Historické, kultúrne a prírodné
pozoruhodnosti
obce Dunajská Lužná
Textový sprievodca po náučnom chodníku

Dunajská Lužná
Základné informácie
Obec vznikla 1. januára 1974 zlúčením
troch pôvodne samostatných obcí:
Jánošíková
(do r. 1948 Schildern nem., Dénesd maď.)
Nová Lipnica
(do r. 1945 Tartschendorf nem., Torcs maď.)
Nové Košariská
(do r. 1945 Mischdorf nem., Misérd maď.)
okres Senec
Bratislavský samosprávny kraj
rozloha: 2695,28 ha
nadmorská výška: 127 – 129 m n. m.
Podľa aktuálnych údajov z obecného úradu (júl,
2011) má obec 4 575 obyvateľov prihlásených na
trvalý pobyt. Najviac obyvateľov žije v miestnej
časti Jánošíková, ktorá má 2 008 obyvateľov, za
ňou nasledujú miestna časť Nové Košariská s počtom obyvateľov 1 631 a miestna časť Nová Lipnica
s počtom 936 obyvateľov.
Návrh obecných symbolov (erb, pečať, vlajka) pre
obec Dunajská Lužná vypracoval Ladislav Čisárik
ml. v spolupráci s profesorom Jozefom Novákom,
najvýznamnejším heraldikom Slovenska. Erb, pečať a vlajka ako symboly obce Dunajská Lužná boli
slávnostne uvedené do používania 11. novembra
1995 na sviatok sv. Martina.
Najstaršími dôkazmi osídlenia obce sú mohyly
z obdobia 700 – 550 pred Kr., ktoré sa našli v chotári časti Nové Košariská a sídliskové objekty kalenderberskej kultúry z halštatskej doby. Výsledky
výskumu boli zdokumentované vedúcou archeologického výskumu mohýl Magdou Pichlerovou a jej
tímom už v 70. rokoch 20. storočia.
Kultúrne pamiatky
a ďalšie významné panätihodnosti:
Kaplnka sv. Martina (bývalý farský kostol
sv. Martina) postavený asi v 12. – 13 storočí –
vyhlásený za kultúrnu pamiatku v roku 1963
Rímskokatolícky kostol Povýšenia sv. Kríža,
pôvodne kostol sv. Bartolomeja, postavený
v 13. storočí – vyhlásený za kultúrnu pamiatku
v roku 1963
Evanjelický kostol a.v. postavený v roku 1814 –
vyhlásený za kultúrnu pamiatku v roku 1963

w w w. d u n a j s k a l u z n a . s k
Hornožitnoostrovná hrádza bola postavená
pravdepodobne už v 17. storočí, jej intenzívny
stavebný vývoj je doložený z 19. storočia –
vyhlásená za kultúrnu pamiatku v roku 1994
Socha tróniacej Madony vyhotovená
v 12. – 13. storočí – vyhlásená za kultúrnu
pamiatku v roku 1998
Neogotická zvonica postavená v roku 1864
Chránené územia
nachádzajúce sa v blízkom okolí:
Chránená krajinná oblasť Dunajské luhy – vyhlásená v roku 1998
Chránené vtáčie územie Dunajské luhy – vyhlásené v roku 2008
Osobitne chránené časti prírody: Prírodná rezervácia Gajc (vyhlásená v roku 1988), Prírodná rezervácia Topoľové hony (vyhlásená v roku 1988),
Prírodná rezervácia Ostrov Kopáč (vyhlásená
v roku 1976), Chránený areál Bajdeľ (vyhlásený
v roku 1988), Chránený areál Poľovnícky les
(vyhlásený v roku 1988), Prírodná pamiatka
Panský diel (vyhlásená v roku 1990)
Chránené stromy
Dub letný – vyhlásený za chránený strom
v roku 2002
Novolipnický platan – vyhlásený za chránený
strom v roku 1996

Zriaďovateľ náučného chodníka: obec Dunajská Lužná
adresa: Jánošíkovská 7, 900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02-459 80 228, 02-402 59 811
email: info@dunajskaluzna, www.dunajskaluzna.sk

Vážení spoluobčania a návštevníci obce, milí priatelia,

dostala sa Vám do rúk brožúrka s názvom „Historické, kultúrne a prírodné pozoruhodnosti
obce Dunajská Lužná“, ktorá je textovým sprievodcom po náučnom historicko-prírodnom chodníku. Táto brožúrka, ako aj samotný náučný chodník, sú výstupmi projektu, ktorý obec realizovala
v mesiacoch jún až október 2011 s finančným príspevkom získaným z grantového programu Nadácie Orange „Šanca pre váš región 2011“.
Hlavným cieľom projektu je zvýšiť povedomie občanov a návštevníkov obce i čitateľov tejto
brožúrky, najmä v oblasti prírodnej, historickej a kultúrnej. Obec má ambíciu podporovať vytváranie podmienok pre rozvoj cestovného ruchu a prímestskej rekreácie. A práve náučný chodník
a ďalšie súvisiace aktivity by mohli obec lepšie zviditeľniť a priblížiť jej návštevníkom najvýznamnejšie miestne kultúrno-historické pamiatky a prírodné hodnoty.
Obec Dunajská Lužná vznikla 1. januára 1974 zlúčením troch samostatných obcí, a to Nových
Košarísk (nem. Mischdorf, maď. Misérd), Novej Lipnice (nem. Tartschendorf, maď. Torcs) a Jánošíkovej (nem. Schildern, maď. Dénesd). Celková rozloha obce je 2 695 ha. Počet obyvateľov
presiahol v roku 2011 hranicu 4 500 občanov prihlásených na trvalý pobyt. V skutočnosti nás však
v obci žije viac ako 5 000. Pritom pri sčítaní obyvateľov, pred desiatimi rokmi, mala obec iba 2 932
obyvateľov prihlásených na trvalý pobyt.
Dunajská Lužná sa vyznačuje mnohými pozoruhodnými prírodnými, historickými aj súčasnými kultúrnymi pamätihodnosťami. Je známa v európskej archeológii významnými mohylovými
pohrebiskami zo staršej doby železnej z obdobia 700 – 550 r. pred naším letopočtom, ktoré boli
výskumne zdokumentované v 70. rokoch 20. storočia. V obci sa nachádzajú štyri národné kultúrne pamiatky, a to kaplnka sv. Martina, kostol Povýšenia sv. Kríža, Evanjelický kostol a. v. a Hornožitnoostrovná ochranná hrádza. Z ďalších pamiatok možno spomenúť neogotickú zvonicu. V roku
1997 boli obnovené púte k Madone Žitného ostrova v Dunajskej Lužnej, uctievanej už 260 rokov,
ktorá sa nachádza na hlavnom oltári kostola Povýšenia sv. Kríža. Z remesiel je najviac známe
kováčstvo a rezbárstvo. V miestnej časti Nové Košariská je vybudovaný kováčsky dvor Hefaiston,
kde je expozícia umeleckého kováčstva. V miestnej časti Jánošíková je rezbárska galéria v parku.
Územie obce leží v blízkosti Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy, vyhlásenej v roku 1998,
a Chráneného vtáčieho územia Dunajské luhy vyhláseného v roku 2008.
Pre súčasné dianie v obci majú mimoriadny význam občianske aktivity a iniciatívy. V obci
pôsobí viac ako 30 záujmových organizácií, spolkov a občianskych združení. Tieto organizácie
vykazujú veľmi dobré výsledky, pôsobia v kultúrnej, sociálnej a spoločenskej oblasti a v oblasti
športu. Pravidelné podujatia usporadúvajú organizácie seniorov, žien, detí a mládeže, športovcov, rybárov, poľovníkov, holubárov a záhradkárov.
Už od začiatku sa na riešení projektu podieľala početná skupina miestnych aktivistov a členov
záujmových organizácií a občianskych združení. Spolupracujúcim subjektom bola mimovládna organizácia Bratislavské regionálne ochranárske združenie, s ktorou naša obec už niekoľko rokov aktívne spolupracuje na rôznych edukačných projektoch. Na samotnej realizácii projektu sa podieľalo
viac ako 50 dobrovoľníkov, miestnych aktivistov a externých spolupracovníkov. Všetci domáci dobrovoľníci vykonávali práce zadarmo, a preto tento projekt môžeme pokladať za jeden z príkladov
zapojenia našej obce do Európskeho roku dobrovoľníctva 2011, ktorý vyhlásila Európska komisia.
Na záver mi dovoľte vysloviť úprimné poďakovanie všetkým riešiteľom, najmä neformálnej
skupine aktívnych občanov – členov komisie životného prostredia a verejného poriadku pri OZ
v Dunajskej Lužnej a ďalším miestnym aktivistom, ktorí vypracovali projekt a koordinovali celú
jeho realizáciu. Verím, že vybudovaný náučný chodník sa stane symbolom prepojenia miestnych
častí obce Dunajská Lužná a vytvorí pevný most vzájomného spoznávania a dobrého susedského
vzťahu spolunažívania obyvateľov obce.
Štefan Jurčík, starosta obce
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HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ

1.1

Založenie obce Dunajská Lužná

Obec Dunajská Lužná vznikla 1. januára 1974 zlúčením troch pôvodne samostatných obcí: Jánošíková, Nová Lipnica a Nové Košariská. V súčasnosti tieto pôvodné obce tvoria jej miestne
časti. Podľa záznamov a spomienok obyvateľov obce o zlúčení dedín Jánošíková, Nová Lipnica
a Nové Košariská sa hovorilo už krátko po udalostiach z roku 1968, keď sa naša obec mala stať
strediskovou obcou. V roku 1973 dostali všetky tri miestne národné výbory listy, aby jednotlivé
organizácie, ako aj obyvatelia týchto troch obcí pripravili názov spoločnej obce. Prišlo viacero
návrhov z jednotlivých obcí. Keďže sa však nevedeli dohodnúť na spoločnom názve, začali sa
tomuto problému venovať odborníci z názvoslovnej komisie Ministerstva vnútra. Po obhliadke
územia obcí navrhli predstaviteľom obcí, že názov by mohol obsahovať súvis s Dunajom a okolitými lužnými lesmi. Nakoniec predstavitelia obcí schválili názov Dunajská Lužná a tento názov bol
v roku 1973 schválený zákonom SNR, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 1974.

1.2

Vývoj osídlenia

Na území obce Dunajská Lužná sa nachádzajú významné archeologické lokality, ktoré predstavujú
najstaršie dôkazy osídlenia obce. Sú to mohyly z obdobia 700 – 550 pred Kr. a sídliskové objekty
kalenderberskej kultúry z halštatskej doby, ktoré sa našli v chotári časti Nové Košariská. Skupina
mohýl s výškou 3 m a priemerom 40 m patrí k najdôležitejším náleziskám východohalštatského okruhu v staršej dobe železnej. Pochovaní patrili k ľudu kalenderberskej kultúry. V žiarových
hroboch sa našli unikátne nádoby (v jednej hrobke až 80 kusov) a tuhou maľovaná a zvieracími
motívmi zdobená keramika. Výsledky výskumu boli zdokumentované vedúcou archeologického
výskumu mohýl Magdou Pichlerovou a jej tímom už v 70. rokoch 20. storočia. Sídliskové objekty
sú podrobnejšie charakterizované v publikácii „Dunajská Lužná v praveku“ od autorov Radoslava
Čambala a Miloša Gregora, ktorá vyšla v roku 2005. Na území obce sa neskôr usadili germánski
Kvádi a v 6. a 8. storočí Avari, ktorí žili v symbióze so Slovanmi a ďalšími národmi žijúcimi na
tomto území. Stopy po slovanskom osídlení z 9. storočia sa našli na území Nových Košarísk. Po
tatárskom plienení v roku 1241 sa na vyľudnené územie horného Žitného ostrova postupne v 13.
a 14. storočí sťahovalo nemecké obyvateľstvo z alpských krajín a postupne prichádzali aj Maďari.
Listinne v roku 1293 je doložené nemecké obyvateľstvo vo všetkých bývalých obciach Dunajskej
Lužnej – v jej dnešných miestnych častiach Jánošíková, Nová Lipnica a Nové Košariská. Prítomnosť
nemeckého obyvateľstva v celouhorskom meradle prinieslo mnoho pozitív. Do našich oblastí so
samosprávnymi prvkami, založenými predovšetkým na zvykovom práve, nemecké obyvateľstvo
so sebou prinieslo nové tradície a právne zvyklosti, ktoré boli od tunajších na neporovnateľne
vyššej úrovni. Okrem roľníkov boli medzi Nemcami najmä kupci, stavitelia a remeselníci, ktorí
prispeli svojimi znalosťami k rozvoju domáckej výroby a obchodu. Významnou mierou ovplyvnili kultúru a vzdelanosť vo všetkých obciach, do ktorých sa prisťahovali. Ďalšia významná vlna
prisťahovania nemeckého obyvateľstva na vyľudnené územia začala v 17. storočí a súvisela so
150-ročným pobytom Turkov a s udalosťami protihabsburských stavovských povstaní, ktoré sa
odohrávali od začiatku 17. do začiatku 18. storočia.
Dokumenty uložené v Múzeu kultúry karpatských Nemcov potvrdzujú, že od začiatku 20. storočia sa zaužíval pojem „karpatskí Nemci“ pre Nemcov na Slovensku a v Zakarpatskej Ukrajine,
pretože veľmi jednoznačne vyjadril geografickú odlišnosť od sudetských Nemcov.
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Ženy a dievčatá z Dénesdu na kurze ručných
prác v roku 1936, v dolnom rade štvrtá
zľava p. Mária Rummerová

Ženy z Misérdu v dobovom oblečení v roku
1935 pred hostincom ZETTL (roh Hlavnej
a Košariskej ulice)

Žatevné práce v Torcsi v roku 1944, na fotografii p. Mária Kazimírová, rod. Pesthy

Posádka hraničnej stráže v prvej polovici
40. rokov, členom bol aj p. Jozef Bendžák.
Sídlo posádky bolo v dome na súčasnej
Košariskej ulici č.32 (neskôr dom M. Trúsika)

Od roku 1939 až do roku 1945 boli obce, ktoré dnes tvoria Dunajskú Lužnú, pohraničné. Po
skončení 2. svetovej vojny na základe Benešových dekrétov muselo pôvodné nemecké obyvateľstvo a časť maďarského obyvateľstva všetkých troch obcí (Schildern, Tartschendorf, Mischdorf)
opustiť svoje domovy. Toto obdobie, ktoré bolo dôsledkom povojnovej politickej situácie v Európe, predstavuje aj pre našu obec jedno z najtraumatickejších období.
Do uvoľnených usadlostí sa po roku 1945 nasťahovali najmä rodiny z podbradlianskeho
a podjavorinského kraja – z Košarísk-Priepasného, Bziniec pod Javorinou a Lubiny a z obcí severného Slovenska – Terchovej a Veľkej Lipnice (obce, ktorá bola osídlená Slovákmi, dnes je súčasťou
Poľska).
Vyjadrenie osídlenia na historických mapách a prehľad o vývoji počtu obyvateľov
Ukážky historických máp z 1. vojenského mapovania (1782 – 1784) a 3. vojenského mapovania
(1869 – 1887) pre dnešné územie Dunajskej Lužnej dávajú predstavu o rozsahu osídlenia a spôsobe využívania územia od konca 18. do konca 19. storočia a ich porovnaním aj o zmene krajinnej
pokrývky.
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Výrez z historickej mapy z 1. vojenského mapovania (1782 – 1784) pre dnešné územie obce
Oproti ostatným hospodársky vyspelým európskym krajinám sa začali robiť súpisy obyvateľstva v Uhorsku pomerne neskoro. Do roku 1869 sú známe a dostupné iba niektoré informácie
zachytené najmä v kronikách. Spoľahlivé štatistické podklady o vývoji počtu obyvateľov územia
Slovenska sú až zo začiatku 18. storočia. Od roku 1869 sa sčítania ľudu v Uhorsku konali už v pravidelných intervaloch (raz za 10 rokov).
Vývoj počtu obyvateľov v miestnych častiach Dunajskej Lužnej: Jánošíkovej, Novej Lipnici a Nových Košariskách v rokoch 1869 až 1980 – do 1. januára 1974 samostatných obciach
Počet obyvateľov s trvalým pobytom v obci
Rok

1869
1880
1900
1910
1921
1930
1940
1950
1970
1980

Jánošíková
(do r. 1948 Schildern
nem., Dénesd maď.)

513
501
511
504
539
565
579
652
715
1 219

Nová Lipnica

Nové Košariská

(do r. 1945
Tartschendorf nem.,
Torcs maď.)

(do r. 1945
Mischdorf nem.,
Misérd maď.)

