ktorý zastával úrad práv-
neho zástupcu Uhorskej komory a strážcu kráľovskej koruny. 
Osobitnú priazeň mu venovala panovníčka Mária Terézia. 
Výhodnými sobášmi, donáciami i kúpou získal rozsiahle majet-
ky a vysoké šľachtické hodnosti. Práve on pozdvihol niekdajšiu 
zemiansku rodinu medzi najväčšie magnátske rody v Uhor-
sku. Jeho palác sa stal dominantnou rokokovou architektúrou 
v Bratislave.

Chorvátska komunita, reč, odev
Chorváti si svoje povedomie uchovávali nielen starými ľudo-

vými zvykmi, folklórom, významnú úlohu tu zohrali aj každo-
ročné chorvátske púte smerujúce ku kostolu svätých Kozmu 
a Damiana v Dúbravke. Konali sa v deň sviatku svätcov . 
septembra. Na púťach sa zúčastňovali Chorváti nielen zo širo-
kého okolia Bratislavy, ale aj krajania z chorvátskych obcí na 
území dnešného Rakúska a Maďarska. Kontinuita týchto pútí 
sa zachovala od . storočia až do . storočia. Táto výročná púť 
bola chorvátskym národným sviatkom.

Chorvátsky jazyk identifikujeme do skupiny strednoča-
kovských nárečí. Chorvátski kolonisti využili svoj materinský 
jazyk aj na pomenovanie chotárov, o čom svedčí názvoslovie 
nielen zo Šenkvíc, ale aj z Lamača, či Devínskej Novej Vsi. Ide 
o pomenovania: Sisek, Cerove Brdo, Klanica, Glanec, Zrinska 
Gora, Glogovac, Kozara, Jagned, Mure, Vrtla, Lisiče jame, Ledi-
na, Gluhak, Mrlugi, Priko, Polusela, Graba, Novosad, Kandija, 
Grey, Krče.

Jazykovedec Milan Majtán napísal o novších onomastických 
výskumoch v ďalších lokalitách, kde bol zhromaždený takmer 
úplný fond terénnych názvov chorvátskeho pôvodu, ktorý 
zahrnuje viac ako dve stovky lexikálnych slovných jednotiek, 
od ktorých boli chotárne názvy odvodené. Tieto názvy nie-
lenže odrážajú prítomnosť chorvátskeho etnika na západoslo-
venskom území, ale podávajú aj svedectvo o začleňovaní tohto 
etnika do západoslovenského jazykového spoločenstva a o vzá-
jomnom jazykovom a kultúrnom pôsobení.

Na prelome . a . storočia na Slovensku sa v chorvát-
skom jazyku rozprávalo ešte v siedmych lokalitách: v Čunove, 
Rusovciach, Jarovciach, Devínskej Novej Vsi, Dúbravke, Lamači 
a Chorvátskom Grobe. V súčasnosti sa po chorvátsky rozpráva 



 

už iba v Čunove, Jarovciach, Devínskej Novej Vsi a v Chorvát-
skom Grobe.

Hovorili sme už, že väčšina presídlených Chorvátov sa 
zaoberala roľníctvom. Z balkánskeho polostrova sem priniesli 
viaceré agrikultúrne javy, z ktorých najvýznamnejšou zložkou 
bolo vinohradníctvo. Toto bolo ale v oblasti západného Sloven-
ska známe už od rímsko-provincionálneho, veľkomoravského 
a aj stredovekého obdobia. Zaujímavé bolo ovocinárstvo, ktoré 
sa rozvíjalo vo viacerých lokalitách osídlených Chorvátmi. 
Práve Dúbravka bola preslávená pestovaním čerešní. Jeden 
z druhov čerešní má názov „rácká češna“ – srbská čerešňa. 
Ďalší druh čerešní nazývali „chorvátky“ – práve tieto dva druhy 
mali Chorváti priniesť zo svojej pôvodnej vlasti a ich štepy sa, 
podľa pamätníkov, vraj uchovali dodnes.

Spoločným menovateľom Chorvátov presídlených do podu-
najských a zadunajských lokalít bola tradičná ľudová kultúra. 
Patrí sem ľudový odev – kroj, zvyky, piesne.

Tradičný odev Chorvátov doznal od ich príchodu na naše 
územie v . storočí rôzne zmeny. Formy odevu, ale i kultúrnych 
tradícií boli v priebehu . – . storočia ovplyvnené prostredím, 
v ktorom Chorváti počas týchto štyroch storočí žili. Vyvíjal sa 
nielen odev gradišćanských Chorvátov žijúcich na území Slo-
venska, Maďarska a Rakúska, ale aj v ich materskom Chorvát-
skom území. Hoci sa menil a prispôsoboval v dôsledku odev-
ných tradícií väčšinovej spoločnosti celkovému rázu panónskeho 
a stredoeurópskeho odevu, v základných znakoch tu boli naďalej 
zastúpené tradičné ľudové prvky. Špecifické znaky tradičného 
odevu Chorvátov na Slovensku sú obsiahnuté v jednotlivých 
odevných súčiastkach. Dr. Húščava uvádza: „Najneskôr od prvej 
polovice . storočia má už tamojší odev všetky vlastnosti kroja 
ostatného Záhoria. Lamačský kroj pred týmto časom bol totiž 
veľmi presiaknutý chorvátskymi prvkami, ako to dochovala tra-
dícia, napr. pri popise mužskej pokrývky hlavy – šubice. Bola to 
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kožušinou lemovaná čiapka, ktorej vrch 
bol z červeného súkna.“ Začiatkom . 
storočia nebol odev Chorvátov, Nemcov, 
Maďarov a Slovákov, obývajúcich etnic-
ky zmiešaný priestor stredného Dunaja 
jednotný. Kronikár Jure Treuer z Jaroviec 
vo svojich poznámkach píše o svojom 
prapredkovi: „O sobáši Andreja Treuera 
s Rozinou Bojnesičovou sa povrávalo, že 
Andrej Treuer a jeho rodičia boli Nemci 
v Rušeri (Gattendorf), teda nemecká 
rodina. Rozina sa mienila zaňho vydať 
len pod podmienkou, že si oblečie chor-
vátsky ľudový odev toho obdobia (), 
teda košeľu so stuhami, prusliak alebo 
fligel atď., s čím ženích súhlasil. Potom sa 
zaňho vydala.“

Chorvátsky sedliak nosil červenú vestu, 
dolomán a nohavice z modrého súkna, 
čižmy so žltými strapcami a lemovaním 
z hodvábu.

Chorvátska sedliačka mala čepiec z bieleho piké (bavlnená 
látka s reliéfovou štruktúrou) olemovaný stužkou z červeného 
hodvábu. Košeľa a zástera boli z perkálu (hustá, veľmi jemná 
bavlnená látka). Červená šnurovačka mala zlato vyšívané lemo-
vanie. Na zelenej sukni boli štyri volány. Čižmy boli vyrobené 
z červenej ovčej kože.

Zaujímavým dokladom o móde v . storočí je kniha s ná-
zvom: „Trachtenbuch“, ktorá bola vytlačená v Norimbergu 
v tlačiarni Hansa Weigela v roku . Je tu vyobrazených  
farebných drevorytov od Josta Ammana, na ktorých vidíme 
oblečenie vtedajšej spoločnosti. Oblečenie predstavuje módu 
rôznych vrstiev spoločnosti nielen európskej, ale aj ázijskej, 
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africkej a americkej. Nemecká móda niesla znaky španielske-
ho vplyvu. Uhorsko tu predstavuje jazdec na koni pripravený 
do boja a sedliačka. Jeden exemplár tejto knihy sa nachádza 
v knižnici SNM v Bratislave.

Pozrime sa ale na historický odev chorvátskych obyvateľov 
Dúbravky. Veľké rozdiely v ľudovom odeve medzi slovenskou 
a chorvátskou časťou obyvateľov Dúbravky nenachádzame. 
Ten je ale už celkom iný, ako odev príslušníkov nemeckých, 
či maďarských vrstiev obyvateľstva starej Bratislavy. Názorne 
to vidíme na grafike z roku . Sú tu vyobrazení príslušníci 
rôznych etnických skupín na Trojičnom námestí v Bratislave, 
kde sa konali trhy. Vpravo je muž so ženou odetí v slovenskom 
variante záhorského ľudového odevu. V strede sú Nemci – muž 
a žena, vedľa je maďarský pár a vľavo je chorvátsky manželský 
pár.

Slovenský sedliacky kroj záhorského typu vidíme na kresbe 
Ludwiga Burgera. Je to žena zo Záhorskej Bystrice stojaca pred 
sedliackym domom so strechou pokrytou slamou pri typickej 
ľudovej studni. Takýto kroj nosili aj ženy v Dúbravke. Novo-
dobý kroj vidíme na kolorovanej fotografii dúbravského páru 
z rodinného albumu K. Jakubčíkovej. V ženskom sviatočnom 
odeve prevládala biela farba, kým farebné doplnky boli jasne 
belasej farby. Dievčenskému kroju dominovala pestrá parta, 
kým ženy nosili na hlave tzv. čepce. Mužský kroj nebol až taký 
dekoratívny. Súčasťou bol klobúk. Mládenci ho dopĺňali tzv. 
perkami z rozmarínov a stužiek, ktoré tvorili akúsi homolovitú 
ozdobu. Nohavice boli zdobené „šujtášmi“ – plastickou fareb-
nou šnúrovou výšivkou. Košeľa bola biela a lajblíky (vestičky) 
belaso farebné, z lesklých, alebo sýto farebných materiálov. 
Takto zdobené kroje sa používali pri slávnostných príležitos-
tiach, na svadbách a postupne sa prispôsobovali podmienkam 
a spôsobu života v meste. Chorvátske krojové prvky postupne 
doplnili, alebo aj nahradili prvky záhorskej krojovej kultúry.

Deti sa obliekali podobne ako 
dospelí, bola to vlastne zmenšenina 
ľudového odevu dospelých. Tento odev 
sa pod vplyvom dochádzania za prácou 
do priemyselných častí mesta postupne 
menil. Deti a mládež tiež navštevovali 
školy v meste a mestský vplyv sa odzr-
kadlil aj na spôsobe ich obliekania. 
Tieto premeny sa diali po ukončení 
prvej svetovej vojny () a po ukon-
čení druhej svetovej vojny sa oblečenie 
Dúbravčanov celkom prispôsobilo 
mestskému odevu. Kroje sa používali 
už iba pri slávnostných príležitostiach. 
Po prechode na výrobu priemyselných 
textílií zaniklo aj vyhotovovanie domá-
cich textílií na stolovanie, svadby a p. 
Postupne zaniklo pestovanie konope, 
ľanu, čo bol aj koniec výroby domácich 
ľudových textílií. Tradičný ľudový vkus 
sa postupne prispôsobil a preorientoval 
a nadobudol znaky mestského spôsobu 
života a jeho foriem.

Podobný cyklus sa odohral aj pokiaľ 
ide o tradičné piesne slovenských 
Chorvátov. Systematický výskum pies-
ňovej kultúry slovenských Chorvátov 
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sa začal až v šesťdesiatych rokoch . storočia. Počas tohto 
výskumu bol zásluhou chorvátskych a slovenských etnomuzi-
kológov spísaný fond  piesní z Dúbravky, Devínskej Novej 
Vsi, Chorvátskeho Grobu, Jaroviec a Čunova. Piesne boli roz-
delené do niekoľkých skupín:

– pôvodné piesne prinesené zo starej vlasti a ich varianty;
– novovytvorené piesne v štýle pôvodných chorvátskych 

piesní, transformovanom v enkláve pod vplyvom hudobnej 
kultúry nového okolia;

– piesne, ktoré vznikli podložením chorvátskeho textu pod 
melódiu, prebratú od niektorého zo susedných etník, najmä 
pod melódie slovenských piesní;

– slovenské, resp. záhorácke ľudové piesne;
– ľudové, poloľudové, alebo zľudovelé piesne, importované 

v . storočí z Chorvátska.
Tak, ako v jednotlivých mestských častiach Bratislavy, aj 

v Dúbravke sa do súčasnosti uchoval hudobný folklór, ľudové 
piesne a tance. Hoci sa zdá, že blízkosť veľkomiest ako Brati-
slava či Viedeň ovplyvnia kultúrnu tradíciu záhorských dedín, 
ktorá sa tak postupne prispôsobí mestským zvykom, nestalo sa 
tak. Zvyky, piesne a ľudová tvorba sa nevytratili z kultúrneho 
povedomia obyvateľov mestských častí Bratislavy, tu kon-
krétne Dúbravky. Ani neskoršie pripojenie prímestských obcí 
k Bratislave kultúrne tradície významnejšie neovplyvnilo. Ale 
tak, ako sa postupne menil spôsob života obyvateľov, ustupo-
vali aj živé folklórne tradície. Nosenie krojov, ktoré bolo bežné 
ešte v predvojnovom období, v období povojnovom ustúpilo 
civilnej forme odievania a tradičné kroje sa obliekali iba pri 
výnimočných slávnostných príležitostiach. Folklórne tradície, 
zvyky, piesne a odev sa i naďalej uchovávali a dodnes tvoria 
súčasť nielen miestneho, ale aj celoslovenského kultúrneho 
dedičstva.

Maďari a Chorváti 
z okolia Bratislavy, 
Adolphe Rouarque, 
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VI. KAPITOLA

Mária Terézia a vplyv jej reforiem na obyvateľov Dúbravky
Keď kráľovná Mária Terézia (panovala od r.  – ) 

chcela vedieť, aký je ekonomický potenciál jej krajiny, obrátila 
sa na župné úrady v Uhorsku, aby získali odpovede na deväť 
otázok, ktorými mali zistiť postavenie poddaného ľudu. Zástup-
covia Bratislavskej stolice vyslali svoje komisie, aby oslovili 
zemepánov a získali od nich odpovede na vypracované otázky. 
Zemepán Devínskeho panstva, do ktorého patrila aj Dúbravka, 
bol presne informovaný o účele tohto zisťovania, preto komisii 
poslal obsiahle písomné stanovisko, v ktorom informoval o vy-
nikajúcom živote jeho poddaných. Neopomenul spomenúť aj 
vynikajúce prírodné podmienky a počasie, ktoré vytvárali ide-
álne životné podmienky jeho poddaným. Účelom tohto písom-
ného stanoviska bolo prideliť čo najmenšiu výmeru oráčin, lúk 
a vinohradov na daňovú jednotku. Viac daňových jednotiek 
znamenalo vyšší prílev peňazí do štátnej pokladne. Znamenalo 
to ťarchu „len“ na poddaných, nie na zemepána. Preto inicia-
tívne vykreslil pomery a blahobyt jeho poddaných. Od každej 
daňovej jednotky mal nárok na robotnú povinnosť, dávky 
a dary. Keďže chotár sa nezväčšil (klčoviská sa nepočítali za 
dôvod na zvýšenie robotovania, odvádzania deviatku z úrody, 
peňažné a naturálne dary), bolo toto zisťovanie pomerov príle-
žitosťou pre zemepánov „prilepšiť si“. Komisári toto zisťovanie 
vyhodnotili a výsledok predložili zhromaždeniu župnej šľachty 
(kongregácii), ktorá ako orgán štátnej správy predložila panov-
níčke návrh na vymedzenie daňovej jednotky (rozsah oráčin, 
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lúk a viníc na jednu usadlosť – dom, portu) podľa bonity pôdy, 
klimatických a geografických podmienok. Pre Dúbravku sa 
potom stanovilo, že:

„Na jeden domový grunt, to jest dom, na dvor, na záhradu 
a pľac na stodolu toľko zemy sa dalo, kdežto by sa dve prešpurské 
merice zbožá ( x  litrov) vysiať mohli. Ku celému sedliacke-
mu domu na zevrubnem (vonkajšom, extraviláne) chotárskem 
grunte má se dáti dvacet rolí, dílú, neb zemy, do kterého každého 
jedného dílu dve prešpurské merice obilí vysíti se mohli. Lúky pak 
na osem koscúv, které v jedném roku jeden krát se kositi možú.“

Toto rozhodnutie je zapísané v: „Urbari osady Dubravka, 
ktera gruntovnemu panovy Groff Palffy Miklošovy prinaležy“. 
Dátum: . júna .

Tereziánsky urbár
Celokrajinským urbárom, ktorý zjednotil povinnosti podda-

ných, bol tzv. „milostivý urbár“ kráľovnej Márie Terézie. Tento 
urbár mal zabrániť ďalšiemu zvyšovaniu urbárskych povinností 
poddaných. Urbárska regulácia sa začala dňa . .  vyda-
ním urbárskeho patentu a skončila sa v roku  zavedením 
spomenutého urbára. Samotný urbár bol napísaný v jazyku 
ľudu a bol uložený v obciach, aby bol zrozumiteľný a prístupný 
komukoľvek. Urbár mal však aj viacero nedostatkov a spolu 
s jeho odmietaním niektorými príslušníkmi uhorskej šľachty 
tak priniesol poddaným ďalšie problémy. Vydaniu urbára pred-
chádzal predurbársky súpis majetku a zodpovedanie deviatich 
otázok dotazníka pre každú obec (súpisy, urbáre a sčítania 
obyvateľstva ako genealogické zdroje). Na otázky odpovedali 
obvykle richtár, prísažní, prípadne ďalší vybraní poddaní. Na 
základe odpovedí v dotazníku je možné predstaviť si hospodár-
sko-sociálnu situáciu našich predkov v druhej pol. . stor.

Toto kráľovské nariadenie jednotne v celom Uhorskom 
kráľovstve upravovalo vzťahy medzi zemepánmi a ich podda-
nými. Urbár sa nezavádzal naraz, ale postupne, po jednotlivých 
stoliciach. Základnou črtou tereziánskej úpravy alebo reformy, 
bola snaha uviesť do určitého pomeru dávky a povinnosti pod-
daného voči jeho zemepánovi s rozsahom pôdy, ktorá je v jeho 
úžitku.

Podľa urbára poddaný hospodáriaci na jednej usadlosti bol 
povinný odpracovať pre svojho zemepána  dní so záprahom 
alebo  dní pešo. Tí, ktorí hospodárili na polusadlosti, štvrti-
ne, osmine, robotovali alebo platili úmerne menej. Želiari s do-
mom boli povinní odpracovať na panskom  dní, bez domu 
 dní ročne.

Za „domový grunt“ záhradu a pozemok, na ktorom stál 
Kráľovná Mária 
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dom – platili poddaní zemepánovi  zlatý ročne. Ďalej pod-
daní boli povinní ako predtým odvádzať svojmu zemepánovi 
deviatok a cirkvi desiatok z úrody, okrem toho rôzne naturálne 
dávky, tzv. dary. Okrem toho mal poddaný dávať zemepánovi 
od usadlosti ročne  sliepky,  moriaky,  vajec a holbu masla, 
 poddaných spolu jedno teľa.

Reforma sa stretla s nemalým odporom šľachty a vyvolala 
nepokoj aj medzi roľníkmi. Podľa urbára bol v každom komi-
táte zriadený post splnomocneného komisára, ktorý na mieste 
zisťoval poddanské pomery a spisoval ich.

Otázky v dotazníku boli nasledovné (použitá biblická češti-
na):

. Zdališ a jake urbari su wčil a od kereho času?
. Kde ale žadnich urbarow se nenachaza, zdališ poddani podle 

contractu, aneb običaje zbiwaju swich panow, od ktereho času, 
budto takowa običaj, budto contracti počatek maju a zdališ neboly 
inše contracti a jake pred wčulajšima urbary? Kedi pak počatek 
wčulajšich zbiwanyi a powinnosti poddanskej se stal?

. Kde žadnich urbaruw, aneb contractuw neni, jako dosawat 
zbiwali poddani swojich panow gruntownich? Ktereho času a ja-
kim spusobem sa počatek stal takeho zbiwanyi?

. Jake chosni neb škody pri obczi se nachazaju?
. Kolko a jake role podobnim sposobom aj luky poddani czelo 

domnik drži, jedna každa rola anebožto do ni pod kolko mericz 
prešporskich su sucze, zdali pak aj otawa na tych lukach se kosi-
wa.

. Jakove jeden každi poddani a kolko dni a kolko kusmy 
zapražnej lichvy roboti a panske dosawad odbauwal a na spatek 
iducze do roboti a panskeho poddanim se prijmal, neb ne?

. Zdališ dosawad, od ktereho času a od jakej odrodi devatek 
poddani dawaly a jeli aj w inšich panstwach tejto stoliczy w običa-
ji takowy dewatek? Okrem teho jakowe danky swim gruntownim 
panom ročite až posavad poddani dawaly? Takowe pak danky Tereziánsky urbár, Dúbravka



 

Hidegkut urbár, . až . strana



 

neb dary treba z hotowich penezi, treba 
z jinšich jakychkolwek vecsi, ktere pani 
od swich poddanich prijimaly, z čoho 
pochazaju a jake su?

. Kolko wtejto obczi neb dediyne 
puste sedliska, od ktereho času a z jakej 
pričini se nachazaju, kdo pak takowe 
wčil užiwa?

. Zvečiti li su neb slobodneho odcho-
du panum swim gruntownim poddani?

Tereziánska reforma neodstránila 
krízu poľnohospodárstva. Jozef II. 
išiel vo svojich reformách ešte ďalej, 
keď sa rozhodol zrušiť nevoľníctvo. 
Dekrétom z roku  odstránil pri-
pútanosť k pôde. Roľníkom zabezpečil 
právo voľného sťahovania, bez súhlasu 
zemepána mohli uzatvárať manžel-
stvá, vychovávať deti pre ktorékoľvek 
remeslo i štúdium. Zemepán už nemo-
hol nútiť roľníka k osobnej službe vo 
svojej domácnosti. Roľník voľne dis-
ponoval svojím hnuteľným majetkom. 
Tento patent Jozefa II. nebol odvolaný, 
i keď sa stretol s nesúhlasom šľachty.

Cisár Jozef II. ( – )

Gróf Mikuláš Jozef Pálffy ( – )

Rodový erb Pálffyovcov Dekrét o zrušení nevoľníctva



 

V roku  sa uskutočnilo prvé delenie Pálffyovských 
majetkov. Devínsky hrad a panstvo, ku ktorému patrila aj Dúb-
ravka, dostal Mikuláš Jozef Pálffy ( – ).

V roku , tri roky po smrti Mikuláša Jozefa Pálffyho, sa 
uskutočnila druhá deľba pálffyovského majetku. Na základe 
rodinnej dohody sa staršia vetva rodu rozdelila na tri samo-
statné línie, ktoré vytvorili vnuci Mikuláša Jozefa Pálffyho:

. Mikuláš Jozef Pálffy ( – ) s manželkou Sidóniou, 
rodenou Althanovou, stali sa zakladateľmi malackej línie;

. Leopold Štefan Pálffy ( – ) s manželkou Máriou 
Jozefínou, rod. Waldsteinovou, založili stupavskú líniu rodu;

. Rudolf Jozef Pálffy ( – ) s manželkou Máriou Ele-
onórou, rod.Kaunitz-Rietbergovou, založili červenokamenskú 
líniu staršej vetvy rodu.

Mapa Pálffyho 
pozemkov



 

Tieto línie nesú mená podľa lokalít, ktoré boli ich hlavnými 
sídlami.

Rod Pálffyovcov zastával v . storočí významné postavenie 
v kráľovstve. Jeho jednotliví príslušníci boli poverení významný-
mi funkciami na kráľovskom dvore. Dúbravka, ako súčasť Devín-
skeho hradného panstva, patrila od . rokov . storočia až do 
roku , teda viac ako  rokov, malackej vetve Pálffyovcov.

