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Príklad informácie o zaujímavosti  v našej obci  

    Kačacia fontána  

 

Pozývame vás do Bratislavy. 

Kde sa Bratislava nachádza na mape Slovenska: pri rieke Dunaj, v blízkosti je pohorie 

Malé Karpaty.  

 

Čo nás zaujalo?  

Vybrali sme pre vás jednu z krásnych fontán, ktorá sa nachádza v starom meste. Názov 

fontány je : Kačacia fontána. Na fontáne sú 3  chlapci a chytajú kačice.  

 

Prečo nás to zaujalo?  

Prečo na fontáne sú skamenení chlapci a skamenené kačice?  

 

Miesto: Šafárikovo námestie, park. 

 

Ak prídete do Bratislavy na Šafárikovo námestie, uvidíte fontánu, ktorá rozpráva príbeh 

o skamenených chlapcoch. Kačacia fontána je jednou z najkrajších bratislavských fontán, 

predstavuje deti ako sa hrajú s kačicami. Tam, kde je teraz Šafárikovo námestie, boli kedysi 

močiare, pretože tadiaľto tieklo rameno  Dunaja. Chlapci často naháňali kačice. 

Preto sa aj fontána volá Kačacia. 
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              obr. 1 Kačacia fontána 

 

Čo sme zistili:  

Prečo chlapci skameneli, hovorí tento príbeh: 

Na brehu Dunaja žil v dávnych časoch vodník, ktorý bol mierumilovnej povahy a namiesto 

zatvárania ľudských dušičiek do hrnčekov sa radšej hrával s deťmi. 

Nevedno prečo, azda z dlhej chvíle, si jedného dňa chlapci začali z vodného kráľa robiť 

posmech. Hanlivo ho nazývali “vodným Ferom” a namiesto upečenej ryby mu ponúkli na 

obed žabu. Pohár trpezlivosti pretiekol vo chvíli, keď vodníka začali šľahať bičom, ktorý mali 

na zaháňanie kačíc a spolu s hydinou ho naháňali po lúke. 

V jednej chvíli sa karta obrátila, vodník prút chlapcom vytrhol a sám ich začal naháňať 

a šibať. Koho zasiahol, ten razom skamenel. Jeden vo chvíli, keď dvíhal kačicu zo zeme, 

druhý, ako sa mu snažil pomôcť a posledný v momente, ako sa potkol a spadol na zem. . 

 

Kačacia fontána bola vytvorená v roku 1914:  
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Kačacia fontána na pláne (www.mapa.zoznam.sk) 

 

obr 2: Poloha Kačacej fontány v Bratislave 

  

obr.3 Kačacia fontána v roku 1936                obr.4 Kačacia fontána v roku 2018, foto 

(grafika) 

 

Kačacia fontána na pláne Bratislavy  

Kačacia fontána je zakreslená modrou bodkou so šípkou. Nachádza sa na Šafárikovom 

námestí neďaleko rieky Dunaj a Starého mosta cez Dunaj. K fontáne je možné dostať sa 

z hlavnej stanice električkou č. 1 a vystúpiť na zastávke Šafárikovo námestie.  
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obr.5 Kačacia fontána na pláne Bratislavy  
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Odkiaľ sme sa to dozvedeli?  

Zdroje:  

ĎURÍČKOVÁ, M. Bratislavské povesti. Bratislava: Mladé letá, 1990. ISBN 80-06-00193-6 

JANOTA I. Príbehy bratislavských fontán. Bratislava. Marenčin PT. 2017. 

ISBN9788081149702 

Bratislava turistický plán centra 1:5500. Mapy sveta s.r.o Bratislava 

https://mapa.zoznam.sk/?search=Ka%C4%8Dcia%20font%C3%A1na 

 

Kto na tom pracoval:  

Vypracovali 

Škola 

Trieda 

Vyučujúci: 

Žiaci 

 

https://mapa.zoznam.sk/?search=Ka%C4%8Dcia%20font%C3%A1na