299
310
256
283
274
270
297
362
553
557

668
671
567
560
612
610
659
767
887
947

Obce spolu
1 480
1 482
1 334
1 347
1 425
1 445
1 535
1781
2 155
2 723

Zdroj: Štatistické lexikóny obcí na území Slovenska (vydané v roku 1882 a 1910
v Budapešti a v roku 1936 a 1950 v Bratislave), Kronika obce Dunajská Lužná
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Výrez
z historickej mapy
z 3. vojenského
mapovania
(1869 – 1887) pre
dnešné územie obce

Vývoj počtu obyvateľov v obci
Dunajská Lužná v rokoch 1986 až 2011
Zdroj: Štatistický úrad SR, Kronika obce
Dunajská Lužná, Obecný úrad Dunajská Lužná
(* údaj je platný ku dňu 8. 9. 2011)

1986
1989
1991
2001
2005
2007
2009
2011

2 746
2 810
2 735
2 932
3 236
3 962
4 222
4 603 *

Podľa údajov zo sčítania obyvateľov mala obec
Dunajská Lužná v roku 1980 nasledujúce národnostné zloženie: slovenská národnosť: 87,4 %,
maďarská národnosť: 10 % a ostatné národnosti: 2,6 %. Podľa výsledkov zo sčítania obyvateľov v roku 2001 žili v Dunajskej Lužnej obyvatelia
viacerých národností. Najväčšie zastúpenie mali obyvatelia slovenskej (90,04 %) a maďarskej
(6,68 %) národnosti. V obci žijú aj obyvatelia českej, nemeckej, rómskej, poľskej, rusínskej a ukrajinskej národnosti. Výsledky z nového sčítania z roku 2011 zatiaľ nie sú ešte spracované. Podľa aktuálnych údajov z obecného úradu (júl 2011) najviac obyvateľov žije v miestnej časti Jánošíková,
ktorá má 2 008 obyvateľov, za ňou nasledujú Nové Košariská s počtom obyvateľov 1 631 a Nová
Lipnica s počtom 936 obyvateľov.
Ako vidno z vyššie uvedenej tabuľky, počet obyvateľov s trvalým pobytom v Dunajskej Lužnej
sa v posledných rokoch výrazne zvyšuje v dôsledku rozsiahlej výstavby domov a bytov v obci.
Výskum Zubrického (2010) potvrdil, že kým v rokoch 1995 až 2001 bol počet prisťahovaných do
Dunajskej Lužnej 465 obyvateľov, v rokoch 2002 až 2008 tento počet stúpol až na 1 212.

Jánošíková (do r. 1948 Schildern nem., Dénesd maď.)
Podľa dostupných prameňov obec pravdepodobne existovala už na začiatku 13. storočia.
V roku 1240 sa spomína ako Dionisios. V tomto období sa obec nazývala Dienesdi, po maďarsky
Dénesd alebo Dienesd. Názov vznikol z latinského mena Dionysius. Z prameňov venovaných slovenským miestnym názvom vyplýva, že ako Schiltarn sa obec spomína až v roku 1439 a od 17.
storočia sa nazývala nemecky Schildern.
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Na začiatku 13. storočia patrila Bratislavskému hradu. V roku
1258 sa dedina dostala do vlastníctva benediktínskeho opátstva
na Hore sv. Martina (maďarská Pannonhalma). Obyvatelia
boli prevažne poľnohospodári.
V zemepisno-historickom lexikóne Jána Mateja Korabinského
z roku 1786 sa obec spomína
ako „miesto, kde sa tkajú kvalitné vrecia pre mlynárov a mydlárov“. Mapa z rokov 1782 – 1784
potvrdzuje, že už v tom čase sa
Pracovníci tehelne v Dénesde so svojimi rodinami v roku 1926 v obci za cintorínom nachádzala
tehliarska pec.
Najvýznamnejšou pamiatkou v miestnej časti je kostol Povýšenia sv. Kríža postavený v rokoch
1786 až 1797, ktorý bol v roku 1963 vyhlásený za kultúrnu pamiatku. Na hlavnom oltári sa nachádza socha Blahoslavenej Panny Márie z 13. storočia, ktorá bola pod názvom Socha tróniacej
Madony vyhlásená v roku 1998 za kultúrnu pamiatku.
O obci Dénesd vieme, že v roku 1553 mala 15 port (sedliackych usadlostí, v ktorých bývala
jedna alebo viac rodín) a v roku 1828 mala 71 domov a 507 obyvateľov, ktorí sa zaoberali prevažne poľnohospodárstvom.
Už od začiatku 20. storočia
obec žila čulým kultúrno-spoločenským životom. Pod vedením učiteľa Karola Rummera
bola založená dychovka „Dénesdi zenekar“, ktorej členmi
boli hlavne dobrovoľní hasiči
z Dénesdu, ale aj z Misérdu
a Torcsu. Dychovka sprevádzala
všetky dôležité udalosti v obci.
Na Vianoce po polnočnej omši
z kostolnej veže hrala Tichú noc
a na Silvestra vyhrávala po celej dedine. Dychovka vytrvala
Dychová hudba v Dénesde v roku 1924,
v činnosti i cez vojnové obdobie.
jej členmi boli najmä dobrovoľní hasiči
Kultúrno-spoločenský život obohacovali aj nácviky operiet v maďarskom jazyku a organizovanie rôznych kurzov ručných prác,
pečenia a varenia. Významné udalosti ako Deň matiek spestrovali kultúrne vystúpenia detí, ktoré
nacvičovali sestričky v ľudovej škole umiestnenej v kláštore a v jednom dome (v súčasnosti dom
č. 476/29 na Jánošíkovskej ulici).
Podľa Štatistických lexikónov obcí na území Slovenska (vydaných v roku 1882 a 1910 v Budapešti a v roku 1936 a 1950 v Bratislave) v 1880 mala obec 501 obyvateľov, z toho bolo 79,64 %
nemeckej národnosti, 15,57 % maďarskej národnosti a 1,60 % slovenskej národnosti. V roku
1910 mala obec 504 obyvateľov, z toho bolo 53,97 % nemeckej národnosti, 45,24 % maďarskej
národnosti a 0,59 % bolo slovenskej národnosti. V roku 1930 mala obec 565 obyvateľov, z kto6

rých bolo 55,22 % nemeckej
národnosti, 39,50 % maďarskej
národnosti a 2,83 % slovenskej
národnosti (pozn. pri tomto sčítaní sa uvádzala ako československá národnosť).
Väčšina obyvateľov nemeckej národnosti musela v roku
1945 opustiť svoje domovy.
Dokumentujú to aj výsledky zo
sčítania obyvateľov v roku 1950,
kedy v obci Jánošíková žilo 652
obyvateľov a z nich bolo iba
0,61 % nemeckej národnosti,
Chlapčenská trieda 1. až 3. ročník Ľudovej školy v Dénesde,
11,81 % maďarskej národnosti
ktorá sídlila v súčasnom dome č. 476/29
a 87,58 % obyvateľov sa hlásilo
na Jánošíkovskej ulici, učiteľom bol Karol Rummer
k slovenskej národnosti.
Názov Jánošíková dostala
obec v roku 1948 od obyvateľov, ktorí sa v roku 1945 prisťahovali najmä z Jánošíkovho rodiska
– z Terchovej, ktorá bola pri ústupe nemeckých vojsk 8. a 9. apríla 1945 vypálená. Dosídlenie
obce začalo v posledných júnových dňoch 1945 a spolu prišlo z Terchovej asi 200 občanov. Druhá
časť presídlencov prišla do obce Jánošíková z obce Ostrov pri Piešťanoch v počte 7 rodín s 30
obyvateľmi, z ktorých sa 3 rodiny z obce v krátkom čase odsťahovali. Prvým predsedom MNV bol
František Urbánek. Vo funkcii zotrval do roku 1948, kedy ho vystriedal Viktor Krištofík.
Po roku 1947, keď bola Terchová v rámci dvojročného plánu obnovy sčasti vybudovaná, sa
menšia skupina osídlencov vrátila späť do svojej rodnej obce. Tí, ktorí ostali, živili sa prevažne
poľnohospodárstvom najprv ako súkromne hospodáriaci roľníci, postupne po založení JRD v roku
1950 ako členovia družstva. Predsedom JRD sa stal Jozef Patrnčiak.
Terchovčania si so sebou priniesli z Vrátnej doliny aj svoj folklór a ľudovú slovesnosť. Dodnes
sa organizujú pravidelné návštevy obyvateľov Dunajskej Lužnej do Terchovej a rovnako obyvatelia Terchovej navštevujú pri rôznych slávnostných príležitostiach našu obec. Generácia pôvodných osídlencov zo začiatku udržiavala a prezentovala pôvodné tradície a zvyky, ktoré si doniesla
z Terchovej.
V 50. rokoch minulého storočia pôvodní obyvatelia obce maďarskej národnosti, ktorí v obci
zostali, pokračovali v kultúrno-spoločenskom dianí pod vedením učiteľa Jozefa Rummera, syna Karola
Rummera. V rokoch 1955 – 1958
každoročne nacvičili jednu maďarskú operetu, s ktorou sa predstavili
nielen domácemu obecenstvu, ale
i viacerým obyvateľom obcí na južnom Slovensku.
Účinkujúci občania maďarskej
národnosti z Jánošíkovej, Nových
Košarísk a Novej Lipnice v operete
Čardášová princezná v roku 1955
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Nová Lipnica (do r. 1945 Tartschendorf nem., Torcs maď.)
Obec sa prvýkrát spomína v roku 1230 pod maďarským názvom Torcs. Nemecký názov sa
uvádza až od prvej polovice 16. storočia.
Listinne je doložené, že obec Torcs patrila v roku 1230 grófovi Bökenyimu a v roku 1244 Bratislavskému hradu. Od roku 1296 obec patrila k Červenému Kameňu. Bola tiež kráľovským majetkom spravovaným Bratislavským hradom. Podľa urbára pezinsko-svätojurského panstva z roku
1612 patrila časť obce v tomto čase k svätojurskému a časť k panstvu v Eberharde (dnešné Malinovo), pod ktorého správu prešla neskôr celá obec. V ďalších rokoch sa tu ako vlastníci majetku
usadili Eberhardovci a Pálffyovci a v roku 1787 Illesházyovci. Obec sa považovala za maďarskú.
V 17. storočí a začiatkom 18. storočia obyvateľstvo zdecimoval viac ako 150-ročný pobyt Turkov
na našom území a čiastočne aj stavovské povstania. V prvej polovici 18. storočia sa sem prisťahovali Nemci z rakúskeho Korutánska. V roku 1828 mala obec Torcs 38 domov a 285 obyvateľov,
ktorí sa zaoberali najmä poľnohospodárstvom.
V obci sa až donedávna nachádzali hlinené domy z konca 19. a zo začiatku 20. storočia. Zachovanou pamiatkou ľudovej architektúry bol dom č. 33, ktorý stál až do roku 1981. Z ostatných
významných stavieb možno uviesť neogotickú zvonicu postavenú v roku 1864.
Počtom obyvateľov
a rozlohou bola obec
malá, nemala kostol ani
školu. Náboženské obrady občania navštevovali
v susedných obciach
Dénesd, Misérd a v Šamoríne (maď. Somorja),
deti chodili do maďarskej školy v Dénesde
a nemeckej školy v Misérde a do meštianky
v Šamoríne. Obec mala
poľnohospodársky charakter a príznačné pre
ňu boli vzorne udržiavané gazdovstvá a poDobrovoľná hasičská jednota v Torcsi v roku 1925.
lia. Prípadné zanedbanie
Z každej rodiny musel byť jeden člen hasičom, ak v rodine nebol
gazdovstva bolo ostatnýchlapec nad 16 rokov, hasičom bol otec rodiny
mi hospodármi pranierované a hospodárovi, ktorý posledný skončil žatvu, zavesili na bránu kľúč.
Podľa Štatistických lexikónov obcí na území Slovenska (vydaných v roku 1882 a 1910 v Budapešti a v roku 1936 a 1950 v Bratislave) v roku 1880 mala obec 310 obyvateľov, z toho bolo
79,35 % nemeckej národnosti, 17,42 % maďarskej národnosti a 1,61 % slovenskej národnosti.
V 1910 mala obec 283 obyvateľov, z toho bolo 74,91 % nemeckej národnosti, 24,03 % maďarskej
národnosti a 0,71 % bolo slovenskej národnosti. V roku 1930 mala obec 270 obyvateľov, z ktorých
bolo 69,63 % nemeckej národnosti, 24,44 % maďarskej národnosti a 5,56 slovenskej národnosti
(pozn. pri tomto sčítaní sa uvádzala ako československá národnosť).
Väčšina obyvateľov v Torcsi, ktorá bola nemeckej národnosti, musela v roku 1945 opustiť
svoje domovy. Dokumentujú to aj výsledky zo sčítania obyvateľov v roku 1950, kedy v obci Nová
Lipnica žilo 362 obyvateľov a z nich bolo iba 1,10 % nemeckej národnosti, 5,25 % maďarskej národnosti a 91,71 % obyvateľov sa hlásilo k slovenskej národnosti.
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Pomenovanie Nová Lipnica dostala obec
v roku 1948 podľa návrhu obyvateľov prisťahovaných v roku 1945 z Veľkej Lipnice (poľ.
Wielkej Lipnice), ktorá bola pôvodne súčasťou
Oravy, patrila do okresu Trstená a po 2. svetovej vojne bola pričlenená k Poľsku. Podľa údajov z miestnych kroník sa odtiaľ prisťahovalo 28
rodín. Po roku 1946 sa do obce prisťahovali aj
ďalšie rodiny slovenského pôvodu z bývalej Juhoslávie a z Rumunska.
Prvým predsedom miestneho národného
výboru sa stal Alojz Kubala. V roku 1948 ho vo
funkcii vystriedal Vendelín Martiniak a od roku
Obyvatelia Torcsu v roku 1935 Michal Jeck
1950 Ignác Jendruš. 56 hospodáriaci roľníci už
s manželkou Viktóriou Jeckovou (starí rodičia
v roku 1948 pod vedením Františka Živného zaOľgy Ďurecovej, rod. Morávkovej)
ložili Svojpomocné hospodárske družstvo Orava
zamerané na kontrolovaný chov ošípaných a hydiny. V roku 1950 bolo založené JRD. Jeho členmi
sa stali i členovia družstva Orava. Predsedom sa
stal Vendelín Martiniak.
V roku 1950 sa v skonfiškovanej budove po
podnikateľovi žijúcom vo Viedni (v súčasnosti
na Lipnickej ulici č. 56) otvorilo Kalmetizačné
stredisko Krajského ústavu národného zdravia
pre 60 detí tuberkulóznych matiek z celého
Slovenska. O jeho otvorenie sa zasadzovala
M. Kubalová pôsobiaca v zdravotníctve a toho
času obývajúca túto budovu. Ústav sa zmenil
na Špecializovaný dojčenský ústav a od júna
Deti s p. učiteľkou Kufelovou v roku 1948
1955 prišlo do tohto ústavu pracovať 22 sestier
v prvej materskej škole v rodinnom dome
dominikánok. Od roku 1994 bol Špecializova(na súčasnej Morušovej ulici)
ný dojčenský ústav reprofilizovaný na Rehabilitačné detské centrum, ktoré bolo naďalej
detašovaným pracoviskom Národného ústavu
tuberkulózy a respiračných chorôb v BratislavePodunajských Biskupiciach. Keďže nová práca
vyžadovala patričné vzdelanie pre tento odbor,
Generálna správa kongregácie odvolala rádové
sestry dňa 31. 8. 1996. Od roku 2003 sa novým
prevádzkovateľom zdravotníckeho zariadenia
stala spoločnosť TETIS, s.r.o.
Materská škola bola v obci zriadená v roku
1947 v rodinnom dome (na súčasnej Morušovej ulici), neskôr bola premiestnená do súčasnej Deti a zamestnanci materskej školy a detských
jaslí v Novej Lipnici v roku 1952. V hornom
budovy MŠ Lipnická ulica č. 114. Začiatkom 50.
rade dve učiteľky zo Šamorína, p. Mária
rokov minulého storočia boli súčasťou materskej
Hričáková, p. Emília Rajnohová, p. Margita
školy aj detské jasle. V strede obce bola jama
s vodnou plochou z podzemnej vody, ľudovo Kissová a p. Mária Mihaliaková z Novej Lipnice
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nazvaná Boňor
(v súčasnosti je
tu detské ihrisko), ktorá poskytovala v lete
možnosti na kúpanie a v zime
na korčuľovanie
a
sánkovanie.
V 80. rokoch minulého storočia
bola jama zavezená stavebným
odpadom. Kým
v 50. rokoch bolo
v obci len 67 domov, v 60. rokoch
počet
domov
prudko narastal.
Občania Novej Lipnice na výlete v roku 1958, na pravej strane
Zástupcovia obce
stojí známy bubeník Janko Krásny
podporovali výstavbu rodinných domov predajom stavebných pozemkov, aby sa zastavala súčasná Lipnická ulica
po oboch stranách až po domy Nových Košarísk. A tak v roku 1970 mala obec už 553 obyvateľov,
z toho 82,8 % slovenskej národnosti a 12,3 % maďarskej národnosti.

