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Pamätnú knihu Dúbravky, spomínanú aj ako “Kronika”, 
začal na podnet vtedajšieho richtára Martina Granca 

a riaditeľa školy Metoda Mrkosa písať “dočasný” učiteľ Jozef Zelinka
20. novembra 1935. 

Ten do nej zaznamenal podľa vtedy dostupných prameňov 
základné poznatky o Dúbravke.

V roku 1972 doplnil kroniku o udalosti pred, počas a po 
II. svetovej vojne učiteľ Ľudoví Matrka. 

Pamätná kniha sa niekoľkokrát stratila, 
aby sa potom znova niekde objavila. 

Ku mne sa dostala prostredníctvom pána Miroslava Šimečka 
spolu s inými písomnosťami a starými fotografiami. 

Keďže od roku 2002 digitalizujem rôzne dúbravské materiály, 
rad prišiel aj na kroniku. 

Predkladáme Vám teda doslovný prepis 
(miestami s  farebne odlíšenými vysvetlivkami a poznámkami)  

jednotlivých kapitol Pamätnej knihy, 
dodatočne ilustrovaných fotografiami, 

aby sa, ako píše učiteľ Zelinka, “uchovala pre budúcich”.

Mgr. Ľubomír Navrátil - editor



Pamätná kniha sa začína úvodom učiteľa Zelinku, z ktorého sa
dozvedáme: 

Bol som poverený pánom starostom obce Martinom Grancom a
pánom správcom školy M. Mrkosom založením tejto Pamätnej knihy. 
Nie som tunajším rodákom, ale bývam tu od 2. septembra 1934. 
Narodil som sa v Rozstání na Morave, študoval som v Brne. Sem som
prišiel z môjho prvého pôsobiska - Jakubova u Malaciek. Mojím
predstaveným je pán správca  - učiteľ Metodej Mrkos, výborný
vychovávateľ a prvotriedny ľudovýchovný pracovník. Nakoľko mu
práce spojené so stavbou novej budovy obecnej ľud. školy  nedovoľujú
založiť túto knihu, podujal som sa k tomu ja. Potrebný historický ma-
teriál sme zbierali spolu. Bol najvyšší čas založiť kroniku a uchovať
pre budúcich, čo sa len ešte dalo.

Jozef Zelinka
Učiteľ

Pohľad na Dúbravku sponad Kostola sv. Kozmu a Damiána v tridsiatych rokoch
20. storočia. 



Popis obce
Poloha:
Na mieste dnešnej Dúbravky
rozprestierali sa rozsiahle lesy. Kraj
patrí do oblasti Malých Karpát, ktoré
sa tuná končia horou: Devínskou
Kobylou vysokou 514 m. Dúbravka
leží na východnom úbočí týchto hôr.
Má celkový ráz pohorskej dedinky.
Starodávny kostolíček a kaplnka,
ktorú lemujú lipy, dodávajú jej
idylický a romantický ráz. Domy v
hlavnej ulici sú stavané v akomsi 
poriadku, ale ostatné nie. Po prevrate
vznikla celá nová ulica Pod záhradami
a niekoľko víl, ktoré si postavili 
bohatší Bratislavčania tu v chotári
dúbravskom na Gátach. Niekoľko čísel
patrí do Dúbravky tiež až v blízkosti
Karlovej Vsi. 

Vznik obce:
Väčšina miestneho obyvateľstva je
pôvodu chorvátskeho, dodnes sa 
v niektorých rodinách hovorí chorvát-
sky. Na chorvátsky pôvod poukazujú:
rodové mená (Lučenič, Lučanič,
Služanič, Kráľovič, Milošovič, Fratrič,
Juračič, Ružovič atd.), miestopisné návy
(Glavice, Lovrenčina drága, Krčace,
Lugy, Zálugy atd.). 
Chorváti prichádzali do panských lesov
ako drevorubači na sezónne práce. Bý-
vali v drevených zruboch (muži).
Neskoršie sa tu usadili i so svojimi rodi-
nami, budovali si stálejšie príbytky z
kameňa, nepálenej, neskor-
šie z pálenej tehly. Potrebný stavebný
materiál poskytoval štvrtohohorný 
náplav na Glavici, kde i teraz je tehálňa. 

Názov obce:
Dubové lesy - “Dúbravy” pozvoľna
mizeli a ustupovali vzrástajúcej osade,
ktorá odtiaľ má svoje meno Dúbravka. 
Maďari nazývali obec Hidegkút a
Nemci Kaltenbrun.

Kolonizácia: 
Kedy sa obyvateľstvo horvátske tuná
usadilo trvale, niet bezpečných zázna-
mov. Isté však je, že ich kolonizácia je
v súvislosti s kolonizáciou Horvátov 
v okolitých obciach: Lamači a Devín-
skej Novej Vsi. Na Slovensku sú
známe 3 etapy horvátskej kolonizácie
a dúbravskí horváti sa údajne tu usa-
dili až v 3. etape. 
Mimo obyvateľstvo pôvodu horvát-
skeho treba zaznamenať i kolonizáciu
z historických zemí (Moravy) asi v 19.
storočí (rodina Šimečkova) a iných
prespoľných rodín (Vilem Tikl, rodina
Bukovských). Meno Lučenič má kore-
ne v Lamači. Po prevrate sa sem
prisťahovalo tiež obavateľstvo z histo-
rických zemí, nachádzajúc obživu 
v blízkej Bratislave (najmä Patrónke).

Kostol Sv. Kozmu a Damiána okolo roku
1930.



