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Bezmocnosť vo farbách Ukrajiny.
Kto mal šťastie, tak pred zlom ušiel.
Vo vlakoch, v autách, autobusoch.
A niektorých zavial strach až k nám, do Devínskej... Fo
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Utekať, zbaliť napochytro pár chlebov, 
pas, teplé bundy a preč... preč z Kyje-
va, trasie Vitou pud sebazáchovy, ťahá 

za ruku sedemnásťročnú dcéru Eriku a prosí 
suseda, aby ich hodil autom za Kyjev, kdekoľ-
vek smerom na západ. Len preč z mesta! Le-
tia ako splašení. Na rýchlostnej ceste do Žito-
miru ich obe sused vysadí a vracia sa ratovať 
svojich najbližších. Dve ženy stoja na krajnici 
a stopujú autá. Štyri hodiny v mrazivom vetre 
plnom otázok: Prečo nás Rusi napadli? Čo 
sme im urobili? Kde všade sú nepriateľské voj-
ská? Zľutuje sa nad nami nejaké auto? Pri ces-
te stopujú stovky ľudí, všetci na úteku... Audi-
ny a mercedesy len prefrčia okolo, ostatné autá 
sú natrieskané evakuantmi. Ženy prosia, vzpí-
najú ruky, modlia sa. Doma v Kyjeve zanecha-
la Vita maminku, odmietla ísť, veď kto sa po-
stará o kurence? Aj Erika chcela zostať, ba aj 
vrátiť sa z cesty, ale kdeže, moja milá, stíska jej 
ruku mama, tu budeš, patríme k sebe, musíme 
utekať! Konečne ktosi pri nich zabrzdí. Aký-

si Vasil na ceste za frajerkou do dvesto kilo-
metrov vzdialeného mesta Vinnica. V malom 
aute sa mu už tlačia štyria nešťastníci, ale dve 
útle ženy ešte zvládne. Potlačia sa. Vasil, kto-
rý za túto anjelskú misiu nebude chcieť žiadne 
peniaze, dupne na plyn. Chcel vziať z Kyjeva 
ešte svoju mamu a tetu, ale odmietli. Tragédia 
i šťastie v jednom. Ak by bol plný, Vitu s Eri-
kou by na ceste zhltla strašidelná noc.
V  aute strach a  tiché náreky. Prekliaty svet. 
Vita vyťuká na mobile číslo syna Antona. Ži-
je v Užhorode, povie mu, v akej sú šlamastike. 
Zabliká svetielko nádeje: Tonko hneď sadá do 
auta a príde po nich do 600 kilometrov vzdia-
lenej Vinnice. Sú dve hodiny ráno, keď eva-
kuantov z Vasilovho auta odprevadí miestna 
domobrana do akejsi školy a všetci tam zaľah-
nú na pripravené matrace. Spať sa však nedá, 
keď človeka bolí duša, iba premýšľať, čo bu-
de ďalej...
Anton prifrčí ráno a spolu zamieria do pohra-
ničného Užhorodu. Vita so strachom sledu-
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Strieľajú na nás!

Vita a Mária. Dve generácie 
Ukrajiniek na úteku pred zlom. 

ráno 24. februára  
zobudí Tomáš encinger  

svoju ukrajinskú manželku 
Myrku v rodinnom dome 

v Devínskej Novej Vsi tými 
najstrašnejšími slovami:

 „Už je tam vojna!“ 

Mladej žene sa zastaví dych 
a schytí telefón.  

Volá sesternici do Kyjeva. 
„Strieľajú na nás,“  

počuje v slúchadle roztrasený 
hlas 38-ročnej Vity. 
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je ručičku na palivovej nádrži. Koľko áut už 
stretli, čo zostali bez kvapky nafty či benzínu 
a  ich osádky prosili o zmilovanie, o tých pár 
litríkov, ak by niekto mal v rezerve. 
Míňajú benzínky s kolónami áut, pumpy bez 
paliva, apokalyptický svet, aký doteraz po-
znala iba z filmov. A už aj im svieti varovná 
kontrolka. Zastavia na pumpe, kde nefungu-
je čerpadlo. Musia čakať, kým ho mechanici 
opravia. A potom ďalej slalomom cez desiatku 
check pointov, kde domobrana so samopalmi 
nekontroluje doklady, ale ešpézetky.
„Na úteku bolo veľa áut z Doneckej a Luhan-
skej oblasti, tie prehľadávali,“ spomína Vita, 
„nás so zakarpatskou značkou púšťali ďalej...“ 
Aspoň nejaká výhoda v tom šialenom maraz-
me. Po 36 hodinách trmácania sa telefonuje 
do Devínskej Novej Vsi sesternici Myrke: „Už 
sme v Užhorode, dokázali sme to!“
„Príde po vás môj muž Tomáš,“ odvetí Myrka, 
„zoberie všetkých, aj babičku Máriu, aj sester-
nicu Marinu s troma deťmi.“
Vita dnes sedí v obývačke pod Devínskou Ko-
bylou a Myrka jej nalieva čaj. Ich babička Má-
ria sleduje ukrajinský televízny kanál. Z  ob-
razovky sa valia scény ako z  druhej svetovej 
vojny: rozbúrané mestá, tanky, explózie, po-
žiare a smrť. Myrke, ktorá prišla na Slovensko 

pred jedenástimi rokmi za prácou, sa lesknú 
oči od sĺz. Ani si neuvedomila, že už tri týžd-
ne vytvára bezpečné zázemie početným prí-
buzným, ten čas tak preletel... Možno aj pre-
to, že každý z nich si v Bratislave našiel svoje 
miesto: Vita, kvetinárka z Kyjeva, pracuje v zá-
hradníctve, Erika, budúca odevná dizajnérka, 
navštevuje v Ružinove strednú odbornú školu, 
sesternica Marina sa zamestnala v reštaurácii 
a  jej deti sadajú do lavíc na Základnej škole 
Ivana Bukovčana v Devínskej. Myrka sa dot- 
kla vlastnej karmy, aj jej všemožne pomáha-
li ľudia, keď prišla na Slovensko, teraz všetko 
vracia. A  ďakuje tým, ktorí podali pomocnú 
ruku, bože, veď všetci, ktorých stretla. Takmer 
zašepká, akoby prezrádzala tajomstvo: „Ma-
rinin mladší syn povedal, že v škole je každý 
deň lepšie a lepšie jedlo... Som dojatá zo všet-
kej tej dobroty naokolo.“
Vita milo prikyvuje a potom obráti pozornosť 
na televízor. Vníma dva svety. Ten, z ktorého 
ušla, a ten, v ktorom cíti bezpečie a lásku. Na-
pokon povie: „Vojna rozbila veľa rodín, zabila 
mnoho detí, srdce ma bolí, chce sa mi plakať 
a kričať o pomoc, aby sa to vraždenie okam-
žite skončilo!“ 
 Juraj Mravec
 autor je reportérom RTVS

Spolu a v bezpečí u príbuznej  
Myrky (vľavo) v Devínskej Novej Vsi
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Milí Devínskonovovešťania, 
s  mesiacom apríl k  nám definitívne prichádza 
jarné počasie, ktoré sme si v Devínskej Novej Vsi 
užili na tohtoročných prvých farmárskych trhoch. 
Apríl je mesiacom jari, prebúdzania prírody, 
zrodu nového života. Naznačuje to už jeho ná-
zov: v preklade z latinčiny apríl znamená  otvo-
riť, niekam vstúpiť, niečo začať... 
Aj naša Devínska sa otvára, ale v  tomto roku 
nielen jari, ale najmä pomoci ľuďom, ktorí ju 
práve teraz potrebujú najviac. Za posledné 
týždne sme sa na slovensko-ukrajinskej hrani-
ci stali svedkami udalostí, s  ktorými sa mnohí 
vo svojom živote ešte nikdy nestretli. Preto mi 
dovoľte poďakovať sa každému, kto v  akejkoľ-
vek forme poskytol pomoc a  podporu utečencom 
z Ukrajiny. Opäť sme raz ukázali, že nám nie sú 
ľahostajné osudy ľudí okolo nás. Mrzí ma však, 
že podobne ako pri pandémii musí samospráva 
opäť suplovať viaceré úlohy štátnych orgánov, 
ktoré reagujú pomaly alebo ich pomoc necítiť 
takmer vôbec. Hlavná časť pomoci obyvateľom 
vojnou postihnutej Ukrajiny zostala tak na ple-
ciach samosprávy, charitatívnych a dobrovoľníc-
kych organizácií. Práve preto som veľmi vďačný 
kolegom z miestneho úradu a stovkám iných ľudí, 
ktorí v tejto mimoriadnej situácii ukazujú svoje 
veľké srdce. 
Som rád, že aj keď sme sa sústredili na pomoc 
Ukrajine, plynulo pokračovali  práce na rozbeh-
nutých projektoch, vďaka ktorým bude Devínska 
Nová Ves ešte krajším a lepším miestom na život.  
O tom, čo sa aktuálne deje, na čom pracujeme a čo 
pripravujeme sa dozviete z  DEVEX-u, ktoré-
ho štvrté tohtoročné číslo práve držíte v rukách. 
K  jeho príjemnému čítaniu pripájam želanie, 
aby ste v nasledujúcich dňoch zažili veľa pekné-
ho, užili si krásu veľkonočných sviatkov, aby ste 
dali a dostali veľa lásky a aby z našich životov 
nevymizla úprimnosť, nezištnosť a najmä pokoj, 
vďaka ktorému môžeme život meniť podľa svo-
jich predstáv. 
S úctou  
 Dárius Krajčír  