Nové Košariská (do r. 1945 Mischdorf nem., Misérd maď.)
Dostupné podklady potvrdzujú existenciu obce už v roku 1206. V roku 1212 sa obec spomína
pod názvom Mysser.
Listinne je doložené, že v tom čase obec patrila k Bratislavskému hradu. Neskôr bola poddanskou dedinou eberhardského panstva. Časť obce patrila v roku 1293 bratislavskému richtárovi
Herculinovi, v roku 1349 richtárovi Jakubovi, od 16. storočia časť obce panstvu Eberhard, časť
panstvu Svätý Jur.
Nové Košariská sú známe v európskej archeológii významnými mohylovými pohrebiskami
s objektmi súdobého sídliska z obdobia 700 – 550 pred Kr.
Najstaršou kultúrnou pamiatkou v miestnej časti je kaplnka sv. Martina, pôvodne kostol, postavený v 12. – 13. storočí v gotickom slohu. Do roku 1852, kedy vyhorel spolu s takmer celou
dedinou, to bol farský kostol sv. Martina.
Podobne ako do okolitých obcí aj do Mischdorfu (dnešná miestna časť Nové Košariská)
sa od 13. a 14. storočia sťahovalo nemecké obyvateľstvo z alpských krajín. V roku 1553 mal
Mischdorf 10 port a v roku 1828 86 domov a 626 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali najmä poľnohospodárstvom a povozníctvom.
V 16. a 17. storočí získali na území Slovenska výraznú odozvu myšlienky Lutherovej reformácie. Slováci a Nemci prijali luteránske učenie a Maďari kalvínske. Bezpochyby reformačné
myšlienky našli živnú pôdu aj medzi obyvateľstvom Mischdorfu a okolitých obcí. Väčšiu mieru
slobody priniesol až Jozef II. v roku 1781 vydaním Tolerančného patentu. Evanjelici z Mischdorfu
sa v roku 1792 pripojili k šamorínskemu zboru ako fília, neskôr sa osamostatnili a roku 1814 si
v obci postavili kostol.
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V obci prevažovalo nemecké obyvateľstvo evanjelického augsburského vyznania. Pôvod obyvateľov Mischdorfu nie je celkom jasný, keďže pri požiari kostola (dnes kaplnka sv. Martina) v roku
1852 boli zničené aj všetky spisy. Podľa ústneho podania patrilo obyvateľstvo k juho-nemeckorakúskemu kmeňu. Iná téza tvrdí, že obyvateľstvo Mischdorfu a Tartschendorfu sa v dobe protireformácie vysťahovalo zo Salzburgu v Rakúsku. Potvrdzuje to jedna okolnosť, a to, že Mischdorf
bola jediná nemecká obec na Žitnom ostrove, v ktorej prevažovalo obyvateľstvo s evanjelickým
vierovyznaním.
V 17. a 18. storočí mala obec charakter trhového mestečka. Už v roku 1715 boli v Mischdorfe
2 mlyny a výsek mäsa. V prvej polovici 18. storočia sa v obci usídlili kolonisti z Korutánska a počet
obyvateľov nemeckej národnosti za významne zvýšil. Od začiatku 18. storočia sa v obci postupne
začínajú usadzovať Rómovia. Prvé písomné záznamy o Rómoch sú v najstarších zachovaných matrikách rímskokatolíckeho farského kostola v Jánošíkovej a v Nových Košariskách. Dá sa to doložiť
z údajov z Matriky narodených v rokoch 1731 – 1799 a Matriky krstených, sobášených a zomretých z rokov 1737 – 1799, ktoré sú uložené v Štátnom archíve v Bratislave. Rómovia sa zaoberali
kováčstvom, najmä výrobou klincov, a známe boli aj ich hudobné kapely.
V kronike obce Dunajská Lužná sa uvádza, že v strede Mischdorfu boli močiare, ktoré slúžili
ako zásobáreň vody v prípade požiaru, ako aj pre chov domácej hydiny. V roku 1809 boli tieto
močiare odvodnené a zasypané a na ich mieste vznikol sad.
Významnou udalosťou na konci 19. storočia bolo postavenie železnice Bratislava – Komárno
so zastávkou pri Mischdorfe. Trať na úseku Bratislava – Dunajská Streda bola daná do prevádzky
23. augusta 1895 a o rok neskôr sa otvoril aj úsek Dunajská Streda – Komárno. V nadväznosti na
vybudovanie železnice bol v roku 1896 založený v Mischdorfe poštový úrad.
Podľa Štatistických lexikónov obcí na území Slovenska (vydaných v roku 1882 a 1910 v Budapešti a v roku 1936 a 1950 v Bratislave) obec Mischdorf v roku 1880 mala 671 obyvateľov, z toho
bolo 78,24 % nemeckej národnosti, 11,48 % maďarskej národnosti a 0,60 % slovenskej národnosti. V roku 1910 mala obec 560 obyvateľov, z toho bolo 68,39 % nemeckej národnosti, 30,89 %
maďarskej národnosti a 0,71 % slovenskej národnosti. V roku 1930 mala obec 610 obyvateľov,
z ktorých bolo 65,74 % nemeckej národnosti, 26,88 % maďarskej národnosti a 2,46 % slovenskej
národnosti (pozn. pri tomto sčítaní sa uvádzala ako československá národnosť).
Väčšina obyvateľov v Mischdorfe, ktorá bola nemeckej národnosti, musela v roku 1945 opustiť svoje domovy. Dokumentujú to aj výsledky zo sčítania obyvateľov v roku 1950, kedy v obci

Fotografia domu p. Kautza z roku 1927,
na ktorej je majiteľ so svojou dcérou. Dom
sa nachádzal na Košariskej ulici, kde dnes
stojí dom p. Jána Csomora

Budova pohostinstva z roku 1937. V 50. rokoch
20. storočia bola v budove národná škola,
neskôr v nej bola kinosála a sídlil v nej
Miestny národný výbor obce Nové Košariská.
Po zlúčení obcí v nej bola materská škola.
Dnes sú v budove služby pre občanov
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Dobrovoľní hasiči v roku 1950
v Nových Košariskách

V roku 1968 občania Nových Košarísk navštívili
svoje rodisko a mohylu M. R. Štefánika

Zhromaždenie občanov Nových Košarísk v starom kultúrnom dome (v súčasnosti budova
VIMA) pred začiatkom žatvy v roku 1951

Občania Nových Košarísk v 60. rokoch 20. storočia pod vedením pani Buzalkovej (manželky
evanjelického farára a sestry herca J. Pántika)
nacvičili divadelnú hru Lekárom proti svojej vôli

žilo 767 obyvateľov a z nich bolo iba 1,17 % nemeckej národnosti, 3,52 % maďarskej národnosti
a 95,31 % obyvateľov sa hlásilo k slovenskej národnosti.
22. júla 1945 bola obec Mischdorf premenovaná na Nové Košariská. Názov obce je odvodený
z názvu Košarísk-Priepasného, odkiaľ sa nasťahovala v roku 1945 časť obyvateľov. Osídľovanie,
ktoré začalo 21. mája 1945, organizovali povereník poľnohospodárstva Dr. Kvetko a Dr. Holan
s evanjelickým farárom Štefanom Bojnákom z Košarísk a so starostom obce Košariská-Priepasné Jánom Mikulčíkom. Prišlo asi 80 rodín, ktoré začali obhospodarovať pridelené hospodárstva
a obrábať pôdu. Nie všetci vydržali a niektorí sa vrátili späť. Z obce Lubiny a Bziniec pod Javorinou
prišli rodiny s učiteľom Jánom Mackovičom. V roku 1948 prišli tri rodiny z Dolnej zeme z Juhoslávie, konkrétne z obcí Stará Pazova, Pivnica a Vojlovica a v roku 1950 ešte dve rodiny z Pivnice. Zo
začiatku hospodárili spoločne.
Prvým predsedom MNV v Nových Košariskách bol Martin Pašmik pôvodom z Košarísk-Priepasného. Prvým predsedom JRD bol Štefan Turan. Po pridelení pôdy začali hospodáriť jednotlivo
až do roku 1948, kedy začalo združstevňovanie. Obyvatelia, ktorí sa do obce prisťahovali, sa radi
vracajú do svojho rodného kraja a radi prijímajú rodákov vo svojom novom domove. Tieto návraty trvajú dodnes pravidelne prostredníctvom družby s obcami Košariská a Priepasné. Z pôvodných prisťahovalcov žije len niekoľko, ale ich potomkovia sa hlásia k predkom, aj k ich tradíciám
a mnohí sú členmi Spolku rodákov M. R. Štefánika.
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1.3

Kresťanstvo a jeho vývoj na území obce

Dnes nevieme nič bližšie o počiatkoch kresťanstva v našich obciach, len z niekoľkých náznakov
sa môžeme o nich domnievať. Je možné, že počiatky kresťanstva na území obce sú staršie ako
kristianizačná misia Cyrila a Metoda, ktorí prišli na Veľkú Moravu roku 863. Z letopočtov Franskej
ríše z rokov 795 a 796 sa dozvedáme, že Avari, ktorí bývali na tomto území spolu so Slovanmi
a ďalšími národmi žijúcimi na tomto území v akejsi symbióze, chceli prijať kresťanstvo, aby získali u Franskej ríše ochranu pred Slovanmi. Bavorsko-korutánski kňazi prišli do Uhorska na čele
s biskupom Brunom pochádzajúcim zo Sankt Gallenu. Biskup Bruno rozširoval úctu tourského
biskupa sv. Martina pochádzajúceho z Panónie. Možno táto okolnosť súvisí s patrocíniom kostola
v Nových Košariskách, ktorý bol zasvätený sv. Martinovi z Tours. V 12. – 13. storočí bol postavený
kostol sv. Martina v Mischdorfe. V súpise farností, ktoré odviedli roku 1302 pápežský desiatok, sa
uvádza aj farnosť „Misser“. Kostol zasvätený sv. Bartolomejovi (neskôr prestavaný a rozšírený) bol
postavený v dedine Dénesd (dnešná Jánošíková) tiež niekedy v 13. storočí.
Korene evanjelického cirkevného zboru siahajú do obdobia vzniku Šamorínskeho evanjelického cirkevného zboru, kde evanjelici nemeckej národnosti tvorili fíliu. Ako potvrdzujú historické záznamy v druhej polovici 17. storočia, mesto Šamorín väčšinou bolo obývané obyvateľmi
nemeckej národnosti a protestantského vierovyznania, ktorí mali v mestskej rade rozhodujúci
vplyv. Existenciu evanjelickej cirkevnej obce v Šamoríne potvrdzujú záznamy už z roku 1591. Táto
kontinuita však bola prerušená silnou protireformáciou podporovanou samotnými Habsburgovcami. Až v roku 1681 na sneme v Šoproni získali protestanti status „trpenej“ cirkvi a v stoliciach
Horného Uhorska si mohli postaviť tzv. artikulárne chrámy (v Bratislavskej stolici v Reci a Pustých
Uľanoch).
Po vydaní tolerančného zákona Jozefom II. v roku 1781 sa šamorínski evanjelici znovu zorganizovali a položili v roku 1784 základy pre nový šamorínsky evanjelický kostol. Od roku 1811 sa
evanjelici nemeckej národnosti v Misdorfe oddelili a osamostatnili. Prvým farárom bol Johann
Duck. Najskôr si postavili v Mischdorfe faru a školu a za necelé dva roky v roku 1814 aj vlastný
kostol. Schematizmus Jána Kollára z roku 1838 uvádza, že zbor patril do Bratislavského župného
seniorátu (dekanátu) v Preddunajskom dištrikte (biskupstve) a mal 650 veriacich a 80 žiakov. Po
vzniku ČSR sa cirkevný zbor začlenil do tzv. Bratislavského nemeckého seniorátu, ktorý vznikol
r. 1923. V roku 1928 bola pri Evanjelickom kostole postavená nová fara. Pod vplyvom pomerov v období II. svetovej vojny sa cirkevný zbor stal súčasťou samostatnej Nemeckej evanjelickej
cirkvi a. v., ktorá zanikla v auguste 1945. Bohoslužobným jazykom cirkevného zboru bola až do
konca II. svetovej vojny nemčina. Po vysídlení nemeckých evanjelikov sa zbor posilnil o prisťahovalcov najmä z myjavskej oblasti. Od 1945 je cirkevný zbor súčasťou Bratislavského seniorátu
a Západného dištriktu.

1.4

Pôvodné symboly obcí Dénesd (Jánošíková),
Torcs (Nová Lipnica) a Mischdorf (Nové Košariská)

Pečate obcí dlho neboli známe. Výskumu pečatí uvedených troch obcí sa venoval historik Dr. Jozef
Vozár. Pečať obce Dénesd sa našla na listine v benediktínskom kláštore v Pannonhalme v Maďarsku. Na pečati obce Dénesd je kruhopis SIGILUM DIENESTIENZIZ S: BARTHOLOMEUS 1737. V preklade: pečať dénesdská sv. Bartolomej. Na pečati je zobrazená postava sv. Bartolomeja apoštola,
patróna kostola, ktorý v ľavej ruke drží nôž a cez ruku má prehodenú vlastnú kožu akoby plášť.
Ide zrejme o novšiu pečať obce, pretože symbol obec používala aspoň od 16. storočia, ak nie
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Pečate všetkých troch pôvodných obcí – Dénesd (dnes miestna časť Jánošíková),
Mischdorf (dnes miestna časť Nové Košariská) a Torcs (dnes miestna časť Nová Lipnica)
skôr. V obci Torcs nemali kostol, a teda nemožno ani počítať, že v obecnej pečati by mali nejakého
svätca či sväticu. Obec mala poľnohospodársky charakter, a tak si do pečate dala lemeš (nástroj,
ktorý sa v minulosti používal na orbu) a ktorý mali v pečati desiatky či stovky iných obcí v kombinácii s iným znakom. Pečať obce Mischdorf sa našla na listine v Štátnom archíve v Bratislave.
Obecná pečať má kruhopis: DER MARCK MISCHDORF IN D. I. 1693, v preklade: Trhové mestečko
Mischdorf v roku pána 1693. V štíte erbu je zobrazená postava muža od pása hore a nad hlavou
má biskupskú tiaru. Heraldická prax hovorí, že postava na pečati obce Mischdorf je patrón miestneho kostola sv. Martina.

Spoločný erb, pečať a vlajka obce Dunajská Lužná
Obec Dunajská Lužná stála po roku 1990 pred problémom, ako vyriešiť spoločné symboly
troch pôvodne samostatných obcí Jánošíkovej, Novej Lipnice a Nových Košarísk, z ktorých spojením 1. januára 1974 vznikla. Obec sa rozhodla prijať za erb znak z pečate obce Mischdorf (dnes
miestna časť Nové Košariská). Návrh obecných symbolov (erb, pečať, vlajka) pre obec Dunajská
Lužná vypracoval Ladislav Čisárik ml. v spolupráci s profesorom Jozefom Novákom, najvýznamnejším heraldikom Slovenska.
Na erbe Dunajskej Lužnej je zobrazený patrón kostola v časti obce Mischdorf, sv. Martin, biskup z Tours vo Francúzsku. Zo spodného modrého štítu vyrastá zlatovlasá postava biskupa v striebornom a zlatom zdobenom rúchu držiaceho pred sebou kalich. Nad ním sa vznáša zlatá, striebrom zdobená mitra a po bokoch ho sprevádzajú dva a dva nad sebou postavené zlaté kvety na
zelených stopkách. Autor erbu Ladislav Čisárik ml. vychádzal z daností zobrazenia sv. Martina na
starej pečati obce Mischdorf.
Je to postava muža, ktorý
má biskupskú mitru nie na
hlave, ale voľne nad hlavou.
Nie je jasné, prečo sa mitra
vznáša. Azda ide aj tu len
o fakt, že zobrazený muž je
biskupom. Muž, sv. Martin,
má v rukách kalich s vínom.
Autor erbu našiel vysvetleErb a pečať Dunajskej Lužnej
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Vlajka Dunajskej Lužnej
nie týchto atribútov v cykle fresiek zo života sv. Martina,
namaľovaných Šimonom di Martino v bazilike sv. Františka v Assisi. Udalosť, ktorá sa spája s pohárom vína, opisuje Wilhelm Hünermann v knihe Svätý Martin – rytier
milosrdenstva. Staručký biskup Martin navštívil v Trieri
cisára – uzurpátora, Klemensa Maxima, aby prosil za
najbližších zavraždeného cisára Graciána. Cisár pozval sv.
Martina k svojmu stolu na večeru. Na začiatku slávnostnej hostiny cisár podal biskupovi čašu na slávnostný prípitok. Podľa dvorného ceremoniálu mal
Martin zlatý pokál ponúknuť cisárovi, on ho však na veľké zdesenie prítomných nepodal jemu, ale
svojmu druhovi Gallusovi. „Preboha“, zvolal prefekt Evodius, muž mohutného vzrastu. „V kláštore
Marmoutier, zdá sa, málo poznajú dvorné zvyky“. Aj cisár sa zamračil. Ale Martin s úsmevom
povedal: „Viem, že zvyk prikazuje podať čašu na slávnostný prípitok najhodnejšiemu. Presne tak
som to urobil – podal som ju kňazovi. Sviatosť ho pozdvihuje nad kráľov a cisárov“. To je teda
zmysel pokála (kalicha) v rukách sv. Martina na erbe obce. Štyri kvety okolo svätca môžu byť len
výplňou poľa, ale môžu symbolizovať aj rastlinu, typickú pre poľnohospodársku obec.
Farby obecnej vlajky sú odvodené z farieb erbu. Vlajka pozostáva zo štyroch pruhov vo farbách bielej, žltej, zelenej a modrej. Vlajka je ukončená tromi cípmi.
Heraldická komisia Ministerstva vnútra SR v roku 1995 prerokovala návrh erbu Dunajskej
Lužnej a odporučila ho na prijatie obecnému zastupiteľstvu a na zaevidovanie v heraldickom registri SR. Symboly obce sú zaevidované pod signatúrou D-33/95. Obecné zastupiteľstvo schválilo
erb obce podľa stvárnenia Ladislava Čisárika ml. dňa 24. mája 1995 a symboly obce uznesením
dňa 28. júna 1995. Erb, pečať a vlajka ako symboly obce Dunajská Lužná boli slávnostne uvedené
do používania 11. novembra 1995 na sviatok sv. Martina. Pred kaplnkou sv. Martina ich požehnal správca rímskokatolíckej farnosti Štefan Dragúň a evanjelická farárka Elena Darina Ružeková.
V parku na križovatke troch ciest (Hlavnej, Jánošíkovskej a Lipnickej) odhalili zástupcovia Kováčskeho cechu (založeného v roku 1994) erb obce, ktorý spolu s jeho autorom Ladislavom Čisárikom ml. symbolicky odovzdali starostovi obce. Je to jediný erb na Slovensku vyrobený kováčskou
technológiou.