Obyvateľstvo: 
Dúbravka sama veľmi rapídne vzrást-
la, počet obyvateľstva v r. 1812 dľa
starých listín uložených na farskom
úrade bol 556 a dľa posledného sčíta-
nia v roku (údaj vynechaný - pozn.
ed.)
Obyvateľstvo sa živí poľným hospo-
dárstvom a chovom dobytka, robot-
níckou úrácou v bratislavských
továrňach (najmä patrónovej továrni).
Zo živnostníkov sú tu: 1 kováč, 1
pekár, 3 obchodníci s miešaným to-
varom, 1 mäsiar, 3 obuvníci, 3 stolári,
2 hostince. Pri Československých štát-
nych dráhach nachádza obživu asi 15
živiteľov rodín, pri pošte 5. 
Zväčša pri každom dome je väčšia-
menšia záhrada. Ovocie predávajú 
v Bratislave. 
Dúbravské čerešne sú svojou jakosťou
známe po celom okolí. Teraz sa hor-
live zakladajú vinohrady, ktoré tu už
kedysi boli najmä na chotári pri
Karlovej Vsi (Na devínskom chotári,
ktorý bol prv dúbravský). Zánik vino-
hradov sa datuje kolem r. 1919-11
(zrejme epidémia fyloxéry - pozn. ed.),
postupne boli i pozemky popre-
dané Karlovešťanom. Nové sa začali
len zakladať v roku 1927 (prvý bol
Lorenc Mikletič, potom Ružovič Va-
lent, Granec, Sedlák atd.). 

Správa obce: 
Včas vojny (I. svetovej) bol starostom
Michal Lučenič. Prvé zastupiteľstvo
bolo volené v roku 1921. Prvým
starostom po prevrate (vznik prvej
ČSR) bol Ján Zajíček, potom bol sta-
rostom 4 roky Ján Sedlák (1919-23),
Vincent Granec (volebné obdobie do-
plnil Nikodém Husák až do r. 1927!.
V rokoch 1928-30 bol starostom Ignác
Šimeček, 1930-32 Michal Lučenič. Od
r. 1933 horlive a s príkladnou
usilovnosťou spravuje obec starosta

Martin Granec (č. d. 91) s týmto obec-
ným zastupiteľstvom: 
(zoznam chýba - pozn. ed.).

Cestovanie:
Najstaršia cesta k Bratislave viedla
cez “polanku” pri “Pustom
kostolíčku” (na chotári
Bratislavskom). Toto bol vlastne len
chodník. Cesta viedla cez Karlovu Ves
(na “Cukermandl”).
Do Devína vedie stará cesta vedľa
tehálne. Dnes vedie z Lamača pekná
asfaltová (štátna) hradská. Z
Dúbravky pripojujú sa na ňu 2 cesty:
obecná a súkromná, tzv. Tavaríkova.
František Tavarík (prišiel do
Dúbravky z Bratislavy) mal najprv na
pozemku “Ferenča drága” drevený
letný domček. Od jednotlivcov zakúpil
okolné pozemky a v r. 1911-12 začal

Johana Kovalovská, rod. Šmelková 
s manželom Štefanom Kovalovským,
neskorším legionárom. Jediná známa
fotografia dúbravského kroja vo farbe
(kolorovaná fotografia, okolo r. 1917).



stavať vily. pozemky a vily časom
predával (obchodoval s nimi). Poneváč
vily nemali riadnej cesty, zakúpil od
Marie Husákovej (rod. Vilémovej)
pozemok, kde zbudoval riadnu cestu,
ktorá sa bežne nazýva jeho menom.
Na železničnú stanicu v Lamači chodí
sa touto cestou (taktiež i na pravidelné
autobusové spojenie: Bratislava - Stu-
pava).
F. Tavarík zomrel r. 1934 a vyjednáva
sa o zobecnenie tejto cesty.

Úrady:
Obec Dúbravka patrí k politickému a
súdnemu okresu Bratislava, kde je
berný úrad, okresný súd a dôchod-
ková kontrola i okresný úrad. V obci
je trojtriedna obecná ľudová škola; do
meštianskej školy chodia deti do
Bratislavy (železnicou z Lamača). 
V obci sú len katolíci a kostol je v obci
i s farou, pri ktorej stojí kaplnka, kde
sa slúži vo všedné dni omša. Mŕtvych
pochovávavjú na tunajšom cmiteri,
ktorý sa prestiera okolo kostola. 
Poštový úrad je v Lamači, ale listonoš
dochádza ráz za deň s poštovými
zásielkami. 

Spomienky
Na Turkov:
Povestí  o vpádu Turkov je viac a
niektoré si odporujú. Tak na príklad
povesti o pôvodu kostola, o ktorých sa
zmienime v odstavci: kostol. 
O pôvode horanskej studne bola
povesť opísaná v časopise “Devín” -
roč. 1934, č. 1., 2.
Turecké hordy smädom trápené usa-
dili sa v Dúbravských lesoch, poneváč
na okolí bol veliký nedostatok vody.
Oslica netrpezlivo hrabala nohou a
div - divúci, zo zeme začal vyvierať
prameň čistej, zdravej vody. Všetko sa
hrnulo k tomuto prameňu, aby ukojilo

veľký smäd. 
Tento výdatný prameň výbornej pitnej
vody bol príčinou, že turecké vojsko
malo tu niekoľko krokov nad studňou
na pahorku svoj hlavný stan a
skladište. 
Reč(e)nie: “Márica Dvorica, hôdi van,
už je Turek kraj,” upomína na ukrý-
vanie pred Turkami. Ľudia boli skrytí
v prepadlinách pozemku (ktoré sa za-
chovali až podnes) “Vázmene
dražice”. Tu si odbavovali cez veľkú
noc i pobožnosti. 
Spomienky a tradícia napoleonských
válek sa nedochovala. Taktiež i na na
búrlivý rok 1848-49.

Na pruské ťaženie: 
V r. 1866 - bolo to v nedeľu ráno -
prišli k nám “Prajzi”. Už od Bystice
stieľali. Ľudia hľadali úkryt v horách.
Prusi vystúpili na vŕšok, kde stojí ka-

Pred Turkami utekajú obyvatelia 
z Balkánu a usádzajú sa aj v zničených
a vyľudnených dedinách v okolí
Bratislavy. V roku 1574 sa spomína
Dúbravka ako nová osada, v ktorej bý-
vajú Chorváti.



menný stĺp s obrazom sv. Kozmu a
Damiána. Tam si i varili. Dúbravčania
(súsedia nemeckého Devína)  vedeli
nemecky a shovárali sa s nimi. Prajzi
im aj slaniny ponúkali. Keď sa vojsko
v dedine usalašilo, strieľalo sa. 