V priebehu . – . storočia sa Dúbravka začala rozrastať. Na 
začiatku . storočia v nej žilo  sedliakov s rodinami, pričom 
každá rodina vlastnila okrem domu aj oráčiny o výmere  kubulov. 
Kubulus bola dutá miera označujúca množstvo obilia –  kubulus 
=  litrov. Sedliacke rodiny mali teda k dispozícii oráčiny, na kto-
rých mohli vysiať  litrov obilia. Vlastnili aj vinice o rozlohe , 
kopáča. To bol zasa termín pre plochu, ktorú bol schopný stredne 
silný chlap okopať za jeden pracovný deň. Bolo to približne  –  
štvorcových siah (siaha = cca , m). Žili tu aj želiari. V období, 
o ktorom hovoríme, ich tu bolo . Nemali vlastný dom.

V písomnej správe z roku  je uvedené, že v Dúbravke 
bolo  sedliackych rodín, ktoré hospodárili na / usadlosti 
a vysiali  kubulov zrnín. O osem rokov neskôr () už evi-
dujeme  sedliakov usadených na / sesie, ktorí vysiali  
kubulov obilnín.

V roku  stúpol počet sedliackych rodín na . Vysiali  
bratislavských meríc ( merica =  litrov) obilia.

Významným odvetvím v Dúbravke bolo vinohradníctvo, 
ktoré tu malo starú tradíciu. Napokon, vinič sa v tejto oblasti 
pestoval už v . –  storočí.

V daňovom súpise z roku  je záznam o výnose z vi-
níc –  urny (cca  litrov) na rozsah – rozlohu jedného 
kopáča. Za jednu urnu (cca  litrov) sa platilo  zlatý a  
grošov, čiže celkovo bol výnos z jedného kopáča vinice  zlaté 
a  grošov. Víno mohli čapovať od Michala do Juraja (. sep-
tember – . apríl) a naopak – od Juraja do Michala bol výčap 

vína zakázaný. Prebytky z úrody mali Dúbravčania povolené 
predávať do Bratislavy alebo rakúskych obcí.

Zo záznamov Tereziánskeho registra z . apríla  sa 
dozvedáme, že v obci bolo  poddaných, ktorí obhospodaro-
vali oráčiny o rozlohe  bratislavských meríc a lúky o rozlo-
he  koscov. Uvádza sa tu tiež, že panstvo bolo spokojné so 
svedomitou prácou všetkých poddaných a odovzdanými verej-
nými a panskými dávkami. V Uhorsku mohol poddaný v rámci 
vlastného domáceho hospodárenia vlastniť spravidla:

 usadlosť – possessio – cca  jutro –   m (dom, hos-
podárske budovy, záhrada),  –  jutár ornej pôdy,  –  
jutár lúky na seno, spoločnú pastvu a les na drevo – kúrenie 
a stavebné účely. Dane platil na základe kvality pôdy. Ročne bol 
povinný odrobiť na panskom majetku  dní povozom alebo 
 dní „robotou“ – kosbou a pod. Okrem toho mal odovzdávať 
„dary“ v naturáliách pre panstvo.

Želiari mali v rámci vydaného Urbáru stanovené svoje povin-
nosti. Uhorská šľachta mala proti tomuto zákonu výhrady a i to 
bol dôvod, prečo ho panovníčka presadzovala i váhou svojej 
kráľovskej moci iba postupne. V zázname o kanonickej vizitácii 
devínskej fary z roku  sa dozvedáme, že v Dúbravke, ktorá 
podliehala devínskej farnosti, žilo  obyvateľov. Nakoľko boni-
ta pôdy v Dúbravskom chotári nebola rovnaká, v Tereziánskom 
urbári bolo pre horšiu bonitu pôdy ustanovené, že celý sedliacky 
dom má mať v extraviláne  dielov oráčin po dvoch bratislav-
ských mericiach a lúky na osem koscov na jedno kosenie. V prí-
pade nepriaznivých poveternostných podmienok sa poddaným, 
podľa ustanovení urbára, priznáva úľava, nakoľko vtedy potre-
bovali použiť štvorzáprah a ornicu s už vysiatymi, alebo vysa-
denými poľnohospodárskymi plodinami z polí zmývali prívaly 
dažďov. Takáto regulácia ale významne nezlepšila postavenie 
Dúbravčanov, a tak pre obživu rodiny sa uchyľovali k výrubu 
dreva v lese, ktoré potom predávali do Rakúska.



 

VII. KAPITOLA

UDALOSTI V . STOROČÍ

Dozvuky Veľkej francúzskej revolúcie
Prvá polovica . storočia sa niesla v znamení Veľkej fran-

cúzskej revolúcie (). Jej myšlienky do rakúskeho a uhorské-
ho prostredia priniesol koncom . storočia spolok Uhorských 
Jakobínov na čele s Ignácom Martinovičom. Prišli s myšlien-
kou federalizácie Uhorska. Jednou z provincií federalizovaného 
Uhorska mala byť provincia Slavonica (Slovensko). Toto hnutie 
však nemalo dlhé trvanie a cisár František II. dal jeho pred-
staviteľov pozatýkať. Niektorí skončili na popravisku – medzi 
nimi i ich vodca Ignác Martinovič. . mája  sa na Krva-
vom poli v Pešti konala verejná poprava hlavných predstavi-
teľov jakobínskeho hnutia. Mala slúžiť ako výstraha všetkým, 
ktorí by mali snahu šíriť myšlienky o potrebe reformy feuda-
lizmu, národných územiach s nárokom na sebaurčenie a re-
publikánstve. Na smrť odsúdili  jakobínskych reformátorov, 
no nakoniec popravili piatich. Boli to: vodca Ignác Martinovič, 
Jozef Hajnóci, Jozef Lackovič, František Szentmariay a Jakub 
Sigray. Boli popravení sťatím. Ďalšie dve popravy sa odohrali 
začiatkom júna a súd ako ďalšie tresty vymeral dva rozsudky na 
desať rokov žalára a štrnásť ďalších rozsudkov na jeden až päť 
rokov väzenia. Cisár František I. ale dozvuky Veľkej Francúz-
skej revolúcie iba oddialil. Už o desať rokov, . decembra  
musel čeliť spolu s ruským cárom Alexandrom I. na bojisku 

pri Slavkove vojskám Napoleona Bonaparta. V slávnej bitke 
troch cisárov triumfoval Napoleon a František – vtedy ešte 
cisár František I. – prišiel o titul cisára ríše rímskej nemeckého 
národa a početné územia. Dozvuky bitky pocítila aj Bratislava 
a okolité dediny. Francúzi po bitke obsadili Bratislavu a okolie, 
kde ich museli obyvatelia ubytovať a stravovať. A nielen voja-
kov, ale museli sa postarať aj o ich kone.

V Bratislave a okolitých dedinách boli v dňoch . novem-
bra  – . januára  lokalizované nasledujúce francúzske 
jednotky:

. zbor veliteľa maršala Davouta spolu s divíziou generála 
Gudina mal  mužov a  kanónov. Veliteľom štábu bol 
brigádny generál Daultanne.

. pešia divízia – Divízny generál Friant (  mužov,  
kanónov);

. brigáda – Brigádny generál Kister – . peší regiment . 
pluk radovej pechoty;

. brigáda – Brigádny generál Haudelet – . pluk radovej 
pechoty, Voltižéri . pešieho pluku;

. brigáda – Brigádny generál Lochet – . a . pluk radovej 
pechoty.

Generáli Petit a Goltier prišli s ., . a . jazdeckým plukom. 
Prišiel tiež generál Villanais s jeho jazdeckou divíziou.

Brigádny generál Daultanne bol veliteľom jednotiek roz-
miestnených v okolí Bratislavy:

DEVÍN   – peší pluk  mužov
    – jazda  mužov
DEVÍNSKA NOVÁ VES – peší pluk   mužov
    – jazda  mužov
LAMAČ   – peší pluk   mužov
    – jazda  mužov
HIDEGKÚTA (Dúbravka) – peší pluk  mužov
    – jazda  mužov



 

Poprava uhorských Jakobínov na Krvavom poli v Pešti v roku 



 

Mierová zmluva medzi Františkom II. a Napoleonom I. bola 
podpísaná . decembra  v zrkadlovej sieni Primaciálneho 
paláca. Za Francúzsko ju podpísal minister zahraničných vecí 
Charles Maurice Talleyrand – Périgord a za rakúsku stranu knie-
ža Ján Lichtenstein (splnomocnenec Františka I.) a gróf Ignác 
Gyulay.

Pobyt francúzskych vojsk po bitke pri Slavkove stál Bratisla-
vu   florénov a  grajciarov. V súvislosti so zásobovaním 
a službami pre francúzsku armádu boli celkové výdavky na 
prvý pobyt francúzskeho vojska (pred bitkou pri Slavkove) a na 
druhý pobyt (po návrate zo Slavkova) v období od . novem-
bra  do . januára  nasledovné:

. Naturálne dávky a služby:

Názov dodaného tovaru Druh mernej jednotky Množstvo v merných 
jednotkách a služby

chlieb dávka  

víno dávka   /

pivo dávka   /

mäso cent   /

voly kus 

múka cent  ,

ovos merica   /

seno dávka  

slama dávka  

drevo siaha  /

sviečky cent   /

otruby cent ,

strukoviny merica  /

soľ cent ,

manuálna práca florény  ,

travovanie florény  ,

náhrada škody florény  , /

remunerácie a diéty florény  ,

Suma vo florénoch – spolu:  ,

František I.,
rakúsky cisár



 

(Remunerácie – mimoriadne finančné odmeny)
. Rozpis peňažných výdavkov :

Druh výdavku Suma vo florénoch

Výdavok prostredníctvom zásobovacieho skladu  ,

Výdavok bratislavskej župy pri druhom pobyte  ,

Výdavok mesta Bratislava

a/ pri prvej invázii  ,

b/ pri druhom pobyte  ,

Výdavok soľného úradu ,

Suma výdavkov spolu   ,

Z uvedeného výkazu je vidieť, že mesto Bratislava parti-
cipovalo na celkových výdavkoch pre zabezpečenie pobytu 
francúzskych vojsk v Bratislave sumou  , florénov. Je 
to ,  z celkovej sumy výdavkov, čiastka iba o niečo menšia 
ako vydala celá bratislavská župa pri druhom pobyte francúz-
skych vojsk. Výdavok za bratislavskú župu bol   florénov 
a  grajciarov.

Brigádny generál Kister bol veliteľom mesta Bratislavy. Spolu 
bolo v meste ubytovaných cca   vojakov. Rozdelenie podľa 
druhu vojsk bolo nasledovné:

– pluk radovej pechoty: ;
– husársky pluk: ;
– strelecký pluk: ;
– ženijné a delostrelecké jednotky. Počet koní:  .
Po tejto vojenskej skúsenosti čakala Bratislavu ďalšia pohro-

ma. Tento raz prírodná – živelná. . januára  ľady pod 
Bratislavou zahatali vodný prietok, čo spôsobilo veľkú povo-
deň. Dunaj sa vylial z koryta. Mocný prúd vtrhol do ulíc. Niesol 
so sebou odtrhnuté člny, ktoré boli pôvodne ukotvené na bre- Cisár Napoleon I.



 

hu. Ľadové kryhy a vyvrátené stromy spôsobovali v uliciach 
veľa škôd. Strhávali múry a kusy domov. Príval vody zasiahol 
Zuckermandl, Blumentál, časť Vydrice, Promenádu, Landlerovu, 
Ondrejskú, Ružovú a Dunajskú ulicu. Prúdy vôd sa valili ďalej 
cez Veľkú klobúčnickú a Dlhú ulicu, zaplavili Grőssling, okolie 
Rybárskej brány a siahali až k Laurinskej bráne. Zaliate bolo 
Jánske námestie – dnes námestie v centre mesta až k Primaci-
álnemu palácu. Okrem materiálnych škôd boli zaznamenané 
aj straty na ľudských životoch, najmä v okolí Blumentálu. 
Uhynulo tiež veľa dobytka. Druhý breh Dunaja – Petržalka bol 
postihnutý podobne. Z veľkej časti bola pod vodou a obyvatelia 
obce sa zachraňovali pred povodňou útekom do mesta. Veľmi 
solidárne sa k obyvateľom Petržalky zachovala šľachta sídliaca 
v meste. Pod svoju ochranu ich prijali knieža Grassalkovič, 
Ján a František Zichyovci a gróf Apponyi. Práve z iniciatívy 
posledného menovaného vznikla zbierka na pomoc občanom, 
poškodených povodňou. Zozbieralo sa   zlatých, ku kto-
rým prispel   zlatými aj ostrihomský prímas, a takúto istú 
sumu pridal aj knieža Grassalkovič.

Keď sa Dunaj vrátil do svojho koryta, mesto bolo v dezolát-
nom stave. Mestská rada dala vyčistiť všetky ulice, aby mohla 
byť obnovená pouličná premávka.

Na Bratislavu sa ale valila ďalšia pohroma. Obyvatelia sa 
nestihli spamätať z prírodnej katastrofy a vo vzduchu sa vzná-
šala ďalšia – v podobe vojny. Bola vytvorená už v poradí piata 
protinapoleonská koalícia vedúcich európskych štátov, do kto-
rej Rakúsko vstúpilo . apríla . . apríla  vyhlásilo 
Rakúsko Francúzsku vojnu. Rakúsko zároveň prikročilo k opat-
reniam vojenského rázu, ktoré zasiahli aj Bratislavu. Napoleon 
obsadil . mája  Viedeň bez boja a ešte v ten deň vyslal 
prvé zaisťovacie a prieskumné jednotky v smere Viedeň – Bra-
tislava. Tento francúzsky zaisťovací a prieskumný oddiel patril 
k hlavným silám „Veľkej armády“ (Grande armée), ktorá bola 

sústredená v priestore Rusovce, Gattendorf, Neusiedl, Wolfsthal 
a Hainburg. Z vojenského stretu pri ostrove Lobau vyšla víťaz-
ne rakúska armáda. Bratislava sa musela postarať o zásobova-
nie vojsk ako aj o zranených vojakov. Po prieskumných akciách 
z oboch strán sa začína situácia vyostrovať. Prvý podnet k váž-
nejšiemu obratu situácie dal maršal Louis Nicolas Davout, ktorý 
. júna vyrazil z Hainburgu a Wolfsthalu po ceste z Kopčian na 
Petržalku. Jeho armáda pozostávala zo   mužov a  až 
 diel s delostreleckou posádkou. Pri Kopčanoch sa francúz-
ska armáda sformovala do troch útočných kolón. Jedna pod 
vedením generála Gudina útočila v smere Kopčany – Petržalka, 

Stretnutie cisárov Františka I. a Napoleona I. po bitke pri Slavkove, 



 

kým krídelné kolóny smerovali ku koncu Petržalky. Francúzska 
jazda, ktorú tvorila divízia pod velením generála Lasalla, bola 
dislokovaná za kolónami a udržiavala vzdialenosť potrebnú na 
podporu útoku svojej pechoty. Na základe prieskumu, na ktorý 
vyslal generál Lasalle . mája . strelecký pluk, dostal Napo-
leon správu, že Rakúšania chcú uzavrieť prechod cez Dunaj. 
Napoleon, v snahe prekaziť rakúsky plán, nariaďuje maršalovi 
Davoutovi zmocniť sa Petržalky „za každú cenu!“ Maršal Davo-
ut po oboznámení sa so situáciou uskutočňuje . júna prieskum 
bojom. Do prieskumu zapojil . strelecký pluk, líniový . peší 
pluk a hessenský prápor. Na rakúsku obranu v Petržalke (z 
wolfsthalskej strany) Davout zaútočil s   mužmi pechoty 
a za podpory štyroch diel. V tomto období už prevzal velenie 
nad rakúskou obranou generálmajor Bianchi.

Počas útoku prenikli francúzske oddiely do Petržalky 
a zapálili ju. Nepodarilo sa im ju však dobyť ani v tento, ani 
na nasledujúci deň. No Rakúšania boli prinútení Petržalku 
opustiť a stiahnuť sa za opevnené predmostie, ktoré sa nachá-
dzalo v oblasti dnešného petržalského parku. Pri útoku stratili 

obrancovia  dôstojníkov a  vojakov. Sú tu započítané aj 
straty na zajatých –  dôstojníkov a  mužov z pešieho pluku 
Beaulieu. Francúzi bombardovali Bratislavu štvorfuntovými, 
osemfuntovými, ale i dvanásťfuntovými a väčšími guľami, 
ako aj húfnicovými granátmi. Zasiahnuté boli domy stojace 
najbližšie k Dunaju, na mestskej promenáde, poškodené boli 
domy na Dlhej ulici a tiež aj akademická školská budova 
a Dóm sv. Martina. Niekoľko gulí dopadlo aj na roh Schőn-
dorfskej ulice a na Panenskú ulicu. Veľa granátov a gulí skon-
čilo v mestských vinohradoch. Obyvatelia opúšťali svoje prí-
bytky pri Dunaji a v centre mesta a sťahovali sa do okrajových 
častí – do Blumentálu, Vinohradov a neskôr aj do Lamača a Sv. 
Jura. Toto prvé bombardovanie Bratislavy prinieslo obete na 
životoch a materiálne škody na budovách a majetkoch obča-
nov mesta. Napoleon medzitým dobyl so svojím vojskom Ráb 
(Györ) a zdalo sa, že sa sústredí na útok na Bratislavu. Napole-
on venoval bratislavskému predmostiu veľkú pozornosť. Pova-
žoval ho, ako aj celé mesto Bratislava, za dôležitý strategický 
bod. Bratislava bola centrom skladov a hlavná zásobovacia 
tepna rakúskych vojsk. . júna  vydal rozkaz maršalovi 
Davoutovi bombardovať Bratislavu denne   až   
granátmi. Zápalné granáty spôsobili v meste požiare a hoci 
mesto Bratislava urobilo protipožiarne opatrenia, na mnohých 
miestach sa nepodarilo zabrániť rozšíreniu ohňa. Tisícky oby-
vateľov mesta so svojimi rodinami a s vozmi, v ktorých mali 
uložené to najpotrebnejšie, utekali do Blumentálu a ďalej do 
vinohradov, aby si zachránili aspoň holé životy. Zámožnejší 
občania mesta utiekli pred delostreľbou na svoje majetky do 
Lamača, Svätého Jura a do okolitých obcí. Francúzske delostre-
lecké granáty zasiahli a zapálili Veľkú a Malú Kapitulskú ulicu, 
odkiaľ sa požiar rozšíril i na Ventúrsku a Panskú ulicu. Vyho-
reli domy grófa Zichyho, stará mincovňa, Jankovičov dom, aj 
dom Kegleviča a Jozefa Erdődyho. Oheň zúril i v Podhradskej 

Maršal Louis Nicolas 
Davout



 

a na Klariskej ulici. Nezasiahol Dóm sv. Martina, ale granáty 
zapálili mestskú faru. Vznietili sa domy za radnicou v blízkos-
ti Primaciálneho námestia, pri Primaciálnom paláci. Požiar 
sa preniesol na Jánske námestie, Veľkú a Malú klobučnícku 
ulicu až k Laurinskej bráne a na zelený trh, kde tiež zhorelo 
niekoľko domov. Požiar poškodil aj domy grófov Vitzayho, 
Eszterházyho i zadné budovy na Ondrejskej ulici. Mestský 
magistrát sa schádzal na svojich zasadaniach na Krajinskej 
ceste v Jozefskom ústave. Podľa časopisu Pressburger Zeitung 
boli škody v Bratislave vyčíslené na viac ako jeden milión zla-
tých. V meste bolo  zhorených domov, nepočítajúc domy 
poškodené detonáciami, polozhorené a inak poškodené domy. 
Veľké boli straty na majetku, ale hlavne na životoch obyvateľov 
a obrancov mesta.

Bratislava sa však nevzdávala a obrancovia bránili pred-
mostie zo všetkých síl proti niekoľkonásobnej presile fran-
cúzskeho vojska. Aj Napoleonov rozkaz svedčí o tom, aké 
ťažkosti a nepríjemnosti spôsobovali obrancovia predmostia 
Francúzom. V rozkaze z . júna  dáva dispozície marša-
lovi Davoutovi. Píše v ňom o predmostí pred Bratislavou a tiež 
o pohybe Rakúšanov pri ostrove Lobau. Nariaďuje, aby Davout 
už konečne obsadil toto „nepríjemné predmostie.“

Napoleon svojou taktikou a stratégiou dosiahol svoj cieľ. 
Viazanie síl, predstieraný zámer udrieť na Bratislavu väčším 
počtom vojska prinútil rakúske jednotky na predmostí Bra-
tislavy k intenzívnej obrane, pričom ale hlavný úder mal byť 
prevedený na celkom inom mieste. Dôležitým miestom, pre 
ktoré sa všetky klamlivé taktické manévre podstupovali, bol 
WAGRAM. Napoleon tu porazil Rakúšanov . júla. Porážka 
spôsobila, že František I. bol prinútený k tzv. Schőnbrunnskému 
mieru, ktorým Rakúsko stratilo južné krajiny až k rieke Sáve.

Mesto Bratislava bolo obsadené francúzskymi jednotkami 
na priamy rozkaz cisára Napoleona. Potvrdzuje to jeho list zo 

. júla , ktorý adresoval Eugenovi 
Napoleonovi do Schlosshofu. Píše v ňom, 
že v tomto čase stačí, ak Bratislavu obsa-
dí iba jeden prápor. V rozkaze uvádza, 
aby dve z divízií Eugena Napoleona so 
saskými jednotkami zostali na Mora-
ve a aby Bratislavu držali obsadenú. 
I z tohto listu vyplýva, aký význam malo 
mesto a predmostie pre Napoleona.

. júla  prišiel do Bratislavy 
vicekráľ Talianska Eugen de Beauharnais 
so svojou početnou suitou, v ktorej boli 
okrem iných náčelník štábu Guilleminot, 
generál – pobočník Sorbier, Fentanelli, 
generálporučík von Zeschwitz, generál-
majori Zeschau, Freilitsch, Gutschmied, 
Staidl a tiež generálporučík von Polenz.

Predstavitelia mesta ubytovali 
vicekráľa v Grassalkovičovom paláci, 
kde sa zdržal niekoľko dní. . júla z Bra-
tislavy odišiel.

. augusta  prišiel Napoleon do 
Bratislavy. O jeho návšteve bol dôverne 
upovedomený iba veliteľ francúzskej 
posádky v Bratislave generál Reynier – 
preto o jeho príchode neinformujú ani 
vtedajšie noviny Pressburger Zeitung, 
hoci situáciu tých dní rozoberajú veľmi 
podrobne. To iste neslúži ku cti vte-
dajším „investigatívnym“ novinárom. 
Pokiaľ ide o protokol mesta Bratislavy, 
zmieňuje sa o Napoleonovej návšteve 
iba veľmi stručne.