Slávnostné uvedenia symbolov obce do
života pred kaplnkou sv. Martina

Odhalenie erbu obce na križovatke troch ciest
(11. novembra 1995)
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2

Textový sprievodca po náučnom chodníku
– historické a kultúrne pozoruhodnosti

2.1

Historické a kultúrne pamiatky v miestnej časti Jánošíková

Rímskokatolícky kostol Povýšenia sv. Kríža, kultúrna pamiatka
(náučný panel na Jánošíkovskej ulici)
V 13. storočí opát benediktínskeho opátstva na Hore sv. Martina dal postaviť v Dénesde kostol
zasvätený sv. Bartolomejovi. V čase náboženských rozbrojov v 17. storočí plnil aj funkciu farského
kostola (1684). Keďže svojou veľkosťou nevyhovoval pre pútnikov, vtedajší opát Daniel Somogyi
dal v rokoch 1786 až 1797 postaviť na mieste románskeho kostola väčší kostol. Ako kostol Povýšenia sv. Kríža ho posvätili v roku 1797. Kostol, ktorý je jednou z najvýznamnejších pamiatok v obci,
bol v roku 1963 vyhlásený za kultúrnu pamiatku. Jeho generálna oprava sa uskutočnila v rokoch
1982 až 1984. Vymenil sa celý krov, strešná krytina, podlahy, časti omietok a celý kostol sa vymaľoval. V rámci opravy sa strecha kostola pokryla medeným plechom.
V rokoch 1989 až 1990 bola postavená nová fara, ktorá sa v roku 1996 stala sídlom Dominikánskeho konventu v Dunajskej Lužnej. Od roku 2004 postupne prebieha rozsiahlejšia rekonštrukcia kostola Povýšenia sv. Kríža (sanácia vlhkých múrov, výmena okien, inštalácia nového
elektrického vedenia, výmena lavíc, vonkajšia i vnútorná maľovka, nové vchodové dvere, úprava
okolia a priestoru medzi kostolom a farskou budovou).

Kostol Povýšenia sv. Kríža
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Interiér kostola – pohľad na hlavný oltár

Púte k Madone Žitného ostrova
(náučný panel na Jánošíkovskej ulici)
Na hlavnom oltári pútnického kostola Povýšenia sv. Kríža v Dunajskej Lužnej, niekdajšom Dénesde, sa nachádza drevená
socha Blahoslavenej Panny Márie s Ježiškom, ktorá bola vyhotovená v 12. – 13. storočí pravdepodobne v juhotalianskych
provinciách Molise a Abruzzo. Je vyrezaná z hruškového dreva.
K soche sa viažu viaceré pozoruhodné legendy, ktoré súvisia
s uzdravením chorých, preto ju ľudia nazvali Pomáhajúca Matka Božia. Sochu priniesli do obce benediktínski mnísi z kláštora
Celldömölk v Maďarsku, keď utekali pred Turkami. Už v tomto
kláštore preukazovali soche mimoriadnu úctu. Uctievali ju ako
zázračnú, uzdravujúcu a pomáhajúcu. Po príchode do Dénesdu
uložili sochu na bočný oltár v kostole sv. Bartolomeja apoštola, kde ju veriaci uctievali. Bočný oltár neskôr pôsobením drevokazných červov schátral a následne sochu uložili do skrine
v sakristii. Neskôr ju kaplán Pavel Reidl premiestnil na faru
v Mischdorfe, kde Socha Madony Žitného ostrova
sa k nej modlieval.
Úradníci Bratislavskej župy požiadali farára, aby ju vystavil k verejnému uctievaniu. 14. augusta 1749 bola
socha premiestnená na hlavný oltár. Schádzali sa k nej
pútnici zo širokého okolia uctievajúc ju ako „Pomáhajúcu Matku Božiu“. Vyslúžila si aj pomenovanie „Madona Žitného ostrova“.
Od roku 1749 až do roku 1942 kostol slúžil aj ako
pútnické miesto k vzácnej soche Pomáhajúcej Matky
Božej. Zvyšujúci sa počet pútnikov urýchlil výstavbu
dnešného kostola Povýšenia sv. Kríža, ktorý bol posvätený v roku 1797. Potom sa počas vojnových rokov
a počas totalitného režimu tradícia pútí prerušila. Od
roku 1997 sa púte opäť obnovili, a to vďaka veľkej iniciatíve Jozefa Vozára, vtedajšieho starostu Ladislava
Cingela a miestnych farníkov. Púte sa v obci konajú
každý rok okolo sviatku Nanebovzatia Panny Márie
(15. augusta).
Duchovný program pútí zahŕňa celebrovanie sväPúte v roku 1998 – pohľad
tých omší v slovenskom, maďarskom a nemeckom jazyku
do kostola Povýšenia sv. Kríža
(slúžené pozvanými kňazmi a biskupmi aj zo zahraničia),
procesiu s krížom od kaplnky sv. Martina v časti Nové Košariská do kostola Povýšenia sv. Kríža, piatkovú večernú krížovú cestu, meditácie pri Lurdskej jaskyni a blok mládežníckeho programu. Púte dopĺňa aj kultúrny program: vystúpenia speváckych zborov, koncerty sakrálnej hudby, výstavy sakrálnych predmetov a výtvarných prác, návštevy pútnikov
z Maďarska, Rakúska a Nemecka, ako aj návštevy predstaviteľov verejného a politického života.
Pod názvom „Socha tróniacej Madony“ ju v roku 1998 vyhlásili za kultúrnu pamiatku. Spolu
s podobnou sochou v Marianke je najstaršou zachovanou drevenou stredovekou plastikou na
Slovensku.
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Lurdská jaskyňa
Pri kostole Povýšenia sv. Kríža je Lurdská jaskyňa zasvätená Panne Márii. Bola postavená
v roku 1928. Tento pamätník nechali postaviť veriaci r. k. cirkvi obcí Dénesd, Misérd
a Torcs. V jaskyni sú umiestnené pamätné
tabule s menami obetí padlých v 1. svetovej
vojne v rokoch 1914 – 1918. Preto sa v kronike obce uvádza aj ako Jaskyňa padlých.
Pamätník je z lomového kameňa a postavila
ho kamenárska firma Brunisso z Bratislavy.
V auguste 1997 pri obnovení pútí, kedy našu
Parčík pri Lurdskej jaskyni
obec navštívila aj skupina pôvodných obyvateľov
z Rakúska a Nemecka vysídlených po roku 1945,
bola v jaskyni slávnostne osadená pamätná tabuľa
s textom (v slovenskom a nemeckom jazyku).

Bývalý kláštor sestier sv. Kríža
Kláštor bol založený v roku 1908 vtedajším farárom Augustínom Ludvigom. V kláštore zriadil
Rímskokatolícku ľudovú dievčenskú školu s jednou triedou a Rímskokatolícku detskú opatrovňu.
Keďže počet detí rýchlo narastal, v roku 1927 bolo
potrebné dievčatá a chlapcov spájať do tried a vytvoriť trojtriednu a neskôr štvortriednu ľudovú
školu. Opatrovňa detí bola z budovy kláštora premiestnená do rodinného domu (v súčasnosti dom
č. 18 na Jánošíkovskej ulici). Vyučujúcimi boli rádové sestry svätého Kríža i štátom platení učitelia.
Známym a aktívnym v kultúrnom živote obce bol
učiteľ Karol Rummer. V škole boli maďarské i nemecké triedy. V školskom roku 1945 – 1946 bola
v budove kláštora
zriadená
národná
škola s vyučovacím
jazykom slovenským
a jedna trieda materskej školy. Rádové
sestry v škole vyučoBudova bývalého
kláštora na
Jánošíkovskej ulici
– súčasný stav
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Pôvodná budova kláštora,
založeného v roku 1908

Žiaci ľudovej školy v kláštore s učiteľom
K. Rummerom a sestričkou v roku 1935

Deti v detskej opatrovni v roku 1911
umiestnenej v budove kláštora

Deti so sestričkou a p. Máriou Krištofovou
v materskej škole v roku 1947

vali do roku 1949. Keďže triedy na počet detí nepostačovali, v roku 1954 k budove kláštora pristavali dve triedy a kabinety. Od roku 1962, po otvorení novej školy v Nových Košariskách, bola až do
roku 1987 v budove kláštore dvojtriedna materská škola. V rokoch 1991 – 2000 bol v budove klub
dôchodcov a obecná knižnica. V súčasnosti je tu ambulancia praktického lekára, lekáreň, sídlo
združenia Ostrov, kvetinárstvo a reštaurácia.

Kaplnky v miestnej časti Jánošíková
Kaplnka na pamiatku ústupu cholery. Koncom 20. rokov
19. storočia neúroda a veľký sociálny útlak zhoršili postavenie poddaných. V roku 1831 sa k týmto negatívam pridružila aj cholerová epidémia, ktorá Uhorsko zasiahla začiatkom leta. Choleru v roku 1831 do Európy zavlieklo ruské
vojsko, ktoré potláčalo poľské povstanie. Na Slovensku
choleru prvýkrát priniesli v roku 1831 – 1832 pltníci z Poľska. V kaplnke je nápis: Ľudia, ktorí prežili v Dénesde roku
1831 choleru, postavili v roku 1832 (nápis je v maďarskom
jazyku, jeho preklad je uvedený v kronike obce). Kaplnka
sa nachádza neďaleko cintorína v miestnej časti Jánošíková
na Orechovej ulici.
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Kaplnka Sv. Jána Nepomuckého. Na Slovensku sa kult
svätého Jána Nepomuckého rozvinul po jeho vyhlásení
za svätého v roku 1729 a súvisel s protireformáciou. Ján
Nepomucký patril k najobľúbenejším svätcom Slovenska.
Ochraňuje nielen pred povodňami, ale aj pred ostatnými
prírodnými pohromami. Kaplnka sa nachádza na konci Jánošíkovskej ulice smerom na Kalinkovo.
Kaplnka Panny Márie.
Na križovatke Hlavnej
a Jánošíkovskej ulice
v miestnej časti Jánošíková sa nachádza kaplnka
Panny Márie, v ktorej je
kópia sochy Pomáhajúcej
Matky Božej.

Rezbárska galéria v parku
(náučný panel na Jánošíkovskej ulici)
Jednou z foriem výchovy človeka je aj rozprávka. Rozprávka v celej svojej kráse i jednoduchosti. Je jedno či je to rozprávka ľudová alebo poznáme jej autora. Podstatné je, aby jej obsah zveľaďoval v človeku pozitívne hodnoty. V tomto duchu sa konajú už tradičné medzinárodné rezbárske
sympóziá v Dunajskej Lužnej. V roku 2001 zhotovil Juraj Mertuš malú kaplnku v plote svojho
rodinného domu, kde umiestnil vlastnú sošku Sedembolestnej Panny Márie. Neskôr v spolupráci
s obcou Dunajská Lužná začal pozývať svojich priateľov rezbárov – domácich i zahraničných, aby
sa z ich diel postupne vytvorila Galéria.
Prvý ročník sa uskutočnil 12. až 16. augusta 2002. Bol venovaný sakrálnej tvorbe pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky o kostole v Celldömölku (v dnešnom Maďarsku), z ktorého pochádza drevená socha Panny Márie umiestnená v rímskokatolíckom kostole v Dunajskej
Lužnej. Sympóziá nebývajú iba stretnutím priateľov rezbárov, tvoriacich náhodne. Každý ročník
má premyslenú myšlienkovú skladbu. Tvorba je zameraná na výchovu detí a jej výsledky slúžia
návštevníkom 24 hodín denne bez obmedzenia počas celého roka. Samotné vyrezávanie je vždy

Návšteva Milana Rúfusa na Medzinárodnom
rezbárskom sympóziu v roku 2008
20

Maďarskí rezbári pri práci na Noemovej arche
v rámci 5. ročníka sympózia v roku 2007

spestrené kultúrno-spoločenským programom, vystúpením priateľov spevákov, hercov, spisovateľov či básnikov. O úrovni podujatí svedčí aj vyjadrenie jedného z najvýznamnejších slovenských
básnikov Milana Rúfusa, napísané do pamätnej knihy: Presvedčivý dôkaz, že tu už nejde o ušľachtilú zábavu. To si už v plnej miere zaslúži mena: TVORBA. Pokračujte v tom ďalej. Blahoželám
všetkým (jún 2008). Slová veľkého poetu potvrdzuje i skutočnosť, že spoločne so svojou rodinou
často a rád navštevoval našu Galériu.

2.2

Historické a kultúrne pamiatky v miestnej časti Nová Lipnica

Neogotická zvonica
(náučný panel na Lipnickej ulici)
Zvonica bola postavená v neogotickom štýle v roku
1864. Písomné doklady sa síce nezachovali, ale ústnym odovzdávaním informácií sa traduje, že zvonicu dali postaviť grófi Pálffy a Apponyi, ktorým v tom
čase patrila väčšia časť obce. Vonkajšie múry, ktoré majú viktoriánsky charakter, sú delené v dvoch
miestach renesančnými rímsami. Ich propozície
v uhlopriečnej línii dotvárajú hviezdicu so symbolom
svetla. Okenné otvory s gotickým oblúkom umiestneným na troch stranách zvonice v úrovni zvonov
sú vyplnené drevenou okenicou a slúžia na šírenie
zvuku zvonov. Pod okennými otvormi sa nachádza
štukový ornament – časť pletenca. Pôvodne bola
zvonica obkolesená palisádami (latkovou ohradou).
Pred vstupom do zvonice bola zhotovená otáčavá
zábrana v tvare kríža. Palisády aj zábrana boli zhotovené z agátového dreva a zachovali sa do roku 1958.
Posledné zvyšky palisád sa odstránili začiatkom 60.
rokov 20. storočia, kedy bola ku zvonici postave-

Neogotická zvonica

ná autobusová čakáreň,
ktorá bola neskôr odstránená. Na zvonici v Novej
Lipnici sú umiestnené
dva zvony, veľký a malý.
Malý zvon, ktorý sa ľudovo nazýva „umieračik“, sa
používal na oznamovanie
smutných udalostí. Na
ranné, poludňajšie a večerné zvonenie sa používal veľký zvon. V roku
1992 bola stavba zvonice zrekonštruovaná, ale
Požehnanie zvona a osadenia pamätnej tabule (5.júla 2003) účelovo sa naďalej nevy21

užívala. Až v roku 2001 dala obec odliať nový zvon, ktorý nahradil jeden z pôvodných zvonov.
Oživenie tradície zvonov sa uskutočnilo 2. júla 2001 v rámci podujatia „Popoludnie generácií“.
Zvony požehnal páter Vincent. Zvon umiestnený vo zvonici však nemal ten správny zvuk. V júli
2002 Jozef Boráros zo Šamorína – Mliečna odlial nový zvon. Na zvone je nápis: S úctou k histórii
zvon zhotovený v júli 2002. Tento nový zvon bol namontovaný 4. septembra 2002.
Pri príležitosti 140. výročia založenia Matice slovenskej a na sviatok sv. Cyrila a Metoda obec
Dunajská Lužná a Miestny odbor Matice slovenskej dňa 5. júla 2003 odhalili na priečelí zvonice
pamätnú tabuľu na počesť hospodárskeho dvora „Svoradov“ a príchodu Slovákov z Poľska po
roku 1945 do vtedajšej obce Torcs. Páter Hilár požehnal nový zvon lipnickej zvonice. Na stretnutie
boli pozvaní aj krajania z dnes už poľskej Veľkej Lipnice.

Svoradov dvor
V Bratislave bol v rokoch 1926 – 1930
z iniciatívy rímskokatolíckej cirkvi, osobnej iniciatívy ThDr. Eugena Filkorna
a Ústredia slovenských katolíckych študentov postavený vysokoškolský internát „Svoradov“ (Palisády 20/B, súčasná
Svoradova ulica). Meno dostal po sv.
Svoradovi, úradne najstaršom kanonizovanom svätcovi Slovenska. V internáte bývalo 530 študentov z rozličných
fakúlt vysokých škôl v Bratislave, najmä
z dnešnej Univerzity Komenského v Bratislave. Väčšina študentov bola z nemaHospodárske budovy na Svoradovom dvore
v 50. rokoch 20. storočia
jetných rodín odkázaných na sociálnu pomoc cirkvi
a sponzorov. Svoradov internát sa stal sebestačným
po stránke ekonomickej. K internátu patril mlyn
v Podunajských Biskupiciach a v roku 1931 správa
internátu na čele s riaditeľom ThDr. E. Filkornom zakúpila pozemok s rozlohou asi 65 ha v Torcsi (dnes
miestna časť Nová Lipnica). Postupne na ňom vybudovali mlyn, koniareň, maštale, chlievy pre ošípané,
kuríny, zavlažovacie siete, skleníky, tri silážne jamy,
ovocné sady a včelín s 25 úľmi. Pre odborných pracovníkov a zamestnancov postavili obydlia, 3 väčšie
byty, v samostatnej budove 7 jednoizbových bytov
a v zadnej časti dvora 3 izby pre pomocných pracovníkov (súčasná Svoradova ulica).
ThDr. E. Filkorn pri hospodárení dvora využíval
poznatky z pôdohospodárstva získané v rodičovskom
dome, uprednostňoval mechanizáciu všade, kde to
bolo možné. Pre dvor zakúpili traktor chýrečnej Chátrajúca budova mlynu na Svoradovom
značky McCormick. Hospodárstvo zverili milosrddvore – aktuálny stav v roku 2011
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ným sestrám Rádu svätého Vincenta. Desať dievčat-pomocníčok, ktoré sa pripravovali na vstup
do rehole, pomáhalo pri rôznych prácach. Na hospodárstve pestovali zeleninu, ovocie a chovali
domáce zvieratá. Novovybudovaný mlyn stíhal mlieť vlastnú bohatú úrodu obilia, ale mlel aj iným
za plácu a príjem z mletia vylepšoval hospodárenie dvora. Každý deň miestny občan František
Post na voze viezol múku, mäso, vajcia, mlieko, zeleninu, ovocie a iné produkty z dvora do Svoradovho internátu a naspäť viezol zvyšky z kuchyne, ktoré využili pri kŕmení zvierat. Študenti teda
žili hlavne z úrody a funkcie rozsiahleho novolipnického hospodárstva „Svoradov“.
V júli 1945, keď boli zoštátnené všetky školy a internáty, Svoradov dvor sa stal štátnym majetkom. Podliehal riaditeľstvu Štátneho majetku Hubice a správcom sa stal Jozef Kosnáč z Podunajských Biskupíc. Správcovský dom bol prvý dom vo Svoradovom dvore (v súčasnosti dom č. 131
na Lipnickej ulici). Od roku 1949 bol správcom Anton Haščák (otec Márie Jamrichovej, obyvateľky
našej obce). Po zániku štátnych majetkov v roku 1955 JRD v Novej Lipnici prevzalo pozemky a budovy Svoradovho dvora. V súčasnosti však budovy, ktoré boli súčasťou Svoradovho dvora, už dlhé
roky chátrajú.

