
História  

a súčasnosť 

obce Maňa 

 

8.Vinohradníctvo - 

lokalita Stará hora 

Vinohradnícka obec 

Maňa patrí medzi slo-

venské vinohradnícke 

regióny. Je súčasťou 

Nitrianskej vinohrad-

níckej oblasti a Žitav-

ského vinohradníckeho 

rajónu. Celková výme-

ra pôdy na Starej hore predstavuje 50,76 ha, výmera vinohra-

dov dosahuje až 33,63 ha. Odrodovú skladbu pestovaného 

hrozna tvoria stále tradičné odrody, najmä Veltlínske zelené, 

Rizling vlašský, Müller Thurgau a i. V lokalite sa nachádza 

asi 180 viničných domčekov - hajlochov. 
 

  

    9. Ry-

bolov  

Z archeologických 

nálezov je zrejmé, že 

rybolovom sa na 

území Mane zaobera-

li už Kelti a Rimania. 

Rybolov sa realizo-

val najmä na Žitave. O jej čistote v minulosti svedčí fakt, že 

tu okrem rýb žili a lovili sa aj raky riečne (Astacus astacus). 

Všetky revíry v obci majú charakter kaprových vôd. Slúžia 

prevažne lovným účelom, ktoré si vyžadujú miestne  

a zvláštne povolenia. 

 

 

10. Keltské pohre-

bisko z 3. - 1. stor. 

pred n. l.  
V lokalite „Hliník nad 

Cigáni“ na severnom 

okraji obce na mierne 

vyvýšenom svahu bolo 

na ploche asi 3 ha obja-

vené jedno z najväčších 

keltských pohrebísk na Slovensku a zároveň  

v strednej Európe. Početné nálezy železných hrotov, oštepov, 

nožov, mečov, reťazových opaskov, spôn a i. dokladajú ovlá-

danie tavby a spracovania železa. 

1. Náučný chodník Žitavský luh 

2. Veterná studňa v obci Trávnica 

3. Náučný chodník v obci Trávnica 

4. Synagóga a Farský kostol sv. Štefana Prvomučeníka 

v Šuranoch 

5. Archeopark Nitriansky Hrádok 

6. Kaplnka bl. sestry Zdenky v Dolnom Ohaji 

7. Drevená galéria v Radave 

8. Termálne kúpalisko Podhájska 

9. Pútnické miesto Studnička - Pozba 

10. Kaštieľ Bardoňovo v obci Bardoňovo 

11. Miestne múzeum a Dom ľudového bývania  

vo Veľkých Lovciach 

12. Ranč Trilobit v obci Čechy 

Tipy na výlety   Náučný chodník  
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Obec Maňa sa nachádza v centrálnej časti Nitrianskeho samo-

správneho kraja a v severnom cípe okresu Nové Zámky vo vzdia-

lenosti 30 km od okresného mesta Nové Zámky. Leží v Podunaj-

skej nížine a v rámci nej v Podunajskej pahorkatine. Obec má 

nepravidelný tvar, 

pretiahnutý v sme-

re severovýchod - 

juhozápad. Vnú-

torne sa obec člení 

na dve miestne 

časti: Veľká Maňa 

a Malá Maňa. 

Reliéf územia tvorí 

mierne zvlnená 

pahorkatina, ktorej  

priemerná nadmor-

ská výška dosahuje 

176 m. Najnižší bod obce s nadmorskou výškou 127 m sa nachá-

dza na nive rieky Žitavy a najvyšší bod (225 m n. m.) je na vý-

chodnej hranici obce s obcou Trávnica - na Manianskej hore. Cel-

ková rozloha obce je 21,59 km². Počet obyvateľov k 31.12. 2019 

bol 2011 osôb pri priemernej hustote 94 obyvateľov/km². Podľa 

počtu obyvateľov patrí obec Maňa k stredne veľkým obciam Slo-

venska. Obec je súčasťou Mikroregiónu Termál, ktorý vznikol 4. 

októbra 1999 ako záujmové združenie obcí v okolí Termálneho 

kúpaliska Podhájska združujúc 13 obcí. 

Náučný chodník „História a súčasnosť obce Maňa“ je situovaný  

v intraviláne i extraviláne obce Maňa. Na svojej trase prezentuje 

zaujímavé historické, kultúrne i prírodné jedinečnosti obce. Cel-

ková dĺžka chodníka predstavuje 13,8 km s prevýšením len 10 m. 