 starosta
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Na dvore spoločnosti 
Dowina v Devínskej Novej 
Vsi je zaparkovaná staršia 
dodávka naložená jedlom, 
šatstvom a liekmi. Neďaleko, 
v kuchyni domu, sedia za 
stolom dvaja kamaráti – 
Stanislav Petko Marinov 
a Mykola Krulko. Pozornosť 
pútajú ich tričká s nápisom 
Sláva Ukrajine. Večerajú. 
Mykola sa potrebuje pred 
cestou dlhou 520 km posilniť. 
O malú chvíľu vyráža na 
Ukrajinu – do Užhorodu. 

„Keď vypukla tá strašná ruská ag-
resia na Ukrajine, bol som v Špa-
nielsku,“ začína svoje rozprávanie 
Stanislav. „Nemohol som ani spať. 
Začal som sa zaujímať, ako by sa 
dalo pomôcť. A  práve vtedy mi 
zavolal Mykola, že je na Sloven- 
sku. Tak mu hovorím, príď sem, 
naplníme auto humanitárnou po-
mocou. Postele, hygiena, matrace, 

spacáky, karimatky. Dáme to do 
mojej dodávky. „Spichli“ sme to 
narýchlo.“
Stanislav a  Mykola sú dlhoroč-
ní priatelia, ktorých spojila  gitara. 
„U nás na Zakarpatsku rastie taký 
javor, čo sa hodí na výrobu gitár,“ 
vysvetľuje Mykola, a Stanislav, vý-
robca gitár, hneď dodáva: „Obchod 
sme zatiaľ neurobili.“ Obaja sa za-
smejú. Kým jedia, čakajú na Dianu 
Padychovú, matrikárku z  Devín-
skej. Má priniesť zdravotnícky ma-
teriál a lieky. Potom už bude auto 
plné a Mykola Krulko vyrazí do-
mov na Ukrajinu. „Viete čo,“ ho-
vorí,  „do poslednej chvíle sme ne-
verili, že nás Putin napadne. Veď 
je to starý dedo, čo ešte potrebuje? 
Asi si myslel, že dáme ruky hore. 
Ale my sa nedáme. Budú preklia-
ti na sto, dvesto rokov. Nikdy im to 
neodpustíme. Nikdy!“  
Na Ukrajinu nepôjde Mykola sám. 
Za Žilinou ho má čakať zať Ivan 
s kamiónom plným humanitárnej 
pomoci. Keď náklad v  Užhoro-
de vyložia, Stanislavovo auto ne-

chá Mykola vojakom a  presunie 
sa domov. Býva blízko rumunskej 
hranice. „Kraj je to krásny, s taký-
mi peknými ľuďmi, ako sú Slováci, 
naši bratia. U nás ešte nie je voj-
na. Najbližšie k  nám bombardo-
vali mesto Ivano-Frankivsk. Mys-
lím si, že front sa nedostane až 
k nám,“ premýšľa nahlas Mykola 
a vysvetľuje, že od nich, zo Zakar-

patskej Ukrajiny, sa nikto preč ne-
chystá. „U nás sa teraz každý stará 
o ľudí, čo utekajú pred bombardo-
vaním. Ubytoval som doma päť 
ľudí z Kyjeva. Prežívam to všetko 
hrozne ťažko. Je to Putinov veľ-
ký hriech. Zabíja deti a mierumi-
lovných ľudí. Je to strašné,“ My-
kolovi sa na chvíľu zachveje hlas 
a  vzápätí pokračuje: „Dobre sme 
si žili. U nás je demokracia, ma-
li sme všetko. Ukrajina je najbo-
hatšia krajina v Európe. Zoberte si 
len naše prírodné bohatstvo, má-
me 40  % svetových zásob černo-
zeme. My dokážeme nakŕmiť celú 
Európu chlebom.“ 
 Je 15. marca 2022, blíži sa 18. ho-
dina. Mykola o chvíľu odíde z De-
vínskej. Stanislav ho odprevadí na 
diaľnicu a  vráti sa, aby pripravil 
dom pre ukrajinské matky s  deť-
mi. Ponúkol im strechu nad hla-
vou, účasť na ich utrpení. „Musíme 
niečo robiť. Teraz čakám na rodinu, 
ktorá uteká z Dnipra. Dnes bom-
bardovali Dnipro, v  ktorom žijú 
Rusi. Nenávidia Putina, je pre nich 
fašistom, Hitlerom. Veď ten člo-
vek sa zbláznil,“ hovorí Stanislav 
Petko Marinov. Postaví sa a  vez-
me zo stola tvrdé dosky s originá-
lom Shootyho kresby.  „Toto tu,“ 
ukazuje na obrázok,  „je doslovná 
pravda! Zarámujem si ho a niekde 
zavesím. Lebo toto je memento!“ 
  
 Jana Martanovičová

Neverili sme,  
že nás Putin napadne 
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Mykola (vpravo) u priateľa v Devínskej. Na Ukrajinu odchádza s autom 
plným pomoci.

Stanislav Petko Marinov si Shootyho kresbu zarámuje. Ako výstrahu aj ako pripomienku.
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Miestny úrad spolu s dobrovoľným 
hasičským zborom otvoril brá-
ny zberného dvora na Ulici Mila-
na Pišúta. Akcie na záchranu ho-
lých životov rozbehli aj miestni 
podnikatelia a  občianske združe-
nia. Zuzana Rehorčíková z  Cha-
rity DNV povedala, že opäť po-
máhajú tam, kde je to životne 
dôležité: „Oslovila nás cukráreň 
na Eisnerovej ulici. U nich v pre-
vádzke sme triedili veci a zabezpe-
čovali ich rozvoz. Všetko v plnom 
nasadení.“ Pomocnú ruku podal  
aj riaditeľ bejzbalového klubu  
GoodSports Roman Mózsi. S tým, 
čo sa vyzbieralo, sa vybral pria-
mo na hranicu. Späť na Sloven-
sko, k sebe domov, už viezol Irynu 
a  Kseniu – deti svojich priateľov, 
príslušníkov ukrajinskej armády.

Počiatočné živelné nadšenie sa 
postupne menilo na koordinova- 
nú pomoc. Šesť samospráv štvrté- 
ho bratislavského okresu vytvo- 
rilo pod hlavičkou MODUL  
KOMUNAL zázemie humani-
tárnej pomoci v  nákupnom cen-
tre Bory. „Sme jediné fungujúce 
okresné logistické centrum v Bra-
tislave. To je naša veľmi dobrá vi-
zitka,“ povedal koordinátor cen-
tra, starosta Devínskej Novej Vsi 
Dárius Krajčír. Súčasťou MO-
DULU KOMUNAL sa stala aj 
nonstop linka Dohľadového cen-
tra v  Devínskej Novej Vsi. „Vy-
bavujeme aj také veci, s  ktorými 
telefonujúci inde nepochodia,“ 
približuje prácu operátorov koor-
dinátor dohľadového centra Pavol 
Kravárik. 