Dom s bývalým popisným číslom 33
Objekt svojou dispozíciou
a svojím vzhľadom predstavoval jeden z typov
ľudovej architektúry v oblasti južného Slovenska.
Mal pôdorys do tvaru „L“
a tvoril rohový dom na
križovatke dvoch ciest,
Lipnickej a Miloslavovskej.
V roku 1963 bol tento objekt ľudovej architektúry
zaevidovaný do štátneho
zoznamu
nehnuteľných
kultúrnych
pamiatok.
Celkový pohľad na dom č. 33 – fotografia je z roku 1954 Strecha domu bola pokrytá trstinou a z jednej strany bola štítová drevená stena. Vstupná fasáda
mala tri okná, pomocou ktorých bola
osvetlená izba, pitvor a komora. Už
v čase jeho zaevidovania do zoznamu
kultúrnych pamiatok bol dom v zlom
technickom stave. Po úmrtí Alžbety
Sokyiovej († 15. 8. 1981), ktorá bola
poslednou žijúcou majiteľkou domu,
dom začal ešte viac chátrať. Na jeseň
1981 bol dom so súhlasom Pamiatkového úradu Slovenskej republiky zbúraný. Dokumentácia o dnes už neexistujúcom objekte ľudovej architektúry
Dom p. Sokyiovej z roku 1959 na ceste do
je uložená v archíve Pamiatkového
Miloslavova (súčasná Miloslavovská ulica)
úradu Slovenskej republiky.
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2.3

Historické a kultúrne pamiatky v miestnej časti Nové Košariská

Kniežacie mohyly
(náučný panel na Nám. sv. Martina)
Obec Dunajská Lužná je známa v európskej archeológii významným mohylovým pohrebiskom
zo staršej doby železnej – halštatskej, z obdobia 700 – 550 rokov pred Kr. Ide o archeologické
nálezisko halštatských mohylníkov so vzácnou rituálnou keramikou. Komplexným archeologickým výskumom v časti Nové Košariská bola systematicky preskúmaná mohylová nekropola so
žiarovým spôsobom pochovávania, s centrálnym hrobom v zemnej mohyle. Pohrebnú výbavu
tvoril veľký počet hlinených nádob. Rituálna keramika bola zdobená maľovaním alebo plastickými zoomorfnými prvkami. Kovové predmety sa zachovali len vo veľmi malom množstve. Na svetovom kongrese archeológov v roku 1966 boli prvý raz sprístupnené verejnosti unikátne nálezy
z dovtedy preskúmaných kniežacích mohýl z tejto lokality. Súbor keramiky z mohylníka v Nových
Košariskách sa vyznačuje bohatým umeleckým prejavom. Popri kultovom geometrizme malo pre
posmrtný život veľký význam zobrazovanie býka (hlava s rohami je častý plastický motív). Posvätný býk sa spájal so slnečným kultom a je obrazom spojenia halštatského ľudu s vyspelými civilizáciami v oblasti Stredozemného mora. Obrazová symbolika na nádobách z Nových Košarísk je
výnimočným objavom, prvým na Slovensku. Na širšom stredoeurópskom teritóriu sa naša oblasť
javí ako osobité lokálne centrum východoalpského okruhu halštatskej kultúry.

Výber pohrebnej keramiky z halštatských mohýl v Dunajskej Lužnej
Výsledky výskumu boli
už v 70. rokoch 20. storočia
podrobne zdokumentované vedúcou archeologického výskumu mohýl Magdou Pichlerovou
a jej tímom. Nálezy z výskumu
v rokoch 1960 – 1967, kedy bolo
preskúmaných päť halštatských
mohýl, sú uložené v Slovenskom
národnom múzeu – Archeologickom múzeu v Bratislave.
Dňa 16. septembra 2000
bola v Miestnom kultúrnom
stredisku v časti Nové Košariská slávnostne otvorená výstava
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Pohľad na Mohylu VI pred výskumom v roku 1960

Kniežacie mohyly zo staršej doby železnej (obdobie 700 až 550 rokov pred Kr.), pre ktorú výtvarník Ladislav Čisárik ml. spracoval 7 výstavných panelov približujúcich výsledky výskumu
zo začiatku 70. rokov 20. storočia. Na vernisáži
udelila obec Magde Pichlerovej za veľký prínos
k výskumu kniežacích mohýl čestné občianstvo
(uznesenie OZ zo dňa 7. septembra 2000). Dňa
5. augusta 2002 začala obec Dunajská Lužná
v spolupráci so Slovenským národným múzeom
– Archeologickým múzeom vykonávať ďalší zisťovací archeologický prieskum, ktorý viedol Radoslav Čambal zo Slovenského národného múzea. Už prvé dni zisťovacieho výskumu potvrdili
dôležitosť záchrany archeologických nálezov
a nálezových situácií. Výskum priniesol nové
poznatky o osídlení v tejto lokalite. Podarilo sa
zachytiť časť súdobého sídliska a rozšíriť tak poMgr. R. Čambal prezentuje odkrytý objekt
znatky o osídlení súvisiacim s mohylníkmi ako
PhDr. Magde Pichlerovej (prvá zľava) pri výpohrebiskom elity vtedajšej spoločnosti. Získali
sa tiež poznatky o konštrukcii tkáčskych stavov. skume osídlenia v Dunajskej Lužnej v roku 2002

Pokus o rekonštrukciu tkáčskeho stavu

Autori knihy R. Čambal a M. Gregor
pri jej prezentácii

Výsledky výskumov boli prezentované na
viacerých výstavách na Slovensku, ale aj v zahraničí. Významnou udalosťou bola slávnostná prezentácia publikácie autorov Radoslava
Čambala a Miloša Gregora Dunajská Lužná
v praveku, ktorá sa uskutočnila v Dunajskej
Lužnej dňa 6. apríla 2006.
Po rekonštrukcii Miestneho kultúrneho
strediska (otvorenie novorekonštruovaného
MKS sa konalo 6. decembra 2008) je výstava panelov o kniežacích mohylách zo staršej
Pokus o rekonštrukciu tkáčskej dielne doby železnej sprístupnená v knižnici MKS.
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V roku 2011 bola v Archeologickom múzeu v Bratislave inštalovaná rekonštrukcia Mohyly č. I.
Jej pôvodný priemer sa odhaduje na 18 – 20 m a pôvodná výška na 3,3 m. Obsahovala 21 nádob
rôznych tvarov: červeno maľované a čierne tuhované vázovité nádoby, situly a misky, amforovú
nádobu, na ktorej je zobrazená scéna s ľuďmi a zvieratami a nádoby s realisticky vymodelovanými
plastickými hlavami býčkov. V rámci mohylníka patrí k najmladším kultovým predmetom.

Kaplnka sv. Martina (bývalý farský kostol sv. Martina), kultúrna pamiatka
(náučný panel na Kováčskej ulici)
Kostol bol postavený asi v 12. – 13. storočí z kameňa
a sčasti z pálenej tehly a bol zasvätený sv. Martinovi.
Pôvodne bol gotický, neskôr barokovo prestavaný. Je
to po kniežacích mohylách naša najstaršia historická
pamiatka. Ku kostolu bola pristavená veža, celá z kameňa. Listinne je zaznamenané, že v roku 1736 opravovali vežu a menšie úpravy sa robili pravdepodobne
aj na kostole. K veľkej prestavbe sa prikročilo v rokoch
1773 – 1774, kedy bol kostol prestavaný na barokový.
Tesne vedľa kostola sa nachádzal pôvodný cintorín, do
ktorého sa pochovávalo až do roku 1773. V roku 1774
bol asi vo vzdialenosti 200 krokov od neho zriadený
nový cintorín, ktorý je tu dodnes. Fara bola v blízkosti
kostola a postavili ju v roku 1762. Pri nej bola farská
záhrada. Po požiari roku 1852 kostol postupne chátral
a z pôvodného kostola sa stavebne upravilo iba presbytérium, ktoré sa dodnes zachovalo a je upravené na
malú kaplnku. V roku 1963 bola kaplnka vyhlásená za
kultúrnu pamiatku. Farská budova je po oprave súčasPohľad z hlavnej cesty (hore) a z dvora
ťou Charitného domu sestier dominikánok.

Interiér kaplnky sv. Martina s malým oltárom
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Evanjelický kostol a. v., kultúrna pamiatka
(náučný panel na Košariskej ulici)
Kostol bol postavený v roku 1814
a patrí ku kostolom, ktoré v Evanjelickej cirkvi a. v. boli postavené po
vydaní Tolerančného patentu, teda
po roku 1781. Kostol bol postavený
v klasicistickom slohu, ktorý je charakteristický výtvarnými myšlienkami
antiky – teda poriadku a prísnosti.
Má predĺžený pôdorys a na tú dobu
neobyčajne situovaný oltár – oproti
hlavnému vchodu, ktorý je uprostred
dlhšej strany stavby. Na opačnej strane je situovaný do farského dvora polkruhovou sakristiou s vchodom pre
kňaza. Nad hlavným vchodom, ktorý
v tom čase nesmel byť situovaný na
hlavnú cestu, je malá vežička s cibuľovitým ukončením s dvojkrížom.

Evanjelický kostol a. v. v roku 1954
V interiéri kostola je drevený oltár s obrazom
trpiaceho Krista na kríži. Na oboch stranách oltára stoja stĺpy, na ktorých sú umiestnené sochy
anjelov. Nad oltárom sa nachádza kazateľnica
s baldachýnom, na vrchole ktorého je umiestnený baránok sediaci na Knihe so siedmimi pe-

Evanjelický kostol a. v. po generálnej oprave
vykonanej v rokoch 2009 až 2010
čaťami. Vstup na kazateľnicu je situovaný drevenými schodmi zo sakristie. V blízkosti oltára
je umiestnená aj krstiteľnica. Jej umiestnenie je
svedectvom toho, ako sa v evanjelických kostoloch vyjadruje súvislosť Slova a Sviatosti.
Oproti oltáru je situovaný organ, ktorý bol
vyrobený v Krnove v roku 1987. Na chóre sa nachádzajú pôvodné lavice a v dolnej časti kostola
sú nové lavice z roku 1999.
V koncepte oltára je vidieť paralelu s oltárom v Evanjelickom kostole v Bratislave a tiež
v Evanjelickom kostole v Pezinku.

Oltár a chór v Evanjelickom kostole
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Kostol bol niekoľkokrát generálne opravovaný – generálna oprava bola vykonaná v roku 1938,
ďalšie v rokoch 1968, 1981 a 1992. Posledná generálna oprava bola vykonaná v rokoch 2009 až
2010. Pôvodný ráz kostola bol pri všetkých opravách zachovaný. Ku farnosti prináleží fara postavená v roku 1928 a zborová sieň z roku 1986. V roku 1963 bol Evanjelický kostol v Nových Košariskách (dnes miestnej časti Dunajskej Lužnej) vyhlásený za kultúrnu pamiatku.
Už v roku 1793 bola pri cirkevnom zbore v obci Mischdorf zriadená jednotriedna škola (súčasná
Košariská ulica č. 45). Prvým učiteľom bol Ondrej Zilchart, ktorý zastával učiteľské miesto v rokoch
1793 – 1809. Vyučovacím jazykom bola nemčina. Keďže jedna trieda nepostačovala, v roku 1905
bola škola prestavaná na dvojtriednu. Pri škole bol aj kantorský byt. V súčasnosti už budova starej
evanjelickej školy ani kantorského bytu nestojí.
Pri Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Dunajská Lužná pôsobí Občianske združenie Liga
proti rakovine plus. Je to charitatívna organizácia, ktorá vznikla v januári 1994. Funguje ako občianske združenie, ktoré sa riadi programom: 1. výchova, 2. prevencia, 3. informácia, 4. pomoc
pacientovi. Okrem toho vydáva brožúrky, zabezpečuje prednáškovú a poradenskú činnosť a pomáha ťažko chorým pacientom.

Pamätník generála M. R. Štefánika
Jedinečnej osobnosti slovenského národa, francúzskemu generálovi, politikovi, štátnikovi, spoluzakladateľovi
prvej Československej republiky a rodákovi vzdala hold
obec, Miestny odbor Matice slovenskej, Cirkevný zbor
ECAV na Slovensku Dunajská Lužná a členovia Spolku rodákov M. R. Štefánika prostredníctvom pamätnej tabule
v roku 1992, ktorá je t. č. umiestnená v Evanjelickom
kostole a. v.
V rámci Svetového roka Slovákov (1997 – 1998) bol
3. mája 1998 pri príležitosti výročia tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika odhalený pomník,
pozostávajúci z travertínu priamo z mohyly na Bradle
(Brezová pod Bradlom), bronzovej busty a pamätnej
tabule pod lipami v areáli pred Evanjelickým kostolom
v časti Nové Košariská. Pri pomníku sa konajú pravidelné
stretnutia pri príležitosti významných výročí súvisiacich
so životom generála M. R. Štefánika, a to v máji. Od roku
1992 sa koná vlastenecká pochôdzka po slovenskom
juhu. Od roku 2006 sa v júli konajú pri pomníku podujatia pri príležitosti výročia jeho narodenia
a v októbri pri príležitosti výročia vzniku prvej Československej republiky.

Tradícia kováčskeho remesla
(náučný panel na Kováčskej ulici)
Obec Dunajská Lužná (miestna časť Nové Košariská), ktorá dostala v 70. rokoch 20. storočia
prívlastok „železná dedina“, bola už v dávnej minulosti známa kováčskymi dielňami a zručnými
majstrami. Rómovia sa prisťahovali na územie Nových Košarísk na začiatku 18. storočia a venovali
sa kováčskym prácam, podkúvali kone, vyrábali klince, cvočky a náradie pre roľníkov. V druhej
polovici 20. storočia obohatili kováčsku výrobu o prvky umeleckého kováčstva a zámočníctva.
Spod rúk tunajších kováčskych majstrov vyšli napr. brána na Grassalkovičovom paláci (sídlo prezi-
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denta republiky), zábradlie na Michalskom moste, kovová
ohrada okolo morového stĺpu na Rybnom námestí, ohrada
okolo Kačacej fontány na Šafárikovom námestí v Bratislave,
kruhová prebíjaná mreža na otvorenej studni hradu Devín,
mreža pre múzeum na Devíne, mreže na Pállfyho paláci
a Mirbachovom paláciv Bratislave. Dielne kováčov spolupracovali na rekonštrukciách historických objektov nielen
v Bratislave, ale napr. aj na hrade Červený Kameň, Krásna
Hôrka a v Bojnickom zámku. Ich výrobky zdobia mnohé historické a kultúrne pamiatky tiež v zahraničí, a to v Taliansku, Francúzsku, Rakúsku, Belgicku, Nemecku, Maďarsku,
Čechách, USA, Kanade i v Austrálii. Umelecké výrobky našich kováčov je možné vidieť aj v rámci obce. Ukážkou ich
remesla sú aj kováčske náhrobníky na cintoríne v miestnej
časti Nové Košariská, ktoré vo svojej práci podrobne opísal
Ján Botík (2001).
V obci je v súčasnosti asi 10 dielní, ktoré pokračujú vo
viac ako 300-ročnej tradícii kováčskeho remesla. Kováčske

Koleso života – putovanie Rómov
rodiny v Dunajskej Lužnej – to sú
Rigóovci, Šarközyovci, Šipošovci,
Reindlovci, Danielovci či Linkovci.
V roku 1994 založili majitelia kováčskych dielní Kováčsky cech, ktorý
vytvára užšiu spoluprácu medzi
jednotlivými dielňami a udržiava
tradíciu kováčskeho remesla v obci.
Kováčski majstri spoločne vyrobili
kováčskou technológiou erb obce –
jediný svojho druhu na Slovensku,
ktorý bol slávnostne odhalený dňa
11. novembra 1995.

Slávnostné otvorenie kováčskeho dvora Hefaiston
Dňa 18. septembra 1999 bol otvorený kováčsky dvor Hefaiston, ktorý je umiestnený v centre obce na Námestí sv.
Martina a predstavuje prvú stálu expozíciu umeleckého kováčstva na Slovensku prezentovanú pod holým nebom. V januári 2004 bolo v obci založené občianske združenie Chartikano, ktoré spoločne s Kováčskym cechom organizuje už od
roku 2004 Európske rómske kováčske sympóziá. V septembri
2011 sa usporiadalo v poradí už ôsme sympózium „majstrov
železa“. Cieľom sympózií je nadviazať kontakty s kováčskymi majstrami v Európe, vzájomne si vymieňať skúsenosti
a spoločne rozvíjať kováčske remeslo. Na doterajších sympóziách sa okrem miestnych kováčskych majstrov a majstrov
z ďalších kováčskych dielní zo Slovenska zúčastnili aj kováčski majstri z Čiech, Poľska, Maďarska, Ukrajiny, Chorvátska,

Dar prezidentovi M. Kováčovi
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Rumunska, Nemecka, Rakúska a Ruska. Kováči
z obce sa podieľajú formou kurzov na výchove
mladej generácie kováčov aj z iných regiónov
Slovenska.

Umelecké dielo Rozvetvenie Rómov po celom svete vytvorili spoločne umeleckí kováči
z Maďarska, Českej republiky, Bulharska, Ukrajiny a Slovenska, vrátane miestnych umelcov
a rezbár Juraj Mertuš počas 8. európskeho
rómskeho kováčskeho sympózia.

