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12. Manažérske zhrnutie:  

13. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 

 Témy stretnutia :  

1. Úvod, organizácia exkurzie 

2. Návšteva podniku: 

1. Rodinná farma Mašekov mlyn- Požitavské  múzeum  mlynárstva  Šafárikova 688/4, 952 

01 Vráble    

2. Ranč na Striebornom jazere ul. Esterházyovcov 3153/29,  Galanta  

Exkurzia sa uskutočnil dňa: 20. 10. 2022, v čase od 8.00-  do 18. 00 hod. 

 

1. Úvodné inštrukcie- BOZP, PO 

2. Návšteva podniku: 

1. Rodinná farma Mašekov mlyn- Požitavské  múzeum  mlynárstva  Šafárikova 688/4, 952 

01 Vráble    

     Cieľom exkurzie  je oboznámiť študentov  ako zachovať miestne tradície, remeslá či 

zvyklosti, a zúročiť ich  z hľadiska agroturistiky. Oboznámiť žiakov ako zameriavať sa 

obnovu ekologického spôsobu hospodárenia  s formou rodinnej farmy, ako vytvoriť 

udržateľný  agroekosystém. Cieľom je zvýšiť prírodovednú, odbornú a jazykovú gramotnosť. 

     Mašekov mlyn sa nachádza na rieke Žitava severne od mesta Vráble v mestskej časti 

Horný Ohaj. História mlyna na Žitave siaha do hĺbky niekoľkých storočí. Budovy mlyna 

dnes poskytujú vhodné priestory na stretnutia ľudí, ktorých zaujíma pôvodný vidiecky štýl 

života a všetkých ekologicky orientovaných ľudí so záujmom o hodnoty, ktoré táto krajina 

ponúka. Vytvára možnosti aktívneho oddychu a rekreácie v prírode prostredníctvom živého 

agrárneho skanzenu. Zachová miestne tradície, remeslá z hľadiska rekreácie, agroturistiky a 

aktívneho oddychu v prírode.  Zameriava sa na obnovu ekologického spôsobu hospodárenia 

formou rodinnej farmy s dobudovaním poľnohospodárskej infraštruktúry a využitia možností 

agroturizmu. Venujú sa pestovaniu vybraných druhov rastlín so zameraním na pestovanie 

odolných druhov ovocia, zeleniny, obilovín a krmovín, liečivých rastlín a na chov a ochranu 

pôvodných druhov zvierat. 



 

 

Už v roku 1319 sa v jednom dokumente spomínajú mlyny v Hornom Ohaji a na Munkáči - 

samote, ktorá patrila kedysi Hornému Ohaju. Spomínaný mlyn stál na mieste súčasného 

Mašekovho mlyna a bol celý drevený. Z roku 1664 sa do dnešných čias zachoval daňový 

súpis miest a obcí, ktoré platili daň expanznej Osmanskej ríši. V tomto súpise sa môžeme 

dočítať zaujímavé údaje o požitavských mlynoch. Prvým majiteľom ohajského mlyna bo, 

Adam Kríko. V Hornom Ohaji boli mlyny dva - horný a dolný. Dolný mlyn vyhorel počas 

prvej svetovej vojny. Horný mlyn vlastnil okolo roku 1869 mlynár František Hrežďovič 

spolu so svojou rodinou.  

     Na začiatku 20. storočia prišla rodina Mašekovcov do Vrábeľ. František Mašek postavil v 

rokoch 1929-1933 na mieste predchádzajúceho dreveného mlyna mlyn murovaný, 

trojpodlažný. Počas druhej svetovej vojny slúžil mlyn okrem svojho pôvodného účelu aj ako 

skrýša pre utečencov. Od roku 1996 sa začal na Mašekovom mlyne realizovať široko 

zameraný proces revitalizácie, ktorého hlavným cieľom je zachovať formy tradičného 

hospodárstva na ekologickej báze a celková obnova komplexného a pritom stále sa 

vyvíjajúceho vzťahu človeka a prírody.  

     Požitavské múzeum je súčasťou projektu občianskeho združenia Fontis a Rodinnej farmy 

Mašekov mlyn. Vzniklo v auguste 2004 vedľa toku rieky Žitavy. Múzeum má vo svojich 

zbierkach poľnohospodárske, tkáčske, korytárske náradia, staré furmanské vozy, mlynské 

kamene, rôzne druhy studní, starú stodolu (pajta), mlynárov dom, dom pre tovarišov a 

služobníctvo, foto-dokumentačný a listinný materiál. V priestoroch farmy sa nachádzajú 

pôvodné druhy živočíchov, ktoré v našich krajoch žili na prelome 18. a 19. storočia ako napr. 

Hortobadská racka, Uhorská mangalica, Somár domáci a pod. Takisto sú tu zastúpené 

pôvodné druhy rastlín. 

     Mlyn Trojpodlažná budova mlyna bola postavená Františkom Mašekom v rokoch 1929-

1933 na mieste v tesnej blízkosti rieky, kde stál pôvodne drevený mlyn. Priestory mlyna sú 

v súčasnosti využívané k organizovaniu seminárov, kurzov a prednášok, na rodinné oslavy, 

či iné stretnutia priateľov. V budove sa nachádza malé múzeum mlynárstva, v rámci ktorého 

je možné vidieť niekoľko pôvodných predmetov súvisiacich s týmto remeslom ako aj so 

samotným životom mlynárskej rodiny. Priestory mlyna sú využívané aj pre svadobné fotenia, 

pretože poskytujú originálne kulisy.  