MODUL KOMUNAL spo- 
lupracuje s veľvyslanectvom Ukra-
jiny na Slovensku, humanitárny-

mi organizáciami, Bratislavským 
samosprávnym krajom a s farnos-
ťami u  nás aj v  Rakúsku. V  cen-
tre pomáhajú aj ukrajinskí dobro-
voľníci, ktorí žili na Slovensku už  
pred vojnou.  „Som svedkom do-
jemných scén, ale „na pľaci“ zostá- 
vam vždy profesionál. Iné je to,  
keď prídem domov. Vidím svoje 
malé deti a skúšam si predstaviť, že 
by som s nimi kráčal cez hranicu 
a bez ničoho. Vlastne nie ja, iba mo-
ja žena. Človeku to nie je ľahostaj-
né. Je to celé zlé,“ hovorí o svojich 
pocitoch veliteľ dobrovoľných ha-
sičov v Devínskej Pavol Goldstein.  
Koordinátor humanitárneho cen-
tra MODUL KOMUNAL Dá-
rius Krajčír dodáva: „Keď potrebu-
jeme pomoc štátu, napr. kamióny, 
ktoré majú ísť za hranice, alebo za-

platiť ľudí, ktorí tu nonstop pracujú 
bez odmeny, tak nevidím fungujú-
ci štát. Štátna správa nekomuniku-
je dostatočne so samosprávou a to 
sa nám vypomstilo aj v  nedávnej 
minulosti. Radi pomáhame a chce-
me pomáhať. Robíme to pre ľudí 
na Ukrajine, ale to neznamená, že 
nemáme vlastné projekty a že mô-
žeme suplovať štát. Musíme konať 
nielen so srdcom, ale aj zodpoved-
ne.“ 

Pomocou Ukrajine žije aj fara 
v Devínskej Novej Vsi. Jej správ-
ca Andrej Kalamen zdôrazňuje, že 
najdôležitejšie je teraz vytrvať, aby 
sa to neskončilo ako s pandémiou. 
„Na začiatku veľké nadšenie a na 
konci rozhádaná spoločnosť. Pres-
ne toho sa bojím. Najdôležitejšie 
je udržať v ľuďoch to nadšenie po-
máhať, lebo nevieme, dokedy táto 
vojna potrvá.“
 Jana Martanovičová a redakcia

Logistické centrum KOMUNAL Bratislava IV. Zľava Dominik Martanovič  
Richard Daniš, Igor Marušin a Pavol Goldstein v plnom nasadení. 

Iryne (vľavo) a Ksenii pomohla na úteku rodina z Ameriky. Na snímke 
spolu s riaditeľom bejzbalového klubu GoodSports v Devínskej Roma-
nom Mózsim (vpravo). 

Na Ukrajincoch 
nám záleží 
Mobilizácia pomoci – presne to sa udialo 
v Devínskej Novej Vsi po tom, ako rusi napadli 
Ukrajinu. Každý chcel byť užitočný. Ľudia začali 
prispievať finančne aj materiálne. 
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V  Klube dôchodcov na Istrij-
skej ulici sa očakáva ukončenie 
stavebných prác v polovici aprí-
la. V záverečnej fáze sa členovia 
klubu vyjadrujú k interiérovému 
vybaveniu, aby mohol priestor čo 
najskôr slúžiť činnostiam den-
ného centra. Modernizácia ku-
chyne na Základnej škole Ivana 
Bukovčana 1 si vyžiada odstrá-
nenie havarijného stavu rozvo-
dov. Najväčšie búracie práce sú 
hotové, do dvoch mesiacov by 
mala byť rekonštrukcia kuchy-
ne ukončená. Na terase Milana 
Marečka postupujú stavebné 
práce podľa harmonogramu.  
Miestny úrad ďakuje obyvate-
ľom tejto lokality za trpezlivosť,  
s akou znášajú nevyhnutný sta-
vebný ruch spojený s rekon-
štrukciou terasy. Rekonštrukčné 
práce na pozemných komuni-
káciách ulice Na kaštieli pokra-
čujú druhou etapou. Veľkú časť 
asfaltového povrchu komuniká-
cie už nahradila dlažba.  (jm)

Slovensko-rakúske pohraničie 
spojil ďalší cyklomost 

Deratizujeme, dajte pozor  na deti a zvieratá

Naplánujte si 7. mája 2022 cyk-
lovýlet a spojte ho s novým otvo-
rením mosta VYSOMARCH  
medzi obcami Vysoká pri Mo-
rave a Marcheg. Po Cyklomoste 
Slobody v  Devínskej Novej Vsi 
pôjde už o  druhé takéto pre-
mostenie slovensko-rakúskeho 
pohraničia. Nový most je urče-
ný pre chodcov a  cyklistov. Má 
dĺžku 270 m a  šírku 4 m. Zau-

jímavosťou je, že v  tejto lokalite 
stál most aj v  dávnej minulosti; 
v historických análoch sa spomí-
na 13. storočie. Projekt finančne 
podporil Bratislavský samo-
správny kraj a  na vybudovanie 
spojenia boli použité aj peniaze 
z  Programu cezhraničnej spo-
lupráce INTERREG V-A Slo-
venská republika – Rakúsko.                                                                                                              
 (jv)

Pravidelná jarná deratizácia 
v Devínskej Novej Vsi sa začala  
prvý aprílový deň a  potrvá do 
22. apríla 2022. Týka sa verej-
ných priestranstiev a  budov vo 

vlastníctve a správe mestskej časti. 
Miestny úrad v tejto súvislosti vy-
zýva občanov, aby sa v uvedenom 
období správali opatrne a  zvýše-
ným dohľadom zabránili najmä 

deťom a  domácim zvieratkám 
nežiaducemu kontaktu s  jedova-
tou látkou určenou na likvidáciu 
hlodavcov.    
 (zš)

Na ceste  
zavadzia  
kolobežka  

„Mal som problém prejsť. Kto 
dohliada na to, aby kolobežky 
chodcom neprekážali?“ – zau-
jíma sa občan z Devínskej. 

Michal Cesnak, manažér spo-
ločnosti TIER pre Bratislavu, 
vysvetľuje: „Kolobežky sú na-
stavené tak, aby sa dali zaparko-
vať iba vo vyhradených zónach. 
Problémom je však presnosť 
technológie GPS, ktorá je 
plus-mínus 50 metrov, čo spôso-
buje, že niektoré sú tam, kde by 
byť nemali.  Stáva sa to napríklad  
vtedy, ak sú dve parkovacie zóny 
hneď vedľa seba, čo môže spolu 
vytvárať miesto s priemerom až 
100 metrov. Vyriešiť tento prob-
lém k  všeobecnej spokojnos-
ti teraz nevieme, ale v spoluprá-
ci s magistrátom hlavného mesta 
pracujeme na zozname parkova-
cích zón pre kolobežky, ktoré 
budú ohraničené piktogramom 
priamo na ulici.“  Zlé parkova-
nie je možné nahlásiť priamo 
spoločnosti na telefónnom čís-
le +421/2/32 78 46 69. „Snaží-
me sa odpovedať na otázky ale-
bo riešiť podnety do 24 hodín, 
často aj rýchlejšie,“ informuje 
Michal Cesnak. (jm)

Kde sa môžem obrátiť so sťaž-
nosťou na nemožného suseda, 
ktorý mi znepríjemňuje život 
silným dymom? „Smradľavý 
dym mám všade, v dome aj na 
dvore. Keď suším bielizeň, mô-
žem ju dať znova prať. Dym ne-
raz zlikvidoval moju víkendovú 
pohodu,“ sťažuje sa obyvateľ 
Devínskej Novej Vsi. 
„Pri znečistení ovzdušia treba 
kontaktovať mestskú políciu, 
ktorá vec prešetrí a  zápisom 

potvrdí, že sused bol upozor-
nený na protiprávne konanie," 
odporúča oddelenie výstavby 
a  životného prostredia miest-
neho úradu v Devínskej Novej 
Vsi. Ak sa vec opakuje, treba dať 
podnet na Magistrát hlavného 
mesta SR Bratislavy, oddelenie 
životného prostredia, ktoré rieši 
priestupky v oblasti znečisťova-
nia ovzdušia malým zdrojom 
znečistenia. 
 (vv) 