Požiary:
Vtedy veľký požiar zničil takmer celú
dedinu. V dome č. 94 je podnes trhlina
na roku domu, kde údajne vnikla do
steny guľa. 
Druhý požiar bol asi o 10 rokov
neskoršie. Vyhorela celá dedina, ľudia
prišli o majetky. Dúbravské múzeum
dokumentuje tradičný život v mestskej
časti Dúbravka v 19. a v prvej
polovici 20. storočia. Návštevník sa tu
zoznámi tak so súkromným, ako aj s
pracovným životom tunajšieho ľudu.
Nahliadne do gazdovskej izby s
tradičným zariadením, kuchynskými
potrebami, spacím kútom, ukážkami
ľudových odevov či detských hračiek,
a tiež do pracovných priestorov s
adekvátnym historickým inventárom.
tedy sa prisťahovali niektoré rodiny z
Moravy (Šimečkova, Prškova, Ota-
halovci). 

Pri pruskom ťažení padol (na
lamačskom chotári) vynikajúci vojen-
ský hodnostár Alexander von
Blominger. Na mieste tomto slúžené
boli poľné omše. Miesto je i označené.

Pohromy:
Údajne v r. 1875 (asi) vystrieľalo vo-
jsko všetok dobytok na “Glavici” pri
ceste do Devína. 
Cholera: Po pruskej vojne prišla na
obyvateľstvo veľká metla - cholera.
Ešte i z pruských vojakov niektorí
pomreli a sú pochovaní na tunajšom
cintoríne (sedem). Spočiatku riadila
medzi deťmi. Prvý prípad smrti bol
22. aug. 1866 a to Katarína
Vrbaničová (24-roč.). Druhou obeťou
bola Mária Matrková (78-roč.). Ďalšie
prípady úmrtia: 
23. augusta - 4, 24. augusta - 4, 26.
augusta - 2 (toho dňa zomrel akýsi
kapitán z kráľovstva taliánskeho, 46-
ročný, tu sa zdržujúci aj princ zu Hol-
stein 9. Regiment 23. kompánia; pozn.
z matriky), 27. augusta - 1, 28. au-
gusta - 8, 29. augusta - 9, 30. augusta
- 6, 31. augusta - 5, 2. septembra - 5,
3. septembra - 4, 4. septembra - 2,

Záber z rekonštrukcie poslednej bitky Rakúsko-pruskej vojny, ktorá sa odohrala
v priestore medzi Dúbravkou a Lamačom.



5. septembra - 5, 2. septembra - 5, 
6. septembra - 2, 7. septembra - 3, 
8. septembra - 3, 9. septembra - 3, 
13. septembra - 1, 15. septembra - 1, 
16. septembra - 1, 17. septembra - 1,
19. septembra - 1, 20. septembra - 1.
Ostatnou bola Matrka Agneša (6-roč-
ná). Ľud hľadal útechu v lamačskom
kostole sv. Rozálie. 

Doby poddanstva:
Pravdepodobne za pozemky dané
fürštom Pálfym do užívania boli oby-
vatelia povinní tri dni v týždni (podľa
iných zdrojov dva) chodiť na panské
do roboty. Kto neprišiel do roboty,
dostal za jeden deň 25 palíc (v urbári

sa uvádza 12). Pred richtárskym
domom lavica = dereš. Za ktorého
richtára to bolo, už sa tunajší ľudia
nepamätajú (poznámka ceruzkou -
Milošovič - pozn. ed.).
Údajne, kto bol často palicovaný,
nebol ani na cintoríne pochovaný. 
Na panstvu Karollyiho je smlúva,
ktorá stručne obsahuje tato ustanove-
nia o právach a povinnostiach pod-
daných:
1.) Slobodní sedliaci - urbarialisti
2.) Poddaní
Ustanovenie má 9 bodov (Punktov) a
je datované zo dňa 20. 4. 1768
(urbár). 
Prvý bod pojednáva o tom, “Čo se
skrze jeden poddansky neb sedlacky
Dom ma rozumeti.
2. Punkt: O Duchodkoch a Užitkoch,
ktere Poddanym prisluchaju. 
3. Punkt: O Robotach a jinych
Službách Poddanských.
4. Punkt: O Činžech, Domech a jinych
Poddanskych Podlužnostech.
5. Punkt: O Dewatku a tak rečenem
Prawe.
6. Punkt: O Poddanskych Pravech, a
čo podle nich Panstvu prinaleži. 
7. Punkt: O wšeckych zatazaniach, a
na pozatim k Warowaniu bity majicich
zlych Učinkuw a mista nemajicich
Zwyklosti. 
8. Punkt: O Wystupkoch Poddanym
zakazanych, a skrzewa takowe us-
tanowenem trestany. 
9. Punkt: O tech Wecach, ktere k wnu-
tornemu Poradku a Narizeny pri-
naležaju.
Ako výmenu za zrušenú robotu musel
každý odvádzať 9. snop panstvu.

Lapačky vojakov:
Jozef Mikletič musel slúžiť 12 rokov
na vojne za časov, keď boli lapačky. 

Titulná strana „Urbára osady
Dúbravka, ktorá gruntovnému pánovi
Grófovi Pálffy Miklósovi prináleží“, a
ktorá hovorí o tom, „čo se skrze jeden
poddansky neb sedlacky dom ma
rozumeti“.



Svetová vojna:
(Tu je v texte vynechávka, zdá sa,
akoby autor Jozef Zelinka počítal s
neskorším dopísaním - pozn. ed.)