Cisár František I.,
Primaciálny palác 

v Bratislave



 

Dobývanie Bratislavy v roku 



 

Napoleon počas svojej návštevy prešiel po kyvadlovom 
moste a nechal sa sprevádzať mestom koňmo. Prezrel si brati-
slavský hrad, kde bola ubytovaná francúzska posádka. Z hrad-
ného kopca si prezrel miesta nedávnych bojov a opevnenia 
predmostia. Prezrel si tiež tábor saských vojsk pri tehelniach. 
Vystúpil i na Somársky vrch, pod hrebeňom ktorého dnes vedie 
časť Mudroňovej ulice, tu si odpočinul a pokochal sa v nádher-
nom výhľade na pravý breh Dunaja a na okolitý malebný kraj 
s vinicami, lesmi a modravými diaľavami. Mohol vidieť aj fran-
cúzsku trojfarebnú zástavu, ktorá bola vztýčená na Devínskej 
Kobyle, kde malo francúzske vojsko zriadenú pozorovateľňu. 
Miesto na Somárskom vrchu, kde Napoleon odpočíval a preze-
ral si okolitý kraj, bolo potom označené pamätným kamenným 
stĺpom s nápisom: „N.Q.“ – „NAPOLEON QUIES“ ( t.j. „Napo-
leon oddychoval“).

V bratislavskej židovskej spoločnosti sa zachovala správa, 
v ktorej sa tiež spomína pobyt Napoleona v Bratislave. Traduje 
sa, že vtedajší slávny bratislavský hlavný rabín, učený Chatam 
Sófer (Moses Schreiber), dostal Napoleonovo pozvanie na roz-
hovor, ktorý mal trvať dlhšiu dobu.

Napoleon potom prešiel na druhý breh Dunaja do Petržal-
ky. V dnešnom Sade Janka Kráľa, na nábreží medzi mostom 
a prístavom propelera, sa Napoleon ešte raz zastavil. Pozeral 
sa na Bratislavu, kde obyvatelia odstraňovali škody, spôso-
bené častým bombardovaním mesta zápalnými bombami 
francúzskeho delostrelectva. Stál iste zamyslený na pôde, 
ktorá pred pár dňami ešte bola krvavým bojiskom – vedľa 
hrobu padlého francúzskeho dôstojníka a pozeral na mesto, 
ktoré otvorilo svoje brány slávnej „GRANDE ARMÉE“ (Veľkej 
armáde) nie preto, že bolo porazené, dobyté. Stalo sa tak iba 
v dôsledku ďalšej neúspešnej účasti Rakúska v koalícii proti 
Francúzsku. Dohoda o prímerí bola impulzom, ktorý otvoril 
brány Bratislavy.

Vo Vinohradníckom múzeu v Bratislave sa nachádza dno 
cínového suda, ktorý bol vyrobený v roku . Sú na ňom 
rôzne historické záznamy a je tu vyrytá aj správa, že v auguste 
toho roku Bratislavu navštívil cisár Napoleon. Spomínaný sud 
pôvodne vlastnila Občianska strelecká rota v Bratislave.

Táto vojna priviedla rakúske hospodárstvo ku kolapsu. V ro-
ku  nastal štátny bankrot.

Bratislava utrpela ťažké straty na životoch, majetku, budo-
vách, ako aj finančné straty v dôsledku vojnovej kontribúcie. 
Finančná škoda bola vyčíslená na    florénov, vrátane 
francúzskej vojnovej kontribúcie vo výške   frankov, 
spolu s nákladmi na vydržiavanie francúzskeho a saského 
vojska od júla do novembra . Počas francúzskej invá-
zie boli všetci občania mesta a predstavitelia magistrátu 
a šľachty, na strane cisára Františka I. Išlo o prejav solidár-
nosti a jednoty. Nevyskytli sa žiadne formy zrady. Sám cisár 
František I. sľúbil mestu odovzdať ako dar svoju bustu, tento 
zámer však už neuskutočnil. Urobil tak až jeho nástupca Fer-
dinand V., ktorý bol zároveň i posledným uhorským kráľom 
korunovaným v Bratislave. Jeho bustu vyhotovil viedenský 
sochár Josef Klieber ( – ), mestu bola odovzdaná 
až v roku  a . mája  slávnostne odhalená v sieni 
magistrátu mesta.

Invázia napoleonských vojsk sa skončila. Netrpela ňou iba 
Bratislava, ale aj obce v jej okolí.

Nevieme, ba ani netušíme, aké myšlienkové pochody vied-
li francúzskych dôstojníkov k vydaniu rozkazu na zničenie 
hradu Devín. Už sa to ani zrejme nedozvieme. Pre Bratislavu 
mal hrad Devín dôležitý strategický význam. Kontroloval tok 
Dunaja a tvoril akúsi vysunutú obrannú záštitu mesta. Asi tu 
treba hľadať aj odpoveď na otázku: „Prečo?“ Išlo o lokalitu 
dôležitého strategického významu a preto hrad postihol tento 
smutný a krutý osud. Pre nás Slovákov krutý dvojnásobne. 



 

Hrad Devín nie je pre nás iba akousi strategickou historickou 
stavbou. Stal sa národným symbolom. Svedkom dávnej his-
tórie nášho národa. Zohral tiež dôležitú úlohu v štúrovskom 
období, v boji za svojbytnosť a rovnoprávnosť slovenského 
národa.

V kronike obce Devín sa o tomto skutku dočítame nasledov-
né: „Strážami zbavený hrad bol Napoleonovou armádou ‚hrdin-
sky‘ dobytý a než ho v roku  opustili, z vyloženej roztopaš-
nosti a bez strategickej nutnosti ho vyhodili do vzduchu.“

D. Menzlová v roku  napísala: „Devínsky hrad bol do ro-
ku  dobre zachovaný, no potom prišli francúzski vojaci 
a hrad zo zvole, pre zábavu vyhodili pušným prachom do 
povetria.“ Výbuch zničil hlavne horný hrad a prvé podhradie. 
Kamenné bloky sa rozsypali po stráni hradného vrchu a veľká 
časť skončila v Dunaji. Napísala aj poznámku: „Hrad dávno 
stratil akýkoľvek vojenský význam.“ Bolo to ale naozaj tak? 
Toto konštatovanie vylučuje už samotná lokalita hradu Devín. 
Je postavený na skalnej vyvýšenine týčiacej sa nad sútokom 
riek Dunaj a Morava. Je pravda, že v stave, v akom sa v roku 
 nachádzal, už nebol vhodný na obývanie. Bol ale zaujíma-
vý ako strategický objekt – pozorovateľňa. Ak teda hrad „stratil 
akýkoľvek vojenský význam,“ – tak tento jeden, iste dôležitý, 
mu nemôžeme uprieť. Práve ten bol zrejme príčinou, pre ktorú 
sa francúzski vojaci rozhodli po ukončení vojnového konfliktu 
hrad zničiť.

Na sever od Bratislavy sa nachádza zrúcanina hradu Pajštún. 
V polovici . storočia zhorela strecha a značná časť hradu. 
Spúšť dovŕšili napoleonské vojská. V roku  vyhodili veľkú 
časť hradu do povetria.

Priblížime si, ako boli ubytované jednotky v Bratislave a jej 
bezprostrednom okolí.

Miesto Názov jednotky – útvaru

BRATISLAVA

a) mesto francúzsko-saský generálny štáb

generálna intendantúra

pluk Prinz Johann Chevau-Legers

 prápor pechoty

 prápor Niesemeistel

 prápor Klengel

 delá Metsy a Egidy

 prápor telesnej granátnickej gardy

 prápor granátnikov Bost

 prápor granátnikov Radeloff

delostrelecký park

b) barakový tábor  eskadróny Prinz Clement

 eskadróny husárov

PRIEVOZ

a) Karlova Ves major granátnikov Lecoque

 peší prápor Clement

b) Lamač  prápor Gerini

ZÁHORSKÁ BYSTRICA

a) Dúbravka  eskadróna Garde du Corps

generál poručík Polenz

generál major Freilitsch

generál major Staindel

 prápor Princ Anton

 eskadróny telesnej kyrysníckej gardy

STUPAVA  eskadróny karabinierov

ZOHOR  eskadróny telesnej kyrysníckej gardy

LÁB – Plavecký Štvrtok  prápor Mapp

VYSOKÁ PRI MORAVE  prápor Princ Friedrich



 

Prítomnosť okupačných jednotiek nesie so sebou vždy veľa 
príkoria pre domáce obyvateľstvo. Obmedzená možnosť pohy-
bu, nedostatočné zásobovanie, rôzne obmedzovanie, toto všet-
ko neznášali iba obyvatelia Bratislavy, ale aj obcí v okolí mesta.

Zo zachovaného písomného materiálu vidíme, že vojenské 
jednotky francúzskej okupačnej armády sa v Bratislave v roku 
 správali slušne. Potvrdzuje to list Permanentnej deputácie 
generálovi Gudinovi, v ktorom vyjadrujú vďaku za disciplino-
vanosť a vzorné správanie sa francúzskych jednotiek. Vyskytli 
sa síce incidenty, ale pri presune takého množstva vojsk to 
nebolo nič pozoruhodné. O väčších nedorozumeniach medzi 
občanmi Bratislavy a vojskom sa nezachovali žiadne správy, 
nešírili sa ani ústnym podaním. Takéto historky by iste neušli 
pozornosti ľudí, ktorí by si ich zachovali v rozprávaniach 
a piesňach. Dokonca ani v roku , po podpísaní prímeria 
a obsadení mesta vojskom, sa nevyskytli udalosti, ktoré by pou-
kazovali na zlé správanie sa francúzskych okupačných vojsk. To 
však môžeme konštatovať iba v prípade mesta Bratislava.

V jej okolí bola iná situácia. Vyskytujú sa viaceré nepriaznivé 
správy. Okrem obcí, spomenutých vo vyššie uvedenej tabuľke, 
boli francúzske jednotky ubytované aj na Záhorí, v Trnave a jej 
okolí. Francúzski vojaci obsadili v Trnave už čiastočne opuste-
nú univerzitnú budovu, ktorú obývali invalidi. V univerzitnom 
kostole otvorili hrobku, v ktorej zrejme hľadali šperky. Všetko 
v nej poprehadzovali. Zlé spomienky na francúzskych vojakov 
zanechal vo svojom popise i učiteľ Ján Vajaj z Horných Zeleníc, 
kde sa objavil menší oddiel francúzskej jazdy. Aj v Lamači si 
obyvatelia vytrpeli veľa príkoria od francúzskych vojakov. 
Mestá i obce platili vojne svoju daň, najvyššou cenou však 
boli muži a mládenci, ktorých Francúzi odviedli a po zacvičení 
zaradili do svojich jednotiek.

Po strastiach napoleonských vojen čakali obyvateľov Dúbrav-
ky ďalšie nešťastia. To prvé malo podobu cholerovej epidémie. 

Od . októbra do . októbra  – teda v priebehu sedemnás-
tich dní, zomrelo v Dúbravke  obyvateľov. O rok sa epidémia 
zopakovala. V septembri v roku  zomrelo  ľudí. A do tretice 
sa cholerová epidémia objavila znova v roku . Od . júla do 
. augusta zomrelo v dôsledku tejto choroby  ľudí.

Schönbrunnský mier, . . 



 

Prusko-rakúska vojna v roku 
Bola to ďalšia z vojen, ktorá mala dosah aj na obyvateľov 

Bratislavy a jej okolitých dedín. Išlo v nej o uskutočnenie 
Pruskej myšlienky vytvoriť silný Nemecký štát s Pruskou 
dominanciou. Rakúsko so svojou myšlienkou voľnejšej fede-
rácie kráľovstiev a kniežatstiev stálo v opozícii spolu s Bavor-
skom, Saskom, Würtemberskom, Hannoverskom a Báden-
skom. Na strane Pruska stáli menšie severské kniežatstvá – 
Meklenburgsko, Anhaltsko a Durýnsko. Svoju šancu cítilo aj 
Taliansko ktoré vystúpilo proti Rakúsku. Vojenský konflikt sa 
rozhorel. Rakúsko sa najskôr víťazne porátalo s Talianskom 
v bitke pri Custozze . júna  a sústredilo sa na Pruskú 
frontovú líniu. Nebudeme sa podrobnejšie zameriavať na celý 
prusko-rakúsky konflikt, ale sústredíme sa na jeho vyvrchole-
nie, ktoré sa odohralo . júla  a história ho zaevidovala 
pod názvom „Bitka pri Lamači“.

. júla  utrpeli rakúske vojská porážku v bitke pri Hrad-
ci Králové a ustupovali cez Moravu smerom na Bratislavu. . 
júla už boli pruské vojská v Moravskom Jáne a v Malackách. 
. júla obsadili Stupavu. Odtiaľ postupovali na Bratislavu, 
ktorú mali v pláne dobyť . júla. Prekážkou bol ale svahovitý 
zalesnený terén v okolí Lamača, ktorý obsadilo rakúske vojsko. 
Obranná línia bola orientovaná aj na západ v chotárnej časti 
Leskáre, k železnici a k severnému úbočiu Devínskej Kobyly. 
. júla večer bolo rakúske vojsko posilnené o delostrelectvo 
a . rakúsky horský pluk. Jedna časť pruskej armády útočila 
na Lamač a druhá sa chcela obchvatom cez Kamzík dostať do 
Bratislavy.

Delostrelectvo Rakúska bolo umiestnené v Lamači a Dúb-
ravke, odkiaľ malo na dostrel cestu Bratislava – Stupava.

. júla ráno časť pruských vojsk pod vedením generálmajo-

Bitka pri Custozze, . . 

Bitka pri Lamači, . . 



 

ra Boseho pochoduje horskými chodníkmi 
na Kamzík s cieľom obísť Rakúsku obranu 
a dobyť Bratislavu.

O : hod. bolo počuť prvý výstrel 
rakúskeho dela. Delostreleckou paľbou boli 
Prusi odrazení.

Okolo : hod. generál Eduard von 
Franseczky dostáva správu o prijatí prí-
meria s platnosťou od . júla  o : 
hod., čo bolo za necelých  hodín. Bojovať 
sa ale neprestalo. Generál Bose si zaumienil, 
že bude večerať v Bratislave. Generál Edu-
ard von Franseczky nasadil do boja väčší 
počet delostrelectva, čím vznikli požiare 
v Lamači, ale vo väčšej miere v Dúbravke. 
I keď boli Prusi vo väčšej početnej výhode, 
nepomohlo to, ich útok bol odrazený. Aj pre 
veľký úspech boja pri Lamači (vtedy Blume-
nau), záviselo všetko od výsledku bočného 
manévru brigády generála Boseho, ktorého 
postup spomaľoval ťažký terén po ceste na 
Kamzík, kam sa dostal až o : hod., keď 
vstúpilo do platnosti prímerie. Posledný boj 
sa odohral pri známom hostinci Slamená 
búda. Tu pruský útok zastavili biele zásta-
vy a zvony znamenajúce prímerie. Prusi 

do Bratislavy nevstúpili. V tejto zbytočnej bitke padlo zhruba 
 Rakúšanov a asi  Prusov. Padlých pochovali zväčša 
na Lamačskom cintoríne, dvadsaťtri v spoločnom hrobe na 
Kamzíku, povyše Slamenej búdy šiestich, vyskytujú sa aj hroby 
jednotlivcov na miestach, kde ich zastihla smrť. Okrem hrobov 
sa zachovali aj pamätníky.

Eduard von Fransecky

Friedrich Julius Wilhelm gróf von Bose

Ludwig von Benedek

Bitka pri Lamači – prímerie



 

Katastrálna mapa Dúbravky, poloha 
pozemkov grófa M. Pálffyho, 

Katastrálna mapa Dúbravky z roku  
od Jakuba Hankócziho



 

Počas bojov sa Bratislavčania prizerali z okolitých kopcov. 
Po vyhlásení prímeria sa išli pozrieť aj s deťmi do tábora Pru-
sov, ktorí im ukazovali, ako varili obed a najmä obdivovali 
pušky – takzvané „ihlovky“, ktoré spôsobili Rakúšanom nemalé 
problémy.

Bitka pri Lamači nepatrila medzi veľké zrážky prusko-ra-
kúskej vojny, bola však najväčším ozbrojeným stretnutím tejto 
vojny na území Slovenska. Prusi v nej opäť použili Moltkem 
presadzovanú taktiku troch útočných kolón a obchvatu. Ich 
dokonalejšie pechotné pušky (zadovky) spôsobili Rakúšanom, 
najmä pri obrane Kamzíka, vysoké straty. Ako dobrý terč 
poslúžili pruským ostreľovačom biele uniformy rakúskych 
vojakov. Bitkou pri Lamači skončili vojenské akcie prusko-ra-
kúskej vojny.

Jej dôsledkom boli aj požiadavky nelojálnych maďarských 
predstaviteľov v rámci Uhorska, ktorí podporovali pruské 
vojenské snahy – na rozdiel od Slovákov – o dualistické vyspo-
riadanie monarchie. V roku  prišlo k Rakúsko-maďarskému 
vyrovnaniu, na základe ktorého zostal pre obe kráľovstvá jeden 
panovník – rakúsky cisár a uhorský kráľ v jednej osobe, ako aj 
spoločné riešenie vojenských a finančných záležitostí a spo-
ločná zahraničná politika. Hoci sa zvykol pre toto historické 
vysporiadanie používať termín – Rakúsko-uhorské vyrovnanie, 
nie je správne. Okrem Maďarov, žiadny ďalší národ v uhorskom 
súštátí nezískal totiž z tohto „vyrovnania“ nič. Správny je teda 
termín: Rakúsko-maďarské vyrovnanie.

VIII. KAPITOLA

UDALOSTI V . STOROČÍ

Prvá svetová vojna
Začiatok . storočia bol nepokojný. Rakúsko-Uhorsko malo 

problémy na Balkáne. Tie vyústili až do atentátu na následníka 
trónu arcivojvodu Ferdinanda d’Este a jeho manželku Žofiu 
Chotekovú . júna  počas ich oficiálnej návštevy v Saraje-
ve. Atentát sa stal zámienkou vyhlásenia vojny Rakúsko-Uhor-
skom Srbsku a je považovaný za jednu z príčin prvej svetovej 
vojny.

V roku  bolo v Dúbravke  domov, v ktorých žilo pri-
bližne  obyvateľov. S príchodom ťažkých časov spôsobených 
prípravou na vojnu postupne prichádzala bieda a hlad. Nebolo 
čím osiať polia, zanikali vinohrady, upadalo ovocinárstvo. Do 
tohto depresívneho obdobia prišla myšlienka bratislavského 
stolárskeho majstra Františka Tavaríka využiť krásne okolie 
Dúbravky na rekreáciu a oddych. V rokoch  –  začal 
v chotári obce realizovať výstavbu drevených chát. Neskôr pri-
budli aj vily. Pre túto oblasť sa vžilo pomenovanie „Tavaríkova 
kolónia“. Táto myšlienka a jej realizácia pomohla z najhoršieho 
aj obyvateľom Dúbravky. Bohatí mešťania si od nich kupovali 
pozemky na výstavbu svojich rekreačných chát a víl. Išlo väč-
šinou o lesy v časti chotára nazývanom „Ferenča drágy“. Vojna 
ale už bola predo dvermi.

V nedeľu ráno na sv. Annu (. júla) v roku  priniesol 



 

posol z notárskeho úradu telegram okresného úradu o na-
riadení mobilizácie. Všetci muži do tridsaťsedem rokov mali 
ihneď nastúpiť vojenskú službu. Starosta dostal mobilizačnú 
vyhlášku, v ktorej boli podrobné inštrukcie, ako sa má mobi-
lizácia v obci vyhlásiť. Vyhláška „C“ z . júla  nariaďovala 
čiastočnú mobilizáciu. Nasledovala vyhláška „A“ z . júla , 
ktorá už hovorila o všeobecnej mobilizácii a vyhláška „C I“ z . 
augusta  nariaďovala všeobecnú mobilizáciu domobrancov. 
Mobilizácia postihla mnohé rodiny, ktorých niektorí členovia 
sa domov už nikdy nevrátili. Počas rokov  –  boli povo-
lávaní muži vo veku od  –  rokov. Ešte pred vojnou odišlo 
z Dúbravky za prácou takmer  ľudí. Na ruskom, srbskom, 
talianskom a francúzskom fronte bojovalo aj  Dúbravčanov. 

Následník trónu arcivojvoda František Ferdinand d’Este s rodinouŽofia Choteková s manželom Františkom Ferdinandom d’Este



 

Z nich sa štyridsiati domov už nevrátili. Manželky vojakov, 
nakoľko stratili muža – živiteľa rodiny, dostávali od „berného 
úradu“ (daňový úrad) príspevky na rodinu, ktoré, samozrejme, 
neboli dostačujúce a ženy i deti museli ťažko pracovať na svo-
jich hospodárstvach, políčkach, aby sa uživili. Zmena nastala 
aj v obežive – peniazoch. Už začiatkom vojenského konfliktu 
zmizli z obehu zlaté peniaze, v priebehu roka  peniaze 
strieborné a napokon boli stiahnuté aj tzv. nikláky – niklové 
drobné peniaze. Boli vydávané papierové koruny a dvojkoru-
ny,  a  halierniky zo železa. Nastalo aj zdražovanie a hlavne 
všeobecný nedostatok. Boli vyčerpané zásoby, podstatný bol 
ale nedostatok potravín. Ľudia bývajúci v mestách putovali na 
dediny a zháňali potraviny – vzniklo, tzv. keťasovanie. Takéto 
ťažko pozháňané potraviny ale veľakrát zabavila na staniciach 
finančná stráž – polícia. Bol zavedený lístkový systém, kupova-
lo sa za potravinové lístky, ktoré boli pridelené rodinám. Boli to 
tzv. chlebenky, múčenky, mastenky, cukrovky, mydlenky, taba-
čenky, solenky a i. Na dedinách chodili po gazdovských a sed-
liackych domoch úradníci za asistencie četníkov a vojakov, 
ktorí rekvirovali obilie, múku pre štátne potreby. Výkupné ceny 
ale boli stanovené veľmi nízko a z toho ľudia vyžiť nemohli. 
Preto sa snažili schovávať časť obilia, múky a zemiakov, aby 
ich mohli predať načierno – dostali tak oveľa viac peňazí. Od 
júna roku  sa vykonávali súpisy osevných plôch a zásob. 
V rokoch  –  už bola veľká núdza a ľudia sa snažili pred 
prehliadkami a rekviráciami schovať čo najviac, aby zachránili 
seba a svoje rodiny. Okrem súpisov osevných plôch a zásob sa 
robili aj súpisy dobytka, slamy, sena, múky, cukru, zemiakov, 
masti, mosadzných, medených a cínových predmetov. V roku 
 vyšiel zákaz pečenia žemlí a rožkov a od roku  boli 
zavedené tri bezmäsité dni v týždni. Vyšlo dokonca nariade-
nie pre školy, podľa ktorého učitelia a deti mali zbierať a sušiť 
ostružinové a jahodové lístie na čaj pre vojakov, zbierať a sušiť 
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žihľavu pre šitie látok a zbierať tiež papier, staré železo, šatstvo, 
gumu, bielizeň.