Sme zúfalí, sused na nás dymí  

Stručne  
o rekonštrukciách 
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Kde sa vzal kaštieľ v Devínskej?  
„Kaštieľ v  Devínskej Novej Vsi 
(na snímke z archívu Ing. Jozefíny 
Daničovej) bol okrúhlou kamen-
nou baštou s  dreveným klobú-
kom,“ približuje pôvodnú budovu 
historik PhDr. Jozef Klačka. Do-
zvedáme sa, že v  roku 1573 Šte-
fan Bátori, sedmohradský vojvo-
da, bývalý kráľ Poľska a zemepán 
Devínskeho hradu, daroval svoj-
mu kastelánovi Michalovi Bajo-
vi dedinu Dúbravka, jednu pustu, 
rovinaté slabo zavlažované úze-
mie zarastené trávou a  nízkym 
porastom, a  dovolil mu postaviť 
si kaštieľ v  Devínskej Novej Vsi. 
K nemu malo patriť aj služobníc-
tvo pozostávajúce z  12 chudob-

ných želiarskych rodín bezzem-
kov.  Šľachtici Bratislavskej župy 
však namietali, že Michal Baj nie 
je jedným z  nich a  nemôže teda 
vlastniť dedinu a už vôbec nie mať  
poddaných. O 11 rokov neskôr sa 
však situácia zmenila, keď cisár 
Rudolf II. povýšil Michala Baja 
na šľachtica. 

Prečo bolo dovolené Bajovi  
postaviť si v Devínskej kaštieľ? 
„Povolenie na stavbu kaštieľa bolo 
súčasťou odmeny Bátoriovcov 
za vybudovanie opevnenia oko-
lo hradu Devín a kamenných bu-
dov v jeho areáli. Materiál na túto 
stavbu získal kastelán vylámaním 
severnej časti skaly, na ktorej stojí 

Devínsky hrad, čím vytvoril z hra-
du pôsobivú, do priestoru vystrče-
nú kamennú pevnosť,“ vysvetľuje 
Jozef Klačka. Podľa zachovaných 
historických dokumentov Michal 
Baj po svojom povýšení do šľach-

tického stavu udelenú výsadu vy-
užil a kaštieľ v Devínskej postavil. 
S  výstavbou sa mohlo začať naj-
skôr v roku 1584, lebo v roku 1616 
už kaštieľ v  Devínskej preukáza-
teľne stál, o čom svedčia doklady 
z tohto obdobia o vzbure podda-
ných proti neoficiálnemu zeme-
pánovi Jánovi Keglevičovi. 

Koniec kaštieľa v Devínskej 
Keď v roku 1605 Bátoriovci vymre-
li po meči, žila už len dcéra Mi-
chala Baja Zuzana, ku ktorej sa na 
Devínsky hrad prisťahoval Kegle-
vič s cieľom spravovať celé panstvo. 
Poddaní však neboli s  jeho vládou 
spokojní, lebo ich finančne zdieral, 
čo využil zemepán z  Veľkých Le-
vár Siegfried Kolonič na vyvolanie 
vzbury. Poddaní sa k nemu prida-
li s nádejou, že ak sa zúčastnia na 
dobýjaní Devínskeho hradu, získa-
jú slobodu. Vzbúrenci boli neskôr 
väznení v pivniciach kaštieľa v De-
vínskej.  Bašta zmizla začiatkom 50. 
rokov minulého storočia. Na pô-
vodnom mieste sa nachádzajú his-
torické pivnice a  nad nimi dom. 
Historik Jozef Klačka je presvedče-
ný, že hoci bol zvyšok bašty rozob-
raný, v murive plota alebo vo dvore 
domu musia byť ešte zachované dô-
kazy o existencii kaštieľa v Devín-
skej Novej Vsi.                                                       
 Veronika Valkovičová

Stopy vedú 
do pivnice
Ulice Devínskej Novej Vsi skrývajú veľa zaujímavých 
príbehov. pozoruhodnú minulosť má aj ulica Na Kaštieli, 
kde podľa zachovaných historických dokumentov pred 
mnohými rokmi skutočne stál kaštieľ. 
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Ulica Na kaštieli v 17. storočí

Historické pivnice zostali jediným svedkom minulosti. Snímka z publikácie Viliam Pokorný a kol.: Devínska 
Nová Ves.  
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Čím je pre vás láska? Koľko sa 
jej zmestilo do vašich kníh?
Láska má mnoho podôb a  pre-
vádza nás dňami bez toho, že by 
sme si to vždy uvedomovali. Lás-
ka k  svojim najbližším a  priate-
ľom, láska k  prírode, kvetinkám 
v  záhrade, láska k  domácemu 
miláčikovi, či už je to štvorno-
hý priateľ, alebo kanárik. Láska 
je všade okolo nás a vždy prítom-
ná. Rovnaké, aké je to v živote, je 
to aj v mojich knihách. Láska je 
na každej strane. Aj keď niekedy 
boľavá a trpká, taká, ako by láska 
podľa mňa nemala byť. 

Niekedy, keď láska umelcov 
poriadne potrápi, vznikajú tie 
najúžasnejšie diela... 
Raz mi moja babička povedala, že 
ak pre nejakého chlapca budem 
plakať, nemal by mať v mojom ži-
vote miesto. Vtedy som tomu ne-
rozumela, dnes už presne viem, 
ako to myslela. A  myslím si to 
aj ja. Ak ide o vzťah, partnerstvo, 
láska by nás nemala trápiť. Na-
opak, mala by byť ako obväz na 
všetky tie ostatné trápenia, boles-
ti a prehry, ktoré nás životom pre-
vádzajú. A tých je vždy viac, než 
by sme chceli...

Napísali ste niečo už ako dieťa? 
Začala som písať už ako malé 
dievčatko. Keď som mala osem 
rokov, mamina mi kúpila zápisní-
ček, aby som si písala denník. Ne-
protestovala som, napokon bo-
la som malé a poslušné dievčatko. 
Zvyk písať si denník ma neopustil 
dlhé roky, neskôr som ho vymeni-
la za písanie románov.

Ako vplýva vaše súkromie na 
to, čo je napísané v knihách? 
Samozrejme, že moje písanie sa 
menilo podľa okolností v  našej 
rodine. Kým boli deti malé, pí-
sala som zväčša, keď boli v škole, 
a niekedy aj v noci, teraz, keď sú 
deti dospelé, píšem cez deň, zväč-
ša doobeda, a píšem denne okrem 
soboty a nedele. Vtedy sa plne ve-
nujem láskam svojho života. Pri 
písaní nečakám na múzy, pretože 
tie by nemuseli prísť. Jednoducho 
píšem. A, samozrejme, že mo-
je písanie ovplyvňuje aj môj vek, 
moja premena, vnímanie sveta 
a  ľudí v ňom. Nezmenila som sa 
však v tom, že verím na rovnová-

hu života, striedanie horších ob-
dobí s tými lepšími, jednoducho, 
že smútky a plač zasa niekedy vy-
strieda pokoj v srdci a radosť. Bo-
hužiaľ, nie vždy vieme ovplyvniť, 
ako dlho to horšie obdobie trvá, 
nie vždy je to v našich silách.

Ako sa rodia nové príbehy? In-
špirujú vás aj ľudia okolo vás?
Nikdy nepíšem svoje príbehy 
z  príbehov iných ľudí. Keby mi 
mal niekto porozprávať o svojom 
živote pre to, aby som podľa to-
ho napísala knihu (a  už takých 

ponúk bolo veľa), musím zdvo-
rilo odmietnuť. Pretože na písaní 
ma veľmi baví práve to tajomstvo. 
Skutočnosť, že nikdy dopredu ne-
viem, ako sa môj príbeh vyvinie. 
Ako sa skončí. Niekedy sa sme-
jem, že vlastne píšem a  píšem, 
pretože sa neviem dočkať konca. 
Jednoducho som zvedavá.

Ako ste sa dostali do Devínskej? 
Odkedy tu žijete? 
V  Devínskej, v  našom panelá-
ku na sídlisku, žijeme už 34 ro-

kov. Neskutočný čas... Keď sme 
sa sem sťahovali, veľmi som sa te-
šila, pretože Devínska bola v tom 
čase mojím cyklistickým cieľom. 
Milovala som prírodu naoko-
lo a milujem ju dodnes. Myslím 
si, že je výhrou bývať pod Devín-
skou Kobylou. A vybehnúť si na 
ňu tak často, ako sa len dá.