Zákopy: 
V rokoch 1914-15-16 budovala vojen-
ská správa na “Slukovom vŕšku” v
“Pastýrovom táli” a na “Glavici”
zákopy. Začali sa hotoviť v októbri
1914. Pri prácach boli zamestnaní ro-
botníci z Dúbravky, Lamača a Devín-
skej Novej Vsi a okolitých obcí v
počte 1500 ľudí. Odborníci boli z
Tirolska, 1 inženýr bol tiež Nemec
(kapitán) a 1 rotmajster (feldvebel)
Čech.   Všetkých kaverní (krytov) bolo
celkom 11 a mali slúžiť ako obrana

pred Rusmi (obrana Prešporka). 
V 17. roku sa kryty rúcali
(planírovali). V roku 1916 bolo zria-
dené i telefónne vedenie hore Glavi-
cou cez Devín do Bratislavy. 

Prevrat:
Priebeh štátneho prevratu (vznik I.
ČSR) bol celkom kľudný, rabovačiek
nebolo. 

Pozemková reforma:
Parcelácia: V roku 1921 v auguste sa
začalo parcelovať z panstva Mikuláša
Pálfyho (knieža) v Malackách. 
Z chotára obce Dúbravky bolo 39 kat.
jutár (pasienky, lúky a oráčina), z
chotára Dev. Novej Vsi asi 135 kata-
strálnych  jutár. Urbár neexistuje.

Hĺbenie kaverny na Glavici nad Dúbravkou 



Historické pamiatky
Kostol: 
Hlavný (farný) kostol, ktorý je pod
ochranou Pamiatkového úradu, je iste
jedným z najstarších. Historických
záznamov o ňom však nemáme. 
Dúbravka bola do roku 1807 filiálkou
Devína. Pri požiaru zhoreli v de-
vínskej fare všetky dôležité listiny
týkajúce sa jak histórie kostola, tak
Dúbravky vôbec. 

Pôvod kostola:
Ústne podanie kladie pôvod kostola
do doby tureckých válek.
Pôdorys kostola je podoby elipčitej.
Pôvodne to bol hlavný stan, či
skladište o mohutných stĺpoch. Me-

dzery medzi stĺpami boli neskoršie
vyplnené, pristavané bolo malé sank-
tuárium a veža.
Druhá povesť, dľa ktorej by kostol stál
dávno pred príchodom Turkov, ho-
vorí: 
Turecké vojsko pritiahlo až v tieto 
miesta. Prejdúc v suchom čase krajom
chudobným na vodu venovalo všetku
svoju pozornosť Horanskej studničke,
kde napájalo seba i zvieratá. Minulo
tak kostol, ktorý tým bol zachovaný
pred spustošením a znesvätením.
Voda táto bola pokladaná za zázračnú,
lebo Turci krátko na to odtiahli a
obyvateľstvo skrývajúce sa v jamách a
lesoch mohlo sa navrátiť do svojich
príbytkov a žiť kľudným životom. 
V kostole nad hlavným oltárom je
starý obraz horvátskych patrónov 
sv. Kozmu a Damiána. 
Tento obraz priniesli Horváti z
pôvodnej svojej vlasti. Turci tento
obraz ukradli (podľa povesti). Na ríšu
sultánovi prišli živelné pohromy:
sucho, hlad a nemoce. Snívalo sa vraj
sultánovi, že keď navráti obraz, bude
v ríši opäť blahobyt. Obraz bol
navrátený na pôvodné miesto -
Dúbravka sa stala pútnickým miestom. 
“Horanská” voda sa stala povestnou.
Tou sa i krstilo (krstený bol ňou
Stanislav Milošovič, r. 1857 rod.).

Pôvod kaplnky:
Za cisára Jozefa II. bol kláštor Pavlí v
Mariatali zrušený a mnísi rozohnaní.
Jeden z nich gróf Jakub Kuen
Héderváry uchýlil sa do dúbravských
lesov. Z kláštora priniesol ssebou
cenné kostolné veci: striebornú monš-
tranciu, kadideľnicu, strieborný kríž a
zlatom vyšívaný ornát, strieborný
kalich a striebornú večnú lampu.
Všetky tie veci sa pri slávnostiach
používajú. 
V roku 1807 postavil menovaný
kaplnku Dúbravskej Panny Márie a

Svätí divotvorcovia a nezištníci Kozma
a Damián sú patrónmi chorých, lekárov,
lekárnikov a lekárskych fakúlt. Na
ikonách sa často zobrazujú s receptom
(liekopisom), patelou, palmou a
lekárskymi nástrojmi.



pre seba obytný dom (dnešná fara).
Do tej doby, ako je to už vyššie
spomenuté, bola Dúbravka filiálkou
Devína. Odvtedy sú zachované zá-
znamy. Jedným z nich je kanonická
vizitácia a zakladajúca listina
Dúbravskej farnosti. 

Založenie farnosti: 
My Richtár, Prísažný  y czela pocztiva
obecz Dubravka visnavame s týmto
Písmem: že ponevacz sme my uznali,
uznavame, že nasz buduczy Pan Farár
na ten plat (Tittulo laut Originalis) na
hottowu sumu 200 fl. a 80 den. za
Vino, to gest in Summa 200 fl. sivi bit
nemohel. Tak my s nazseho wlastneho
uzani podwolugeme a sawasugeme sa,
na ten a buduczy czas, sa nas a nasze
Ditky gemu davat a platit a sicze
roczite:
1. Hottoweho Platu in summa 400 fl
2. Tittulo sa Vino 160 fl.
Summa 560 fl.
In natura: a/ 12 Mericzek Resy

b/ 12 Sihy Dreva
c/ 200 Pirtlu
d/ 2 Mericzky Strowy

(Inými slovami, richtár, prísažní a celá
poctivá obec Dúbravka uznávajú, že
200 zlatých ako plat a na omšové je
málo a že mu teda budú vyplácať ročne
400 zlatiek ako plat a 160 na víno.
Okrem toho 12 meríc raže, 12 siah
dreva, 200 pirtlov (?) a 2 merice po-
travín. Záznam vznikol 18. októbra
1810, čiže v čase, keď už v Dúbravke
pôsobil vôbec prvý farár Ignacius
Navrátil (parochus 1807 - 1825)-
pozn. ed.).