Pre porovnanie uvádzame ceny tovaru pred vojnou a po 
nej:

Tovar rok   – 

 q raže  Kč  Kč

 q jačmeňa  Kč  Kč

 q ovsa  Kč  Kč

 q kukurice Kč  Kč

 q zemiakov  Kč  Kč

 l vína –  Kč

 l mlieka –  – , Kč

V roku  sa rozšírila zo Španielska do Európy epidémia 
nazvaná „španielska chrípka“. Postihla aj Dúbravku a okolité 
dediny. Ochorelo veľa ľudí. Dlhé vojnové roky sa podpísali aj 
na osobnom živote ľudí – a nebol to iba problém obyvateľov 
Dúbravky. Na jeseň v roku  sa prvá svetová vojna skončila. 
. októbra bola vyhlásená Československá republika. Vojaci sa 
vracali z bojísk domov. Už v novembri na Všechsvätých a na 
Dušičky prišli navrátilci z bojov do Devínskej Novej Vsi. Bolo 
uzatvorené prímerie a veľa vagónov s vojskom a zásobami bolo 
odstavených na železničnej trati pred Viedňou. Vojaci rabo-
vali vagóny so šatstvom a potravinami. Podobne sa to dialo 
na všetkých železničných staniciach. Aj na stanici v Devín-
skej Novej Vsi boli odstavené vagóny s potravinami, obuvou 
a šatstvom pre vojakov na talianskom fronte. Maďarský veliteľ 
transportu nedokázal zabrániť vyrabovaniu vagónov. V noci sa 
sem zbehli ľudia z dediny a každý sa snažil odniesť si domov 
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zásoby. Po tomto nočnom nájazde sa veliteľstvo transportu roz-
hodlo zachrániť čo ešte zostalo, naložiť vojakov a s transportom 
odísť. Výpravca sa snažil zdržať odchod transportu, nakoľko 
mal správy, že z Moravy postupuje na Slovensko české vojsko 
a československí legionári, aby Maďarov z územia Slovenska 
vytlačili. Veliteľom bol generál Josef Jiří Šnejdárek. Výpravca 
Lengyel – hlásiaci sa k maďarskému pôvodu – samozrejme 
nemal v úmysle zdržiavať transport s cieľom pomôcť tovarom 
z transportu obyvateľom Devínskej Novej Vsi, Dúbravky a La-
mača. Naopak, dúfal, že vojaci z transportu zachránia dedinu 
pred postupujúcim českým vojskom. Velitelia ale dali pokyn 
k odchodu transportu aj bez súhlasu výpravcu. Ozvalo sa nie-

koľko výstrelov. V zmätku považovali velitelia 
transport za napadnutý a dali zastaviť vlak. 
Vojaci dostali rozkaz zaujať pozície a strieľať 
na utekajúcich obyvateľov Devínskej Novej 
Vsi a medzi nimi samozrejme aj na ďalších 
z okolitých dedín, ktorí sa rabovania transpor-
tu na stanici zúčastnili. Bilancia – jeden mŕtvy, 
jeden mal prestrelené obe nohy, ďalší strelné 
poranenie nohy a asi piati utrpeli ľahšie zrane-
nia. Až keď bol staničný priestor vyprázdnený, 
velitelia vypočúvali výpravcu aby povedal, 
prečo sa na transport strieľalo. Ten ale zvie-
dol všetko na obyvateľov Devínskej Novej Vsi 
vediac, že hovoria po chorvátsky. Obvinil ich, 
že sú to všetko panslávi a treba ich všetkých 
postrieľať. Vojaci z transportu obkľúčili dedinu 
a mužov nahnali na priestranstvo pred obec-
ným domom. Tu ich mali postrieľať. Niektoré 
ženy, vidiac čo sa deje, utekali do Dúbravky 
za farárom Antonom Moyšom poprosiť ho, 
aby mužov zachránil. Farár Moyš sa podujal 
vyjednávať s vojakmi a vysvetlil veliteľom, 
že nejde o žiadnych buričov z Balkánu, ale 
domácich obyvateľov, ktorí si zachovali jazyk 
svojich predkov pochádzajúcich z Chorvát-
ska a ktorí sem prišli už v . storočí. Velitelia 
odvolali vojakov, zrušili obkľúčenie dediny, ale 
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 mužov naložili do vagónov a odviezli do Bratislavy kde ich 
uväznili. Niektorí tu pobudli štrnásť dní. Anton Moyš, farár, 
národovec, spravoval dúbravskú farnosť v rokoch  – .

. .  v skorých ranných hodinách prišli do Dúbravky 
vojaci Československých légií. Vysvitlo, že sú medzi nimi aj 
Dúbravčania, ktorí prešli do légií v Rusku, Francúzsku a Ta-
liansku. Patril k nim aj príslušník československých légií vo 
Francúzsku Štefan Kovalovský.

V roku  postavili v Dúbravke na pamiatku svojim pad-
lým v prvej svetovej vojne pamätník s menami padlých. Medzi 

padlými nachádzame súrodencov, ale aj otcov a synov, ktorí 
spoločne padli v tomto nezmyselnom vojenskom konflikte za 
„záujmy cisára pána a jeho rodiny“, ako sa vtedy nielen vážne, 
ale neskôr aj s dávkou irónie hovorilo.

Na prvú svetovú vojnu zostali v Dúbravke nielen spomien-
ky, ale aj pamiatky v podobe vojenských bunkrov, nazýva-
ných kaverny. V Dúbravke ich je osem. Kaverny sú vojenské 
bunkre (úkryty), obranné stavby z čias prvej svetovej vojny 
pripomínajúce skôr podzemnú pivničku, sklep. Kaverny boli 
súčasťou bojového opevnenia v okolí Bratislavy. Plány na ich 
vybudovanie pochádzajú zo začiatku . storočia. Podnetom 
bolo vybudovanie pevného mosta cez Dunaj s názvom „Most 
Františka Jozefa“ v roku . Išlo o strategický bod, ktorý bolo 
potrebné chrániť. V roku  vznikli na ministerstve vojny 
Rakúska-Uhorska prvé koncepcie na ochranu mosta a jeho 
okolia. Už v roku  bol pripravený generálny projekt. Jeho 
realizáciu urýchlilo zhoršenie medzinárodnopolitickej situácie 
v roku . V rámci plánovania systematickej obrany Viedne 
formou tzv. opevnených predmostí sa pristúpilo k ich budova-
niu v mestách Viedeň, Krems, Tulln, Bratislava, Komárno a Bu-
dapešť. Vybudovaniu kaverien predchádzala terénna obhliad-
ka v okolí Bratislavy. Na jej základe bol spracovaný návrh 
vybudovať bojové opevnenia – kaverny – na svahoch Malých 
Karpát v línii Devínska Kobyla – Dúbravská Hlavica – Železná 
studnička – Kamzík, ktorého autorom bol arm. gen. Ing. Fran-
tišek Škvor. Opevňovacie práce sa začali . augusta . Ich 
vedením bolo poverené „Opevňovacie stavebné riaditeľstvo“ 
(Befestigungsbaudirektion). Práce na opevnení boli ukončené 
. októbra . Zaujímavosťou je, že pri ich budovaní nebol 
k dispozícii žiadny univerzálny model. Kaverny vybudované 
v masíve Dúbravskej Hlavice patria medzi vojenské bunkre 
ťažkého typu. Na ich výstavbu bolo potrebné spojiť nielen 
odborníkov na vojenské obranné stavby, ale aj na delostre-
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lectvo, baníctvo a geografiu. Súčasťou 
kaverien boli ďalšie ženijné prekážky, ako 
kolové zátarasy, barikády, mínové polia, 
záseky a pod. Tie sa ale do dnešných čias 
nezachovali, nakoľko materiál, z ktorého 
boli vybudované, podľahol času.

Obec Dúbravka sa po vojne poma-
ly zviechala. Po voľbách do obecného 
zastupiteľstva v auguste roku  sa 
pristúpilo k rozparcelovaniu majetkov 
Mikuláša Pálffyho. V chotári obce Dúb-
ravka to bol záhon Veľká lúka o rozlohe 
 katastrálnych jutár. Z chotára Devín-
ska Nová Ves boli obyvateľom Dúbravky 
pridelené pasienky, lúky a oráčiny vo 
výmere  katastrálnych jutár.

Obec začala žiť pokojnejším životom. 
Pristúpilo sa aj k renovácii poškode-
ných historických pamiatok. Obyvatelia 
si zakladali spolky – vinohradnícky, 
ovocinársky, ale aj Konzumné druž-
stvo a vznikla aj Miestna organizácia 
červeného kríža. V roku  bola obec 
elektrifikovaná. V roku  bola dokon-
čená škola a v nasledujúcom roku bol 
spustený do prevádzky obecný vodovod 
a do obce bola zavedená telefónna linka. 
Obyvatelia Dúbravky nezabudli ani na 
svojich padlých spoluobčanov v prvej 
svetovej vojne. V roku  im postavili 
a za prítomnosti generála Jana Syrového 
slávnostne odhalili pomník. V rokoch 
 a  boli vypracované melioračné 
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projekty, postavený Dom kultúry a vybudovaná kanalizácia. 
V obci bolo prevádzkované kino, knižnica s čitárňou, ale aj 
divadelné javisko.

Väčšina obyvateľov sa venovala poľnohospodárstvu. Ďalší 
pracovali v kameňolome a vo vápenke v Devínskej Novej Vsi 
a boli zamestnaní aj v bratislavskej Patrónke. Pracovali aj v sta-
vebníctve, keď ich zamestnávali bratislavské stavebné firmy 
a závody.

To už sa ale pomaly schyľovalo k ďalšej tragickej udalosti, 
ktorá dopadla nielen na obyvateľov Dúbravky, či Bratislavy, 
ale následne postihla celú Európu a celý svet. Svet sa ocitol na 
prahu druhej svetovej vojny.

Dúbravka a druhá svetová vojna
. marca  bol pod dohľadom nemeckej ríše a s jej 

garanciami vyhlásený samostatný Slovenský štát. Predstavitelia 
Slovenského štátu museli súhlasiť s ústupkami, keď museli pre-
pustiť južné územia Maďarsku a ustúpiť museli aj nemeckým 
požiadavkám ohľadom Záhoria. A tak . marca  o . hodi-
ne bola doručená na žandársku stanicu vyhláška, podľa ktorej 
Lamač a Dúbravka sa stali súčasťou Veľkonemeckej ríše. O . 
hodine asi  nemeckých vojakov obsadilo Lamač a ďalšie jed-
notky sa sústredili na obsadenie ďalších záhorských obcí. V no-
ci na . marca bola nemecká posádka v Lamači zosilnená a pri 
železničnej stanici bol umiestnený protitankový kanón s úlo-
hou strážiť cestu Lamač – Bratislava. . marca sa nemecké jed-
notky posunuli na hranice chotára Lamač – Bratislava a zaujali 
palebné pozície. Boli odzbrojení žandári a členovia Hlinkovej 
gardy. Nemci pozastavili aj železničnú dopravu, ktorú obnovili 
na ďalší deň. Nemci tu postavili aj svoju finančnú stráž, ktorá 
prevádzala pasovú kontrolu.

Po podpísaní dohody s Veľkonemeckou ríšou . marca  
bolo Záhorie vyhlásené za ochranné pásmo (Schutzzone). Už 
o dva dni vymenili nemeckých vojakov členovia jednotky SS, 
ktoré tu pôsobili do . marca. Členov jednotky SS potom 
vymenili jednotky pohraničnej stráže, ktoré v Lamači zotrvali 
do . apríla . Záhorie malo teda podľa pôvodných nemec-
kých plánov pripadnúť Nemeckej ríši, ale na základe dohody 
z . marca sa v ríši zo Záhorských obcí ocitla iba Petržalka 
a Devín, ktoré mali pre Nemecko strategický význam. Boli 
súčasťou Nemeckej ríše až do skončenia druhej svetovej vojny.

S blížiacim sa koncom vojny začali Nemci opevňovať Brati-
slavu a okolie. Medzi strategické mimobratislavské body patrili 
aj Lamač, Dúbravka a Devínska Nová Ves. . októbra  sa 
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do Lamača nasťahovala nemecká jednotka, ktorá riadila opev-
ňovanie. Opevňovacie práce však prebiehali pomaly nielen 
v Lamači, ale aj v iných častiach Bratislavy. Nemecká armáda 
ustupovala zo svojich pozícií. . apríla sa k Bratislave priblížili 
jednotky Červenej armády. Hlavná ústupová trasa nemeckých 
jednotiek viedla z Bratislavy na západ, teda cez Lamač a Dúb-
ravku. . – . apríla ustúpili hlavné sily a zostali iba jednotky, 
ktoré kryli ústup hlavných síl nemeckej armády a deštrukčné 
jednotky.

. apríla sa do Lamača presunulo nemecké delostrelectvo 
a do nasledujúceho dňa odstreľovalo Bratislavu. Potom sa 
stiahlo. Nasledujúceho dňa – . apríla  o . hodine sa 
v Lamači objavila prvá hliadka Červenej armády. Nemecké 
delostrelectvo z Devínskej Novej Vsi a Dúbravky odstreľova-
lo Lamač. Boj prebiehal až do ranných hodín nasledujúceho 
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dňa. Ráno . apríla  obsadila Červená armáda Bratislavu 
a okolité obce. Vojna sa tým pre Bratislavu a okolie skončila. Pri 
oslobodení Dúbravky . apríla  padlo  vojakov Červenej 
armády, ktorí tu boli aj pochovaní. O rok ale boli exhumovaní 
a pochovaní na Slavíne.

Po skončení vojnového besnenia prišiel čas hojenia rán a bu-
dovania povojnovej Československej republiky.

Potvrdením postavenia Bratislavy ako hlavného mesta aj po 
skončení druhej svetovej vojny bola nastolená otázka jej územ-
ného rozšírenia. Potrebe vzniku tzv. Veľkej Bratislavy sa pripi-
soval veľký význam a posudzovala ju na tento účel menovaná 
komisia. Na základe vyhlášky Úradu vlády č. / bolo 
nakoniec rozhodnuté o pripojení Petržalky, Prievozu, Lamača, 
Dúbravky, Devína, Rače a Vajnôr k Bratislave s právnou účin-
nosťou od . apríla .

Päťdesiate roky . storočia
Po komunistickom prevrate v roku  sa vlády v Česko-

slovensku ujala Komunistická strana Československa. Začal boj 
proti všetkému a všetkým, nielen proti predstaviteľom buržoáz-
neho režimu, ale aj majiteľom pôdy, roľníkom, maloroľníkom, 
malopodnikateľom, remeselníkom, ktorí boli označovaní za 
vykorisťovateľov robotníckej triedy.

AKCIA „B“ – Vysvetlime si, čo sa skrývalo pod týmto 
stručným názvom. . februára  bola Povereníctvom vnútra 
vypracovaná tzv. „Akcia B“, ktorej cieľom bolo vysťahovanie 
buržoáznych a nespoľahlivých elementov z miest na vidiek. 
„Akcia B“ zasiahla mnohých funkcionárov nekomunistických 
strán, továrnikov, podnikateľov, živnostníkov, statkárov a slo-
venskú inteligenciu. „Akcia B“ prebiehala až do roku .

Bolo to teda vysídľovanie nežiaducich osôb z miest. Takéto 
osoby aj s rodinami boli nútené opustiť svoj byt či dom (pri-
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čom nežiaducimi sa mohli stať aj preto, že ich majetok – dom, 
či byt „padol do oka“ niektorému straníckemu funkcionárovi). 
Presťahovať sa museli do často nevyhovujúcich bytov v pri-
kázanom mieste pracoviska a bydliska. Toto vysídľovanie, či 
presťahovávanie ľudí sa netýkalo iba Bratislavčanov, hoci práve 
Bratislava sa stala akýmsi epicentrom tejto barbarskej akcie. 
Vysťahovávanie zasiahlo aj okolie Bratislavy a prakticky všetky 
krajské a okresné mestá. „Akcia B – mnohí si to môžu popliesť 
s rovnomenným filmom, v ktorom československé policajné 
jednotky bojujú na území ČSR proti skupinám Banderovcov.“ 
(Akcia B – Bandera). Spomínaný Bandera, celým menom Ste-
pan Andrijovyč Bandera, sa narodil . januára  v Staryj 
Uhryniv, Rakúsko-Uhorsko, dnes Ukrajina. Bol to ukrajinský 
politik. V rokoch  –  patril k vodcom ukrajinského 
národného hnutia na západnej Ukrajine. Bol hlavou Organi-
zácie ukrajinských nacionalistov (OUN) a neskôr i Ukrajinskej 
povstaleckej armády, ktorá po druhej svetovej vojne bojovala za 
vytvorenie Ukrajinského štátu. V roku  na pôde OSN žiadal 
Sovietsky zväz neúspešne o jeho vydanie. V roku  sa Ban-
dera pre opozíciu vo vlastných radoch hodlal vzdať funkcie, no 
bol opätovne zvolený za hlavu OUN. Neskôr žil v exile v Mní-
chove v Západnom Nemecku. . októbra  bol zavraždený 
agentom KGB Bogdanom Stašinským pomocou kyanidu.

„Akciu B“ v . rokoch vyhlásili komunisti. Ako sme spome-
nuli, bola zameraná hlavne na veľké mestá a postihovala býva-
lých tzv. kapitalistov, podnikateľov, živnostníkov, súkromníkov, 
príslušníkov buržoázie, nie ani snáď preto, že by komunistom 
akosi vadili. Veď v tom čase im vlastne všetko odňali, znárodnili, 
takže tí ľudia už nevlastnili nič. Až na – domy a byty, v ktorých 
spolu so svojimi rodinami bývali. Tie boli zároveň príčinou ich 
ďalších perzekúcií. Súdruhovia jednoducho potrebovali pre 
svojich ľudí byty – a nie hocijaké. Vieme, že akútny nedostatok 
bytov bol aj počas budovania rozvinutej socialistickej spoloč-
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nosti, nieto ešte tesne po vojne. Jednoducho potrebovali byty 
pre svoje kádre, robotníckych riaditeľov, funkcionárov strany, 
príslušníkov polície, armády a pod. Na Národných výboroch 
boli postupne vytypovaní ľudia a ich rodiny, ktorých z veľkých 
miest jednoducho presunuli do odľahlých častí republiky. 
Komunisti mali v úmysle uvoľniť v Bratislave  bytov pre 
svoje perspektívne kádre, aparátčikov, ktorých sem sťahovali 
z celej republiky. Z lukratívnych bytov v meste muselo odísť 
veľa ich majiteľov, ktorí sa previnili iba tým, že boli podnika-
teľmi, živnostníkmi, alebo aj vedeckými pracovníkmi. Do  
hodín museli svoje byty i s rodinami opustiť a boli presťahovaní 
do dedín na juhu, či severe Slovenska. Takto boli vysťahované aj 
dúbravské rodiny. Boli to rozsudky bez súdov, strojom popísané 
správy s množstvom gramatických chýb, ktoré odsudzovali ľudí 
na stratu domova.

Niektoré vyprázdnené domy po vyhnaných Dúbravčanoch 
boli použité pre zabezpečenie násilnej kolektivizácie a na iné 
potreby vtedajšieho režimu. Ďalšou tragédiou Dúbravčanov 
však bolo aj to, že o ich násilnom vysťahovaní nerozhodovali 
cudzí ľudia, ale vlastní rodáci. Po rokoch vyhnanstva sa v ne-
skorších časoch zmierňovania politických pomerov vyhnaní 
Dúbravčania postupne vracali naspäť do Dúbravky. Zbedačení 
na duši, tele i majetku, si postupne začali obnovovať svoju pre-
rušenú kontinuitu v rodnej obci. Niektorých v dôsledku vytr-
pených strádaní opustilo zdravie. Dôsledok prežitých útrap 
ich poznačil na celý zvyšok života a viacerí sa ani návratu do 
rodnej obce nedožili.

Dúbravskí richtári a starostovia
Prvým známym dúbravským richtárom bol Joachim Milos-

sovits (Zámoravkin). Jeho podpis nachádzame pod ustanove-
niami dúbravského urbáru v roku . Na ďalšej listine dato-
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vanej rokom , ktorou Dúbravčania ustanovujú plat svojmu 
prvému farárovi Ignácovi Navrátilovi, je podpis starostu Pavla 
Martanovitsa, ôsmich prísažných a notára. Na začiatku . sto-
ročia bol richtárom obce Bartolomej Zselermaoyes (Žernovič). 
V ťažkých revolučných meruôsmych rokoch ( – ) bol 
richtárom Matúš Mikletič. Po ňom v roku  zasadol do 
richtárskeho úradu Ján Lučanič, ktorý musel ustáť spolu s oby-
vateľmi Dúbravky pohnuté časy prusko-rakúskej vojny, požiare, 
mor dobytka i cholerovú nákazu. V roku  sa stal richtárom 
Michal Granec. V rokoch prvej svetovej vojny bol v richtár-
skom úrade Michal Lučanič. Po vyhlásení Československej 
republiky v roku  bolo vo voľbách v roku  zvolené prvé 
zastupiteľstvo a starostom sa stal Ján Zajíček, otec dvoch synov, 
ktorý tragicky zahynul počas orby. Po ňom sa úradu ujal Vin-
cent Granec, ktorého vystriedal Nikodém Husák. V roku  
bola funkcia starostu zverená Ignácovi Šimečkovi ( – ). 
V rokoch  –  viedol obec Michal Lučanič. Od roku  
až do roku  bol starostom Martin Granec. Po tomto roku 
bol komisárom obce ustanovený Peter Lučanič.

Hneď po oslobodení prevzal správu obce Revolučný národ-
ný výbor, ktorý pôsobil do . mája , keď bol zvolený prvý 
Miestny národný výbor v obci. Mal osemnásť členov. Jeho 
predsedom sa stal Martin Granec a podpredsedom bol Viktor 
Sedlák. . apríla  bola obec pripojená k Bratislave a v ďal-
šom období nemala vlastnú samosprávu. Toto sa zmenilo po 
revolúcii roku . V roku  bola v prvých slobodných 
voľbách dúbravská samospráva obnovená. Jej prvým starostom 
sa stal Ján Rössel, ktorý túto funkciu zastával do roku . Po 
ňom bol v rokoch  –  zvolený Otto Riesz. Po ďalších 
voľbách sa na dve volebné obdobia stal starostom Peter Polák. 
Počas rokov  –  bol starostom Ján Sandtner. Od roku 
 je starostom Dúbravky Martin Zaťovič.
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Názvy Dúbravských chotárov
I v dnešnom názvosloví sa premieta toponymia, ktorú utvá-

rali pôvodní obyvatelia Dúbravky. Označovali chotáre, pasien-
ky, lúky názvami, ktoré boli typické pre tú-ktorú lokalitu. Názvy 
sú väčšinou chorvátske – poukazujúce na svojich pôvodcov, 
ktorí sa tu usadili v priebehu . storočia.
Podvornicze (Podvornice): označovali tak pomerne rozsiahle 
polia, spojené s dedinou poľnou komunikáciou.
Konopne Dyli (Konopné Diely): záhony, slúžiace k pestovaniu 
konope. Podľa veľkosti záhonu možno usúdiť, že konope sa 
pestovalo vo veľkom rozsahu.
Dluhe Dyli (Dlhé Diely): záhon sa rozprestieral od Dúbravky 
až k lamačskému chotáru, paralelne so záhonom Podvornice.
Dubravčice: tento názov nesú dva záhony v dúbravskom 
chotári. Dubravčice A (nad záhonom Krčace horni) 
a Dubravčice B (za Dlhými dielmi).
Krčace horni (Horné Krčace): susedil so záhonom 
Dubravčice A.
Brižite: nachádzal sa v blízkom susedstve chotára Devínskej 
Novej Vsi.
Glavicza (Glavica): Záhon sa nachádzal nad dedinou.
Hloži a Bukovina: susedili so záhonom Glavicza.
Pri Statui: názov bol odvodený zrejme od sochy, ktorá tu 
stála.
Lamenicze: (Lanenicze?) Podľa niektorých výkladov chotár 
dostal názov podľa toho, že sa tu pestoval ľan, ale jestvuje 
názor, že tu sa chotár „lámal“.
Wazsmene Drazsicze (Viazmene Dražice): Viazma je po 
chorvátsky veľká noc, názov teda znamená veľkonočné 
cestičky, pretože sa tu na jar zbierali bahniatka.