Významným ocenením práce našich kováčskych majstrov bolo napr. aj to, že pri príležitosti
návštevy britskej kráľovnej Alžbety II. na Slovensku v dňoch 23. – 24. októbra 2008 bol miestny
kováčsky majster Róbert Rigó pozvaný predviesť
kráľovnej a jej sprievodu ukážky kováčskeho remesla. Pri tejto významnej príležitosti odovzdal
Róbert Rigó kráľovnej ako dar vykovanú detskú
ruku so srdcom na dlani.

Konvent blahoslavenej Imeldy
Dňa 22. júla 1955 prišlo do Špecializovaného dojčeneckého ústavu v Dunajskej Lužnej pracovať
22 sestier dominikánok. V ústave sestry pôsobili až do roku 1996. V roku 1983 bol v novopostavenom charitnom domove v miestnej časti Nové Košariská zriadený Konvent blahoslavenej
Imeldy. Dom od svojho vzniku
aktívne poskytoval sociálne služby starším a chorým rádovým
sestrám a taktiež umožňoval prijímať a formovať dorast rádových
sestier. Sestry žijúce v Dunajskej
Lužnej sa už v minulosti aktívne
podieľali na apoštoláte vo farnosti – viedli spevácke zbory, venovali sa deťom a mládeži a pomáhali
tiež opusteným ľuďom a sociálne
slabším rodinám. V rámci Bratislavskej diecézy sú sestry zapojené aj do pastorácie povolaní. Po
prelomovom roku 1989 si charitný domov aj naďalej udržiava
charakter rehoľného spoločenNávšteva prezidenta Michala Kováča
stva. V charitnom dome žije 45 sestier.
v charitnom dome počas púti v roku 1997
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Hornožitnoostrovná hrádza, kultúrna pamiatka
(náučný panel na ochrannej hrádzi)
Na území Žitného ostrova je doložené budovanie miestnych hrádzí proti povodniam už od 13. storočia. V roku 1569 bol prijatý zákon, ktorý nariaďoval opravu starých a budovanie nových hrádzí.
V jeho novelizovanej úprave z roku 1659 sa uvádza aj spôsob opravy ochranných hrádzí a nariadenie pre župy voliť si tzv. hrádzových dozorcov. Tento zákon potvrdzuje, aký význam pripisovala
protipovodňovým opatreniam
zemská vrchnosť. Od 17. storočia
už možno hovoriť o organizovanej výstavbe protipovodňových
hrádzí, medzi ktoré patrí aj Hornožitnoostrovná hrádza, ktorá
prechádza južnou časťou územia
obce. Ide o technické dielo niekoľkých generácií našich popredných odborníkov. Na projektoch
ochranných hrádzí na Dunaji sa
od roku 1726 podieľal aj Samuel
Mikovíni, slovenský učenec svetového mena, rytec, matematik,
geodet, astronóm, kartograf,
vodohospodár, architekt a pedagóg, ktorý pôsobil v rokoch 1723
až 1733 ako župný (komitátny)
Hornožitnoostrovná hrádza s novou cyklistickou cestou
inžinier Bratislavskej župy.
Intenzívny stavebný vývoj Hornožitnoostrovnej ochrannej hrádze je doložený najmä od polovice 19. storočia, odkedy sa začali stavať dokonalejšie zariadenia a miestne hrádze boli pospájané
do súvislej línie. Prvá fáza súvislej ľavobrežnej hrádze Dunaja sa začala realizovať po povodni
1886. Po povodniach v rokoch 1890 a 1899 a 1954 bola ochranná hrádza postupne v rokoch
1901 až 1954 a 1958 až 1961 zosilnená a zvýšená. Dnešná zachovaná podoba hrádze má celkovú
šírku 40 m a výšku 6 m. Po uvedení VD Gabčíkovo do prevádzky roku 1992 sa stala táto hrádza
nefunkčná a jej funkciu prebrala ľavostranná hrádza Hrušovskej zdrže.
Uvedený úsek pôvodnej hrádze bol vyhlásený v roku 1994 na návrh obce, ktorý inicioval Juraj
Mertuš (v tom čase pracovník Pamiatkového ústavu, dnešný Pamiatkový úrad SR) za kultúrnu
pamiatku pre jej technické a kultúrne hodnoty. Hornožitnoostrovná protipovodňová hrádza sa
nachádza v úseku Bratislava – Hamuliakovo v katastrálnych územiach mestských častí Bratislava-Ružinov, Bratislava-Podunajské Biskupice a v katastrálnych územiach obcí Rovinka, Dunajská
Lužná (miestne časti Nové Košariská a Jánošíková), Kalinkovo a Hamuliakovo.
Zachovaný úsek Hornožitnoostrovnej hrádze – napriek tomu, že v súčasnosti stratil svoj pôvodný význam – predstavuje technicky náročný a konštrukčne dômyselný systém a je dokladom vývoja protipovodňovej ochrany Žitného ostrova. Ochranná hrádza sa stala súčasťou profilu krajiny.
Stavebno-technický stav ochrannej hrádze umožnil vybudovanie cyklistickej cesty. Cyklistická
cesta bola v obci Dunajská Lužná vybudovaná s podporou štrukturálnych fondov Európskej únie
v roku 2006. Začína sa na hranici medzi katastrami Rovinka a Dunajská Lužná, prechádza miestnymi časťami Nové Košariská a Jánošíková a končí na spevnenej hrádzi v Kalinkove. Výstavbou
cyklistickej cesty sa prepojila cyklotrasa od Senca až po Hamuliakovo, kde sa napája na Medzinárodnú dunajskú cyklistickú cestu z Nemecka cez Rakúsko a Slovensko do Maďarska.
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3

Príroda

3.1 	Charakteristika prírodného prostredia obce a jej okolia
Intravilán obce leží v nadmorskej výške 126 – 130 m, v geografickom celku Podunajskej nížiny,
v severozápadnej časti Žitného ostrova. Obec patrí medzi územia s najnižšou lesnatosťou krajiny
na Slovensku. Lesné porasty sú sústredené do južného a juhozápadného priestoru susediaceho
s obcou. Sú to spoločenstvá lužných lesov, typu tvrdého a prechodného luhu. V drevinovom zložení
tvoria prevládajúcu drevinovú skladbu topoľ sivý, vŕba biela, jaseň štíhly, brest poľný. Odlesnený
rovinný chotár tvoria treťohorné pestré íly, piesky a štrky s vrstvou štvrtohorných dunajských uloženín. Priemerná ročná teplota v území predstavuje 9,8°C, ročný priemerný úhrn zrážok je 550 mm.
Prietoky vody v neďalekom Dunaji sa pohybujú od 570 m3s-1 do 10 254 m3s-1. V závislosti od
hydrologických podmienok pozdĺž Dunaja sa na pomerne malom území vyskytujú spoločenstvá
lesné, vodné, mokraďné, lúčne a suchomilné. Na území sa vyskytujú v závislosti od výšky hladiny
podzemnej vody a záplavového režimu spoločenstvá vŕbových jelšín (mäkké luhy na najvlhších
stanovištiach), dubových jasenín a brestových jasenín s topoľom (prechodné luhy), brestových
jasenín s hrabom (tvrdé luhy na suchších stanovištiach) a drieňových dúbrav (na najsuchších
štrkových pôdach na ostrove Kopáč). V oblasti ramennej sústavy Dunaja prevládajú v súčasnosti
stanovištia, zodpovedajúce prechodným luhom.
Väčšina prirodzených lesných porastov bola postupne na Žitnom ostrove premenená na monokultúry šľachtených euroamerických topoľov. Uplatňované technológie zakladania porastov
a obnovy lesov viedli okrem zníženia diverzity prostredia aj k rozširovaniu nepôvodných inváznych druhov rastlín – zlatobyle obrovskej, netýkavky žliazkatej, astry novobelgickej a iných, ktoré
znižujú ekologickú hodnotu biotopov a sťažujú obnovu lesných porastov.
Zoogeograficky je územie pod vplyvom Panónskej nížiny, ale i alpskej sústavy, s ktorými je
prepojené prostredníctvom Dunaja. Územie sa vyznačuje vysokou druhovou pestrosťou živočíchov s výskytom početných vzácnych a ohrozených druhov bezstavovcov, napr. mäkkýšov, kôrovcov, vážok a chrobákov. Z drobných cicavcov je významný na Žitnom ostrove reliktný výskyt hraboša severského. V Dunaji a jeho ramenách sa vyskytuje najvyšší počet druhov rýb zo všetkých
vodných tokov Slovenska. Táto skupina živočíchov bola najviac postihnutá výstavbou Vodného
diela Gabčíkovo. Osobitný význam má územie pre hniezdenie a zimovanie vodného a pri vode
žijúceho vtáctva.

3.2

Vegetačné pomery v krajine

Lesná vegetácia
Na území CHKO Dunajské luhy boli ešte prednedávnom bežne rozšírené 3 základné typy spoločenstiev lužných lesov s pôvodným druhovým zložením predovšetkým domácich topoľov, vŕb a iných
drevín. Ich charakter je výrazne ovplyvňovaný záplavami a ročným cyklom pohybov hladiny podzemných vôd. Z hľadiska ochrany biodiverzity ide o najcennejšie ekosystémy CHKO Dunajské luhy.
Mäkké lužné lesy
Ide o lesy tiež označované ako vŕbovo-topoľové lesy, ktoré sú rozšírené na miestach s pravidelnými a dlhšie trvajúcimi záplavami. Hladina podzemnej vody je pomerne vysoká, v suchších obdobiach klesá. Pôda je vlhká, obsahuje veľa živín, predovšetkým nitrátov. Tvorené sú drevinami
s mäkkým drevom, ako sú predovšetkým vŕba biela, vŕba krehká – vŕby prevládajú na jemnejších
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Na najvlhších miestach prirodzene rastie
bohato štruktúrovaný mäkký lužný les.
Jeho miesto však už vo veľkej miere
nahradili monokultúry nepôvodných
šľachtených euroamerických topoľov

Takýto umelý „les“ je podstatne chudobnejší
na výskyt pôvodných druhov živočíchov
aj rastlín, ktoré tu už nenachádzajú
vhodné podmienky pre život

bahnitých usadeninách, zriedkavejšie ide o topoľ čierny – rozšírený na štrkových terasách – a topoľ biely. Často sa vyskytuje na brehoch vôd nepôvodný invázny javorovec jaseňolistý. Z krovín sa
vyskytuje napr. baza čierna a čremcha strapcovitá. Po opadnutí jarných záplav sa prudko rozvíja
bohatá vegetácia, byliny a trávy.
V neskoršom jarnom období je bežnejšia bleduľa letná, po nej výrazne dominuje pŕhľava
dvojdomá, kostihoj lekársky, ostružina ožinová. V pokročilom jarnom a letnom období lianovité
zárasty chmeľu obyčajného s ostatnými druhmi bylín a drevinnou etážou tvoria husté zárasty,
svojou atmosférou pripomínajúce tropické dažďové lesy. Bohatá je fauna mäkkého luhu.
Z mäkkýšov je bežný slimák škvrnitý, z obojživelníkov napr. rosnička zelená, skokan štíhly,
v periodických (dočasne zaplavených) depresiách na jar zaujme hlasom kunka obyčajná.
Bohaté je zastúpenie vtákov. Volavka popolavá a bocian čierny často lovia potravu v lesných
ramienkach a povodňových depresiách. V rozložitých korunách topoľa čierneho a vŕb máva v mimohniezdnom období nocoviská kormorán veľký. Vysoko v korunách stromov v tíšinách lesných
porastov hniezdieva vzácne kráľ dunajského lužného lesa – orliak morský. Zo sov si pozornosť
zasluhuje sova lesná, hniezdiaca v bútľavých vŕbach. Z ďatľovcov je typickým hniezdičom ďateľ
prostredný. Významné je zastúpenie hniezdiacich druhov spevavcov, pričom mnohé sú viazané na
staré lesné porasty v štádiu rozpadu, s bohatým
zastúpením rôznych dutín v starých stromoch,
často už len v torzách kmeňov. Najvzácnejším
spevavcom spomedzi nich je v súčasnosti prudko ustupujúci žltochvost lesný, hniezdiaci v starých luhoch v štádiu rozpadu.
Z cicavcov je zaujímavý výskyt napr. veverice lesnej, drobných myšovitých hlodavcov –
ryšaviek. V ostricových depresiách sa vzácne
vyskytuje pozostatok z doby ľadovej – glaciálny
relikt – hraboš severský panónsky. V bahnitých
depresiách sa radi zdržiavajú svine divé a jeleň
obyčajný. Z netopierov sa vyskytuje napr. najmenší európsky druh netopiera – večernica
Zachovaný mäkký lužný les na území
malá, obývajúca stromové dutiny.
v NPR Ostrov orliaka morského
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Mäkké lužné lesy, ktoré sa v našej blízkosti vyskytovali na rozsiahlych plochách, sú dnes
už, žiaľ, minulosťou. Lesy spolu s rozsiahlym
ramenným systémom nahradila umelá vodná
plocha Hrušovskej zdrže a Vodného diela Gabčíkovo. Ostrovčekovito sa vyskytujú aj v zníženinách niekdajších dunajských ramien v rámci
komplexu lesov Biskupických luhov. Od životodarných záplav sú však už izolované novou protipovodňovou hrádzou.
Tvrdé lužné lesy
Okrem drevín je tvrdý lužný les charakteristický
Označované sú tiež ako dubovo-jaseňovo-bresaj svojim typickým jarným aspektom
tové lesy. Vyvinuli sa na miestach, ktoré ležia
pestrofarebných bylín, ktoré musia rýchlo
mimo dosahu pravidelných a veľkých záplav, vo
využiť svoj čas, kým ich priestor zatieni
vyššie položených častiach lužného lesa. Tvrdý
bujná zeleň listov v korunách stromov
luh získal pomenovanie podľa drevín s tvrdým
drevom. Hladina podzemnej vody kolíše počas roka v menšom rozsahu a záplavy trvajú kratšie
ako pri mäkkom luhu.
Z drevín dominuje dub letný, jaseň úzkolistý alebo umelo vysádzaný jaseň štíhly a brest hrabolistý. Vysádza sa i z lesníckeho hľadiska žiadaný nepôvodný orech čierny. V krovinnej etáži je
zastúpená baza čierna a svíb krvavý. V jarnom období z bylín sú bežne zastúpené blyskáč jarný,
snežienka jarná, cesnak medvedí a chochlačka dutá.
Z vtákov sú zaujímavými hniezdičmi napr. dravce, ako haja tmavá, včelár lesný a jastrab lesný. V odľahlých lesných porastoch hniezdi bocian čierny. Z ďatľovcov hniezdi najväčší európsky
druh – tesár čierny a aj ďalej ďateľ veľký. Vysoko
v korunách stromov si košíkovité hniezda stavia
vlha obyčajná. Vyskytujú sa i na zemi hniezdiace
druhy, ako ľabtuška lesná a kolibkárik čipčavý.
Z cicavcov z lasicovitých šeliem sa vyskytuje
kuna lesná, vzácnejšie jazvec lesný a za potravou sem prichádza líška obyčajná.
Prechodné lužné lesy
Ide o luhy so zastúpením mäkkých i tvrdých
lužných drevín, ktoré sa vyskytujú v okrajových
zónach oboch predošlých typov luhov. Vzájomné zastúpenie drevín je rôzne, v závislosti od
mikroreliéfu terénu a kolísania výšky hladiny
podzemných vôd. Z drevín sa vyskytuje i napr.
topoľ sivý, z krovín často svíb krvavý.
Nelesná vegetácia
Je zastúpená malými skupinkami a líniovými
spoločenstvami stromov a krovín. Tieto rastú
najmä pozdĺž ramien. V drevinnej skladbe sú
Príklad lužného lesa v čase záplavy zastúpené prevažne vŕba biela, topoľ, jelša lep34

kavá a krovinnú etáž tvorí hlavne baza čierna, šípka obyčajná. Líniové pásy zelene pozdĺž poľných
ciest sú tvorené prevažne agátom bielym, ovocnými drevinami a náletom javora poľného.
Ekologicky najhodnotnejšie sú plochy a pásy zelene pozdĺž toku Dunaja a jeho ramennej sústavy, kde ich tvoria najmä dreviny potenciálnej vegetácie mäkkých lužných lesov s prítomnosťou
agáta bieleho a topoľa šľachteného. Línie ovocných stromov, ktoré sprevádzajú štátne komunikácie a poľné cesty, tvoria predovšetkým čerešňa, slivka a orech vlašský. Vegetačne pôsobivé sú
solitéry v krajine, výrazné svojou polohou a vekom – najmä agát biely a jaseň štíhly.

3.3

Krajina, jej stabilita, ochrana, scenéria

Regionálny biokoridor Dunaj – Malý Dunaj prepája dva nadregionálne biokoridory. Nachádzajú sa tu lesy len vo veľmi malých výmerách,
zväčša lužné lesy vŕbovo-topoľové a lužné lesy
nížinné. Ďalej pokračuje líniovými stromoradiami a vodnými vlásočnicami. K stresovým faktorom tu patrí intenzívne poľnohospodárstvo,
živočíšna výroba, komunikácie a sídla.
Predmetné územie modeluje typický rovinný reliéf Podunajskej roviny so štrkoviskami,
mŕtvymi ramenami, poľnohospodárskou pôdou,
nedostatkom krajinnej vegetácie, čoho následkom je aj výrazná veterná erózia, monotónny
charakter krajiny, nízky stupeň biodiverzity. Výraznou dominantou v území je tok Dunaja a jeho
brehové porasty so stromovou a krovinnou
vegetáciou, ktorá na hranici katastra smerom
k Dunaju prechádza do zvyškov lužných lesov.