A také podwolugeme sa sawasujeme
sa, že kedbi nekdy po smrti Pána
Farára Thebenského (devínskeho -
poz. ed.) nasza fara sa od Thebna
(Devína) odtrhla, tak my chceme
gemu naszemu Panu Fararovy in
Natura davat:

a) Resy (raže) Mericzěk         36
b) Dreva Sihy                         16
c) Pirtlu                                  200
e) Kurenecz Nr.                       20
A tak na to wszecko podvolujeme a sa
sawazugeme sa my czela pocztiva
obecz nasza Dubrawka sa nas i nasze
Ditky na kasdy czas. A na istotu toho
wszeho potvrsujeme my to s naszú
obiczagnu Obecznu Peczatku. 
Sigt. Dubravka d 18. X. 1810.

Peter Sim. Dossek, I. Notarlocy 
y czela Obecz

Pavel Martanovits, Richtar
Simon Stankovits, Kostelný hospodár

Lorenc Brankovič, 
Joan Magyer Debely
Joan Magyer Kutzky

Andr. Millossovits
Gaspar Matrka
Joan Brenczits

Prísažny.
A parte ordinariatus contractum hunc
acceptamusrati habemus et confir-
manus.   
Sig. Tirn. 11, Jan, Ao 1811

Podpis a pečiatky obecné i biskupské
(obecné sú latinské): 

Sigilum Hidegkút

V záveti odovzdal menovaný gróf -
mních obe stavby cirkevnej obci
Dúbravke. Pod kaplnkou je grypta, v
ktorej je zakladateľ kaplnky
pochovaný.
Ku tejto káplnke sa konaly tiež púte.
Ešte pred založením káplnky bol tu
obraz P. Marie, lebo sa tu údajne zjav-
ila (uzdravila tiež slepého). Drevo zo
starého dubu je uložené za oltárom. Z
tohoto dreva  si každý pútnik bral na
pamiatku. 
Lipy u káplnky sú údajne 300 rokov
staré - dľa povesti neuschnú až na
konci sveta, lebo sa tu zjavila P.
Maria. 
Svojho času chceli Františkáni založiť
tuná kláštor. Poneváč Dúbravčania



odmietli venovať k tomuto cieľu
potrebný pozemok, z tohto plánu zišlo. 
Od prevratu už do Dúbravky pútnici
neprichádzajú. 

Starožitnosti: 
Medzi lipami stávala kazateľnica (pri
káplnke), ktorá je veľmi stará, ale 
umeleckej ceny nemá. 
Na ceste do Devína je “Na Tablici”
postavený kamenný stĺp s obrazom 
sv. Kozmu a Damiána v železnom
ráme. Z druhej strany obraz P. Márie.
Dľa ústneho podania má pohnutú
minulosť. Je asi tak starý ako sám kos-

tol a povesť hovorí tiež o jeho stráte a
opätovnom nájdení. 
Kamenný kríž uprostred dediny s
letopočtom 1808 bol založený ako
poďakovanie za to, že tu bol us-
tanovený prvý farár a Dúbravka sa 
osamostatnila zpod devínskej farnosti. 
Zemským pánom je v r. 1812 gróf
Jozef Palffy z Erdöd. Bol patrónom,
ale nad farárom nemal práva, ktoré si
ale robil. 
Statoční Dúbravčania podali vtedy
odvolanie k súdu (zaujímavé sú
rodové pečate rychtára a prísažných
na tejto listine podpísaných), ktorým
preukazujú, že zakladateľ farnosti gróf
Hederváry zanechal testamentom z r.
1801 zo dňa 9. januára káplnku a faru
obci. Súd rozhodol, že v práve je obec
Dúbravka.
Červený kríž v lese - tam údajne zo-
mrel neznámy pútnik (Horvát).
Červený kríž v poli  (za obec. školou)
bol postavený na poďakovanie za to,
že na tomto suchom mieste sa objavila
spodná voda a zem vydala bohatú
úrodu. 
Zájazdný starý hostinec stál na mieste
zrušenej r. k. školy. Bol majetkom
kniežacej rodiny Pálffyovskej (z Mala-
ciek) ktorým ho testamentárne
poručila rodina Stankovičovcov nema-
júc ani potomkov ani blízkych
príbuzných. O tom, ako vznikla tam
škola, viď ďalej.
Z obytných domov najstarší bude dom
Novákov pod r. k. farou a Brenčičov č.
48 pod kostolom. Na tráme tohoto
druhého je letopočet 1787.

Staré knihy:
Do rúk sa mi dostala stará horvátska
kniha pôvodne v koženej väzbe.
Dosky a titul. listy na nej chýbajú,
takže sa nedá zistiť ani rok vydania.
Majiteľkou je Katarína Vilémová č. d.
101. Tá si z nej dosial spievava. 

Kríž s ukrižovaným Ježišom stojí pri
Základnej škole Pri kríži a bol
postavený ako poďakovanie za to, že na
tomto mieste sa objavila spodná voda a
zem vydala dobrú úrodu. V severnej
časti Dúbravky (Homolova a okolie)
boli totiž rozsiahle vinohrady, ktoré
potrebovali vlahu.



Staré listiny:
Zo starých listín treba uviesť: Us-
tanovovací list za světského místního
školného dozorcu - pánu Jánovi Luc-
sanitsovi z 20. marca 1856 v Preš-
porku vydaný. (Listinu sme odovzdali
do - dokončenie vety vynechané pozn.
ed.). Jedinú listinu z doby patrenia
Dúbravky ako filiálky Devína: Cano-
nica Visitácia z r. 1782 (najstaršia
listina na farskom úrade).