Na každej fotografii žiarite. Ste 
taká pozitívna aj v skutočnosti? 
Milujem smiech, takže sa sme-
jem často a rada. Minule som tak 
uvažovala, ako by som samú seba 
charakterizovala a vyšlo mi, že sa 
na mňa hodí spojenie spoločen-
ská samotárka. Myslím si, že ma 
naozaj výborne charakterizuje. 
Spoločenská preto, že okrem ro-
diny mám hŕstku priateľov, ktorí 
sú mi blízki ako rodina a bez kto-
rých by mi bolo v  živote smut-
no. Nepotrebujem mať okolo se-
ba kvantá ľudí, stačí mi táto moja 
hŕstka, ale tá mi je nadovšetko. 
A  samotárkou som  preto, lebo 
pracujem doma, nemám pracov-
ný kolektív, kamarátky kolegyne, 
s ktorými by som si podebatova-
la pri káve. Ale presne takto mi 
to vyhovuje. Som obklopená ľuď-
mi, ktorých milujem, a  to je pre 
mňa najpodstatnejšie. Spolu s ve-
domím, že je to vzájomné.

Teší vás byť najpredávanejšou 
slovenskou spisovateľkou? 
Už dlhé roky sa teším z toho, že 
moji čitatelia sú mi verní a už de-
saťročia sa tešia na každú moju 
novú knihu. Ale keďže som triez-
vo uvažujúca, viem, že sa to mô-
že zmeniť. Je to prirodzený vývin, 
som naň pripravená. Dokonca by 
som sa tešila, keby prišla autor-
ka, ktorej knihy budú ľudia čítať 
s  rovnakou láskou ako tie moje. 
Volá sa to kolobeh života. Uzná-
vam ho a rešpektujem.

Sú vaše príbehy nadčasové? Zo-
stanú vaše knihy ako portrét 
tejto doby, s akým odkazom? 
Samozrejme, že v  mojich kni-
hách zachytávam obdobie, v kto-
rom žijeme. Môj posledný román 
Skúšky je z obdobia koronavíru-
su, a hoci moja vydavateľka tvrdi-
la, že korony má každý vyše hlavy, 
namietla som, že nie som autor-
ka fantasy príbehov a  tento čas 
nechcem, nemôžem vynechať. 
A ich odkaz? Respektíve môj od-

Láska je na každej strane

 „Každý človek by 
si mal veriť a mať 
sa rád. Z toho 
vychádza všetko. 
Nielen pokoj v duši 
a spokojnosť,  
ale aj možnosť to 
rozdávať ďalej.”                                              
 
 Táňa Keleová-Vasilková 

Miluje knihy. rada ich číta aj píše. Jej čitatelia sú 
jej verní už desaťročia. Táňa Keleová-Vasilková, 
najpredávanejšia slovenská spisovateľka, ktorej 
knihy plné lásky odchádzajú do sveta z jej bytu 
v Devínskej Novej Vsi. 
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Láska je na každej strane

kaz v nich? Nádej. Spolu s tým, že 
každý človek by si mal veriť a mať 
sa rád. Z  toho vychádza všetko. 
Nielen pokoj v duši a spokojnosť, 
ale aj možnosť to rozdávať ďalej. 

Veľa sa hovorí o  podpore záuj-
mu o knihy. Čo si myslíte, ako sa 
dá získať láska ku knihám na ce-
lý život? Vy sama rovnako rada 
čítate aj píšete?
K čítaniu by sa nemalo nútiť. Na-
pokon nikto, alebo aspoň väčši-

na z nás nemala rada povinné čí-
tanie. Cestu ku knihe by si mal 
nájsť každý sám. Nie každý to však 
vie, potom treba malé nakopnutie, 
usmernenie. Ale nenápadne, zľah-
ka a s láskou. Ak na čokoľvek ide-
me násilne, vznikne opačný efekt. 
A to predsa nie je zámerom. 
V  našej rodine čítame radi všetci. 
Pre mňa je úžasný pocit, keď vonku 
prší a nemôžem ísť kopkať do zá-
hrady a neláka ma ani prechádzka, 
siahnuť po knihe. Pomaly si ju otvo-

rím... Ovoniam... až potom začnem 
vnímať riadky, text. Keď čítam, svet 
naokolo sa stratí. Som len ja a kni-
ha. Je to presne také, ako keď píšem. 
Len ja, riadky a príbeh. V tých chví-
ľach zabúdam na všetko, čo ma trá-
pi alebo by ma mohlo trápiť. 
A jasné, že niečo píšem. Písanie je 
pre mňa ako chlieb. Nevyhnutnosť. 
Bez neho by dni boli nanič... Ale 
o čom píšem, to neprezradím, eš-
te je priskoro.
 Jana Martanovičová

©
 FO

TO
 PR

AV
DA

: IV
AN

 M
AJ

ER
SK

Ý, 
au

to
rsk

é p
rá

va
 vy

hr
ad

en
é

 „Som obklopená 
ľuďmi, ktorých 
milujem.”  
 
 Táňa Keleová-Vasilková 



Rodinné domy
Obyvatelia rodinných domov 
budú kuchynský bioodpad ukla-
dať do kompostovateľného vrec-
ka umiestneného v 10 l kuchyn-
skom košíku. Po naplnení vrecko 
zauzlia a umiestnia do 20  l hne-
dej zbernej nádoby označenej ná-
lepkou Kuchynský biologicky 
rozložiteľný odpad. Iba túto 20  l  
zbernú nádobu budú vykladať na 
obvyklé odvozné miesto zmeso-
vého odpadu v  deň odvozu do 
7.00 hod. Kuchynský košík slú-
ži výlučne na zber odpadu pria-
mo v kuchyni, nezamieňajte si ho 
preto s hnedou zbernou nádobou. 

Bytové domy
Obyvatelia bytových domov 
budú kuchynský bioodpad triediť 
do kompostovateľného vrecka 
umiestneného v  10  l kuchyn-
skom košíku. Po naplnení vrecko 
zauzlia a vynesú ho do 120  l ale-
bo 240  l hnedej zbernej nádoby 
(podľa počtu obyvateľov v byto-
vom dome) označenej nálepkou 
Kuchynský biologicky rozložiteľ-
ný odpad, ktorá bude umiestnená 
v blízkosti bytového domu na ob-
vyklom kontajnerovom stojisku. 

Správne triedenie 
bioodpadu

Prečo je dôležité triediť  
kuchynský bioodpad? 

Zmyslom triedenia kuchynského 
bioodpadu je znížiť, ideálne úplne 
odstrániť tento odpad zo zmesové-
ho komunálneho odpadu. Kuchyn-
ský bioodpad spolu so záhradným 
odpadom predstavuje až 45 % ko-
munálneho odpadu. Jeden obyva-
teľ Bratislavy, podľa údajov z  ro-
ku 2020, vyprodukuje v  priemere 
120 kilogramov bioodpadu roč-
ne. To znamená, že v celej Bratisla-
ve sa za jeden rok nazbiera takmer 
60-tisíc ton biodpadu. Separáciou 
možno tento druh odpadu spraco-
vať a opätovne vrátiť do pôdy ako 
hodnotný kompost. Ak približne 
90 domácností bytového domu vy-
triedi bioodpad, postačí to na obo-
hatenie jedného hektára pôdy. Na 
takejto ploche môže vyrásť 40 – 70 
ton mrkvy alebo 30 ton melónov. 
Triedenie kuchynského bioodpadu 
prispeje k zníženiu umelých hnojív 
na našich poliach a podporí rozvoj 
cirkulárnej ekonomiky, v ktorej sa 
odpad stáva zdrojom. 

Výbava potrebná  
na zber bioodpadu

Všetky domácnosti v  Devínskej 
Novej Vsi dostanú bezplatne: 
l jeden 10  l odvetrávací kuchyn-
ský košík, 
l rodinné domy aj 20  l hnedú 

zbernú nádobu označenú nálep-
kou Kuchynský biologicky rozlo-
žiteľný odpad,
l 150  ks certifikovaných kompo-
stovateľných vreciek  na 12 mesia-
cov (2 – 3 vrecká na týždeň),            
l informačný leták.
Vyškolený personál OLO po-
skytne obyvateľom pri prebera-
ní balíčka všetky potrebné infor-
mácie. 