3.4

Brehové porasty pri dunajských ramenách

Vplyv vodného diela Gabčíkovo na prírodné ekosystémy
Výstavba Vodného diela Gabčíkovo predstavuje veľmi silný a negatívny zásah do dunajských
luhov. Pod stavbou vodného diela zmizli tisíce
hektárov lužného lesa a celé ramenné systémy sa ocitli na dne dnešnej Hrušovskej zdrže.
Pôvodný režim záplav v dunajských ramenách,
ktorý riadila predovšetkým príroda, dnes iba
veľmi nedostatočne simuluje a supluje nápustný objekt do ramennej sústavy v Dobrohošti.
Pôvodné obrovské neresiská rýb zanikli
s narušením prirodzeného režimu záplav, uzatvorením spojenia ramien s hlavným korytom
Dunaja a vybudovaním rôznych bariér pre ryby
vo forme vodohospodárskych objektov. Starším
rybárom je dôsledok evidentný – výrazný pokles
Záplavy v oblasti lužných lesov množstva rýb vo vodách Dunaja i v úlovkoch.
na Dunaji v roku 1991
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Umelé zarybňovanie nikdy nedokáže nahradiť silu prírody, fungovanie a produkciu prírodných
ekosystémov. Aj v našom Miestnom rybárskom zväze v Dunajskej Lužnej sa v roku 1974 vytvorila
lovná skupina na záchranu rýb v zanikajúcich ramenách Dunaja. Zásluhou našich rybárov bolo
zachránených zo zanikajúcich ramien niekoľko ton rýb.
Na druhej strane Vodné dielo Gabčíkovo a najmä Hrušovská zdrž vytvorili nové podmienky
pre život najrôznejších druhov vodného vtáctva.
Poľovnícka spoločnosť Pridunajsko a jej starostlivosť o zver vo svojom revíre v nových podmienkach po výstavbe VD Gabčíkovo
Už krátko po 2. svetovej vojne vznikla Poľovnícka jednota a následne v roku 1951 bola založená v Nových Košariskách poľovná spoločnosť. V roku 1974 sa vytvorilo Poľovnícke združenie Úsvit
Dunajská Lužná, ktoré sa od roku 2005 pretransformovalo na Poľovnícka spoločnosť Pridunajsko.
V jeho revíri sú rozšírené nasledovné druhy poľovne upotrebiteľnej zveri: jelenia, srnčia, diviačia,
líška, jazvec, kuna lesná a kuna skalná, zajac poľný, králik divý, bažant poľovný, jarabica poľná,
kačica a hus divá a ich rôzne druhy.
Starší poľovníci spomínajú na obrovské stavy jelenej zveri a legendárne rujoviská jeleňov
v lužných lesoch pred výstavbou VD Gabčíkovo v priestore dnešnej Hrušovskej zdrže. Jelene sem
chodili údajne zvádzať súboje o lane so svojimi sokmi zo širokého územia Dunaja, ale aj z Karpát
alebo rašelinísk z oblasti Hanságu v Maďarsku a Rakúsku. Posledné väčšie rujovisko jeleňov na
Dunaji ostalo izolované v priestore určenom na výstavbu „športovo-rekreačného areálu Danubia“ na pravom brehu Dunaja pri hranici s Maďarskom.
PS Pridunajsko obhospodaruje v súčasnosti revír s rozlohou takmer 5900 ha. Jej prvoradou
úlohou je ochrana, zveľaďovanie zveri a tvorba životného prostredia pre budúce generácie, ako
aj osveta a propagácia poľovníckej činnosti.

K starostlivosti o zver patrí aj jarná
dezinfekcia zásypov a krmelcov

Oslavy dňa Sv. Huberta
v Dunajskej Lužnej v roku 2009

3.5 	Chránená vodohospodárska oblasť Žitný ostrov
Žitný ostrov (v minulosti aj Čalokez, maďarsky Csallóköz, nemecky Große Schüttinsel, Große
Schütt) leží v juhozápadnej časti Slovenska, na hranici s Maďarskou republikou. Je uzavretou geo
grafickou jednotkou, ktorej prirodzené hranice sú tvorené z juhu korytom veľkého Dunaja, v písomnostiach spomínaného tiež ako starý Dunaj. Zo severu je to rameno Malého Dunaja, ktorý
sa v minulosti nazýval aj ako rieka Calló, a na krátkom úseku z východu ho ohraničuje rieka Váh
alebo Vážsky Dunaj. Ostrov je elipsovitého tvaru a má celkovú rozlohu 1885. Svojimi rozmermi je
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tento ostrov najväčším riečnym ostrovom Európy a zároveň je najväčšou zásobárňou pitnej vody
v strednej Európe. Žitný ostrov bol vyhlásený Nariadením vlády SSR 46/1978 Zb. za chránenú
oblasť prirodzenej akumulácie vôd.
Povrch Žitného ostrova mierne klesá od Bratislavy smerom ku Komárnu. Nie sú tu väčšie
rozdiely v nadmorských výškach. Bratislava leží 134 m n. m., Komárno 108 m n. m. a Dunajská
Streda 118 – 119 m n. m. Nepatrný spád spôsobuje, že voda má sťažený odtok. Až do 13. storočia
bol Žitný ostrov riedko osídleným územím. Prvé sídla sa zakladali na vyvýšeninách agradačného
valu, ktorý chránil obyvateľstvo pred veľkými vodami Dunaja. Celé územie obce Dunajská Lužná
leží v CHVO Žitný ostrov.
Na Žitnom ostrove sa vyskytujú rôzne druhy pôd. Kde je podzemná voda dostatočne hlboko, sú černozeme. Na obvode černozemí sú hnedozeme. Lužné pôdy sa vyskytujú vo východnej
polovici Žitného ostrova v priestore Dunajská Streda, Gabčíkovo, Veľký Meder, Okoč a Komárno.
Rašelinová pôda vypĺňa mŕtve ramená Dunaja v okolí Dunajskej Stredy a Veľkého Medera. Slaniská a slance sa vyskytujú medzi Komárnom, Veľkým Mederom a pri Dunajskej Strede. Nivné pôdy
vznikli na územiach, kde sa rieky rozlievali do značnej šírky, a to pozdĺž Dunaja a Malého Dunaja.
Je to veľký priestor úžasnej prírody. Narušenie vodných pomerov Žitného ostrova by znamenalo
zničenie dodávok pitnej vody alebo ich zníženie, čo by malo pre spoločnosť nedozerné následky.

3.6

Vodné plochy – Malá voda a Piesková jama

Malá voda je umelé jazero v miestnej časti Nové Košariská, ktoré vzniklo po ťažbe štrkopieskov.
Ťažba sa začala už v 50. rokoch minulého storočia a vyťažená jama (podobne ako Veľká voda
v Rovinke) sa využívala na kúpanie. Od roku 1974 sa v tejto lokalite začalo s hĺbkovou ťažbou,
ktorú schválila Rada Miestneho národného výboru Dunajskej Lužnej. Okolo Malej vody sa začala od roku 1979 vytvárať
chatová osada. Aj vodná plocha Piesková jama, ktorá sa nachádza v miestnej
časti Jánošíková v inundačnom pásme
za ochrannou protipovodňovou Hornožitnoostrovnou hrádzou, vznikla po ťažbe. Ťažil sa tu prevažne piesok, z čoho
dostala aj pomenovanie Piesková jama.

Rybárske preteky na Malej vode (miestna þasĢ Nové Košariská) v roku 2010

úlovkom
(12 kg kaprov
a 11 kg) (12
v revíre
voda (Rovi
Rybárske preteky na Malej vode (miestna Ján Pepich sJán
Pepichkaprov
s úlovkom
kg aVeĐká
11 kg)
časť Nové Košariská) v roku 2010
v revíre Veľká voda (Rovinka) – vrátené vode
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Obidve vodné plochy sa využívajú na lov rýb
a rekreáciu. Miestny rybársky zväz, ktorý bol založený v roku 1968, má v užívaní obidve vodné
plochy a pravidelne ich od roku 1970 zarybňuje.
Možno tu chytiť kapra, zubáča, šťuku a amura.
Vodná plocha Malá voda sa intenzívne využíva
aj na kúpanie. Piesková jama nie je vhodná na
kúpanie, keďže má bahnité dno a kalnú vodu.
Obidve tieto územia patria v súčasnosti súkromným vlastníkom.

3.7    Jama
V časti Jánošíková sa nachádza „štrková“ jama,
ktorá slúži už od 30. rokov minulého storočia ako
futbalové ihrisko. Podľa mapových podkladov
však existovala oveľa dlhšie, pretože sa nachádza už na mape z 3. vojenského mapovania, ktoré sa na našom území realizovalo v rokoch 1869
až 1887. Je možno predpokladať, že jama vznikla
po ťažbe štrku, ktorá súvisela priamo s budovaním ochrannej protipovodňovej hrádze, ktorej
výstavba sa začala v polovici 19. storočia.
V brožúrke o histórii športového klubu v Dunajskej Lužnej, vydanej v roku 2011 sa uvádza,
že v rokoch 1937 – 1938 patrilo ihrisko v štrkovej jame v rámci okolitých obcí medzi najlepšie
upravené. Od roku 1947 bolo pravidelne zatápané vodou, a preto sa v roku 1958 pristúpilo
k úprave jamy. Terén sa zvýšil asi o jeden meter
a upravili sa svahy v pozdĺžnom smere ihriska. Tým sa zväčšili aj jej rozmery z pôvodných
90 × 45 m na 100 × 50 m. Aj napriek tejto úprave
v jame v júni 1965 mimoriadne vysoko vystúpila
voda. Bolo to v období, kedy boli na celom Žitnom
ostrove veľké povodne. Starší obyvatelia si určite
pamätajú, že pri tejto povodni sa pretrhla hrádza
pri Čičove a bolo zaplavených viac ako 400 obcí a
osád nachádzajúcich sa na Žitnom ostrove. Jama
slúžila ako hlavné futbalové ihrisko až do roku
1969, kedy sa postavil nový futbalový štadión.
V jame sa však už niekoľko desaťročí pravidelne organizujú rôzne významné podujatia.
Už od 40. rokov sa tu organizovali podujatia pre
deti materskej školy. Aj v posledných rokoch sa
jama využíva na kultúrne a spoločenské podujatia. V roku 1997 sa tu organizovali prvé trhy
a pravidelne sa tu organizujú letné aktivity detí.
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Piesková jama, ktorá je súčasťou
revíru Miestneho rybárskeho zväzu

Ihrisko v jame počas povodne v roku 1965

Deti z materskej školy v roku 1947
pri hrách v jame

V roku 1997 boli v jame usporiadané trhy

4

Textový sprievodca po náučnom chodníku
– prírodné pozoruhodnosti

4.1 	Chránená krajinná oblasť Dunajské luhy
(náučný panel na ochrannej hrádzi)
Chránená krajinná oblasť (CHKO) Dunajské luhy bola v poradí 13. CHKO na Slovensku a dodnes je
poslednou. Bola zriadená vyhláškou MŽP SR č. 81/1998 Z. z. o Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy z 3. marca 1998 s účinnosťou od 1. mája 1998. Jej výmera je 12 284 ha, pričom prevažuje
lesný pôdny fond (6 359,4680 ha, čo predstavuje 51,77 % z celkovej výmery CHKO). Dunajské
luhy sú zároveň významným vtáčím územím v Európe a tiež medzinárodne významným mokraďovým územím v rámci tzv. ramsarských lokalít (Ramsarský dohovor o mokradiach). CHKO sa rozprestiera v Podunajskej nížine v geomorfologickom celku Podunajská rovina, vedľa slovenského
a slovensko-maďarského úseku Dunaja od Bratislavy až po Veľkolélsky ostrov v okrese Komárno.
Pozostáva z piatich samostatných častí. Toto jedinečné územie sa celé nachádza na recentnom
agradačnom vale Dunaja. Systém agradačných valov a akumulačných depresií s hustou sieťou
riečnych ramien s prevahou sedimentačnej akumulácie vznikol ešte pred zásahmi do prírodného
hydrologického režimu Dunaja. Takto vytvorená ramenná sústava sa zachovala čiastočne v úseku
od Dobrohošte po Sap, ale aj napriek tomu patrí k najväčším vnútrozemským riečnym deltám
v Európe. Sídlo správy CHKO je v Bratislave a má vysunuté pracoviská aj v Dunajskej Strede a Komárne.

Chránené územia v okolí obce Dunajská Lužná
39

Lužné lesy patria na Slovensku medzi najohrozenejšie lesné ekosystémy, a to v dôsledku
nepriaznivých ľudských činností, akými sú intenzívne lesohospodárske a vodohospodárske
aktivity. Napriek intenzívnym snahám lesného
hospodárstva využívať lužné lesné ekosystémy
na hospodárske účely ešte stále je možné považovať úsek dunajských lužných lesov medzi Bratislavou a Zlatnou na Ostrove z hľadiska ochrany
biodiverzity a prírodných hodnôt za relatívne
hodnotné územie.
Vo vzácnych a ohrozených spoločenstvách
vodných rastlín otvorených plôch ramennej sústavy sú zastúpené chránené druhy: lekno biele,
leknica žltá, vzácna salvínia plávajúca, kotvica
plávajúca, leknovec štítnatý a i. V lúčnych spoločenstvách a v bývalých mŕtvych ramenách rastú
viaceré ohrozené druhy čeľade vstavačovitých –
vstavač ploštičný, vstavač vojenský, vstavač obyčajný, kruštík širokolistý, vemenník dvojlistý a i.
Bočné rameno Dunaja Lesné spoločenstvá ovplyvňuje predovšetkým
vyššia až vysoká hladina podzemnej vody a občasné záplavy. V závislosti od výšky hladiny podzemnej vody sa tu vyvinuli spoločenstvá vŕbových
jelšín, dubových a brestových jasenín s topoľom, brestových jasenín s hrabom a drieňových dúbrav.
Zoocenózy Dunaja a priľahlých luhov sú ovplyvnené pestrosťou biotopov od vodných až po
xerotermné. Významne sú tu zastúpené najmä faunistické prvky močiarnych a vodných biocenóz
a spoločenstvá lužných lesov. V území bolo zistených napríklad 109 druhov mäkkýšov, z toho
22 ohrozených. Na Podunajsku od
Bratislavy po Štúrovo bolo zistených
viac ako 1 800 druhov chrobákov.
Z nich je pozoruhodný najmä výskyt
doteraz vo svete neznámeho druhu
Thinobius korbeli, ale aj viacerých
druhov, ktoré sa vyskytujú na Slovensku iba v priestore ramennej
sústavy Dunaja. Z drobných cicavcov
je významný reliktný výskyt hraboša
severského. Osobitný význam má
územie pre hniezdenie a zimovanie
vodného vtáctva. Pravidelne sa tu
vyskytujú vzácne druhy vtákov, ako
napríklad orliak morský, beluša malá
a volavka purpurová. Dôležitou zložkou živočíšstva chráneného územia
sú ryby. Celé územie CHKO bolo 26.
mája 1993 zapísané do Zoznamu
mokradí medzinárodného významu
(Ramsarský dohovor).
Druhové bohatstvo rastlín starého dunajského ramena
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4.2 	Chránené vtáčie územie Dunajské luhy
Chránené vtáčie územie (CHVÚ) je novou kategóriou chráneného územia v zmysle zákona
č. 543/2002 Z. z. z 25. júna 2002 o ochrane
prírody a krajiny. Vláda Slovenskej republiky na
svojom 42. zasadnutí dňa 9. júla 2003 uznesením č. 636 schválila Národný zoznam navrhovaných chránených vtáčích území, ktorý obsahuje
38 navrhovaných chránených vtáčích území,
medzi nimi aj navrhované CHVÚ Dunajské luhy.
Chránené vtáčie územie Dunajské luhy bolo vyhlásené vyhláškou MŽP SR č. 440/2008 Z. z., ktorá nadobudla účinnosť 15. novembra 2008.
CHVÚ Dunajské luhy sa vyhlasuje na ochranu (zachovanie) biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov
vtákov a zabezpečenia podmienok ich prežitia a
rozmnožovania. Územie je jedným z troch najvýznamnejších na Slovensku pre hniezdenie európsky významných druhov: bučiačik močiarny,
čajka čiernohlavá, haja tmavá, orliak morský,
rybár riečny, rybárik riečny a volavka striebristá.
Územie je tiež jedným z piatich najvýznamnejších hniezdísk pre druhy európskeho významu:
hrdzavka potápavá, kačica chrapľavá, kačica
Hniezdo orliaka morského
chripľavá a kalužiak červenonohý. V území
pravidelne zimuje alebo migruje viac ako 1 % európskej ťahovej populácie druhov ako hlaholka
severská, chochlačka vrkočatá, chochlačka sivá a potápač biely. Na území sa pravidelne počas migrácie
vyskytuje viac ako 20 000 a počas zimovania viac ako
70 000 jedincov viacerých vodných druhov vtákov. Na
tomto území pravidelne hniezdi viac ako 1 % národnej populácie druhov: bocian čierny, brehuľa hnedá,
kaňa močiarna a ľabtuška poľná.