Dejiny farského úradu:
Okolo r. 1772 zomrel v Devíne farár.
Po jeho smrti začali Dúbravčania
vysielať deputácie k p. biskupovi 
a žiadali o vlastného farára. 
O tom, jak farnosť vznikla, som už
písal. Tu zapíšem miestnych
duchovných správcov:
Ignác Navrátil                   1807 - 1825 
Rudolf Hana 1825 - 1829
Jozef Hulyák 1829 - 1831
Jozef Verner 1832 - 1839
Anton Schorman 1839 - 1847
Ján Palkovits 1847 - 1858
Mikoláš Chmelík 1858 - 1861
Jozef Chmela 1861 - 1863
Jozef Rusznyák 1863 - 1870
Ján Talda 1870 - 1904 
1904 - 1905 administroval lamačský
farár Ján Hilbert. Od 7. XII. 1905 je
miestnym duch. správcom A. Moyš až
dodnes (bol farárom do roku 1947 –
pozn. ed.).
R. 1812 viedol notárske veci Šimon
Dossek. Jeho povinnosťou bolo tiež 3x
denne zvoniť.

Staré stromy 
s reminiscenciou:
“Na kráľovej hore” je na starom dube
obraz P. Márie (pôvodný dub je sre-
zaný). 
Miesto toto volajú tiež: “Pri Antalovi”
a povesť vypráva nasledovné: 

Istý hájnik maďarskej národnosti,
Antal, išiel pre seno. Kone sa mu
splašili, voz prevrhol a hájnik zaplatil
nehodu životom. Pochovaný je v
Karlovej Vsi, zkadiaľ pochádzal. Na
mieste tom stoja dva mohutné duby.
Zbožná ruka zavesila tam obraz P.
Márie. 
V “Greftoch” na orechu je tiež obraz
na pamiatku, že tam bol fúrou dreva
zavalený istý Martin (dodatočne
dopísané ceruzkou “Matrka” - pozn.
ed.).
Miesto “Zbojnícka lučica” má svoje
meno od toho, že tam bola zavraždená
istá Agneša Sandtnerová (mala so
sebou psa a išla tam sbierať ovocie). 

Kroje, zvyky a obyčaje
Mužský kroj: 
V zime nosili ženáči dlhé haleny a
mládenci krátke haleny. Haleny
zanikli  - nosili kožuchy (z ovčej
kožešiny, vlnou dnu - kožou von).
Mládenci nenosili kožuchy ani haleny
(chodili v nohaviciach).
Kroj vlastný: nohavice súkenné,
šnurované, zapínané ruspochom -
barvy modrej. Kabát barvy jasnejší,
zapínaný na gombíky. Pod kabátom vo
sviatok tenké ošile - a inokedy
konopné (oboje boli vyšívané bielo -
prv i barevne (červeno). 
“Konopná košeľa “ i “tenká košeľa
mala  široké rukávy, pod krkom sa
zavazovala stužkou.
Širáky boli okrúhle s malým
obrúbkom hore, vyhnutou strechou.
Mládenci nosievali kosírce (perie).
Pod kabátom mali na košeli neskoršie
“lajble” barvy modrej - nezapínali sa. 
V nedeľu mali lajble hodvábne. 
V lete v robotný deň sa nosili konopné
široké “gate” a konopná košeľa
spustená na vrchu na nohaviciach -
opásaná remeňom. 
Na nohách čižmy, nohavice natiahnuté



cez ne. Pasáci nosili krpce - široké,
bez podpatkov. Na sviatok mali
červené lemovanie. Neskoršie sa
nosili čižmy so srdcovitým výkrojkom
vpredu. 

Ženský kroj:
(V texte je vynechávka, zdá sa, akoby
autor Jozef Zelinka počítal s neskorším

dopísaním - pozn. ed.)

Hody:
Hody sa odbavujú od starodávna 2x
ročite: 
1./ Na veľkonočný pondelok - posviac-
ka chrámu. 
2./ Na deň sv. Kozmu a Damiána 27.
septembra.
Na hody prichádzalo veľa mladých
ako aj starých zo súsedných obcí:
Lamača, Devínskej Novej Vsi a De-
vína. 
Hody bývali veselé a často sa strhli i

bitky. Žijú pamätníci, ktorí vyprávajú,
jak raz chceli jednoho prespolného
spustiť do studne. Inokedy bola celá
dedina zorganizovaná na obranu.
Zábavy na Veľkonočný pondelok
nebývali. 

Čistenie studne:
Na Floriána čistili mládenci Horanskú
studňu. Vyťahali vodu a potom vyberali
po dedine vajcia, ktoré predali a za to si
urobili oldomáš (dostávali i peniaze). 

Voľby stárkov:
Každoročne na Nový rok volili si mlá-
denci zo svojho stredu dvoch stárkov. 
Na sviatok Všetkychsvätých boli pri-
jatí medzi mládencov mladíci. Museli
zaplatiť mládenské (3-5 litrov vína).
Po složení poplatku následoval “Mlá-
denský krst”, ktorý prevádzal na-
jschopnejší z mládencov, obyčajne
najstarší. 

Rodina Brenčičovcov na dvore rodinného domu. Zľava František (účinkoval v ka-
pele Slovenskej pošty), Hermína, otec Matúš, dcéra Angela, matka Mária, za An-
gelou syn Matúš, dcéra Alžbeta a syn Ján, ktorý hral v kapele vo Vajnoroch.        



Po krste išli mládenci kolem deviatej
hodiny večer zvoniť za zomrelých.
Slávnosť mládenská sa opäť končila
oldomášom. Po domoch vyberali pe-
niaze. 
Na Vianoce chodieval farár, organista
a speváci po kolede. 