Sztrni Bok (správne Strmý Bok): záhon mal prudký sklon.
Ferencsa Draga (Ferenča Draga): Františkova (poľná) cesta.
U bilej Studenki: záhon, na ktorom bola studnička.
Záhon Nad a Pod Steinbruchem: Nad a pod kameňolomom.
Mali Hust: asi malý húšť, t.j. chotár porastený hustým krovím.
Mikina Draga: chotárna časť, kadiaľ viedla „Mikinova cesta“.
Lowrencina Draga: boli tu lány, či záhony menšieho rozsahu.
Laurincova cesta.
Krči pri Dyloch: okrem názvu (Klče) záhonu ukazuje zároveň 
na jeho polohu.
Lackova Draga: časť chotára, nazvaná po istom Lackovi, 
zrejme po mužovi, ktorý túto časť chotára zúrodňoval.
Kröy: záhon s vinicami, kde bol pôvodne les. Vinice sa 
zakladali „kreovaním“ – vysádzaním viniča v pásme po 
vyklčovaných stromoch.
Dyli: Diely, názov širokých a dlhých polí, zvyčajne 
najúrodnejšia časť chotára, preto bola podelená všetkým 
osadníkom. Z toho aj názov záhonu „diely“.
Pri Cihelni: Na hranici Karlovej Vsi a Dúbravky, nachádzala 
sa tu stará poľná tehelňa, odkiaľ stavebníci z Dúbravky ťažili 
hlinu na výrobu tzv. surových tehál, čiže „váľkov“ používaných 
na stavbách.
Krčace dolni: tzv. dolné klčoviská, prezrádzajúci spôsob 
zúrodňovania polí spojený s klčovaním chotára.
Gati: Nesprávny výklad hate. Išlo skôr o vinohradnícke 
príbytky, hajlochy.
Lugy ( Luhy): označuje lúčne porasty, používané na 
pestovanie sena pre dobytok.
Pod Rozáliu: pod Rozáliou, chotár pod lamačským 
kostolíkom, zasväteným sv. Rozálii.
Za Lugy (Za luhy – Záluhy): za lúkami.
Lučice: Lúčky, malá časť chotára vhodná na prípravu trávnych 



 

porastov. Názov Lučice sa v dúbravskom chotári vyskytuje 
viackrát. Podľa iného výkladu oddeľovali, „lúčili“ jednotlivé 
polia.
Zeleni Zahrady: označoval polia, na ktorých pestovali 
Dúbravčania zeleninu.

IX. KAPITOLA

Bývanie, zvyky, obrady, obyčaje
Obce v okolí Bratislavy sú typické svojou starou ľudovou 

architektúrou. Ide o typ tzv. radových dedín, v ktorých sú domy 
situované po oboch stranách cesty štítmi obrátenými do ulice. 
Takáto tradičná zástavba je charakteristická pre staršie slovan-
ské osídlenie. Je známa už zo . – . storočia po Kr., teda z ob-
dobia, keď na našom území vznikali prvé staroslovenské osady. 
Osvedčený spôsob radovej zástavby pokračoval aj v ďalších 
storočiach. Boli snahy spájať tento druh stavieb s nemeckou 
kolonizáciou Bratislavy a okolia, ktorá sa začala v . storočí. 
Dnes ale vieme, že už v . – . storočí boli takto stavané staré 
staroslovenské obce a s nemeckou kolonizáciou nemajú nič 
spoločné.

Po prírodných, či vojnových katastrofách, alebo po epidé-
miách vždy nastal pohyb obyvateľstva. Na opustené a zničené 
územie prichádzali cudzí presídlenci a nie inak tomu bolo 
aj v Bratislave a jej okolí. Stalo sa tak aj v priebehu . – . 
storočia, keď sa presídlenci usadzovali v opustených domoch 
osád a dedín v okolí Bratislavy. Nevytvárali teda iné, nové typy 
stavieb domov, na aké boli zvyknutí zo svojho pôvodného 
prostredia. Pokračovali v intenciách západoslovenskej ľudovej 
kultúry. Vytvorila sa kontinuita medzi ľudovým staviteľstvom 
pôvodného obyvateľstva a presídlencov, ktorí túto ľudovú 
kultúru prijali. Toto platí o Slovákoch (Slovenoch) a hlavne 
o Chorvátoch, ktorí sa usadili v okolí Bratislavy. Uplatňovali 
a uprednostňovali tradičné typy nabíjaných domov. Bola to 

Katastrálna mapa Dúbravky s chorvátskymi názvami záhonov z konca . storočia



 

nielen časovo, ale aj finančne výhodná stavebná technika. Tento 
spôsob stavania si osvojili aj Chorváti a preto dnes už nie je 
možné zistiť kto bol staviteľom jednotlivých objektov. Rozdiely 
sú iba v pomenovaní jednotlivých priestorov v dome. Podobne 
to vnímame aj v toponymii, názvosloví chotárov dedín. Týmto 
poznaním dokážeme vierohodne identifikovať spoločenstvo, 
ktoré sa na rozvíjaní a skultúrňovaní podieľalo.

Dúbravka a jej okolie je bohaté na archeologické nále-
zy aj zo staroslovanského obdobia zo . – . storočia. Sú to 
pohrebiská v Devínskej Novej Vsi, pri Devínskom jazere, či 
v okolí Botanickej záhrady. Staré slovanské osídlenie sa našlo 
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aj v okolí Devínskej Novej Vsi – čo bolo logickým vyústením 
po náleze pohrebiska, ale aj v Záhorskej Bystrici, v Dúbravke 
a v Lamači.

I v súčasnosti zachovaná väčšina chotárnych názvov svedčí 
o tom, že na ich tvorbe sa podieľali presídlenci z Chorvátska. 
Zžili sa s prostredím a postupne prebrali a prispôsobili svo-
jej pôvodnej ľudovej kultúre slovenské – záhorské špecifiká 
ľudovej kultúry. Dúbravský chotár hraničil s chotárom Lamača 
a čiastočne i s poľami, ktoré obhospodarovali nemeckí osad-
níci. Zachoval sa názov časti chotára „Nemecké Nápojisko“ – 
Nemecké napájadlá, ležiace v susedstve záhonu „Wazmene 
Dražice“ a tiež „U Bílej Studenki“. Boli to názvy častí chotárov, 
kde sa nachádzali pastviská pre dobytok a zároveň miesto, kde 
nemeckí pastieri dobytok napájali.

V Dúbravskom chotári sa nachádzalo aj miesto, z ktorého 
obyvatelia „ťažili“ surovinu na stavbu, či opravu svojich domov. 
Záhon mal názov „Pri Cihelni“. Z tohto zdroja sa stavali obytné 
domy, maštale a hospodárske budovy. Už sme spomenuli tech-
niku stavieb tzv. nabíjaním.

Oproti dreveným stavbám mala nesporne výhodu, hlavne 
v období tureckého nebezpečenstva, keď častým javom bolo 
vypálenie osád a dedín. Technika stavieb z hliny sa osvedčila. 
Boli stavané nabíjaním – z hlinených „váľkov“ spevnených 
slamou. Strechy boli pokryté slamou, ktorá síce bola horľavá, 
ale domy boli predsa len bezpečnejšie a odolnejšie proti ohňu 
ako stavby postavené komplexne z dreva. Z dôvodu nedostatku 
dreva a jeho vysokej ceny sa prestali zhotovovať drevené stav-
by. Od polovice . storočia ich nahradili práve nabíjané stavby 
z hliny. Neskôr sa stavalo z pálených tehál, stavby boli odolnej-
šie a tým aj kvalitnejšie. Neďaleký kameňolom sa v priebehu . 
storočia stal zdrojom stavebného materiálu nielen pre mestské 
stavby, ale aj domy obyvateľov z okolitých dedín. Zozačiatku 
sa kombinoval s nepálenou tehlou, ktorá bola počas výroby 
spevňovaná slamenými plevami, ale neskôr sa stavalo už iba 
z kameňa.

Dedinský dom – nielen v Dúbravke, ale aj v okolitých 
obciach, mal identickú priestorovú stavbu. Bol trojpriestoro-
vý s klasickým členením – pitvor, predná izba a zadná izba. 
Jazykové termíny boli zaužívané podľa etnickej príslušnosti 
obyvateľov domu. U Chorvátov bolo pomenovanie: vježa – 
vstup – vchod, prednú izbu nazývali – hizba (hiža), hizbetka 
(izbetka) nazývali menšiu zadnú izbu, ktorá sa využívala ako 
komora, zásobáreň. Vježa – sieň – bola centrálne vykurova-
ným priestorom. Predná izba tvorila hlavný priestor domu, 
kde prebiehal život celej rodiny. Okná boli menšie, aby sa udr-
žalo teplo v dome a naopak v lete, aby bolo príjemne chladno. 
Keď sa rodina rozšírila, prestavali zadnú izbu alebo pristavali 
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komoru. Za komorou už boli hospodárske stavby, maštale 
a chlievy. Tieto ľudové stavby mali jeden charakteristický 
prvok, ktorý sa nazýval „výpustek“ – alebo „výstupek“. Bol 
vytvorený okolo hlavného vchodu do domu a mal ochrannú 
funkciu. Stal sa súčasťou domu ešte v časoch, keď pokrývali 
domy slamou – chránil obyvateľov pred dažďom, snehom a aj 
ohňom.

S kultúrou bývania úzko súvisela aj kultúra zvyková, oby-
čajová. Nakoľko tu žili ľudia kresťanského vierovyznania, 
v dome bolo zvykom mať malý rodinný oltárik, alebo sväté 
obrazy a kríž. Udržiavanie pôvodných kresťanských zvykov 
a tradícií bolo synonymom dedinskej kultúry a súčasťou života 
miestnych obyvateľov. Do pôvodne prinesených chorvátskych 
zvykov a obyčají postupne presakovali záhorské tradície. Teda 
podobne, ako tomu bolo pri pôvodných tradičných krojoch 
a oblečení, ktoré sa postupne prispôsobili slovenskému – záhor-
skému typu ľudového oblečenia.

V kresťanskom kalendári sú uvedené rôzne sviatky, ktoré 
ľudia svätili, či oslavovali podľa regionálnych zvyklostí. V kaž-
dom regióne sa vyskytovali odlišnosti vo zvykovej, obyčajovej 
kultúre, ktoré ju spestrovali, obohacovali. Nie inak tomu bolo aj 
v Dúbravke. Priblížime si niektoré zvyky tak, ako sa zachovali, 
či už v písanom, alebo v hovorenom slove.

Sv. Martin – (. november) Prinášal prvú snehovú pokrýv-
ku (Martin na bielom koni). V dedine bolo zvykom, že pastier 
spolu so ženou chodili do domov s brezovými prútmi a vin-
šovali: „Vinšujem vám toho svatého Marcina, abi ste mjeli tolko 
statečku kolko je na tomto prúce lístečkú, abi vám dal pán Boh 
zdraví, sčascí, a po smrci královstvo nebeské“.

Žena niesla putňu, do ktorej za vinše dostávali tzv. výslužku 
v podobe potravín. Na sviatok sv. Martina pastier tiež chodil 
po dedine trúbiac na kravskom rohu spieval: „Stádo, stádo 
pastírové“...

Sv. Katarína – (. november) Bolo to obdobie blížiaceho 
sa Adventu, ktorý predznamenával pôstne obdobie. Pretrvá-
vali ešte predkresťanské tradície, keď mládenci v Dúbravke 
po zotmení plieskali bičmi. Hlukom mali zastrašiť zlé sily, 
démonov, ktorí – ako sa verilo – škodili ľuďom, dobytku, ale aj 
hospodárstvu.

Sv. Mikuláš – (. december) Odpradávna sa spájal s vierou 
v bohatstvo. Skupinky chlapcov sa prezliekli za sv. Mikuláša, 
čertov a anjelov a chodili po dedine strašiť zlé a obdarovávať – 
či pochváliť dobré deti.

Dúbravský dom



 

Sv. Lucia – (. december) Stará predkresťanská tradícia nies-
la so sebou čaro nepoznaného, ktoré odpradávna lákalo ľudí 
poznať, čo ich v budúcnosti čaká. Chlapi od Lucie do Vianoc 
zhotovovali drevený stolček, ktorý mal podľa tradície čarovnú 
moc. Kto si naň počas polnočnej sv. omše sadol, mohol vidieť 
strigy z dediny, ktoré stáli otočené k oltáru chrbtom. Nesmel 
si ale zabudnúť zo sebou vziať vrecko s makom. Cestou z kos-
tola domov sa nesmel obzrieť a musel sypať mak na cestičku, 
ktorý zasa museli strigy zbierať. Ak by to neurobil, strigy by ho 
chytili a roztrhali. Na sviatok sv. Lucie sa dievčatá obliekli do 
bielych plachiet, zamúčili si tvár a v ruke držali husie krídlo, 
ktorým vymetali kúty v domoch, ktoré navštívili. Alebo mali 
aj varechu ktorou udreli každého, kto sa im nevyhol. Dievča-
tá – Lucie – nerozprávali, ani nespievali, boli nemé. Pohybovali 
sa rýchlo a nosili so sebou krížik, alebo sošku svätého, ktorú 
dali po príchode do domu domácim pobozkať.

Vianoce – (. december) Vždy patrili medzi najkrajšie 
sviatky roka. Predchádzala im dlhšia príprava. U učiteľa v de-
dine sa piekli vianočné oblátky a deti ich roznášali do každého 
domu. Od domácich dostávali nielen peniažky, ale aj naturálie 
pre učiteľa. Na Štedrý deň ženy a dievky pripravovali štedrú 
večeru. Piekli, varili a pripravovali vianočný stromček. Muži 
zatiaľ kŕmili statok a starali sa o hospodárstvo. Zvláštna pozor-
nosť sa venovala štedrovečernému stolu. Na stole nesmelo nič 
chýbať nakoľko sa verilo, že hojnosť na štedrovečernom stole 
predznamenáva aj bohatý rok, zdravie a šťastie v rodine. Veštilo 
sa z jabĺčka, orechov, lialo sa olovo. Po štedrej večeri sa vybrali 
mládenci, dievčatá, deti spievať po dedine pod oknami. Vinšo-
vali šťastie, zdravie, Božie požehnanie. Spievali nábožné piesne 
a koledy. Starší chodili k susedom zavinšovať šťastné, pokojné 
a požehnané sviatky. Takto sa navzájom navštevovali od večere 
až do polnočnej sv. omše. Po dedine chodil aj obecný pastier 
spolu so ženou, plieskal bičom, trúbil na kravskom rohu a vin-

Sviatok Božieho tela

Dožinky



 

šoval. Gazdinky ho obdarovali peniazmi, hojnosťou potravín, 
ktoré pastierova žena ukladala do putne. Starší Dúbravčania si 
na Vianoce a Nový rok aj vinšujú v chorvátskom nárečí:

Vinšujem vám ovje stare božite, ovo novo ljeto,
da bi vám cvalo rodilo,
vinska guora vinom, pole žitkom,
dvor dobitkom,
hiža dobrím zdravlem,
da bi vás od najmeňega do najstarega
glava nepobolila, a po smrti dušno spaseni.
Fašiangy – Obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy 

nazývame Fašiangy. Bolo to obdobie veselosti, zábav. V tomto 
období sa konalo najviac svadieb. Najveselšie ale boli posledné 
fašiangové dni. Mládenci sa prezliekli za maškary a za sprievo-
du zvoncov a harmoniky chodili po dedine a spievali. Gazdiné 
im dávali do koša poživeň, vajíčka a na ražeň, alebo šabľu napi-
chovali slaninu. Mládenci ich zato vytancovali. Posledný fašian-
gový deň pred Popolcovou stredou po sprievode maškár bola 
v krčme aj posledná zábava. Trvala do polnoci, kedy obradne 
pochovali basu. Nastal čas pôstu, keď sa nekonali žiadne zábavy, 
svadby, ale doma v rodinnom kruhu sa stretli domáci a spievali 
nábožné piesne.

Veľká noc – Po Vianociach sa zaraďovala k najväčším kres-
ťanským sviatkom. Na Kvetnú nedeľu sa vybrali deti vinšovať 
po rodine so zelenými vetvičkami. Veľkonočný pondelok bol 
sviatok, na ktorý sa tešili hlavne mládenci. S korbáčmi uple-
tenými z brezových prútikov chodili šibať a polievať dievčatá. 
Večer bola zábava. V Dúbravke to nebolo zvykom, ale v iných 
regiónoch vítali jar pálením Moreny (Marmurieny), čím skon-
covali so zimným obdobím.

Tradičnými sviatkami boli aj dni sv. Juraja, sv. Marka, či sv. 
Jozefa. Mládež sa veselila a oslavovala a nielen mládež samo-Výstava čerešní
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zrejme. Pastieri vyháňali na pašu ovce, dobytok, svätili sa ozi-
miny a čistili studničky. Dodnes udržiavaným zvykom je sta-
vanie mája. Pred . májom počas noci stavali mládenci svojim 
vyvoleným pred dom máj. Dnes sa stavia veľký máj, obyčajne 
pred budovou miestneho úradu, ale kedysi ho stavali pred 
richtárovým domom. Večer nasledovala prvomájová zábava, 
počas ktorej hrala dychová hudba. V Dúbravke bola v mesiaci 
máji – júni tradícia čerešňovej slávnosti, počas ktorej mládež 
spievala a tancovala.

Božie telo – sviatok najsvätejšieho Kristovho tela a krvi – 
slávi sa vo štvrtok po sviatku sv. najsvätejšej Trojice. Dedina 
bola slávnostne vyzdobená kvetmi. Dominovali štyri oltáre 
orientované na štyri svetové strany. Procesia s kňazom a veria-
cimi sa za spevu nábožných piesní sprevádzaných dychovkou 
pohybovala postupne od jedného oltárika k druhému.

Žatva a dožinky – nielen z Dúbravky, ale aj z okolitých dedín 
chodili ľudia okrem svojich políčok na žatvu aj do Rakúska. Po 
úspešnej žatve nasledovala Dožinková slávnosť. Bol pripravená 
veľký dožinkový veniec upletený z obilia. Ten odovzdali kro-
jovaní ženci a žnice hospodárovi, ktorý si ich uctil a pohostil. 
Veselili sa za spevu piesní, prednášali sa vinše. V dúbravke 
sprevádzal veselie harmonikár na heligónke za sprievodu 
bubna. Niekedy pozvali dychovku z Devínskej Novej Vsi.

Svadba – aj v Dúbravke to bol slávnostný, dôstojný obrad, 
ktorý patril k najvýznamnejšej udalosti v živote dvojice mla-
dých ľudí uzatvárajúcej manželstvo. Svadobným obdobím boli 
fašiangy a jeseň, keď bolo po žatve a úroda bola pod strechou. 
Pred samotným svadobným obradom prebehli v kostole na sv. 
omši po tri nedele cirkevné ohlášky. Nasledovalo odovzdáva-
nie svadobných darov, vitie vencov, ozdobovanie svadobného 
stromčeka, čo sa samozrejme neobišlo bez spevov. Medzi naj-
krajšie a aj najdojímavejšie svadobné piesne patria rozlúčkové, 
ktoré spievajú družičky, priateľky a rovesníčky nevesty. Takou 

je aj pieseň: „Zbohem ťi už marni svete“ ktorá patrí k najkraj-
ším. V minulosti svadba trvala tri dni a odbavovala sa súčasne 
v dome ženícha a v dome nevesty. V Dúbravke sa svadba a sva-
dobné zvyky udržali do polovice dvadsiateho storočia. Zaužíva-
né svadobné zvyky, piesne, vinše a scénky majú svoju tradíciu 
a niektoré sa zachovávajú dodnes. Patrí medzi ne aj scénka 
s nepravou nevestou, známa u všetkých indoeurópskych náro-
dov. Jej pôvodným zámerom bolo oklamanie démonov, aby 
neuškodili pravej neveste. Najviac piesní sa odspievalo pri 
svadobnom stole. Okrem piesní, v ktorých sa spievalo o sva-
dobnej hostine, kuchárkach, predložených jedlách, o družboch 
a družiciach, boli veľmi obľúbené rozsiahle balady. Vznikali ako 
odozva na sociálne rozdiely, ktoré boli častou prekážkou lásky 
dvoch mladých ľudí. Spievali sa aj piesne o víne. V Dúbravke 
sa takýto text spieva na melódiu: „Kopala studienku“. Na svad-
be sa spievali aj ľúbostné piesne, zádumčivé, ale hlavne veselé 
a žartovné.

Hody – v Dúbravke kedysi bývali dvakrát ročne – tzv. „malé” 
na veľkonočný pondelok, ako pripomienka posvätenia chrámu 
Zmŕtvychvstania pána a „veľké” . septembra na deň sv. Kozmu 
a Damiána. V pamätnej knihe Dúbravky sa píše, že „na hody 
prichádzalo veľa mladých i starých zo susedných obcí, Lamača, 
Devína, Novej Vsi, Záhorskej Bystrice a Karlovej Vsi“. Hody 
vraj bývali veselé a neraz sa počas nich strhli aj bitky. Podľa 
pamätníkov raz dokonca jedného „prespolného” chceli spustiť 
uviazaného za nohy dolu hlavou do Horanskej studne, lebo 
prejavoval príliš okatý záujem o miestne dievčence. V ostat-
ných rokoch sa hody konajú raz ročne – okolo sviatku svätých 
Kozmu a Damiána, cez víkend po . septembri. „Veľké“ hody 
v Dúbravke v podstate splynuli s dožinkami, čoho dôkazom by 
mohol byť veniec so strapcami hrozna, ktorý sprievod doviezol 
od domu kultúry na Žatevnú ulicu do historickej Dúbravky. 
Symbolika aktu pripomína chvíle, keď úroda bola konečne pod 
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strechou, sýpky plné a nastával čas honosných osláv. Nesmel 
chýbať umelecky zostrojený a spletený veniec z obilia. Vinše, 
piesne, často žartovného charakteru, sa ozývali ešte dlho do 
noci. Hodový sprievod a slávnostná svätá omša sú neodmys-
liteľnou súčasťou duchovného rozmeru hodov. V posledných 
desaťročiach sa program dúbravských hodov už tradične odo-
hráva na dvoch miestach. Najväčší nápor býva pred domom 
kultúry, kde je program určený pre mladšie vekové kategórie. 
Na pódiu v starej Dúbravke vystupujú skupiny určené pre tých 
skôr narodených. Hody vrcholia tradičnou hodovou zábavou.