Bocian čierny

Volavka popolavá Beluša veľká (hore), Rybárik riečny (dole)
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4.3

Osobitne chránené časti prírody nachádzajúce sa v okolí obce

V okolí Dunajskej Lužnej sa nachádza niekoľko prírodných rezervácií, chránených areálov a prírodných pamiatok.
Prírodná rezervácia Gajc
Bola vyhlásená v roku 1988. V roku 2004 bola rozšírená aj vďaka iniciatíve Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia (BROZ) a projektu Life na ochranu lužných lesov. Rezervácia
sa rozkladá na ľavom brehu Dunaja medzi Podunajskými Biskupicami a Dunajskou Lužnou a jej
dnešná rozloha je 62,72 ha. Účelom vyhlásenia je zabezpečenie biotopu stepnej vegetácie bezprostredne hraničiaceho s lužným lesom. Rastie tu niekoľko druhov orchideí, zistili sa vzácne
druhy netopierov, osem druhov žiab a viac ako 90 druhov vtákov. Žijú tu i najväčšie európske
chrobáky – roháč veľký a fúzač veľký.
Prírodná rezervácia Topoľové hony
Bola vyhlásená v roku 1988 na ochranu suchomilných panónskych dúbrav a rastlinných spoločenstiev s klokočom perovitým. Dubové xerotermné lesy prevládajú na suchších, vyvýšených
plochách. Sú v nich zastúpené najmä druhy: dub zimný, dub cérový, dub sivý, javor poľný, javor
horský, lipa malolistá, čremcha obyčajná, hrab obyčajný, Floristicky bohaté je aj bylinné poschodie. Môžeme tu vidieť zo zástupcov čeľade vstavačovitých vstavač vojenský, vstavač obyčajný,
prilbovku bielu, z ostatných zaujímavých druhov napr. žltušku menšiu a ľan rakúsky. Prírodná
rezervácia má výmeru 60 ha.
Prírodná rezervácia Ostrov Kopáč
Bola vyhlásená už v roku 1976 na ochranu mozaiky špecifických stepných a lesostepných spoločenstiev a ukážok lesných spoločenstiev lužných porastov a na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele. Má rozlohu 82,6 ha. Ostrov Kopáč predstavuje najväčšiu zachovanú ukážku
spoločenstiev dunajskej hložiny
s výskytom vzácnych a kriticky
ohrozených druhov rastlín (z
nich najvýraznejšie sú viaceré
druhy orchideí) ako aj živočíchov (teplomilné druhy hmyzu).
Na viacerých iných miestach
po oboch brehoch Dunaja boli
takéto vzácne stanovištia zlikvidované na ťažbu štrku alebo
umelo zalesnené nepôvodnými
drevinami.
Mozaika špecifických
dunajských lesostepných
spoločenstiev
na Ostrove Kopáč s výskytom
viacerých druhov orchideí:
Vstavač ploštičný
(Orchis coriophora),
Vstavač obyčajný (Orchis morio)
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Chránený areál Bajdeľ
Bol vyhlásený v roku 1988 na ochranu prirodzeného lesného spoločenstva. V tomto území môžeme vidieť zmiešaný tvrdý lužný les, spoločenstvo brestovej jaseniny s charakteristickým bylinným
podrastom, v ktorom sú zastúpené pôvodné dreviny lužných lesov: topoľ biely, topoľ sivý, topoľ
čierny, jaseň úzkolistý, dub letný, brest väz. Spolu jeho výmera predstavuje 8,68 ha.
Chránený areál Poľovnícky les
Bol vyhlásený v roku 1988. Chránené územie je zriadené za účelom sledovania vývoja porastov
topoľa bieleho na Podunajskej nížine. Zachovaný prechodný luh – Fraxino-populetum s topoľmi
bielymi s prímesou dubu a brestu, zachovaný prirodzený bylinný podrast a reliéf terénu obsahujú
dôležitú reprezentatívnu vzorku ohrozených typov biotopov. Celková výmera predstavuje 7,5 ha.
Prírodná pamiatka Panský diel
Bola vyhlásená v roku 1990 na ploche 15,6 ha. Predmetom ochrany je dunajská lesostep a spoločenstvá dunajskej hložiny s výskytom mimoriadne vzácnych, kriticky ohrozených druhov orchideí
– vstavača ploštičného, vstavača obyčajného a ďalších druhov.

4.4

Parky

Park M. R. Štefánika v Nových Košariskách
(náučný panel na Košariskej ulici)
Je najstarším parkom v obci, ktorý vybudovali občania Nových Košarísk v 50. rokoch 20. storočia.
V súčasnosti park tvorí vysadené stromoradie 44 líp. V roku 2000 schválilo obecné zastupiteľstvo
pomenovanie parku na Park M. R. Štefánika ako spomienku rodákov na túto významnú osobnosť
novodobých slovenských dejín.
Do roku 1946 boli v parku vo dvoch radoch agáty. Keďže boli veľmi staré, evanjelický farár
Štefan Bojnák inicioval ich vykopanie a vysadenie mladých líp. Chcel tým deklarovať patričnosť k
slovanstvu. Súčasne boli lipy vysadené aj pred kostolom a na cintoríne. Obyvatelia sa sami starali
o tie lipy, ktoré mali pred svojimi domami Takto mal každý strom v parku svojho opatrovníka, či
mládenca alebo dievčinu. (napr. lipy oproti domu č. 11 patrili do starostlivosti Kataríny Pagáčovej,
lipy oproti domu č. 16 patrili do starostlivosti Judity Fajnorovej). O údržbu parku sa staral Pavel
Ševčík.
Kvety líp poslúžili mnohým aj ako produkt
na varenie výborného čaju, samozrejme len do
času, kým sa nezvýšila automobilová doprava
a neznečistila ovzdušie a kvet lipy sa pri ceste
nedal zbierať. Park bol 60. rokoch minulého
storočia aj oplotený a údržbu v ňom robili mládežníci, či občania na dôchodku. Pri príležitosti
uvedenia symbolov obce Dunajská Lužná do
užívania (11. novembra 1995) sa v parku zrekonštruovali chodníky, osadili lavičky, zrekonštruovalo sa osvetlenie a urobili sa terénne
úpravy. Po revitalizácii slúži od roku 1995 ako
oddychová zóna. V roku 1997 udelilo Obecné
zastupiteľstvo obce Dunajská Lužná evanjelicPark M. R. Štefánika (Štefánikov park)
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kému farárovi Štefanovi Bojnákovi čestné občianstvo obce za významnú a záslužnú činnosť
a duchovný rozvoj obce a šírenie jej dobrého
mena. V súčasnosti obec pripravila a predložila
projekt revitalizácie parku M. R. Štefánika a Košariskej ulice. V rámci projektu sa majú dosadiť
a ošetriť existujúce stromy, dobuduje sa drobná
architektúra, pódium javiska s prestrešením a
lavičkami a vybuduje sa nové detské ihrisko.
Park pri r. k. kostole Povýšenia sv. Kríža
v Jánošíkovej
Je najmladším parkom v obci. Nadväzuje na
gaštanovú aleju pri r. k. kostole Povýšenia sv.
Kríža. Základom parku sú gaštanové a lipové
stromy. Skupiny krovín po obvode oddeľujú
park od priľahlých komunikácií. Park bol vybudovaný v roku 1997 a jeho dominantou je fontána. Kameň, ktorý je osadený vo fontáne, bol
privezený z vodnej priekopy v Bratislave.
Okrem týchto parkov sa v obci nachádza aj
niekoľko menších parkov napr. pri kaplnke PoFontána v parku pri kostole v Jánošíkovej
máhajúcej Matky Božej a pri Rezbárskej galérii.
Významnú časť zelene v obci tvorí aj zeleň cintorínov, areálov ZŠ a MŠ, obecného úradu, zeleň pri
bytových domoch, rodinných domoch a zeleň detských ihrísk a športových areálov.

4.5 	Chránené stromy a iné vzácne stromy
Dub letný
V areáli obecného úradu rastie tristoročný dub.
Ide o významný strom s vysokou estetickou
a biologickou hodnotou a mimoriadnym vekom. Už v starých vojenských topografických
mapách je vyznačený ako orientačný bod. Jeho
kmeň má obvod takmer 500 cm a priemer koruny je odhadom 28 m. Za chránený strom bol
vyhlásený dňa 21. októbra 2002 Všeobecne záväznou vyhláškou Krajského úradu v Bratislave.
Dub letný patrí k našim najmohutnejším a najmajestátnejším domácim stromom. Dožíva sa
až 700, zriedkavo aj vyše 1000 rokov. Dub patrí
predovšetkým k našim hospodársky najdôležitejším drevinám. Okrem toho patrí medzi liečivé rastliny, zbiera sa jeho kôra. Pôsobí protizápalovo, zvonka sa používa pri hemoroidoch,
opuchoch, na omrzliny alebo ako prostriedok
Dub letný, starý približne 300 rokov zmierňujúci potenie.
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Novolipnický platan
Na dvore súkromného domu č. 356 v miestnej časti Nová Lipnica rastie platan javorolistý
a jeho vek je odhadovaný na 150 až 200 rokov.
Pôvodne na mieste, kde je nový dom č. 356, stál
Metzliho dom a časť tohto domu po vojne slúžila ako kultúrny dom. V Katalógu chránených
stromov sa uvádza, že ide o významný exemplár platana javorolistého s obvodom kmeňa
395 cm s priemerom koruny 15 m. Platan bol
vyhlásený za chránený strom dňa 12. novembra
1996 Všeobecne záväznou vyhláškou Krajského
úradu v Bratislave. Dôvodom ochrany platana
je jeho kultúrna, historická, vedecká, krajinotvorná a estetická hodnota. Platan javorolistý
pôvodne nepatril k našim domácim drevinám,
dnes ho už môžeme považovať za domestifikovaný druh. Netrpí chorobami a dožíva sa veku
až 600 rokov. Charakteristická je preňho borka
zložená z niekoľkých vrstiev, ktorá sa odlupuje
vo veľkých a tenkých plátoch a vytvára tak nápadné sfarbenie kmeňa a vetiev.

Novolipnický platan, starý 150 – 200 rokov

Metasekvoja čínska
V areáli obecného úradu sa nachádzajú aj ďalšie zaujímavé stromy. Rastú tu dva exempláre
metasekvoje čínskej, z ktorých jeden má obvod
kmeňa 160 cm a priemer jeho koruny je 8,5 m,
druhý menší má obvod kmeňa 88 cm a jeho koruna má priemer asi 6,5 m. Metasekvoje čínske
spolu s ďalšími stromami vysadil pred dokončením novej budovy Miestneho národného výboru (dnešný Obecný úrad) v Dunajskej Lužnej na
konci 70. rokov 20. storočia František Felinger,
záhradník miestneho národného výboru.
Metasekvoja čínska je jediným žijúcim druhom pravekého rodu Metasekvoja. Je to rýchlo rastúci opadavý ihličnan kužeľovitého tvaru
s rovným kmeňom. Prvý raz bol opísaný ako skamenelina v roku 1941, no už v roku 1944 bola objavená malá skupina neidentifikovaných stromov
v Číne, ktoré boli nakoniec v roku 1948 popísané
ako nový žijúci druh metasekvoje. Metasekvoja
rástla už pred viac ako 100 miliónmi rokmi a pravdepodobne sa ňou živili aj dinosaury. Považuje sa
za žijúcu fosíliu medzi ihličnanmi a za botanickú
Metasekvoja čínska sa považuje zvláštnosť. Ihličie na jeseň opadáva spolu s najza žijúcu fosíliu medzi ihličnanmi drobnejšími konárikmi.
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Záver
Brožúrka, ktorú sme pripravili, je jedným z výstupov projektu obce „Náučný historicko-prírodný
chodník v Dunajskej Lužnej“. Projekt bol súčasťou 7. ročníka grantového programu vyhláseného Nadáciou Orange Šanca pre váš región 2011. Jeho hlavným cieľom bolo vybudovať náučný
chodník s informačnými panelmi, a tým prispieť k zvýšeniu povedomia obyvateľov obce Dunajská Lužná a jej návštevníkov o prírodných, kultúrnych a historických hodnotách obce. Projekt sa
realizoval formou dobrovoľníckej práce a na jeho realizáciu sme mali necelých 5 mesiacov (od
začiatku júna do konca októbra 2011).
Zámerom zostavovateľov a spoluautorov brožúrky bolo pripraviť sprievodcu po náučnom
historicko-prírodnom chodníku a populárnym spôsobom priblížiť čitateľovi pozoruhodnosti nachádzajúce sa v našej obci. Náučný chodník bude mať po ukončení projektu, t.j. na konci októbra
2011, 14 informačných panelov a niekoľko menších informačných tabuliek. Informačné panely
budú umiestnené pri MKS na námestí sv. Martina, kde bude vstupný panel o histórii a pamätihodnostiach obce, pri štyroch vyhlásených kultúrnych pamiatkach (kaplnka sv. Martina na Námestí
sv. Martina, Evanjelický kostol a. v. na Košariskej ulici, kostol Povýšenia sv. Kríža na Jánošíkovskej
ulici, Hornožitnoostrovná ochranná hrádza) a pri ďalších pozoruhodnostiach či už historických,
kultúrnych alebo prírodných (neogotická zvonica na Lipnickej ulici, Park M. R. Štefánika na Košariskej ulici a CHKO Dunajské Luhy – panel bude na ochrannej hrádzi). Ďalšie panely budú podávať
informácie o kniežacích mohylách, symboloch obce, ale tiež o 300-ročnej tradícii kováčskeho
remesla a o rezbárskej galérii v parku. Malé informačné tabule plánujeme postupne umiestniť ku
chráneným stromom a ďalším historickým objektom, ktoré si zaslúžia našu pozornosť.
Pri zostavovaní brožúrky sme vychádzali predovšetkým z dostupných publikovaných a nepublikovaných zdrojov o našej obci. Vzhľadom na limitovanú dobu riešenia projektu sme si nekládli
za cieľ vypracovať ucelenú monografiu. Dostupné informácie, ktoré boli k dispozícii v spracovaných publikáciách o obci a v archíve obce, sme doplnili údajmi z archívu Pamiatkového úradu SR
a novými zisteniami od miestnych znalcov. Veľmi cenné boli osobné spomienky a nové informácie od našich občanov. Dôležitou súčasťou práce bolo zhromaždiť a vybrať vhodný súbor fotografií a obrázkov, ktorými je brožúrka ilustrovaná.
Projekt koordinovali členovia neformálnej skupiny aktívnych občanov – najmä členovia
Komisie pre ochranu životného prostredia a verejného poriadku pri OZ v Dunajskej Lužnej. Na
jeho riešení sa podieľalo viac ako 50 miestnych aktivistov – dobrovoľníkov. Na projekte aktívne
spolupracovali členovia miestnych záujmových organizácií, spolkov a občianskych združení. Do
pracovnej skupiny boli zapojení umeleckí remeselníci (kováči, rezbári), výtvarníci ako aj externí
odborníci – špecialisti. Veľmi cenná bola pre nás spolupráca s Bratislavským regionálnym ochranárskym združením. Sme si vedomí, že nájdete v brožúrke aj určité nedostatky a nepresnosti.
V tejto forme tvorí východiskový materiál pre podrobnejšiu monografiu, ktorú plánujeme pripraviť k 40. výročiu založenia obce Dunajská Lužná, t. j. k 1. januáru 2014. V priebehu najbližších
dvoch rokov chceme rozšíriť náš autorský kolektív o ďalších odborníkov a vedeckým výskumom
podložiť, prehĺbiť a spresniť doterajšie poznatky o histórii, kultúre a prírode našej obce.
Aj napriek nášmu pôvodnému zámeru nebolo možné do brožúrky, ktorá z plánovaných 24
strán narástla na 48 strán, zaradiť prehľad o aktivitách miestnych záujmových organizácií, spolkov
a občianskych združení. Ďakujeme všetkým, ktorí nám k tejto časti poskytli podklady. Túto časť čo
najskôr spracujeme v elektronickej forme a bude k dispozícii na webovej stránke obce. Veríme,
že si každý z vás nájde v brožúrke zaujímavé informácie. Už teraz sa tešíme na spoluprácu a vašu
podporu pri práci na monografie o našej obci.
Mária Kozová, koordinátorka projektu
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Informácia o kronikách pôvodných obcí Jánošíková, Nová Lipnica a Nové Košariská a o kronike
a pamätnej knihe obce Dunajská Lužná
V obci Dunajská Lužná sa začala písať kronika od roku 1985. Prvým kronikárom bol Otmar Tollár,
ktorý kroniku písal do roku 1999. Od roku 1999 doteraz píše kroniku Eva Kepencayová. Okrem
toho obec vedie aj Pamätnú knihu.
V časti Jánošíková ako podklad na písanie kroniky slúžila Pamätná kniha obce Dénesd-Schildern,
ktorej autor nie je známy. V maďarčine a nemčine opisuje udalosti od dávnej minulosti do roku
1937. Ďalším zdrojom informácií bola Obecná kronika obce Jánošíková, ktorú začal písať od roku
1958 Alexander Plank a ukončil ju v roku 1960. Zhrnul v nej aj dávnu minulosť obce a jej okolia.
Od roku 1960 až do roku 1985 sa údaje nedopĺňali. Nová Lipnica mala obecnú kroniku od roku
1958. Kronikár Anton Spatzala v nej zachytil dianie v obci počas rokov 1944 až 1960. Po roku
1960 nebola kronika dopĺňaná. V Nových Košariskách pamätnú knihu od roku 1931 do 1937
zostavoval učiteľ Ferdinand Marhofer. Od roku 1937 po rok 1985 nebola kronika písaná. V kronike obce Dunajská Lužná sa uvádza, že pôvodná pamätná kniha Nových Košarísk bola odovzdaná
do okresného archívu v Šamoríne. O ostatných kronikách pôvodných obcí nie je známe, kde sú
v súčasnosti uložené.
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Panely náučného chodníka
1
Vstupný panel o obci
2, 3 Kniežacie mohyly
4
Evanjelický kostol a. v.
5
Park M. R. Štefánika
6
Kaplnka sv. Martina
7
Tradícia kováčskeho remesla
8
Symboly obce
9
Púte k Madone Žitného ostrova
10
Kostol Povýšenia sv. Kríža
11
Rezbárska galéria v parku
12
CHKO Dunajské luhy
13
Hornožitnoostrovná hrádza
14
Neogotická zvonica
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