Distribúcia  
do rodinných domov 

Balíčky  na zber kuchynského bio- 
logicky rozložiteľného odpadu bude 
OLO rozvážať domácnostiam v ro-
dinných domoch od dverí k  dve-
rám; čas distribúcie spresní SMS-
-kou. Prevzatie balíčka je potrebné 
potvrdiť podpisom. Ak balíček ne-
môže prevziať vlastník nehnuteľ-
nosti, tak poverí inú osobu, ktorá 

sa musí preukázať splnomocnením. 
Tlačivo je dostupné na www.olo.sk/
kbro. Vyplnené splnomocnenie nie 
je potrebné overiť u notára.

Distribúcia  
v bytových domoch

Distribúciu balíčkov na zber ku-
chynského biologicky rozložiteľ-
ného odpadu v bytových domoch 
zabezpečí OLO v  súčinnosti so 
správcovskými spoločnosťami. Zá-
stupcovia domácností si ich pre-
vezmú od distribučných skupín 
na vyhradených miestach pred by-
tovkami. O  čase a  distribučných 
miestach budú obyvateľov infor-
movať oznamy umiestnené na 
vchodových dverách bytoviek. 
Harmonogram distribúcie košíkov 
a  zberných nádob nájdu obyvate-
lia na webovej stránke spoločnosti 
OLO, a. s., www.olo.sk/kbro, kto-
rá ho bude priebežne aktualizovať.
 

Odvoz bioodpadu z domácností už od mája
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Ak si obyvateľ nemohol prevziať balíček počas distribúcie,  pôjde si 
po celú výbavu na zber bioodpadu do distribučných centier v Devín-
skej Novej Vsi.
Parkovisko Tesco OC Glavica  
 30. 4. a 7. 5. 2022  10.00 – 13.00 h
Mlynská ul., pri železničnom podjazde
 30. 4. a 7. 5. 2022  14.00 – 17.00 h
Majiteľ domu navštívi distribučné centrum až potom, keď si nájde 
v schránke oznámenie, že distribútori ho nezastihli doma. Obyvate-
lia bytových domov sa riadia oznámeniami na vchodových dverách.

Kedy a kam do distribučného centra? 

9. mája 2022 začne
spoločnosť Odvoz
a likvidácia odpadu,
a. s. (OLO), v spolupráci
s hlavným mestom
bratislava odvážať
z domácností v Devín-
skej Novej Vsi kuchyn-
ský bioodpad.
Dva týždne pred týmto
dátumom – 25. apríla 
2022 – začne OLO  
distribuovať balíčky  
s výbavou potrebnou 
na zber kuchynského
bioodpadu. Zber  
bioodpadu je povinný. 
bratislava ho musí  
zrealizovať do 1. janu-
ára 2023.



Čo patrí a čo nepatrí do kompostovateľných vreciek?
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Ako menia náš svet  
informačné a komunikačné 
technológie?  

Devínska Nová Ves je jednou 
z  vyše 170 obcí, ktoré v  tom-
to roku zaradil Štatistický úrad 
SR do zisťovania o využívaní in-
formačných a  komunikačných 
technológií (IKT) jednotlivca-
mi a  domácnosťami.  Toto zis-
ťovanie sa uskutočňuje v  súla-
de s  projektom Európskej únie 
a  jeho cieľom je zabezpečiť pre 
potreby štátnej štatistiky úda-
je a informácie o úrovni vybave-
nosti domácností na Slovensku 
informačnými a  komunikač-
nými technológiami a  o  schop-
nostiach obyvateľov využívať 
ich prostredníctvom nadobud-
nutých znalostí a zručností. Za-
mestnanci Štatistického úradu 

SR môžu vybraných jednotliv-
cov a vybrané domácnosti v De-
vínskej Novej Vsi kontakto-
vať v dňoch 1. apríla až 27. mája 
2022. Pri osobných návštevách 
sa musia preukázať osobitným 
poverením, ktoré štatistikov 
oprávňuje zisťovanie uskutoč-
niť. Všetky informácie a názory, 
ktoré im poskytnete, sú chráne-
né a nezverejňujú sa. Štatistický 
úrad SR zodpovedá aj za ochra-
nu dôverných a  osobných úda-
jov, o  ktorých sa jeho zamest-
nanci viazaní mlčanlivosťou 
dozvedia pri svojej práci.    
   
 (zš)
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Na otázky štatistikov odpovedia aj Devínskonovešťania 
Každé dieťa, ktoré do 31. augusta 2022 dovŕši šesť 
rokov veku, má jeho zákonný zástupca povinnosť 
prihlásiť v školskom roku 2022/2023 do prvého roč-
níka základnej školy. 

Zapísať dieťa do niektorej zo základných škôl v  zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves možno 
podaním elektronickej prihlášky v  termíne 15. – 21. apríla 2022 
alebo prezenčne, podľa harmonogramu, ktorý si stanovia jednotlivé 
základné školy, v dňoch 22. – 23. apríla 2022.
Bližšie informácie o  zápise detí poskytnú rodičom a  zákonným 
zástupcom:  

Zápis detí do prvých  
ročníkov základných škôl 

Predprimárne vzdelávanie sa uskutočňuje v mater-
ských školách, kde sa prijímajú deti od troch rokov, 
výnimočne od dovŕšenia dvoch rokov veku. Pred-
nosť majú chlapci a dievčatá, ktorí do 31. augusta 
2022 dovŕšia päť rokov veku. Pre tieto deti je pred-
primárne vzdelávanie povinné.  

V zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Devínska No-
vá Ves sú:
l Materská škola na Ulici Pavla Horova 3 s  elokovanými (vysu-
nutými) pracoviskami, Materskými školami na Ulici Jána Smreka 8 
a na Ulici Pavla Horova 16, 
l Materská škola na Ulici Milana Marečka 20 s elokovaným (vy-
sunutým) pracoviskom, Materskou školou na Ulici Milana Mareč-
ka 16.  

Predškolské zariadenia budú prijímať žiadosti o prijatie detí na pred-
primárne vzdelávanie v školskom roku 2022/2023 v dňoch  2. – 6. má- 
ja 2022 2022. 

Bližšie informácie k žiadostiam a tlačivám nájdu rodičia a zákonní 
zástupcovia detí na webových sídlach materských škôl:
l https://www.horova-slniecko.com/
l https://www.skolkydnv.sk/

Nedodržanie zákonnej povinnosti zápisu do prvého ročníka zá- 
kladnej školy sa podľa platnej legislatívy klasifikuje ako priestupok 
a  správny delikt, za ktoré možno udeliť finančnú pokutu do výšky 
331,50 eura, a ako priestupok s ďalším finančným postihom do výš-
ky 33 eur.   
 (zš)

Zápis detí na predprimárne 
vzdelávanie 

l internetové stránky základných škôl v Devínskej Novej Vsi: 
http://www.bukovcana.sk/, ttp://www.zshorovaba.sk/ 
l internetová stránka Spoločného obecného úradu – školského 
úradu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 
a Záhorská Bystrica: http://skolskyuraddnv.webnode.sk/ 



Samuel rád fotografoval už ako 
malý chlapec, najmä na rodinných 
výletoch alebo na dovolenkách. 
Keď sa ho vzhľadom na nízky vek 
a vysokú profesionálnu úroveň fo-
tografií pýtame, či v jeho blízkos-
ti nie je niekto, kto ho učí vidieť 
svet inými očami, dozvedáme sa, 
že u Padychovcov sa fotografova-

niu nikto profesionálne nevenuje. 
„Najbližšie k nemu má asi môj de-
do,“ hovorí Samuel, „ktorý si do-
ma vyvolával fotografie a pred pár 
rokmi mi daroval svoj starý foto-
aparát. Vtedy ma fotenie začalo 
naozaj baviť.“ Svoje tri fotografie 
v  kalendári vníma ako motivá-
ciu. Je to potrebné najmä preto, že 
raz by sa chcel venovať fotografo-
vaniu a  natáčaniu videí profesio-
nálne. „Vďaka internetu sa môžete 
naučiť veľa rôznych techník,“ do-
dáva Samuel, ktorý obdivuje prí-
rodu s  fotoaparátom i  bez neho. 
Žiadajú ho občas v škole dievčatá, 
aby im urobil portréty? Odpove-
dá, že do školy fotoaparát nenosí, 
pretože tam na fotografovanie ne-
má veľmi čas, ale viackrát už por-
trétoval spolužiakov a kamarátov, 
ktorí boli spokojní. „Myslím si, 