X. KAPITOLA

Školstvo, rímsko-katolícka cirkev, kultúra, šport

Školstvo
Prvou školskou budovou v Dúbravke bol dom stojaci neďa-

leko kostola sv. Kozmu a Damiána, ktorý pôvodne vlastnil 
Štefan Šteo. Kúpil ho od Petra Ondriáša, ale ani on nebol 
prvým majiteľom domu. Bol ním istý Brankovič, pôvodom 
Chorvát, prezývaný „Mikyna“. Školu navštevovalo  –  
detí. Počas týždňa museli pomáhať pri rôznych prácach na 
gazdovstve, preto sa v škole vyučovalo iba v sobotu a v nedeľu 
večer. Okolo roku  poskytol gróf Mikuláš Pálffy obci dom 
č. , aby ho využívali ako školskú budovu. V roku  dom 
obci predal za  korún, pričom stanovil podmienku, že 
bude využívaný iba na účely rímsko-katolíckej ľudovej školy. 
Táto budova stála na pozemku terajšieho Miestneho úradu na 
Žatevnej ulici č. p. . V roku  zvažovali poslanci posta-
venie novej budovy školy, ale pozemok, na ktorom pôvodná 
škola stála, patril cirkevnej obci. Nebol to ale jediný problém. 
Časť poslancov (v počte ) súhlasila s cirkevnou školou, kým 
šesť poslancov sa postavilo proti a apelovalo na Okresný 
a Krajinský úrad, že nesúhlasia aby sa obecné peniaze pou-
žili na stavbu cirkevnej školy. Boli úspešní. V roku  bola 
jednohlasne odsúhlasená výstavba novej budovy Obecnej 
ľudovej školy. Problémom bolo ale vlastníctvo pozemku. 
Starosta obce Dúbravka Martin Granec sa snažil dohodnúť 



 

s predstaviteľmi cirkvi o vysporiadaní dotknutého pozemku. 
Podarilo sa mu to po trojročnom intenzívnom vyjednávaní. 
Dohoda bola na svete . novembra . Dohodli sa, že cirkev 
poskytne obci pozemok, na ktorom stála stará škola. Tu bola 
postavená nová budova štvortriednej školy, ktorú slávnost-
ne otvorili . novembra . Medzi ľuďmi sa tradovalo, že 
na dostavbu chýbalo ešte  korún. Vynaliezaví poslan-
ci vyslali delegáciu k prezidentovi Edvardovi Benešovi so 
žiadosťou, aby nová škola mohla byť pomenovaná po ňom 
a súčasne požiadali prezidentskú kanceláriu o nenávratnú 
dotáciu – teda – finančný dar na dostavbu školy. . mája  
dostali list z prezidentskej kancelárie s vyrozumením, že:... 
„pan prezident svolil, aby Vaše škola byla pojmenována Obecná 
ľudová škola Dr. Edvarda Beneša.“ Či bola pozitívne prijatá aj 
druhá časť žiadosti, nevieme. Základná ľudová škola na Žatev-
nej ulici slúžila do . júna .

List od prezidenta 
Eduarda Beneša 

k názvu školy

Učiteľ Metod 
Mrkos a jeho žiaci, 

 – 

>
Obecná ľudová škola 

v roku 



 

Rímsko-katolícka cirkev – História farnosti a obecná histó-
ria majú svoje spoločné menovatele. Nie je tomu inak ani v prí-
pade Dúbravky. Pre chýbajúce (v minulosti zničené) archívne 
dokumenty nevieme zatiaľ doložiť počiatky Rímsko-katolíckej 
farnosti v obci, ale absenciu archívnych – listinných pamiatok 
tu nahradila archeológia. Na základe archeologických vykopá-
vok a poznatkov dokážeme rekonštruovať vývoj cirkevných 
stavieb v obci, ale zároveň aj identifikovať ich staviteľov. 
Vyhneme sa domnienkam z predchorvátskej histórie dúbrav-
skej farnosti a sústredíme sa na historické fakty. V . storočí 
bola Dúbravka poddanskou obcou panstva hradu Devín. 
Chorvátski presídlenci po svojom príchode obnovili najskôr 
kaplnku, ktorá im slúžila ako kostol. Nový barokový kostol 
si postavili v roku . Nakoľko išlo o finančne náročnú 
stavbu, môžeme predpokladať, že na výstavbu kostola prispel 
aj Mikuláš V. Pálffy ( – ). Zemepáni väčšinou vystu-
povali ako donátori cirkevných stavieb vo svojich obciach, či 
mestečkách. Z kanonickej vizitácie devínskej farnosti z roku 
 vyplýva, že Dúbravka mala  obyvateľov. Okrem toho 

Rímsko-katolícky 
kostol 
Zmŕtvychvstania, 
sv. Kozmu a Damiána 
v Dúbravke



 

išlo o filiálnu farnosť – fíliu devínskej fary a predpoklad, že 
by mohli medzi sebou vyzbierať potrebnú finančnú čiastku 
na takúto stavbu je nereálny. V tom čase ale bola Dúbravka 
pútnickym miestom zjavenia Panny Márie a pútnici tu nechá-
vali aj hojnosť finančných darov. Zrejme i tie boli použité na 
stavbu barokového kostola.

V správe z kanonickej vizitácie sa tiež dočítame, že inte-
riér dúbravského kostola bol vymaľovaný v roku , čo 
je mylný údaj, nakoľko kostol bol dokončený o rok neskôr. 
Predstavaná murovaná veža kostola bola pristavená až v roku 
. Vtedy bola zhotovená aj nová strecha na kostole. V roku 
 prestáva byť Dúbravka filiálnou farnosťou, ale bola eri-
govaná ako samostatná farnosť. Boli tiež vedené samostatné 
farské kroniky. Na základe členenia Ostrihomskej arcidiecézy 
z roku  bola Dúbravská farnosť súčasťou Vice – arcide-
kanátu Stupava, Arcidekanát Bratislava. Keď bola v roku 
 zriadená Apoštolská administratíva trnavská, patrila 
Dúbravka naďalej až do roku  do Stupavského dekanátu. 
Po zmene hraníc dekanátov bola začlenená do dekanátu Bra-
tislava – mesto. Keď bola . .  erigovaná Bratislavská 
arcidiecéza, farnosť Dúbravka bola začlenená do dekanátu 
Bratislava – sever.

Zoznam kňazov pôsobiacich na dúbravskej fare:
 –  Ignatius Navrátil (parochus)
 –  Rudolf Hana (parochus)
 –  Jozef Hulyák (parochus)
 –  Jozef Verner (parochus)
 –  Anton Schorman (parochus)
 –  Ján Palkovits (parochus)
 –  Mikoláš Chmelík (parochus)
 –  Jozef Hulyák (parochus)
 –  Jozef Rusznyák (parochus)

Púť do Mariazellu v roku 

Prvé sväté prijímanie v roku 



 

 –  Joannes Talda (parochus)
 –  Joannes Hilbert (administrator)
 –  Antonius Moyš (parochus)
 –  Stephanus Benčat (administrator)
 –  Ludovicus Szigeti (administrator)
 –  Dr. Vincentius Mihalovič (administr.)
 –  Franciscus Hrčka (administrator)
 –  Dr. Jozef Korec (administrator)
 –  Dr. Joseph Bejtl (parochus)
 –  Dr. Ladislav Ostrák (cooperator)
 –  Dr. Joannes Fratrič (parochus)
 –  Ladislav Szakál (cooperator)
 –  Franciscus Marko (parochus)
 –  Ireneus Sedlák (parochus)
 – Doc.Dr. Stanislav Vojtko PhD. (parochus)
 –  Joannes Záhradník (cooperator)
 – Dr. Boris Travenec (duch. výpomoc)
 –  Mário Orbán (cooperator)
 –  LSS. Ing. Jozef Jančovič (cooperator)
 –  František Moško (diakon)
 –  Lic. Roman Stachovič (cooperator)
 –  František Moško (cooperator)
 –  Peter Mikula (cooperator)
 –  Marian Díreš (cooperator)
 – Peter Kukučka (cooperator)
 – Jozef Drobný (diakon)
 – František Bačík (cooperator)
 – Milan Naď (cooperator)
 – Jozef Vadkerti – kaplán
 – Zdenko Tkáčik – kaplán
 – Miroslav Jureček – kaplán
 – Radoslav Šaškovič – kaplán
 – Jozef Kožuch – kaplán

 – Ján Kliment – kaplán
 – Miroslav Bederka – farár
 – Peter Čižmár – kaplán
 – Ján Mária Košč – kaplán
 – Ivan Barus – kaplán
 – Peter Pajerský – kaplán
 – Ján Fábik – kaplán
 – Miroslav Bederka – farár
Kapláni: Ján Fábik, Mgr. Peter Pajerský
Výpomocný duchovný: Mons. Dr. Ing. Jozef Jančovič, PhD.

Kultúra
Dúbravské Múzeum – Dúbravské múzeum dostalo svoje 

priestory v dome na ulici Pod záhradami č. . Túžba dúb-
ravských patriotov a nadšencov sa naplnila . . , keď 
starosta mestskej časti Dúbravka Dúbravské múzeum slávnost-
ne otvoril. Jeho správcom je Mgr. Ľubomír Navrátil, ktorý je 
zároveň redaktorom mesačníka „Dúbravské noviny“. Múzeum 
dokumentuje tradičný život v tejto lokalite. Na príprave a aj 
samotnej inštalácii predmetov sa podieľali odborné pracovníč-
ky Múzea mesta Bratislava (MMB) Dr. Katarína Nádaská a Ing. 
Júlia Dinušová. Múzeum mesta Bratislavy do novej expozície 
zapožičalo cca  predmetov. Expozícia múzea má dve časti – 
prvá časť je venovaná bežnému životu obyvateľov Dúbravky 
v druhej polovici . a prvej polovici  storočia. Nachádza sa 
tu interiér gazdovskej izby s tradičným zariadením, kuchynský-
mi potrebami, ľudovým odevom, spacím kútom, ale i ukážka 
detských hračiek a detského odevu. K zaujímavým exponátom 
sa radí „kútna plachta“, ktorou sa oddeľovala šestonedieľka 
a dieťa bezprostredne po pôrode. Druhá časť expozície je 
inštalovaná ako pracovné priestory, kde je sústredené pracovné 
náradie, pracovný odev muža i ženy, ale i pracovné predmety 
dennej potreby.



 

Myšlienka zriadiť v mestskej časti Dúbravka múzeum bola 
uskutočnená aj vďaka uvoľneniu finančných prostriedkov na 
jej realizáciu a i vďaka pochopeniu vedenia MMB. Múzeum 
ponúka expozície od najstarších dejín Dúbravky a jej okolia 
až po dnešok. Návštevníci si môžu pozrieť stovky skamenelín 
od prvohôr až po štvrtohory, z toho niektoré celkom unikátne. 
Dozvedia sa, že Devínska Kobyla bola pred miliónmi rokov 
ostrovom, ktorý obklopovalo more, že najstarší známy predok 
tuleňa pochádza práve z vrstiev zo Štokeravskej vápenky. Je tu 
tiež expozícia sekier, ktorá dokumentuje ich vývoj od kamen-
ných, cez medené a bronzové až po železné – bojové aj pracov-
né. Expozície dopĺňa výstava starých fotografií.

Múzeum zaznamenalo rozsiahle zmeny, keď v rámci Sloven-
ska prebiehala digitalizácia múzejných exponátov. Predmety, 
ktoré boli dlhodobo zapožičané z Mestského múzea, museli 

Krojované 
Dúbravčanky pred 
kaviarňou Štefánia, 
šesťdesiate roky

Krojovaná dúbravská 
rodina

Rodina Brenčičová 
z Dúbravky

Krojovaný dúbravský 
pár



 

byť vrátené práve kvôli digitalizácii. Týkalo sa to asi polovice 
zbierkových predmetov, navyše, proces prebiehal postupne, 
takže zbierka sa stále „prerieďovala“ a nebolo možné ustáliť 
jednotlivé expozície. Z tohto dôvodu bolo rozhodnuté, že budú 
vystavované len také exponáty, ktoré v múzeu môžu zostať 
dlhodobo. Vznikli tak štyri expozície, ktoré sú stále dopĺňa-
né. Počas troch rokov bolo múzeum vybavené jednotnými 
sklenenými vitrínkami a osvetlením. V súčasnosti prebieha 
evidencia nových predmetov. V spolupráci s paleontológom 
Štefanom Meszárosom, historikom Jozefom Klačkom a arche-
ológom Zdenkom Farkašom má múzeum ambíciu podieľať sa 
aj na výskume nálezov z Dúbravskej lokality. Ide o sústredenie 
výskumu odborníkov z rôznych oblastí – paleontológia, arche-
ológia, história, národopis a pod, ktorí sa v rámci svojho odbo-
ru Dúbravkou zaoberajú. Tieto poznatky sa nielen zazname-
návajú, evidujú, ale aj publikujú na webstránke Dúbravského 
múzea a v miestnych Dúbravských novinách.

Medzi najzaujímavejšie exponáty Dúbravského múzea patrí 
skamenená čeľusť mamuta, či lebka prabizóna. Súčasťou filozo-
fie tvorby expozícií je aj moment interaktivity, teda, že niektoré 
veci si ľudia môžu aj vyskúšať. Preto sa organizujú dielne tradič-
ných ľudových remesiel ako košikárska dielňa, drotárska dielňa, 
rezbárska dielňa, a podobne. Dúbravské múzeum žije a stalo sa 
vyhľadávaným centrom poznania nielen Dúbravčanov, ale tiež 
početných návštevníkov z Bratislavy a okolia.

Folklór – ľudové tradície vo forme ľudových tancov a spe-
vov sú v Dúbravke stále živé. Pokračovateľom týchto tradícií je 
Detský folklórny súbor KLNKA, ktorý vznikol v roku  na 
podnet bývalých tanečníkov Lúčnice a v súčasnosti pracuje pri 
ZUŠ Eugena Suchoňa.

Svoju domovskú scénu má v Dome kultúry mestskej časti 
Bratislava – Dúbravka. Umeleckou vedúcou, pedagógom a cho-

Vystúpenie
DFS Klnka 

Dúbravské múzeum



 

reograou je Ingrid Saňková. V spolupráci s tanečným peda-
gógom Mikulášom Sivým ml. vytvára pestrý repertoár, ktorý 
prezentuje vo svete dnes už vysoko cenené kultúrne hodnoty 
slovenského ľudového umenia a jeho rozmanitosť.

Detský folklórny súbor KLNKA stavia na výraznom inter-
pretačnom prejave založenom na dokonale zvládnutej technike, 
ktorá je umocnená spontánnosťou detskou hravosťou jej čle-
nov. DFS tvoria deti vo veku od  –  rokov. V ich repertoári 
sú zabudované tance a spevy rázovitých regiónov – Myjava, 
Horehronie, Podpoľanie, Liptov, Šariš, Tekov, Sedmohradsko, 
Gemer, Zemplín. Nie sú to iba spevy a tance, ale aj scénické 
obrazy v podobe rôznych ľudových tradícií, zvykov, obradov, 
ktoré sa na dedinách odohrávali počas celého roka. Repertoár 
oživili aj írskymi a balkánskymi tancami, ktorými sa inšpirovali 
na zahraničných zájazdoch. DFS KLNKA reprezentuje nielen 
slovenské ľudové tradície a hodnoty, ale robí tiež dobré meno 
sídlu svojej domovskej scény – mestskej časti Bratislavy – Dúb-
ravke.

História hasičského zboru
Dúbravský hasičský zbor bol založený v roku . Miest-

ni hasiči disponovali jednou ručnou striekačkou, ktorá bola 
ťahaná koňmi a vo výbave mali jeden veľký sud na vodu. Ten 
bol stále naplnený vodou, nakoľko vody nebolo, resp. bolo 
jej málo a museli byť pripravení v prípade požiaru zasiah-
nuť. V obci sa nachádzali dve obecné studne. Jedna bola pod 
kostolom sv. Kozmu a Damiána, hovorilo sa jej Horanská 
a jedna bola pri malom kostolíku. Využívali sa aj studne 
miestnych gazdov, ktorých bolo . V prípade požiaru sa 
voda ručne nalievala do hasičskej striekačky. Hasičská zbroj-
nica bola postavená v roku . Bola vlastne prístavbou kina 
„Odboj“. Stála približne v strede Jadranskej ulice. Asi v roku 
 poslanci odsúhlasili kúpu novej hasičskej striekačky Nová hasičská striekačka
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s vahadlom na ručný pohon. Výhodou stroja bola hadica 
s koncovkou – tzv. savica, ktorou sa voda dala ťahať i z viac 
metrov vzdialenej nádrže, z ktorej sa hadicami dopravovala až 
na miesto požiaru. Veľký význam nielen pre obec, ale aj pre 
protipožiarnu ochranu malo vybudovanie vodovodu v roku 
, nakoľko hasenie požiarov bolo sťažené čerpaním vody 
zo studní a z vodnej nádrže pod kostolom. Vybudovaním 
vodovodu sa činnosť hasičov urýchlila.

V roku  bolo v obci  studní. Obec bola napojená 
na mestský vodovod v roku . Zachovali sa zápisy, ktoré 
svedčia o pestrej činnosti hasičského zboru. Okrem pomo-
ci počas požiarov a likvidácie kalamitných situácií rozvíjali 
a podporovali aj kultúrnu činnosť. Chýrne boli hasičské zábavy 
a plesy. Tieto zábavy boli obľúbené nielen u Dúbravčanov, ale 
chodila na ne aj mládež z okolitých dedín. Hasiči nechýbali ani 
počas cirkevných sviatkov a osláv. Na sviatok sv. Trojice, keď 
obcou prechádzala procesia Božieho tela, kráčali v uniformách 
v štvorstupoch, neskoršie v trojstupoch. Hasiči sa venovali aj 
ochotníckemu divadlu. Nacvičili viac ako dvadsať divadelných 
hier, ktorých zoznam sa zachoval v Pamätnej knihe. Pamätným 
bolo hasenie požiaru v tzv. „Židovni“ . mája , počas ktoré-
ho sa Dúbravskí hasiči vyznamenali.

V roku  dostali hasiči motorovú striekačku. Nebola nová 
a tak ju po večeroch opravovali. V tom roku sa brigádnicky 
podieľali aj na rekonštrukcii novej požiarnej zbrojnice, kde 
odpracovali viac, ako  hodín. Pôvodná kronika hasičského 
zboru sa žiaľ nezachovala, ale poznáme mená niektorých dlhšie 
pôsobiacich veliteľov: Anton Becher, Michal Illiť, Felix Ružovič, 
Miroslav Granec, Vojtech Krajčovič, Otto Velický. V roku  
dostali dúbravskí hasiči vozidlo CAS . Dúbravský Dobrovoľ-
ný hasičský zbor v minulosti, ale i dnes patrí medzi významné 
a potrebné dúbravské organizácie.

Šport
Futbalový klub v Dúbravke – Od roku  sa môže Dúbrav-

ka popýšiť svojím futbalovým klubom. Ihrisko bolo približne 
v mieste dnešného, ale podľa pamätníkov bolo inak situované. 
Medzi prvých priekopníkov tohto športu patrili Vojtech Marek, 
Jozef Nemček a Stanislav Zajíček. Spomínali, ako si v zime 
zo svojich ušetrených peňazí kúpili prvý futbalový výstroj 
a koženú futbalovú loptu. Futbalový kolektív tvorili chlapci 
z rôznych sociálnych vrstiev. Futbalu sa venovali s nadšením. 
Trénovali a počas futbalových zápasov sa stretali so súpermi, 
ktorí nielenže mali v tomto športe oveľa dlhšiu tradíciu, ale aj 
lepšie podmienky. Nečudo, že prvé výsledky neboli lichotivé 
a končili sa pre začínajúci kolektív Slovana Dúbravka i dvojci-
ferným výsledkom. To ale snahu nadšencov futbalu neodradilo. 
Do kolektívu prišli v druhej polovici šesťdesiatych rokov posily, 
čo sa ukázalo aj na výsledkoch. Boli to roky hľadania a skúša-
nia správneho systému a organizačnej práce v telovýchovnom 
hnutí. . októbra  sa Slovan Dúbravka zlúčil s Telovýchov-
nou jednotou BAZ. Bol vytvorený nový futbalový klub, ktorého 
predsedom sa stal Miroslav Janky. Pod túto TJ boli zaradené aj 
iné druhy športov, tie ale postupne zanikali. Futbalový klub TJ 
BAZ sa ale etabloval vo futbalovom hnutí a rozširoval aj svoju 
členskú základňu. Pribudli mládežnícke mužstvá. Po zlúčení 
v roku  hralo mužstvo Dúbravky v I. triede. V roku  sa 
muži prebojovali do druhej slovenskej ligy – skupiny západ, čo 
bol najväčší úspech tohto klubu. Pôsobili tu tri roky a stretávali 
sa s mužstvami z Dubnice, Púchova, Trenčína, ktoré neskôr 
postúpili do najvyššej slovenskej futbalovej ligy. Na zápasy 
sa zišla divácka kulisa v počte i tisíc divákov. . apríla  bol 
založený samostatný právny subjekt pod názvom FK Dúbrav-
ka, ako druhý futbalový klub na Slovensku. Prvým bol Tatran 
Prešov.



 

Dúbravský letecký klub – Vznikol už za prvej Českosloven-
skej republiky. Bol to klub bezmotorového športového lietania 
a jeho kontinuita nebola prerušená ani počas druhej svetovej 
vojny. S blížiacim sa koncom vojny sa činnosť klubu utlmila. 
Cez Dúbravku, Devínsku Novú Ves a Lamač prechádzal front 
a vo vzdušnom priestore sa odohrávali letecké súboje medzi 
nemeckými a spojeneckými vzdušnými silami. Po ukončení 
druhej svetovej vojny bola tradícia bezmotorového športo-
vého lietania v Dúbravke obnovená. Ale nie nadlho. Blízkosť 
rakúskej hranice lákala a tak v roku  vzlietol zo stráne 
Brižite vetroň, ktorý po niekoľkonásobnom krúžení medzi 
Dúbravkou a Devínskou Novou Vsou využil priaznivý vzduš-
ný prúd a uletel cez južnú Moravu do Rakúska. Nakoľko sa už 
nevrátil, táto udalosť znamenala koniec dúbravského bezmoto-
rového športového lietania. Devínska Nová Ves bola vyhlásená 
za veľké pohraničné pásmo, v ktorom sa bolo možné zdržiavať 
iba na priepustku. Vzlet nad týmto územím bol prísne zaká-
zaný. Činnosť letiska bola týmto prakticky ukončená. Hangáre 
demontovali, vzletové vŕšky boli vysadené borovicami a letisko 
sa stalo definitívne minulosťou.

Zmienky o iných druhoch športových činností v histórii 
Dúbravky sa, žiaľ, nezachovali. Moderná Dúbravka ale žije 
športovými aktivitami, čo je však široká a obsiahla téma, vhod-
ná na osobitné spracovanie.

Potvrdenie o pilotnej 
skúške

Klzák GB – A, 
„Bejbina“



 

XI. KAPITOLA

Pamätihodnosti mestskej časti Bratislava – Dúbravka
Niektoré hmotné pamiatky sme spomínali v súvislosti s té-

mami predchádzajúcich kapitol. O tých sa v tomto našom 
sumári zmienime stručnejšie.