Svatby:
Večer pred ohláškami bolo „Propí-
jané”. Účastníkmi boli: krstní otcovia,
svedkovia a keď si bral prespolný tu-
najšie dievča, bol prítomný i jeho
družba, svedok a svadobný otec.
Vtedy sa dojednalo i veno. Vlastné
svadby bývali divoké. Keď sa išlo k
sobášu, bola „obstavúvka”, t. j. mlá-
denci obstavovali svadobný sprievod
stužkou (reťazou) pred kostolom
(neskoršie pred domom). Boli
slávnostne prichystaní so svadobnou
zástavou.
Ženích musel (dľa majetkových
pomerov) zaplatiť výkupné, ktoré tu-
najší chlapci prepili. Keď si bral pre-
spolný Dúbravčanku, odbývalo sa
vyjednávanie o výške odstupného. „Ty

si nám došiel do našej záhrady a
odtrhol si nám ružu, ktorú si
nepolieval.  Zaplatíš nám ... zlatých
(od 5 –  20 zl.)”. Nastalo vyjednávanie,
družba zastával ženícha. Často malo i
zlé následky, keď prespolný ženích
nechcel nič zaplatiť –  bitku. 
Pri svadbe kládli vtipkári ženíchovi a
družbovi hádky. Napr. „Po čom ste
sem prišli? Kde má nevesta pravú
ruku?” atd.
Keď sa pilo mládenské, spievali:
„Ružička červená”, „Byla linda (?) ze-
lená,” „Javore, javore” a iné. Matovič
Alojz u horárne č. 63 vie tie piesne. 

Kultúra
Prvé snahy o povznesenie ľudu treba
zaznamenať v r. 1905, keď prišiel do
Dúbravky terajší duchovný správca
Anton Moyš. Tento uvedomelý Slovák
prvý hrál s mládežou divadelné pred-
stavenia, ktoré sa tešili obľube ľudu.
Niekoľkokrát bol za svoju činnosť
volaný k zodpovednosti pred maďar-
ské úrady. Jeho statočná práca došla

Svadobný sprievod na svadbe Anny Tiklovej v roku 1952 (12 družbov a 12 druži-
čiek).



ocenenia vo „Vlastivednom slovníku”
bratislavského okresu str. (?)
Slovensky sa učilo od r. 1910
(výnimočne, poneváč sa neučilo 
riadne). Do r. 1907 učil org. učiteľ
Puhala, potom učil miestny p. farár
Anton Moyš, ktorý smýšľajúc sloven-
sky, maďarského slova nepovedal.
Časom učil i otec p. farára, učiteľ v
penzii, a tiež len slovensky,
maďarského slova nepovedal. V roku
1909-10 učil Arpád Bramba. 
Potom vyučoval Bela  „strevíčkár” –
penzista, maďarsky. Asi v r. 1911 vy-
pomáhal Ferdinand Vŕba (penzista v
Dúbravke), učil slovensky, vyjmúc
počítanie, ktoré bolo maďarské. V r.
1913 bol učiteľom Ján Letko, ktorý
však v r. 1914 narukoval. Vyučoval
maďarsky. Učebnice, vyjmúc katechis-
mus, a biblia boli maďarské. 
Potom zasa vyučoval miestny farár.
Keď budovali Taliáni zákopy a kryty,
zmenili školu na svoju vojenskú

kanceláriu, takže sa temer nevyu-
čovalo. 
Dejiny samotnej školy a vznik obecnej
ľudovej školy opíšem v následujúcej
kapitole. 

Škola
Kedysi sa vyučovalo v dome č. 49 pod
hlavným kostolom, ktorý je teraz ma-
jetkom Štefana Štefku. On ho kúpil od
Petra Ondriáša. Prvým majiteľom bol
istý Brankovič – prezývali ho horvát-
sky  „Mikyna”. Počet detí sa pohybo-
val od 24 do 26. 
Neskoršie Mikuláš Pálfy dal v uží-
vanie obci budovu pod číslom 104 na
školské ciele, kde sa až dosiaľ
vyučovalo.
V r. 1912 predal Pálfy obci túto bu-
dovu za 2400 korún s podmienkou, že
sa môže na večné časy len na rím-
skokatolícku ľudovú školu používať. 
Po prevrate sa (1918 - pozn. red.)

Spoločná fotografia žiakov II. triedy obecnej ľudovej školy v Dúbravke. V strede
učiteľ Jozef Zelinka, autor časti tejto kroniky a farár Anton Moyš, ktorý bol du-
chovným správcom Dúbravky od roku 1905 do roku 1947.



ukazovala táto nedostatočnou a neod-
povedajúcou požiadavkam pokroku. 
V r. 1921 sa hovorilo o tom, že škola
bude odovzdaná štátu, ktorý by ju
priviedol do poriadku: Poneváč
pozemok, na ktorom sa táto škola na-
chodí, bol majetkom cirkevnej obce, 
z tohoto plánu zišlo. 
Púha jedna trieda tejto školy nedosta-
čovala. Nový boj o rozšírenie školy
roznietil i boj o charakter miestnej
školy. Bolo to v r. 1928. Väčšina
členov (9:6) bola za školu cirkevnú.
Menšina sa odvolala apeláciou na
Okresný a Krajinský úrad, že obecné
peniaze nechcú venovať na cerkevnú
školu. Apelácia bola prijatá. V roku
1930 bola 15 hlasmi – všetkými
odhlasovaná stavba novej obecnej
školy. 
Nastal však nový boj o miesto, kde
bude škola postavená. Jedna strana
chcela, aby sa škola postavila na
pozemku „Malom húšti” (pasienku)
pod dedinou. Toto miesto spolu so
„Strmým bokom” malo byť vhodne 

upravené. Svoje tvrdenie, že tam treba
školu stavať, odôvodňovala tým, že
obec nemá vhodnejšieho pozemku. 
Druhá možnosť , vystavať školu na 
mieste obecnej pastierne (dnes
požiarna zbrojnica? - pozn. ed.) sa
ukázala nedostatočnou, lebo je malá
výmera tohoto pozemku (rozhodnutie
komisie). Mimo toho boli navrhnuté
„Zelené záhrady” (role), o tom však
komisia vôbc nerozhodovala. 
Počet žiactva stúpal, otázka stávala sa
naliehavejšou  deň odo dňa. 
Bola teda dočasne zriadená jedna
trieda obecnej ľudovej školy. K tomu
cieľu prenajala obec miestnosť
(Fabiána - pozn. ed.) Brenčiča, ktorú
upravila, aby sa v nej mohlo dočasne
vyučovať. 
Dňa 31. augusta 1932 zvolená bola
ako prvá učiteľka Amália
Markovičová - Štefanovičová. Jej
manželom bol Markovič, organista
učiteľ na rímskokatolíckej ľudovej
škole. Správu škôl on viedol. 
Medzitým starosta obce Martin

V tridsiatych rokoch 20. storočia sa dočasne vyučovalo v dielni, ktorú si obec pre-
najala od Fabiána Brenčiča. 