že na peknú fotografiu je potreb-
ná zaujímavá scenéria, zaujímavý 
uhol, z ktorého je odfotená, a vy-
vážená následná úprava.“ K svoj-
mu pohľadu na vznik dobrej fo-

tografie však nezabudne skromne 
dodať, že „každému sa páči niečo 
iné, takže je to veľmi subjektívne.“                                                                                                                                    
 
 Zuzana Štukovská 

O fotografii z kalendára

Aprílová snímka Západ slnka nad kameňolom bola urobená dronom              
v jeden podvečer na konci minulého leta

Aj aprílová fotografia 
kalendára FOTOFOrUM 
2022 má svoj príbeh. 
Autor snímky Západ 
slnka nad kameňolomom 
Samuel padych má 
iba šestnásť rokov a je 
študentom Súkromného 
gymnázia pre žiakov so 
všeobecným intelektovým 
nadaním CeNADA.
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Tohtoročná Veľká noc bude iná 
ako tie predtým. Verí v to správ-
ca farnosti v  Devínskej Novej 
Vsi Andrej Kalamen, ktorého te-
ší postupný návrat veriacich do 
kostolov. Po dvoch ťažkých ro-
koch pandémie sú chrámy opäť 
prístupné. 
„Veľkú noc vnímame od ukrižo-
vania Krista až po jeho zmŕtvych-
vstanie a slávila sa oveľa skôr ako 
Vianoce,“ vysvetľuje farár Andrej 
Kalamen. Zdôrazňuje, že žije-
me v  spoločnosti, ktorá odmieta 
kríž ako symbol ťarchy a  boles-
ti v našich životoch, čo potvrdi-
la aj pandémia. Museli sme niesť 
kríž v podobe rôznych obmedze-
ní a my ľudia nemáme radi kríže. 
„Netreba pritom zabúdať ani na 
teológiu prosperity," vraví Andrej 
Kalamen. „Je v tom akási mate-
matika. Koľko seba dáme, toľko 
sa nám stonásobne vráti.“ V sú-
vislosti s  Veľkou nocou správca 
farnosti nabáda, aby sme nezabú-
dali na kríž, ktorý nás ťaží. „Kris-
tus nehovoril, že ak budeš veriť, 

budeš mať bezproblémový život. 
Práve naopak, v tomto by sme si 
mali zobrať z Krista príklad. Ježiš 
zvestoval, že kto chce ísť za ním, 
nech zaprie sám seba, vezme svoj 
kríž a nech ho nasleduje. Lenže 
podstatou Veľkej noci nie je zo-
stať pri kríži a  trpieť príliš dlho.  
My kresťania nie sme tí, čo ma-
jú zaľúbenie v bolesti a krížom sa 
kochajú. Vnímame kríž ako sym-
bol spásy, vykúpenia a odpustenia 
hriechov, ako symbol veľkej Bo-
žej lásky. Potrebujeme sa prehup-
núť do nedeľného rána, k prázd-
nemu hrobu.“   
 Miroslav Vallo

Každý úspech 
je vykúpený  
ťarchou kríža

Zaspievaj si po „klapsky“!   
Spevácke súbory z Devínskej No-
vej Vsi, klapy Ravnica a  Roži-
ca, participujú v  rámci projektu 
ERAZMUS+ s  názvom Zaspie-
vajme si, ako nás učili dospelí na 
príprave metodickej príručky špe-
cifického chorvátskeho klapské-
ho spievania. Jej cieľom je pod-
poriť rozvíjanie tejto kultúrnej 
tradície Chorvátov v  zahraničí. 
Oto Gregor, vedúci klapov Ravni-
ca a Rožica,  informoval DEVEX 
o prvom stretnutí  zástupcov sied-

mich súborov z  piatich krajín 
v  chorvátskom mestečku Kastav 
pri Rijeke. Garantom projektu 
je združenie Kanat – Kastav. Po 
ukončení prác na metodickej prí-
ručke plánujú účastníci projektu 
organizovať workshopy a ich pro-
stredníctvom tradičné chorvátske 
spievanie nielen verejne prezen-
tovať, ale pre tento špecifický spev 
bez výrazných tónov a  prudkých 
rytmov získať  aj nových záujem-
cov.   Zuzana Štukovská

Organizátori a propagátori klapského 
spievania na stretnutí v Kastave neďa-
leko chorvátskej Rijeky
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Andrej Kalamen, správca far-
nosti v Devínskej Novej Vsi



Ako malý chlapec kopal do futbalovej lopty v uliciach Devínskej. Keď mal 
šesť rokov, rozhodol sa ísť v šľapajach staršieho brata a rodičia ho prihlásili 
do miestnej „efcéelky“. po viac ako pätnástich rokoch sa ocitol v druholigovej 
Skalici. Futbal si zamiloval a možno preto to dotiahol až na kapitána 
reprezentácie. reč je o defenzívnom záložníkovi Matúšovi Maderovi. 

Aký máš vzťah k materskému klubu, chodíš 
sa  niekedy pozrieť na ich zápasy?
Som nesmierne vďačný celému klubu a  tak-
tiež trénerom, pretože tam som sa vyformoval 
tak po futbalovej, ako aj po ľudskej stránke. 
Na zápasy sa snažím chodiť každý víkend, keď 
hrajú na domácom štadióne. Veľmi sa mi páči, 
akým smerom sa vydala „efcéelka“, že sa snaží 
dať priestor najmä mladým chalanom, z kto-
rých sú viacerí odchovanci Devínskej.
Kto ťa najviac podporuje vo futbalovej ka-
riére?
Rodičia. Podporujú ma vo všetkom, pre čo sa 
rozhodnem, a do ničoho ma netlačia. Ale ur-
čite tiež celá rodina, kamaráti a priateľka.
Momentálne hrávaš v  klube MFK Skalica  
2. najvyššiu súťaž a na dosah máte postup 
do 1. Fortuna ligy. Veríte si?  
O  postupe sa veľmi nerozprávame, v  druhej 
lige sú viacerí kandidáti na postup (Košice, 
Banská Bystrica, Podbrezová). My sa sústre-
ďujeme hlavne na seba, každý týždeň sa snaží-
me posúvať dopredu a zlepšovať sa.
Všimol som si, že si často trestaným hrá-
čom a dostávaš pomerne veľa žltých kariet. 
Čomu to pripisuješ: pozícii, na ktorej hrá-
vaš, alebo obľubuješ tvrdý štýl hry?
Nikdy som nebol nejakým veľkým talentom, 
ale vždy som dával do všetkého sto percent 
a snažil sa na sebe pracovať. V súbojoch sa cí-
tim dobre a bojujem s plným nasadením, tvr-
do, z čoho možno tiež vychádza táto štatistika. 

Vo svojej kariére si vystriedal viacero prvo-
ligových klubov, ktorý z  nich si si najviac 
obľúbil?
V mládežníckych kategóriách som v U15 pô-
sobil v Interi Bratislava, odkiaľ som sa presunul 
do akadémie FK Senica. Po dvoch rokoch som 
dostal príležitosť vyskúšať si českú mládežníc-
ku prvú ligu. Vždy som sa rozhodoval na zák-
lade prvého pocitu, a tak som sa presunul do 
Česka, do tímu MFK Karviná. Nemám jeden 