Kostol sv. Kozmu a Damiána. Ide o vzácnu a zaujímavú 
stavbu s eliptickým pôdorysom. Jeho architektonickým pen-
dantom je bratislavský chrám sv. Trojice. Kostol sv. Kozmu 
a Damiána je pôvodný chrám, na mieste ktorého bol postavený 
v roku  neskorší kostol Zmŕtvychvstania ako fi liálny kostol 
Devínskej farnosti. Sv. Kozma a Damián ale zostali spolupat-
rónmi tohto chrámu. V interiéri dúbravského kostola – jeho 
pozdĺžnej centrály, je osem hlbokých a širokých kaplnkových 
výklenkov. Pôvodný kostol nemal sakristiu ani chór. Podľa 
niektorých detailov sa možno domnievať, že dnešná prestava-
ná veža, zakončená cibuľovitou strechou, nahradila v roku  
staršiu drevenú vežu, do ktorej vchod bol z drevenej pavlače pri 
vstupe. Počas výstavby murovanej veže zhotovili novú strechu 
na kostole. Pôvodný neskorobarokový hlavný oltár z poslednej 
tretiny . storočia mal stĺpovú architektúru s korintskými 
hlavicami a segmentovým frontónom so zuborezom. V strede 
hlavného oltára je veľký obraz Zmŕtvychvstania; v štíte je menší 
obraz Najsvätejšej Trojice. Viac ako dvadsať rokov bol v kostole 
uchovávaný barokový bočný oltár Panny Márie pochádzajúci 
z polovice . storočia. Má stĺpovú architektúru s korintskými 
hlavicami. Na konkávne vytočenej rímse tejto architektúry 

je umiestnený volutový štít s bohatou, padajúcou drapériou, 
ktorú zachytávajú dvaja anjeli. V strede oltára v barokovom 
ráme je menší obraz Panny Márie. Po stranách ho držia posta-
vy anjelov. Mariánsky oltár vytvoril barokový majster z okruhu 
Donnerovej školy. Pôvodne sa nachádzal v kaplnke arcibiskup-
ského letného sídla v Bratislave (arcibiskup František Barkóci) 
v Bratislave (dnes Úrad vlády), kam bol po roku  vrátený.

Kaplnka

Kostol Zmŕtvychvstania, tiež svätých Kozmu 
a Damiána



 

Kaplnka – Ranorenesančná kaplnka z konca . storočia sa 
nachádza v blízkosti farského kostola, okolo ktorého sa v mi-
nulosti pochovávalo. Bol tu cintorín. Bola postavená pravde-
podobne na starších, gotických základoch. Je to jednoloďový 
sakrálny priestor s polygonálnym uzáverom. Je zaklenutá krí-
žovou tzv. hrebienkovou klenbou. Vstupný kamenný portál nie 
je profilovaný. Interiér kaplnky dopĺňajú plastiky sv. Anny a Vir 
Dolorum – Bolestný Kristus (bolestný Vykupiteľ).

Kaplnka Panny Márie Ružencovej – Je situovaná neďaleko 
farskej budovy. Zrejme ide o zvyšok nedostavaného baroko-
vého kostola. Jej sakrálny priestor je ukončený segmentovým 
uzáverom a je zaklenutý valenou lunetovou klenbou delenou 
medzipásmi na polia. Sakristia sa nachádza na severnej strane 
zaklenutá pruskou klenbou. Hlavný oltár z obdobia neskorého 
baroka (druhá tretina . stor.) má stĺpovú architektúru s ko-
rintskými hlavicami. V jeho strede v rokajovom ráme je obraz 
Panny Márie, ktorý zo strán pridržiavajú anjeli. Medzi oltár-
nymi stĺpmi sa nachádzajú plastiky sv. Jozefa a Panny Márie. 
Neskorobarokový bočný oltár sv. Jozefa pochádza z poslednej 
tretiny . storočia. Obraz Pánovho pestúna je v luiséznom 
ráme (franc. Louis seize – štýl za vlády Ľudovíta XVI.).

Horanská studňa – Podľa starého maďarského a nemeckého 
názvu obce sa môžeme domnievať, že sa tu nachádzalo viacero 
vodných prameňov. Jedným z nich je Horanská studňa, ktorá 
sa stala symbolom obce. Dostala sa aj do pečate a neskôr aj do 
znaku Dúbravky. Ide o novú podobu studne zrekonštruovanú 
podľa podkladu zo starej pečate z roku . Nie je síce architek-
tonicky významná, je ale dôležitá pre svoju históriu a symboliku. 
Nachádza sa na mieste detského ihriska pod Kostolom sv. Kozmu 
a Damiána. V studni bolo aj v časoch sucha vždy dostatok vody. 
Prebytočná voda vytekala do rybníka, v ktorom sa cez leto kúpa-

li deti. Z rybníka voda odtekala do potoka. Z Horanskej studne 
voda pritekala vodovodným potrubím do dúbravskej školy a do 
niektorých domov Dúbravčanov. Nadzemná časť studne je zlo-
žená z betónového okružia, na ktorom je vymurovaná kamenná 
obruba s datovaním  a dátumom , kedy bola studňa 
obnovená. Studňa je prikrytá dreveným poklopom. Je opatrená 
hriadeľovým mechanizmom upevneným v stĺpikoch, ktoré sú 
súčasťou dekoratívnej striešky kužeľového tvaru.

Kaplnka Panny Márie Ružencovej



 

Pomník padlým v I. svetovej vojne – Dominantou pomníka 
je anjel smrti držiaci zomierajúceho vojaka. Na čiernej žulovej 
doske sú označené mená štyridsiatich občanov Dúbravky, ktorí 
padli v I. svetovej vojne. Podľa svedectva pamätníkov sa na 
odhalení pomníka, ku ktorému položili vence siroty po padlých 
zúčastnil aj arm. Generál Jan Syrový.

Pomník padlým je umiestnený v zelenom medziulicovom 
páse na Jadranskej ulici. Je venovaný padlým vojakom v I. sve-
tovej vojne v r.  – , obyvateľom Dúbravky. Bol odhalený 
v roku , vysoký je  cm, podstavec je z umelého kameňa, 
súsošie je z pieskovca. Hranolovitý podstavec má na čelnej 
strane tabuľu s menami a fotografiami padlých. Autorom súso-
šia je známy bratislavský sochár Alojz Rigele.

Zoznam padlých: 
JÁN BRANKOVIČ ; JOZEF BRYCHTA ; JOZ. 
BRANKOVIČ ; ALOJZ JURÁK ; GREGOR GRANEC 
; MARTIN KLAS; AUGUSTÍN ILIŤ ; RUD. 
KRATOCHVÍL ; JAKUB JÁNOŠÍK; JÁN LUČANIČ ; 
MARTIN JÁNOSÍK ; JAKUB MEKES; JOZEF JURAČIČ 
; MART. MILOŠOVIČ; MATEJ KLEPOCH ; JÁN 
MATRKA ; ŠTEFAN MATRKA ; MATÚŠ MIKLETIČ 
I ; MATÚŠ MIKLETIČ II ; TEOF. MIKLETIČ 
; MICH. MILOSOVIČ ; ONDR. MILOSOVIČ ; 
VEND. MILOŠOVIČ ; ZACH. MILOŠOVIČ ; TOM. 
MILOŠOVIČ ; ANTON POKORNÝ ; JÁN NEMČEK 
; ŠTEFAN POKORNÝ ; PETER NEMČEK ; JÁN 
SANTNER ; JÁN POKORNÝ ; JÁN SLUKA ; 
ONDREJ PRIBYL ; JOZEF SLUKA ; JOZEF SEDLÁK 
; MICHAL VRÁBLIK ; LENHARD SEDLÁK ; 
VIL. STANKOVSKÝ; STEFAN STEHLÍK ; RUDOLF VLK

Horanská studňa

Pomník padlým v prvej svetovej 
vojne



 

Socha sv. Vendelína – V blízkosti Základnej školy na Dolin-
ského ulici je inštalovaná socha sv. Vendelína. Socha pôvodne 
stála na inom mieste, ale v roku  prišlo k jej premiestneniu 
do areálu fary. V roku  bola reštaurovaná a umiestnená na 
verejné priestranstvo na Vendelínsku ulicu. Socha je osadená 
na podstavec, ktorý má tvar hranolovitého stĺpu s profilovanou 
pätkou aj hlavicou. Stĺp je postavený na podstavci, na ktorom 
sú informačné tabule. Podľa starších fotografií pôvodný stĺp 
vyzeral inak, mal tri časti, s nápisovou doskou umiestnenou 
tesne pod sochou. Samotná socha bola chránená kovovou 
strieškou v tvare poloblúka. Je to baroková plastika pravde-
podobne z konca . storočia. Renovovaná bola v roku  
a . Svätec sa uctieva ako patrón pastierov a pútnikov i ako 
ochranca zvierat a poľnej úrody, preto je väčšinou zobrazovaný 
ako mladý pastier s dobytkom a ovcami, s pastierkou palicou 
a kapsou, môže mať aj ruženec, či knihu.

Popisovaná socha má pri nohách ovečku, v ruke drží palicu 
a na pleci nesie pastiersku torbu. Pre obyvateľov Dúbravky 
je voľba tohto svätého za svojho patróna viac ako príznačná. 
Zaoberali sa vinohradníctvom, ovocinárstvom, pastierstvom 
a o pomoc sa obracali práve k patrónovi sadov a pastierov k sv. 
Vendelínovi.

Červený kríž – Neďaleko ZŠ Pri kríži stojí Kríž s ukrižova-
ným Kristom. Vďační obyvatelia ho postavili ako poďakovanie 
za to, že práve na tomto mieste sa objavila spodná voda, ktorá 
pomohla zemi k hojnej úrode. Vlaha bola potrebná pre okolité 
rozsiahle vinice.

Pomník – pamiatka na Prusko-rakúsku vojnu – Stojí na 
Agátovej ulici na hranici s lamačským chotárom na mieste, 
kde prebiehali . júla  boje. Je to spomienka na „Bitku 
pri Lamači“, ktorá bola poslednou v Prusko-rakúskej vojne. 

Socha sv. Vendelína

Červený kríž

Pomník Prusko-rakúskej 
vojny, kpt. Hoffmann



 

Pomník označuje hrob kapitána Hoffmanna z rakúskej brigády 
plukovníka Mondela, ktorý zahynul práve . júla .

Socha Panny Márie na stĺpe – Na konci Švantnerovej ulice 
je umiestnená socha Panny Márie na stĺpe. Je súčasťou oblasti 
známej ako „Tavarikova kolónia“. Socha Panny Márie je umiest-
nená na vysokom stĺpe. Stĺp je tvorený stupňovitým soklom, na 
ktorom je umiestnený hranol podstavca s nápisovou doskou 
v maďarskom jazyku a s datovaním . Samotný stĺp nesie 
všetky znaky antického stĺpu – pätku, kanelovaný driek aj 
korintskú hlavicu. Na vrchu stĺpa je soška Panny Márie.

Socha sv. Floriána – Kamenná socha sv. Floriána je osadená 
na hranolovitom kamennom podstavci. Sv. Florián bol vždy 
stvárňovaný ako rímsky vojak, v typickom rímskom odeve, 
s charakteristickými prvkami odevu – sandále, šaty, prilba, 
pláštenka a zástava. V pravej ruke drží drevený džbán, z ktoré-
ho leje vodu na horiaci domček. Socha sv. Floriána je spraco-
vaná podľa tradičnej ikonografie. Sv. Florián je ochranca pred 
požiarom, ale aj pred veľkou vodou ako aj inými živelnými 
pohromami, preto sa jeho sochy stali tradičnou súčasťou verej-
ných priestorov všetkých obcí.

Kamenný kríž – Na križovatke dvoch ciest Jadranskej a Bri-
žitskej je umiestnený kamenný kríž. Menšie teleso kríža je osa-
dené do vysokého podstavca v tvare hranola. Na podstavci je 
vyrytý text: „A vy všetci, ktorí idete po ceste, pozorujte a viďte či 
je bolesť ako bolesť moja...“ Kríž bol na tomto mieste postavený 
v r. , obnovený v roku . V roku  bol počas vojny 
zničený. Z milodarov obyvateľov bol kríž obnovený v roku 
.

Socha Panny Márie na stĺpe

Socha sv. Floriána



 

Ľudový dom – Svojím vzhľadom, veľkosťou a dispozíciou ide 
o atypický ľudový dom situovaný v radovej zástavbe na pozdĺž-
nej parcele, kolmo na komunikáciu. Vyplýva to z funkcie, ktorú 
objekt v minulosti mal. Bol v ňom obchod i miestny hostinec. 
Pôvodne išlo o jeden objekt, ktorý má dnes dvoch majiteľov 
a teda funguje ako dvojdom predelený v strede priečkou, ktorá 
prechádza pozdĺž celého objektu. Čelná fasáda objektu je štvo-
rosová ukončená úzkou podlomenicou s radom škridle. Licho-
bežníkový štít má v sebe dva vetracie otvory. Pravá i ľavá časť 
objektu sa skladá z troch, za sebou radených priestorov. Vstup 
do objektu je z bočnej fasády. Ide o jedinečnú ukážku poly-
funkčného dedinského domu, v ktorom sa spája spoločenská 
funkcia s obytnou. Jeho hodnota je v zaujímavej hmote, forme 
a vo výraze objektu. Jeho situovanie na začiatku Jadranskej 
ulice z neho vytvára dominantu tejto časti starej Dúbravky.

Jaskyňa Lurdskej Panny Márie – Bola postavená v areáli 
kostola Ružencovej Panny Márie na Brižitskej ulici. Ide o kópiu 
Jaskyne zjavenia z francúzskych Lúrd. Je vybudovaná z lomo-
vého kameňa. Bol vhodne využitý svahovitý terén, do ktorého 
je zapustená. Do jaskyne je umiestnená socha Panny Márie. 
Celé prírodné prostredie vhodne dopĺňajú storočné lipy a gaš-
tany. Spolu s kaplnkou Ružencovej Panny Márie a budovou 
fary vytvára lurdská jaskynka malebný celok bez výrazných 
rušivých zásahov.

Pomník Lurdskej Panny Márie – Neďaleko kaplnky Ružen-
covej Panny Márie na Brižitskej ulici je osadený pomníček 
Lurdskej Panny Márie. Je pravdepodobné, že jeho súčasná 
podoba je výsledkom minulej deštrukcie. Ide pravdepodobne 
len o podstavec, teleso kríža chýba. Podstavec má dve časti – 
vyšší sokel s nápisovou doskou – text „Na poklonu Panu Ježišu 
postavili manželia Ján Brankovič a Katerina r. Bartošova r. “ Kamenný kríž

Ľudový dom



 

Pomník bol obnovený z milodarov v roku . Na sokli je 
umiestnený tvarovaný kamenný hranol s plytkou nikou na čel-
nej strane. V nej je umiestnená soška Panny Márie. Pomník je 
súčasťou parku mnohoročných stromov, prevažne líp, ktorých 
vek sa odhaduje na cca  rokov. Priemer kmeňov je od , až 
po , m. Stromy sú vysoké až  m.

Stĺp Panny Márie – Dnes stojí na najrušnejšej ulici Mikuláša 
Schneidera-Trnavského, v zelenom páse pri električkovej trati. 
Socha je z kameňa. Panna Mária je stvárnená ako mladé dievča 
zahalené v plášti. Stojí na valcovitom stĺpe, ktorý je osadený do 
hranolovitého podstavca. Na podstavci je umiestnená mramo-
rová nápisová doska s vyrytým textom: „Pojte ke mne zarmu-
cene a ja vas potešim L. P “. Pamätihodnosť je umiestnená 
v kovovej ohrádke. Bola rekonštruovaná v roku  za podpo-
ry MÚ. Autora plastiky sa nepodarilo zistiť.

Náhrobok farára Ladislava Moyša – Na miestnom cintoríne 
v Dúbravke je hrob Ladislava Moyša ( – ) – rímsko-
katolíckeho kňaza, farára v Dúbravke. Bol organizátorom kul-
túrneho a náboženského života Dúbravčanov. Ladislav Moyš 
pochádzal zo zemianskeho rodu. Mal  súrodencov –  sestry 
a  bratov. Jeho mladším bratom bol Anton Moyš ( – ), 
kňaz, ktorý je tiež pochovaný na cintoríne v Dúbravke. Ladislav 
Moyš navštevoval Ľudové školy v Michale, Ružomberku, nižšie 
gymnázium v Ružomberku a v Levoči, vyššie gymnázium vo 
Vacove. Teológiu študoval v Spišskej Kapitule. V roku  bol 
vysvätený za kňaza, pôsobil v Kľuknave, Vydrníku, Ružomber-
ku, Markušovciach, Chrasti nad Hornádom, Lúčkach, Liptov-
skom Michale, Hornej Zubrici (Poľsko). V roku  sa stal 
administrátorom v Haligovciach. Stopy svojho pôsobenia tu 
zanechal ešte v predchádzajúcom období. Založil ľudové kniž-
nice v Chrastí a Spišskej Starej Vsi. Písal do slovenských novín. 

Pomník Lurdskej 
Panne Márii

Jaskyňa Lurdskej 
Panny Márie

Pomník pred 
reštaurovaním



 

Pre rozširovanie proslovenskej literatúry a poburovanie bol 
súdne stíhaný. V rokoch  –  bol županom v Užhorode, 
pôsobil tu po dobu  mesiacov. Počas tohto obdobia bol Moyš 
uvoľnený z cirkevnej služby. Spolu s Vavrom Šrobárom orga-
nizoval politický život na Slovensku. V roku  bol hlavným 
členom delegácie Klubu slovenských poslancov do USA. Odi-
šiel s významným politickým poslaním – získať podporu ame-
rických Slovákov pre Československú ústavu z roku . Išlo 
o protiopatrenie namierené voči autonomistickým tendenciám 
reprezentovaným Hlinkom a jeho Slovenskou ľudovou stranou. 
Moyš bol zástancom jednotnej republiky. V USA navštívil  
štátov, v ktorých predniesol pred krajanmi  prednášok, naj-
viac z nich v New Yorku. Celá akcia mu vyniesla zúrivú, až vul-
gárnu kampaň ľudákov v tlači. Nazývali ho „županom užhorod-
ským a Judášom Iškariotským“ (podľa citátu údajného krajana, 
publikovaného v Slováku). V roku  sa Ladislav Moyš vrátil 
do kňazskej služby. Stal sa administrátorom farnosti v rodnom 
Michale. Počas jeho pôsobenia, došlo k zjednoteniu cirkevnej 
správy Lipt. Sv. Michala – ľupčianskej strany, podliehajúcej 
dovtedy cirkevnoprávne farnosti v Nemeckej Ľupči, s mater-
skou farnosťou Sv. Michala. Táto spoločná iniciatíva Ladislava 
Moyša a Vincenta Malinaja sa uskutočnila v roku . Na 
sklonku roku  bol Ladislav Moyš penzionovaný. Ladíslav 
Moyš prispieval do Národných novín a do Ľudových novín. 
Zaslúžil sa o organizáciu rozhlasového vysielania na Slovensku. 
Bratislavská pobočka Rádiojournalu začala vysielať . augusta 
 a ako provizórne štúdio slúžilo javisko koncertnej siene vo 
Vládnej budove na Vajanského nábreží. Organizátormi rozhla-
sového vysielania a riaditeľmi bratislavskej i košickej pobočky 
Rádiojournalu sa stali Ladislav Moyš ( – ) a Miloš 
Ruppeldt, hudobný odborník, zakladateľ Hudobnej školy pre 
Slovensko, Speváckeho zboru slovenských učiteľov, amatérskej 
Slovenskej filharmónie a ďalších významných inštitúcií. Vo 

Stĺp Panny Márie

Náhrobok farára Antona Moyša

>
Náhrobok Jána Taldu



 

funkcii riaditeľa sa veľkou mierou zaslúžil o rozvoj rozhlasové-
ho vysielania na Slovensku. V rozhlase pracoval až do roku , 
keď odišiel na odpočinok. Zomrel roku  – pochovaný je na 
cintoríne v Dúbravke.

Náhrobok Jána Taldu – Na cintoríne v Dúbravke je pocho-
vaný katolícky kňaz Ján Talda, ktorý v rokoch  –  
pôsobil ako farár v Dúbravke. Náhrobok je z kameňa, má tvar 
kríža uchyteného v kamennom podstavci. Celý náhrobok je 
spevnený masívnym soklom z lomového kameňa. Náhrobok 
bol obnovený v roku .

Pomník Panny Márie – Nachádza sa na lesnej ceste, smerom 
na kopec Dúbravská hlavica. Má podobu kamenného stĺpa, na 
ktorom je v hornej časti upevnený kovový rám s dvoma obraz-
mi. Smerom k ceste je to obraz Nanebovzatia Panny Márie, 
smerom od cesty, na druhej strane, je namaľovaná dvojica 
svätých – sv. Kozma a sv. Damián. Pamätihodnosť dal postaviť 
miestny obyvateľ, ako vďaku za záchranu svojho života. Ide 
o pekný príklad lokálnej pamätihodnosti.

Budova Miestneho úradu (pôvodne Obecná škola) – V centre 
starej Dúbravky bola postavená budova Obecnej školy, v ktorej 
súčasnosti sídli Miestny úrad. Ide o čiastočne dvojpodlažnú 
a čiastočne prízemnú budovu, ktorej vnútorné priestory jasne 
dokladajú pôvodný staviteľský zámer, ktorým bola stavba škol-
skej budovy. Interiér prízemia určuje rozmerná chodba s jed-
notlivými triedami prístupnými z chodieb. Objekt má stanovú 
strechu, pokrytú pálenou krytinou. Budova Obecnej školy bola 
slávnostne otvorená . novembra .

Kino „Odboj“ – Budova kina Odboj je súčasťou centra sta-
rej Dúbravky. Má obdĺžnikový pôdorys so sedlovou strechou. 
V zadnej časti je budova kina rozšírená a je tu vytvorená miest-
na požiarna zbrojnica, ktorá bola pristavená v roku .

Dievča s knihou – Neďaleko Nemčíkovej ulice v parku je 
umiestnená kamenná socha dievčaťa v nadživotnej veľkosti. 
Dievča sedí na kamennom múriku a v pravej ruke drží knihu. 
Autorom sochy je bratislavský sochár Teodor Baník.

Neuvádzame všetky pamätihodnosti nachádzajúce sa v mest-
skej časti Dúbravka. Sústredili sme sa na tie, ktoré tvoria jej 
historickú súčasť a vznikli väčšinou do roku .

Pomník Panny Márie



 

XII. KAPITOLA

Symboly mestskej časti Bratislava – Dúbravka
Heraldika má svoje pravidlá, ktoré sú pri tvorbe rodovej, 

cechovej, obecnej, či mestskej symboliky určujúce. V prípade 
Dúbravky bol pri tvorbe obecnej symboliky použitý historic-
ký názov obce, ktorý v maďarskom, či nemeckom preklade 
znel – „Chladná studňa“ (Hidegkút, Kaltenbrunn). Tento symbol 
je známy z pečatí zachovaných v archívnom fonde Bratislavskej 
župy na urbárskych písomnostiach. Na pečati Dúbravky z roku 
 nachádzame tzv. hovoriaci motív, ktorý sa spája so starším 
názvom obce „Chladná studňa“ – Hidegkúta – Kaltenbrunn. 
Ide o tzv. hovoriace erby, ktoré svojím námetom priamo „hovo-
ria“ – upozorňujú na názov obce, či mesta. Patria v heraldickej 
hierarchii medzi najvzácnejšie. Hlavný motív pečate sa viaže 
na starší názov obce. Nachádzajú sa tu aj dva mladé stromče-
ky vyrastajúce vedľa studne, ktoré zrejme symbolizovali mladé 
duby, ktoré tu hojne rástli. Jedinečné na pečati je zobrazenie ruky, 
ktorej symbolika nie je dostatočne vysvetlená. Ruky v erbových 
znameniach, či na pečatiach majú vždy určitú významovú sym-
boliku – či už ide o ruku žehnajúcu, prisahajúcu, alebo držiacu 
zbraň, kvet, knihu a pod. Ruke na dúbravskej pečati nemôžeme 
prisúdiť určujúce gesto. Snáď – ukazujúce – ruka upozorňujúca, 
ukazujúca na hlavný motív pečate – studňu, ktorá je okrem hlav-
ného motívu pečate aj názvom obce. Pečati a následne návrhu 
erbu Dúbravky sa venoval aj heraldik Jozef Novák. Erb Dúbrav-
ky zobrazil v striebornom štíte, kde na rovnej pažiti stojí červená 
studňa so zlatou konštrukciou, lanom a vedierkom. Tento návrh 

Budova Miestneho úradu 
v Dúbravke, pôvodne Obecná 
ľudová škola

Kino „Odboj“

Dievča s knihou



 

erbu bol ale ochudobnený 
o pôvodnú celkovú kompozí-
ciu známu z historickej pečate. 
Problematická bola aj červená 
farba studne, ktorá evokovala 
komín. Vysvetlenie k tomuto 
návrhu erbu poskytol Herold 
Slovenska, PhDr. Ladislav Vrteľ 
a zároveň ponúkol nový návrh, 
rešpektujúci všetky heraldické 
pravidlá.