Granec obetave vyjednáva s cirkevnou
vrchnosťou o odstúpení budovy r. k.
školy s priľahlým pozemkom politickej
obci. A tak konečne dochádza k
smiernemu vyriešeniu stavebného 
miesta novej budovy obecnej školy,
dňa 8. novembra 1933. 
Obci bola pozemkoknižne  odovzdaná
budova starej školy i s pozemkom
(záhradou). Politická obec je za to
povinná vystavať na obecnom
pozemku byt pre organistu do konca 
roku 1935. Pre tento byt bol
navrhnutý pozemok „Pod kostolom”.
V školskom roku 1934 - 35 bola
obecná škola rozšírená o ďalšie dve
postupné triedy. Doterajšia r. kat.
škola zaniká.
Na tento školský rok 34-35 boli zv-
olení títo učitelia: Metodej Mrkos,
definitívny učiteľ - správca školy, Jozef
Zelinka, dočasný učiteľ, Anežka
Sedláčková, výpomocná učiteľka.
I. a II. trieda bola dočasne umiestnená
v zaniklej r. kat. ľudovej škole, III.
trieda v prenajatej miestnosti p. Fabiá-

na Brenčiča. 
Vďaka horlivému a bezpríkladne
usilovnému p. starostovi, ktorý ne-
zištne venoval všetok voľný čas  
v prospech vyriešania školskej otázky,
že nebolo treba dlho čakať na
započatie stavby novej budova obec-
nej ľud. školy. 
Plány na stavbu škola boli vypracov-
ané architektom Plačkom z Bratislavy
a schválené Krajinským úradom v
Bratislave č. ... zo dňa ...
Verejná súťaž vypísaná bola v Krajin-
skom Vestníku č. ... str. ... i v denných
časopisoch. 
Stavba bola zadaná dňa ...
(číselné údaje vynechané - pozn. ed.)

Slávnostné otváranie obecnej ľud.
školy bolo uskutočneno 24. novembra
1935.
Pri tejto príležitosti podpisy prítom-
ných: 
(nasledujú podpisy prítomných výz-
namných osobností - pozn. ed.)

Obecná ľudová škola bola otvorená 24. novembra 1935. Pri jej slávnostnom odo-
vzdaní sa do pamätnej knihy podpísalo 25 významných hostí. 



(Kapitola o škole a jej slávnostnom otvorení sa uzatvára menoslovom prítom-
ných, medzi ktorými nájdeme vysokých úradníkov, starostov či členov obec-
ných rád okolitých obcí. Tu učiteľ Zelinka so svojimi zápismi končí, takže to
vyzerá, že táto (prvá) časť pamätnej knihy bola na základe nejakých
prameňov napísaná za štyri dni od 20. do 24. novembra 1935. Kronikárske
žezlo preberá  jeho kolega učiteľ Ľudovít Matrka, ale až o takmer 40 rokov
neskôr.  V písaní pokračuje podobným spôsobom, ale tematické okruhy sa
usiluje kombinovať s významnými historickými momentmi. Tak sa vedľa seba
ocitajú kapitoly o dejinách spolkov s klasickými „letopiseckými” postupmi
podľa chronológie. Ak si odmyslíme dobový „ideologický” filter, text má nes-
porne svoju hodnotu a čaro. Nechajme teda prehovoriť učiteľa Matrku.
Jeho úvodný záznam je z 5. júla 1972 a spomína inú kroniku, ktorú si vraj
Dúbravčania už roky píšu - pozn. ed.)

Každý národ, mesto i dedina píše svoju históriu prácou,
spoločenským i kultúrnym bytím. Kronika je tá, kde ukladá pre
pamäť budúcim pokoleniam to, čo časom zapadlo prachom, vybledlo
v pamäti súčasníkov. Aj obavatelia našej obce Dúbravky už dlhé
roky píšu svoju kroniku, no žiaľ, nenašla svoje zvečnenie v tejto
knihe. Po záslužnej práci učiteľov Mrkosa a Zelinku  ostala kronika
celé desaťročia mimo pozornosť občanov a občasné snahy o jej
oživenie zostali len snahami. 
Po takmer štyridsiatich rokoch, keď nová rodiaca sa doba veľmi
silno zasiahla aj našu obec, podstatne mení jej tvár a charakter,
vyvstala aj potreba dopísať kroniku po súčasnosť a zachrániť tak
pre pokolenie, ktoré príde po nás, to, čo sa zachrániť dá. Otcom
tejto myšlienky a letopiscom bol miestny rodák, dlhoročný verejný
činiteľ, ktorý celý svoj život venoval našej obci, pán Viktor Sedlák a
pisateľom nasledujúcich riadkov Ľudovít Matrka. 
Ak oprašujeme dejiny a vpisujeme do tejto knihy, robíme tak s ve-
domím nedokonalosti a neautentičnosti našej práce, čo nech je nám
prepáčené. 
Na dopísanie tejto kroniky som sa podujal ako občan, ktorému je
Dúbravka rodnou obcou, som na ňu hrdý a hlboko sa skláňam pred
jej tradíciami. Ona je miestom odpočinku mojich predkov a pevne
verím, že rovnako prijme aj mňa k večnému odpočinku.
V Dúbravke 5. júla 1972                                     Ľudovít Matrka, učiteľ