obľúbený klub, všade, kde som pôsobil, som sa 
cítil dobre a našiel si tam veľa kamarátov.
Slovensko si reprezentoval v mládežníckych 
kategóriách do 18 a  19 rokov, ako si na to 
spomínaš?
V tom období to určite bola pre mňa tá naj-
cennejšia skúsenosť, lebo som mal možnosť 
porovnať sa s  rovesníkmi z  väčších futbalo-
vých štátov, ako je Slovensko. Na toto obdobie 
spomínam asi najradšej, keďže sa nám podari-
lo vyhrať pravdepodobne najväčší turnaj v ka-
tegórii U18. Mrzí ma, že sme v kategórii do 
19 rokov nepostúpili do druhej fázy kvalifiká-
cie na ME napriek tomu, že sme to s vtedaj-
šou skvelou partiou chalanov mali na dosah. 
Mužský futbal hrávaš profesionálne tretí 
rok, je to v porovnaní s mládežníckym fut-
balom veľká zmena? 
Je to obrovská zmena. Práve v  tom prechode 
z  mládežníckeho na mužský futbal končí na 
Slovensku veľa talentovaných hráčov, pretože 
nedostanú dosť príležitostí ukázať sa. Rozdiel 
je najmä v rýchlosti hry a fyzicky zdatnejších 
súperoch.
Študuješ na Fakulte telesnej výchovy a špor-
tu Univerzity Komenského v Bratislave kon-
dičné trénerstvo v spojení s výučbou  telesnej 
výchovy.   Ako sa ti darí skĺbiť profesionálny 
šport s vysokoškolským štúdiom? 
Je to náročnejšie, ako som predpokladal, ale 
snaží sa mi vyjsť v  ústrety tak škola, ako aj 
klub, ktorý ma už z  niekoľkých tréningov 
uvoľnil, aby som stihol urobiť skúšky. Na iné 
aktivity mi veľa času neostáva, snažím sa ho 
tráviť najmä s blízkymi. Žijem v prítomnosti. 
Ak by som sa vyhol zraneniam, pokúsim sa to 
dotiahnuť čo najďalej.  
 Miroslav Vallo

Z Devínskej do reprezentácie
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Bronz z turnaja hráčok do 21 rokov  
o Slovenský pohár mládeže v stolnom tenise
V bojoch o Slovenský pohár mládeže v stol-
nom tenise sa darilo dorastenkám Veronike 
Drobovej a Noemi Némethovej z Devínskej 
Novej Vsi. Obe prešli základnou skupinou 
bez straty setu a  ako jej víťazky sa zaradili 
medzi 16 najlepších hráčok. 

Veronike sa následne nedarilo v koncovkách, 
ale vďaka hladkému víťazstvu v  poslednom 
zápase skončila na peknom 9. – 13. mieste. 
Úspešnejšia Noemi Némethová vyhrala súboj 
so svojou menovkyňou Ninou Némethovou 
z  Valalík, čím si zabezpečila  postup medzi 
osem najlepších hráčok a  skončila na vyni-
kajúcom piatom mieste. S  dvojtýždňovým 

odstupom reprezentovala Noemi Némethová 
Devínsku Novú Ves aj na stolnotenisovom 
turnaji hráčok do 21 rokov, kde chcela doká-
zať, že jej výsledok z turnaja dorasteniek ne-
bol náhodný.  V náročnej 5-člennej skupine 
vyhrala všetky štyri zápasy a postúpila medzi 
osem najlepších hráčok. V  semifinále sa jej 
prvý pokus zabojovať o  medailu v  Sloven-
skom pohári mládeže v  stolnom tenise ne-
vydaril,  ale v súboji o bronzovú medailu pre 
Devínsku Novú Ves sa už poraziť nenechala. 
Noemi Némethovej k  úspechu srdečne bla-
hoželáme.   
  
 Miroslav Vallo

Matúš Mader

Bronzová Noemi Némethová z Devínskej 
Novej Vsi (vpravo pred číslom 3) spolu so 
striebornou Lindou Majerčíkovou z MŠK Žiar 
nad Hronom a víťazkou turnaja Dominikou 
Wiltschkovou z STC ŠKST Bratislava



ISTRA CENTRUM
Hradištná 43, 841 07 Bratislava-DNV
Tel. č.: 02/64 77 00 33
Mail: info@istracentrum.sk
www.istracentrum.sk

PROGRAM  na apríl 2022
10. 4. o 17.00 h
CESTOVINY S VAJCOM  
Autorská rozprávka na motívy obľúbeného 
príbehu o vajci, ktoré išlo na vandrovku.  
Naše vajce však putuje po celom svete.
Detská divadelná scéna, účinkuje 
NevaDivadlo, vstupné 2 €
Miesto konania: veľká sála Istra Centra

Zmena programu vyhradená!
Konanie podujatí je podmienené platnými 
protipandemickými opatreniami.

MÚZEUM COLNÍCTVA 
A FINANČNEJ SPRÁVY
Istrijská 49, 841 07 Bratislava-DNV
Tel.: 0918 628 622
Mail: Petra.Kleckova@financnasprava.sk

Otvorené  každý utorok a štvrtok 
od 9.00 do17.00 h

Ekocentrum – TIK-DNV
Istrijská 49, 841 07 Bratislava-DNV
Tel. č.: 0917 164 215  
Mail: info@tikdnv.sk, ww.tikdnv.sk

Devínskonovoveská 
televízia, spol. s r. o. 
M. Marečka 18, 841 07 Bratislava
Tel. č.: 02/64 53 75 81 
Mail: dtv@swanmail.sk

PREMIéRY PROGRAMOV NA DTV
Pondelok:  Kreslo pre hosťa
Streda:       Magazín DTV
Reprízy programov na DTV – každá celá hodina
Videotexty – inzercia, oznamy MČ BA-DNV

MIESTNA KNIžNICA 
DEVÍNSKA NOVÁ VES
Istrijská 6, 841 07 Bratislava-DNV
Tel. č.: 02/64 77 51 90  
Mail: kniznica@istracentrum.sk 

MÚZEUM KULTÚRY 
CHORVÁTOV 
na Slovensku
Istrijská 68, 841 07 Bratislava-DNV
Tel. č.: 02/20 49 31 02
Mail: andrej.solar@snm.sk
www.snm.sk/mkchs

2. marec – 26. máj 2022
Výstava doteraz nepublikovaných 

fotografií Petra Leginského o meste 
Vukovar počas chorvátskej vojny za 

nezávislosť (1991 – 1995)
MÚZEUM KULTÚRY CHORVÁTOV 

na Slovensku

4/2022                                                  15 SerVIS

Spomienka
Žiarila z  Teba láska a  do- 
brota, budeš nám chýbať do 
konca života, aj keď už nie 
si medzi nami, v našich srd-
ciach žiješ stále s nami.
Piateho apríla uplynie 11 ro- 
kov, čo nás navždy opustila 

naša mamička, manželka, babička, dcéra, ses-
tra, teta a krstná mama ILDIKÓ AXAMITOVÁ.
Na jej veľkú lásku a  dobro nikdy nezabudne 
manžel Miroslav, dcéry Lenka a Michaela a vnú-
čik Martinko.

SpoločenSká kronika

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov  
so zdravotným postihnutím v Bratislave

HľADÁ
KUCHÁRA/KUCHÁRKU  

do dvojzmennej prevádzky pre školskú jedáleň. 

Miesto výkonu práce: Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím,  
Mokrohájska 1, 842 40 bratislava 

Náplň práce: príprava a výdaj studených a teplých jedál, obedy pre 160 stravníkov,  
večere pre 60 stravníkov ubytovaných v školskom internáte 

Pracovná doba: 6.00 – 13.45 h (predpoludňajšia zmena),  
11.30 – 19.15 h (popoludňajšia zmena)

Požiadavky: výučný list v odbore kuchár alebo rekvalifikačný kurz
Nástup: ihneď 

Nástupný plat: podľa tabuliek zákona č. 553/2003 Z. z.

Bližšie informácie: 0911 474 018 (vedúca kuchyne), 
eva.abelova@iprba.sk (personálne oddelenie) www.iprba.sk

Rozmiestnenie  
veľkokapacitných  
kontajnerov v apríli

5. 4. – 7. 4. 2022 Eisnerova 38 – 40
 Mečíková pri DI
 Pod lipovým

12. 4. – 14. 4. 2022 Š. Králika 6 – 8
 slovinec
 Ľubovníková

19. 4. – 21. 4. 2022 P. Horova pri ZŠ
 Opletalova
  pri ramirente
 Na kaštieli

26. 4. – 28. 4. 2022 J. Poničana 13 – 15
 Istrijská pri Mýtnici
 Záhradná na konci

Kontajner bude pristavený vždy popoludní  
a po naplnení odvezený. Ukladajte len objem-
ný komunálny odpad. Harmonogram rozmiest-
nenia kontajnerov od apríla do júna 2022 na 
www.denova.sk
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farmárske 
trhysú späť

www.devinskanovaves.sk

16. apríl | 14. máj | 11. jún
Parkovisko OD Glavica 8.00 – 14.00 h