Nový návrh erbu Dúbrav-
ky bol vytvorený na základe 
rešpektovania historickej sym-
boliky. Pažiť je oblá, pribudli 
mladé duby a ruka ukazujúca 

k studni. V zmysle heraldických pravidiel má byť hlavné zna-
menie kovové, teda zlaté (žlté) alebo strieborné (biele) a štítové 
pole má byť červené, modré, čierne alebo zelené. Studňa muro-
vaná z bielych kamenných blokov je logicky strieborná, drevená 
konštrukcia zlatá, vedierko zvonka červené, zvnútra strieborné, 
dubčeky zlaté, ukazujúca ruka strieborná, pažiť zelená. Pre štíto-
vé pole je najvhodnejšia farba modrá, chladná, evokujúca starší 
názov Dúbravky. Znamenie je potrebné vložiť do heraldického 
štítu. I keď sa v heraldickej tvorbe v minulosti používali rôzne 
tvary štítov, za najprijateľnejší treba označiť tzv. neskorogotický, 
dolu zaoblený štít. Ten je totiž v našej erbovej tvorbe najobvyk-
lejší, používa sa vo všetkých heraldických katalógoch, a teda 
pri publikovaní dúbravského erbu v heraldických publikáciách 
nebude potrebné znova ho upravovať. V heraldike platí, že pri 
popise erbu naň hľadíme zo stanoviska jeho nositeľa, teda čo je 
na pohľad vpravo, popisujeme ako heraldicky vľavo, preto hovo-
ríme, že dubčeky sú vpravo, ruka vľavo.

Popis erbu Dúbravky: V modrom štíte na 
zelenej oblej pažiti stojaca kamenná studňa so 
zlatou konštrukciou, držiacou kladku so zlatým 
lanom, ktorého jeden koniec spadá do studne 
a na druhom konci s hákom je pripevnené červe-
né vedierko stojace na obrube studne. Vpravo od 
studne rastú dva zlaté dubčeky a z ľavého okraja 
pečatného poľa vyrastá strieborná ruka s vystre-
tým ukazovákom smerujúcim k studni. V zmysle 
heraldickej konvencie bude možné striebornú 
podľa potreby zamieňať aj bielou, zlatú so žltou, 
pričom sa však tieto farby budú vždy popisovať 
ako strieborná a zlatá.

Vlajka – Vlajka mestskej časti Dúbravka pozo-
stáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách 
červenej (/), bielej (/), modrej (/), žltej (/). 
Vlajka má pomer strán : a ukončená je tromi 
cípmi, t. j. dvomi zástrihmi siahajúcimi do tretiny 
listu vlajky.

Pečať – Pečať mestskej časti Dúbravka je okrúh-
la, uprostred s erbom mestskej časti a kruhopisom 
BRATISLAVA – DÚBRAVKA. Pečať má priemer 
 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami 
a predpismi o používaní pečiatok s obecnými 
symbolmi. Od spomínaných troch základných 
symbolov možno odvodiť ďalšie.

Erb Dúbravky, pôvodný návrh PhDr. Jozefa Nováka

Erb – kov, PhDr. Ladislav Vrteľ

Pôvodná pečať

Veľká koruhva

PhDr. Ladislav Vrteľ, herold Slovenska



 

Zástava, krátka zástava, koruhva – Zástava Dúb-
ravky má podobnú kompozíciu ako obecná vlajka. 
Pomer jej strán však nie je záväzne stanovený, čo 
znamená, že zástava môže byť aj dlhšia. Zástava sa 
od vlajky odlišuje tiež tým, že kým vlajka predsta-
vuje voľný kus textílie, ktorý sa vztyčuje na stožiar 
pomocou lanka, zástava je vždy pevne spojená žrďou, 
stožiarom alebo kratším priečnym rahnom (ak ide 
o koruhvu).

Krátka zástava – Krátka zástava Dúbravky je tiež 
pruhová, je však svojou dlhšou stranou pripoje-
ná k žrdi. Je vhodná najmä na hromadnú vlajkovú 
výzdobu mestskej časti.

Koruhva – Koruhva Dúbravky predstavuje zvislý 
typ zástavy, pri ktorej je textil pripojený k priečnemu 
rahnu, spolu s ktorým sa vztyčuje na stožiar. Farby sú 
zoradené zľava doprava.

Znaková zástava – Znaková zástava Dúbravky má 
podobu takmer štvorca, jej výška sa však v skutočnosti 
rovná (proporčne) výške erbu a šírka jeho šírke. Erbo-
vé znamenie je tu rozvinuté do celej plochy textílie.

Štandarda starostu – štandarda starostu mestskej 
časti Bratislava –Dúbravka má medzi ostatnými sym-

bolmi mestskej časti osobitné postavenie. Je vlajkou starostu, 
jedným z odznakov jeho úradu. Podobá sa znakovej zástave, je 
však doplnená o lem vo farbách červenej, bielej, modrej a žl-
tej (zoradených od horného rohu pri žrdi pozdĺžne a nadol). 
Rozdiel je tiež v tom, že kým znaková zástava môže byť zho-
tovená v mnohých exemplároch, štandarda existuje spravidla 
len v jednom vyhotovení a býva tiež zhotovená luxusnejšou 
technikou.

Kombinovaná (veľká) koruhva – Kombinovaná alebo tiež 
„veľká“ koruhva Dúbravky predstavuje spojenie koruhvy so 
znakovou zástavou, ktorá sa pridáva k priečnemu rahnu do 
hornej časti zástavy.

Pečiatky – Od pečate možno odvodiť okrúhle pečiatky mest-
skej časti. Ich pečatné pole sa nelíši od pečate, no kruhopis sa 
mení podľa toho, či ide o pečiatku starostu, zastupiteľstva, alebo 
úradu.

Dnes používaná symbolika Mestskej časti Bratislava – Dúb-
ravka je oficiálne schválená Heraldickou komisiou Ministerstva 
vnútra SR a je zapísaná v heraldickom registri.

Zástava, krátka zástava, koruhva

Štandarda starostu

Nová pečať

Pečiatka 

Pečiatka 

Heraldický register



 

XIII. KAPITOLA

Povesti, príbehy

O Horanskej studni
Horanská studňa ako najstarší symbol obce sa stala súčasťou 

viacerých povestí a príbehov. V jednej z nich sa spája s poves-
ťou o obraze svätých Kozmu a Damiána.

Keď sa Chorváti usadili v opustenej dedine Dúbravka, prinies-
li si so sebou zo starej vlasti okrem najpotrebnejšieho majetku 
aj obraz svojich patrónov svätých Kozmu a Damiána. Opravili 
si poškodené príbytky, postavili skromné domy a opravili aj 
opustený kostolík, do ktorého umiestnili svätý obraz. Utiekli 
pred tureckým nebezpečenstvom, ale nie nadlho. Turci zhro-
maždili veľké vojsko a prenikli až k Viedni. Turci robili výpady 
aj do okolia Bratislavy a prišli aj do Dúbravky. Obyvatelia sa 
schovali v kostole. Tu ich našli Turci so svojím veliteľom pašom 
Ibrahimom. Kostol bol chudobne zariadený, ulúpiť nebolo čo, 
ale paša Ibrahim zbadal obraz sv. Kozmu a Damiána. Boli na 
ňom vyobrazení ako lekári a na hlavách mali turbany, aké sa 
nosili v Turecku. Paša obraz prikázal vojakom zvesiť a zobrať 
so sebou. Do zajatia odviedli aj mladé dievčatá a chlapcov. 
Keď sa vrátili do Osmanskej ríše, dievčatá predali do služby 
bohatým rodinám a chlapcov zaradili do vojenského výcviku. 
Paša Ibrahim priniesol obraz ako dar sultánovi Solimanovi, 
ktorému sa zapáčil a umiestnil ho vo svojej obrazárni. Začali 
sa ale diať zvláštne veci. Turecko začali sužovať suchá. Prvý 
rok uschlo obilie, druhý rok sa už nedalo do vysušenej pôdy 

nič zasiať, stromy nepriniesli plody a ľudia i zvieratá hynuli 
od smädu. Raz sa sultánovi prisnil sen, v ktorom ho navštívil 
šedivý starec a povedal mu: „Ak chceš, aby tvoja krajina bola 
taká úrodná ako predtým, vráť obraz na to miesto, odkiaľ ho 
tvoji vojaci priniesli.“ Sultán sa najskôr zdráhal, ale keď sucho 
pretrvávalo, rozhodol sa poslúchnuť. Poslal do Dúbravky naj-
rýchlejších poslov, aby obraz vrátili do kostola a aby sa jeho ríša 
čo najskôr zbavila sucha. Hladní a smädní vojaci prišli po dlhej 
a únavnej ceste do Dúbravky, ale kostol nemohli nájsť. Nenašli 
ani vodu. Zrazu sa jedna oslica zastavila a začala na jednom 
mieste netrpezlivo hrabať kopytami, až sa tam objavil prameň 

O horanskej studni



 

výbornej pitnej vody. Turci od radosti zdvihli zrak k nebu, že sa 
poďakujú svojmu bohu a v tom na kopci zbadali kostol. Rýchlo 
ta obraz odniesli. Na mieste, na ktorom oslica našla prameň si 
podľa povesti neskôr Dúbravčania vykopali studňu a nazvali 
ju Horanská. V Horanskej studni bolo aj v časoch sucha vždy 
dostatok vody. Prebytočná voda vytekala do rybníka, v ktorom 
sa cez leto kúpali dúbravské deti. Z rybníka voda odtekala do 
potoka. Horanská studňa neskôr slúžila aj ako zdroj vody pre 
obecný spádový vodovod a potrubím pritekala aj do dúbrav-
skej školy a do niektorých domov Dúbravčanov. Dnes je nad 
studňou vybudovaná strieška. Na stĺpikoch striešky je drevo-
rezba znázorňujúca svätcov Kozmu a Damiána.

Zjavenie Panny Márie
Tento príbeh sa zachoval v ústnom podaní a rozprávajú si 

ho generácie Dúbravčanov dodnes. Udalosť, ktorá sa tu stala, 
urobila z Dúbravky známe pútnické miesto.

V tom čase obec Dúbravka nemala vlastného farára. Bola 
filiálkou Devínskej farnosti, preto sem všetky sviatosti kato-
líckym obyvateľom Dúbravky chodil vysluhovať pán farár 
z Devína. Nebolo to jednoduché, pretože zakaždým bolo treba 
vykonať peši cestu cez hory z Devína do Dúbravky a potom 
zase späť do Devína. V nepriaznivom počasí bola chôdza cez 
strmé svahy Devínskej Kobyly obzvlášť vyčerpávajúca.

V Dúbravke vtedy žil pastier, ktorý každý deň pásol dobytok 
Dúbravčanov. Bol to bohabojný človek. Počas jedného dňa, keď 
prechádzal okolo planej hrušky, zjavila sa mu v ožiarenej koru-
ne stromu Panna Mária. Oznámila mu posolstvo a požiadala 
ho, aby ho vyrozprával kňazovi, ktorý vysluhuje v Dúbravke 
sviatosti. Preľaknutý pastier teda urobil to, o čo bol požiadaný. 
Odišiel do Devína a tam pánovi farárovi všetko rozpovedal. 
Devínsky sluha Boží však správu neprijal tak, ako pastier oča-
kával. Farár pastierovi povedal, že mu neverí a vyhrešil ho, že 

si to všetko vymyslel. Pastier po tomto rozhovore teda odišiel 
naspäť do Dúbravky.

Krátko na to však farár náhle oslepol. V duši cítil, že to bol 
trest za jeho neveriacu zatvrdilosť. Padol na kolená a začal 
sa skrúšene modliť. Po chvíli modlitby sa vydal kľačiačky na 
kajúcnu cestu cez hory z Devína do Dúbravky. Cestu cez hlbo-
ké výmole dobre poznal i naslepo, takže v pokore a modlitbách 
sa s rozodranými kolenami kľačiačky dostal až na kraj lesa na 
dúbravskej strane kopca. Tu sa mu náhle zrak vrátil.

Správy o zjavení Panny Márie Dúbravskej na strome zjave-
nia, ale aj o neveriacom a potom kajúcnom devínskom farárovi, 
o jeho oslepnutí a zázračnom uzdravení sa veľmi rýchle rozší-
rili medzi obyvateľmi Dúbravky. A nie len tam. Rozšírili sa i do 
ďalekého okolia. Dúbravku začali zaplavovať húfy pútnikov, pri-
nášajúcich Panne Márii Dúbravskej svoje prosby i poďakovania. 
Dúbravka sa tak postupne stala uctievaným pútnickým mies-
tom. Bola jedným zo štyroch najvýznamnejších Mariánskych 
miest, v ktorých sa stretávali chorvátski kolonisti zo všetkých 
kútov Rakúska a Uhorska. Na území dnešného Slovenska to 
bola Dúbravka, na území dnešného Rakúska to boli Baum-
garten a Dürnbach a na území dnešného Maďarska Kópháza. 
Bolo dobrým zvykom, že Dúbravčania si brali pútnikov k sebe 
na prenocovanie a na pohostenie. Pútnici si z dúbravskej púte 
odnášali malé triesky vyštiepnuté z kmeňa hrušky zjavenia. 
Tradovalo sa, že drevo z tejto hrušky po priložení na boľavé 
miesto zaháňa bolesti. Na mieste zjavenia vyrástla kaplnka 
Panny Márie Ružencovej, dodnes stojaca na pôvodnom mieste, 
v tieni mohutných starých líp. Z peňažných zbierok zbožných 
pútnikov prúdiacich do Dúbravky a z darov jej obyvateľov po 
rokoch vyrástol nový dúbravský kostol Zmŕtvychvstania. Podľa 
dochovaných záznamov bol tento kostol postavený v r.  na 
mieste pôvodného kostola sv. Kozmu a Damiána, ktorí potom 
zostali spolupatrónmi i novopostaveného chrámu.



 

Na mieste, kde sa neveriacemu a potom kajúcnemu farárovi 
zázračne prinavrátil zrak, dodnes stojí kamenný stĺp s obrazom. 
Na jednej strane je na ňom vyobrazená Panna Mária Dúbrav-
ská s vystretou rukou, akoby odmietajúcou slová neveriaceho 
devínskeho farára. Na druhej strane obrazu sú vyobrazení 
hlboko uctievaní spolupatróni dúbravského kostola sv. Kozma 
a sv. Damián. K úcte Panny Márie postavili Dúbravčania neďa-
leko miesta, na ktorom sa zjavila, kamennú jaskyňu. V nej 
zobrazený výjav znázorňuje podobné zjavenie Panny Márie 
v Lurdoch. I po druhej svetovej vojne si Dúbravčania brávali 
k sebe na nocľah pútnikov putujúcich do Dúbravky. A hruška 
zjavenia? Posledný kus dreva z hrušky zjavenia bol uložený za 
oltárom v dnešnej kaplnke Panny Márie Ružencovej. Dúbrav-
ský pútnický farský kostol Zmŕtvychvstania a sv. Kozmu a Da-
miána je nádherným chrámom Božím, premodlený posvätným 
kruhom státisícov modlitieb zbožných pútnikov počas stáročí 
ich putovania.

Panna Mária Dúbravská



 

XIV. KAPITOLA

Osobnosti Dúbravky
Dúbravka bola bohatá nielen na zaujímavé dejiny a históriu. 

Obohacovali ju aj ľudia, ktorí tu vyrástli, alebo sem presídlili 
a našli tu svoj vysnívaný domov. A čo je dôležité – stali sa osob-
nosťami v rôznych oblastiach, či už, v kultúre, vede, politike. Ich 
mená sa dostali do širokého povedomia verejnosti a s nimi sa 
neodmysliteľne spájal aj názov miesta kde vyrástli, žili, zapus-
tili svoje korene – Dúbravka, ktorá im prirástla k srdcu v tom 
najlepšom slova zmysle. Takýchto osobností bolo a je ich veľa. 
Zaslúžia si tu byť spomenutí, aspoň menom, nakoľko iba pri 
krátkom curriculum vitae za ich menami by bolo potrebné 
vydať ďalšiu publikáciu venovanú iba im. Iste by si ju zaslúžili.

Prezidenti
JUDr. Gustáv Husák, Ing. Michal Kováč, Ing. Rudolf Schus-

ter

Politici
JUDr. Ján Čarnogurský, expremiér vlády SR, JUDr. Jozef 

Moravčík, expremiér vlády SR, primátor Bratislavy, MUDr. Igor 
Mičieta, býv. podpredseda Federálneho zhromaždenia ČSFR, 
Jaroslav Volf, býv. predseda SDSS, Irena Belohorská, poslan-
kyňa Európskeho parlamentu, Ing. Jozef Kršek, býv. minister 
poľnohospodárstva,...

Vedci
Doc. PaedDr. Ján Kačala, DrSc., Svetozár Krno, Doc. Dr. 

Stanislav Vojtko, PhD., Univ. Prof. PhDr. Ján Podolák, Doc. 
RNDr. Matej Hanulík, CSc., PhDr. Ladislav Kubasák, Doc. 
PhDr. Jozef Ušák, PhDr. Veronika Plachá, CSc., Doc. PhDr. 
Mikuláš Písch, CSc. Prof. PhDr. Viliam Marčok, Viera Bosáko-
vá-Surová, PhDr. Jozef Klačka, Doc. RNDr. Ing. Jozef Lipták, 
Prof. PhDr. Ján Grác, Prof. Ing. Anton Puškár, Phd., Prof. Ing 
Dušan Petráš, PhD., Prof. Ing. Miroslav Grznár, CSc. Prof. Ing. 
Viera Medelská, PhD., Prof. Ing. Emília Kováčová, CSc., Prof. 
Ing. Ladislav Valko, Prof. Ing. Božena Košíková, DrSc., Prof. Dr. 
Ivan Koza, Prof. MUDr. Milan Kriška, DrSc., Prof. Ing. Milan 
Buček, Prof. Ing. Sergej Labuza, Prof. PhDr. Juraj Lexmann, 
Prof. Ing. Ľudovít Mikolášik, Prof. Phdr. Štefan Povchanič, CSc., 
Prof. PhDr. Ladislav Požar, CSc, Prof. MVDr. Alexander Szabó, 
CSc. Prof. PhDr. Jiří Seknička, Prof. Phdr. Ondrej Sliacky, Prof. 
Robert Hrbek, Prof. Jozef Hrčka, Prof. Ľudovít Molnár, Prof. 
Peter Ševčík, Prof. Jozef Tiňo, Prof. Daniel Vlček, Prof. Ing. 
Juraj Trokan, DrSc, býv. minister stavebníctva, PhDr. Alexan-
dra Tauberová, muzikologička, Mgr. Karol Tauber, prekladateľ 
z viacerých svetových jazykov, PhDr. Ivan Mačák, organológ 
a prvý riaditeľ SNM – Hudobného múzea,...

Spisovatelia
Jaroslav Rezník, RNDr. František Kele, Táňa Keleová – Vasil-

ková, Katka Petkaničová, Mila Haugová, Doc. PhDr. Ján Grexa, 
PhDr. Ondrej Marušiak, Emil Kudlička, Miroslav Válek, býv. 
minister kultúry, Mária Mačáková, rozhlasová hlásateľka,...

Hudobníci
Igor Bázlik, Peter Dvorský, Ondrej Lenárd, Elena Sarayová, 

Ondrej Saray, Ľudovít Marcinger, Sergej Kopčák, Ing. arch. Vla-



 

dimír Vizár, Mgr. Art. Roman Berger, hudobný skladateľ, Eva 
Biháryová, Juraj Rózsa, Oskar Rózsa, Darina Rolincová,...

Výtvarníci
Akad. mal. Katarína Ševellová, Akad. mal. Ivan Pavle, Ing. 

arch. Koloman Leššo, Akad. mal. Július Koller, Kveta Fuliero-
vá, Akad. mal. Stanislav Stankoci, Jaroslav Dvorský, Akad. mal. 
Milan Mravec, Akad. soch. Jano Ťapák, Akad. mal. Veronika 
Gabčová, Akad. mal. Alenka Milly, Akad. mal. Ivan Dulanský, 
Akad. mal. Zora Karovičová, Akad. mal. Božena Maceková, 
Akad. mal. Vladimír Popovič, Akad. mal. Jindřich Prášil, Akad. 
mal. Katarína Szabová, Akad. mal. Adriana Vicelová,...

Herci
Marián Labuda, Milan Markovič, Zuzana Cigánová, Marta 

Sádecká, Anton Vaculík, Rasťo Piško, Zuzana Fialová, Robert 
Roth,...

DOSLOV

„Je dokonané“ – obsah sa naplnil. Sústredili sme sa na naj-
dôležitejšie udalosti v histórii Dúbravky od jej prapočiatkov až 
po rok . Po tomto roku je história nielen Dúbravky, ale 
i v rámci Slovenska podrobne spracovaná, a tak sa nám otvori-
la možnosť priniesť to najzaujímavejšie čo bolo o histórii Dúb-
ravky zaznamenané práve do prevratového roku . Príbehy 
a udalosti známe i menej známe, ktoré zanechali stigmy nielen 
v lokalite, na ktorej sa Dúbravka rozprestiera, ale poznačili aj jej 
obyvateľov. Neľahký život, živelné pohromy, tragédie, choroby, 
vojny, to všetko ovplyvnilo osudy a život Dúbravčanov, ktorí 
ale našli silu vzdorovať, prekonať nepriazeň osudu a zveľaďovať 
tento kus zeme, ktorý si vybrali za svoj domov.

Dôležitú úlohu v histórii Dúbravky zohráva príchod Chor-
vátskych presídlencov, ktorí priniesli život do tejto zničenej 
a takmer vyľudnenej dediny. Práve oni boli akousi transfúziou 
čo oživila tento krásny kút Slovenska znesvätený vojnami a ne-
skoršími epidémiami, ktoré vojna vlečie za sebou ako smrtiaci 
plášť, pod ktorým udusí všetko živé, čo ešte po vojnovom bes-
není zostalo.

S týmto všetkým sa Dúbravka a jej obyvatelia mali možnosť 
zoznámiť vo svojej histórii viackrát. Nerezignovali, vstávali 



 

znova a znova. Posilňovala ich viera nielen v Boha, ale aj vo 
svoje vlastné sily a um. Prežívali a prežili. Dnešní Dúbravčania 
môžu byť právom hrdí na svojich predkov a ďalej postupne 
zveľaďovať všetko to, čo im tu v dobrej viere zanechali.

Juraj Hradský
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