Fyzicky je trasa nenáročná, možno ju absolvovať peši (cca 2 hod.) 

Charakteristika obce   Náučný chodník                           Náučný chodník 

1. Rímskokatolícky kostol  

Sedembolestnej Panny Márie  

Kostol bol postavený v rokoch 1743 - 

1747 v neskorobarokovom slohu 

barónom Jozefom Kollerom na sta-

rom slovanskom hradisku z 9. storo-

čia. Základný stavebný materiál po-

chádza z bývalého paulínskeho kláš-

tora z Gedry. Zasvätený je Sedembo-

lestnej Panne Márii. Hlavný oltár je 

neskoroklasicistický z polovice 19. 

storočia a nad ním sa nachádza obraz 

Sedembolestnej Panny Márie od 

Františka Szoldaticsa z roku 1848.  

V strede kostola je umiestnená krypta, 

kde je pochovaný barón Ján Mallonay 

a syn posledného majiteľa veľkomáňanského panstva Gejzu Földvári-

ho.  

 

          

2. Kaštieľ  

Neskorobarokový kaštieľ bol 

postavený v roku 1748  

a rodina Kollerovcov ho 

využívala ako svoje letné 

sídlo. Po roku 1945 bola  

v kaštieli umiestnená základ-

ná škola, materská škola, neskôr poľnohospodárska škola. Od roku 

1975 je v kaštieli umiestnený Ústav sociálnej starostlivosti, dnes Za-

riadenie sociálnych služieb Kamilka (ZSS Kamilka).  

Z tohto dôvodu kaštieľ verejnosti sprístupnený nie je. 

 

 

3. Národopisná expozícia 

Národopisná expozícia bola 

zriadená v budove základnej 

školy v roku 1994 a slúži na 

výučbu regionálnej výchovy. 

V expozícii sa nachádzajú 

manianské kroje z 19. a zo 

začiatku 20. storočia, zariade-

nie voľakedajšej izby, hospodárske náradia a ukážky tradičných reme-

siel - spracovanie konope, pradenie či tkanie. V expozícii sa nachádza-

jú aj osobné predmety rodákov z Mane - spisovateľa Benjamína Tiná-

ka a Mons. Viliama Hoťku.  

4. Park  

Park je lokalizovaný v centre 

obce za kaštieľom a v roku 1984 

bol zaradený do zoznamu osobit-

ne chránených areálov Sloven-

skej republiky pod názvom Ma-

niansky park. Jeho rozloha je 

7,69 ha. Rastú v ňom viaceré 

vzácne dreviny ako napr. platan 

javorolistý (Platanus acerifolia), 

metasekvoja čínska (Metasequoia glyptostroboides). V 70. rokoch 20. 

stor. bola rozloha historického parku v severovýchodnej časti zmenše-

ná z dôvodu výstavby.       
                5. Mlynárstvo  
Mlynárstvo patrilo a patrí k základ-

ným technológiám vo výžive ľudí. 

Mlyny v Mani vlastnilo panstvo a 

mlynári boli arendátori (nájomníci). 

V Mani bolo mlynárstvo hlavnou 

obživou obyvateľov, čomu zodpo-

vedá aj počet mlynov. V severnej 

častí  obce bol drevený Ferenczyho 

mlyn z 18. stor. Najstarší mlyn zo 

16. stor. sa nachádzal v osade Kisvalkáz a v 19. stor. ho nahradil 

Fölváriho mlyn v Dolnej Gedre.  V r. 1830 bol tiež postavený vodný 

mlyn v Malej Mani. 

   

 6. Kalvínsky kostol  

Na stavbu kalvínskeho kostola 

reformovanej kresťanskej cirkvi 

v Malej Mani získali veriaci povo-

lenie od cisára Jozefa II. dňa 10. 

januára 1787. V roku 1789 bol 

kostol postavený a následne vy-

svätený. Pôvodná stavba kostola 

bola bez veže. Najvzácnejšou pamiatkou kostola je kalich z obdobia 

prvej reformácie (r.1600 až 

1720) a podnosy z olova. 

  

7. Malý Vlkas - zaniknutá 

osada  

Písomné zmienky o Malom Vl-

kase sa po prvý raz uvádzajú  

v roku 1231 v súvislosti so ze-

manom Wechlou de villa 

Wolcaz. Osadu zachytáva už II. 

vojenské mapovanie z r. 1844, kde je Malý Vlkas samotou  

Trasa náučného chodníka 
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