     Mlynárov dom je zrekonštruovaná pôvodná stavba vidieckeho typu. V jej podkrovnej 

časti sa nachádzajú 4 izby, menšia hala a kúpeľňa s WC. Izby sú priechodné. Dom je vhodný 



 

 

najmä na organizovanie seminárov, kurzov, prezentácií a teambuildingových akcií pre 

menšie skupiny ľudí. 

     Spodná časť Mlynárovho domu je zariadená viac tradične. Nachádzajú sa tu 2 izby s 

východom priamo na dvor a k rieke.  

 

2. Ranč na Striebornom jazere ul. Esterházyovcov 3153/29,  Galanta  

     Cieľom exkurzie  je navštíviť Ranč na Striebornom jazere, oboznámiť žiakov s výučbou 

jazdy na koňoch či už v klasickom štýle alebo western, hipoterapiou, drezúrou a výcvikom 

koní na preteky. Cieľom je zvýšiť prírodovednú, odbornú a jazykovú gramotnosť. 

Areál Ranča je dostupný pre verejnosť. V blízkosti rušného juhoslovenského mestečka 

Galanta je Ranč na Striebornom jazere oázou žijúcou svojím vlastným pokojným životom. 

Kone sa využívajú na uľahčenie práce so stádom dobytka. Jazdci popri práci trénujú 

dobytkárske a pracovné disciplíny, aby tak nadobudli väčšie zručnosti, ale aj pre radosť z 

jazdy a súťaženia.  

Priestory a služby nájdu tu jazdci a kone: kolbisko 40 x 60m - s pieskovotextilným 

povrchom, opracovisko 20 x 40 m - má rovnaký povrch ako kolbisko, krytá hala s tribúnou 

40 x 90 m, výbeh pre kone a dobytok a pastviny s rozlohou 10 hektárov, stajne s 

priestrannými boxami, 1 krytá kruhovka, šatne a sprchy pre klientov, sedlovňa, solárium 

pre kone, sprchy pre kone, výcvik a ustajnenie koní 

rybári: 1 jazero s rozlohou 0,7 ha na športový rybolov. Sú v ňom nasadené kapre, šťuky, 

jesetery a biele ryby, 1 jazero s rozlohou 0,3 ha bolo zarybnené kaprami a pstruhmi 

určenými na výlov,  

 gril: požičovňa rybárskeho a grilovacieho náradia, možnosť grilovania aj na vlastnom grile 

priamo v areáli, požičovňa grilovacieho náradia 

deti: detské ihrisko, jazdecká škola, živé emu, letné tábory pre deti 

 expozícia starých kočov 

 požičovňa športového náradia 

široká verejnosť: bar vo westernovom štýle s terasami vhodný aj na firemné a rodinné 

oslavy, spoločenská miestnosť (klubovňa) s barovým pultom, biliardom a stolným futbalom 

vhodná na firemné a rodinné oslavy, ubytovanie v útulných izbičkách v štýle country 

 reštaurácia s tradičnými pochúťkami, špeciálne programy a akcie (koncerty, show, 

teambuildingové akcie, oslavy). 

http://www.rancgalanta.sk/sk/okolie
http://www.rancgalanta.sk/sk/western-show/kalendar-akcii
http://www.rancgalanta.sk/sk/jazdecka-skola/vycvik-a-ustajnenie-koni
http://www.rancgalanta.sk/sk/rybolov
http://www.rancgalanta.sk/sk/rybolov
http://www.rancgalanta.sk/sk/pozicovna
http://www.rancgalanta.sk/sk/jazdecka-skola/kurzy-jazdenia
http://www.rancgalanta.sk/sk/pozicovna
http://www.rancgalanta.sk/sk/stravovanie
http://www.rancgalanta.sk/sk/stravovanie
http://www.rancgalanta.sk/sk/ubytovanie
http://www.rancgalanta.sk/sk/spolocenske-akcie/ponuka


 

 

Ranč na Striebornom jazere je pravým westernovým mestečkom. Je to oáza pokoja a nikdy 

nekončiacich zážitkov, ktorá si žije svojím vlastným životom. Tempo mu určujú zvieratá, 

ktoré sa tu chovajú a dodávajú ranču očarujúcu atmosféru. Čaká tu výučba jazdy na koňoch 

či už v klasickom štýle alebo western. 

Pre vášnivých  rybárov v areáli ranča sa nachádza na  športový rybolov rozsiahle jazero s 

nasadenými kaprami, šťukami, jesetermi a bielymi rybami. 

Na ranči sa zaoberajú aj hipoterapiou, drezúrou a výcvikom koní na preteky. Počas leta 

usporadúvajú aj detské letné tábory. 

Unikátom ranču je vyhliadková veža, ktorá ponúka úchvatný výhľad na Galantu a jej okolie. 

Jej súčasťou je aj niekoľko slepých schodísk, ktoré poskytujú zábavu pre deti. Najmenších 

tiež potešia pštrosy, emu alebo výstava starých kočov.  

Jazdenie na koni si je potrebné vopred zarezervovať. 

Počas prehliadky náš študent z štvrtého ročníka predviedol jazdu na kone  v štýle western. 

Žiaci na odbornej prehliadke získali vedomostí a veľkými zážitkami sa vrátili domov.  

  

Vypracoval (meno, priezvisko) Ing. Juliana Gáspárová 

Dátum 20. 10. 2022 

Podpis  

Schválil (meno, priezvisko) Mgr. László Szabó 

Dátum 20. 10. 2022 

Podpis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


