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Svet za stenou, 
ktorú zbúral Pink Floyd

PRÍBEHPRÍBEH

Dobre si pamätá ten svet. Éru memo-
rovania, ideologických osnov, fyzic-
kých trestov, škatuľkovania, časy, keď 
nebol priestor učiť žiakov vytvárať si 

vlastné názory a postoje a všetci šliapali v rytme 
príkazov: poslúchaj... poslúchaj... poslúchaj!  
Žila v tom režime a dočkala sa aj jeho pádu. Ako 
v epickej scéne z albumu The Wall videla rúcať sa 
stenu oddeľujúcu dva školské svety a ona s náde-
jou vykročila cez jej ruiny do súčasnosti.

Kto je táto žena, ktorá už od  detstva vedela, že raz 
bude stáť za  katedrou a  rozdávať poznanie? Mária 
Rybjanská, rodáčka z  Trenčína, zakotvila po  vyso-
koškolskom štúdiu pedagogiky s  aprobáciou slo-
venčina – angličtina natrvalo v  Bratislave. Získala 
s  manželom byt v  Devínskej Novej Vsi a  kariéru 
učiteľky základnej školy odštartovala na karloveskej 
„Tilgnerke“. Lenže osud čoskoro dramaticky zamiešal 
karty: ťažká dopravná nehoda prikovala jej muža na-
trvalo k invalidnému vozíku a nad rodinkou s dvoma 
deťmi sa zatiahli na dlhých dvadsaťdva rokov mračná. 
S jediným, aj to s dlhodobo poddimenzovaným uči-
teľským príjmom sa štyrom ľuďom nežilo ľahko. Ide 
pritom o dôležité sklíčko z mozaiky života ženy, ktorá 
viac ako ktokoľvek iný musela zintenzívniť prah citli-
vosti súčasne na dvoch brehoch – v škole i doma. Bez 
oduševnenia a lásky by to nikdy nedokázala.

„Byť učiteľom pre mňa znamená milovať deti bez 
ohľadu na to, aké majú náladičky, a dať im niečo, čo 
by v nich zostalo,“ povie Mária, angličtinárka zo Zá-
kladnej školy Ivana Bukovčana, s takou prirodzenou 
ľahkosťou v  hlase, že máte pocit, akoby ono 
formulované poslanie učiteľa bolo samozrejmé pre 
každého od počiatku pedagogických čias. 

Školou žije stále naplno, ak o  nej hovorí, prepája 
minulosť so  súčasnosťou: „Dnes už neplatia žiadne 
príkazy – čo musíš, čo nesmieš – nás vychovávali bez 
možnosti vlastného prejavu, systém udržiaval školákov 
v  akejsi klietke, v  korzete prísnych osnov a  nariade
ní, nikoho nezaujímalo, aký máme na veci okolo nás 
názor. Boli sme pre nich ovce...“ Spomína, ako ju pe-
dagóg bil trstenicou po prstoch i na to, ako istá uči-
teľka trieskala žiakom hlavu o tabuľu. Nepekné časy 
premostí nádejou: „Teraz sú deti voľnejšie, slobodnej
šie, a tým aj sebavedomejšie. A tak to má byť. Súčas
ný život vyžaduje, aby boli priebojné, veď čo by z nich 
inak vyrástlo? Ufňukaní jedinci s  potlačeným egom? 
K ničomu to nevedie.“

Je presvedčená, že učiteľom sa človek musí narodiť. 
A  pochopiť, že žiak potrebuje cítiť lásku. „Preto, ak 
sa niekedy v triede nahnevám a aj zvýšim hlas, napo
kon poviem: viete dobre, že vás mám rada ako vlastné 
deti.“ A oni to vedia, cítia to. Vo chvíľach ticha, keď 
píšu testy alebo premýšľajú nad úlohami, pohládza 
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Milí Devínskonovovešťania,
opäť sme pre vás pripravili leto plné spolo
čenských a  kultúrnych podujatí, ktoré sme 
odštartovali už 28. mája oslavou Dňa detí. 
Stovky najmladších  Devínskonovovešťanov 
si na nej užili od tanca, spevu, skvelej zába
vy, policajných psíkov až po bláznivé kúpanie 
v pene, ktoré pripravili naši hasiči, za čo im 
patrí veľké poďakovanie. Najbližší víkend po
kračujeme tradičnými Devínskonovoveskými 
hodmi, 18. a 19. júna Festivalom chorvátskej 
kultúry a potom obľúbeným podujatím Hurá 
na  prázdniny. Samozrejme, nielen kultúrou 
bude žiť naša mestská časť v lete. Pokračuje
me v rozbehnutých projektoch, o ktorých vás 
budeme naďalej pravidelne informovať, pre
tože mnohé vaše podnety a pripomienky po
máhajú posúvať veci dopredu. Veľmi sa teším, 
že sa podarilo definitívne odkúpiť obľúbenú 
rekreačnú lokalitu Planírka a  kameňolom 
Srdce, ktorý poznajú tisíce Devínskonovo
vešťanov zo svojich mladších čias. Ako jedna 
z mála samospráv majetok nepredávame, ale, 
naopak, zveľaďujeme. Túto obľúbenú rekre
ačnú lokalitu budeme v  najbližších rokoch 
revitalizovať a  jej kúpou sa podarilo upred
nostniť spoločný záujem obyvateľov pred in
dividuálnymi záujmami developerov. Veľká 
vďaka patrí aj nášmu zastupiteľstvu, ktoré sa 
jasne postavilo za projekt odkúpenia a obno
vy Planírky a Srdca. Žiaľ, nielen dobré správy 
nás zastihli v poslednom období. Naša mest
ská časť sa pripojila k štrajkovej pohotovosti 
vyhlásenej mimoriadnym snenom Združenia 
miest a obcí Slovenska. Samospráva má slú
žiť obyvateľom a  zabezpečovať ich potreby, 
nie byť zdrojom financovania nápadov vlád
nych politikov, ktorí na  ne nemajú peniaze, 
a tak by radi zobrali z rozpočtov miest a obcí 
takmer 600 miliónov eur. Veľmi ma mrzí De
vínskonovovešťania, že nato, žiaľ, doplatíme 
všetci, aj keď som presvedčený, že naša samo
správa si aj s týmto problémom poradí, keďže 
dlhodobo hospodárime zodpovedne, s vyrov
naným rozpočtom a rezervami. Pevne verím, 
že najbližšie mesiace už budú plné najmä 
dobrých správ. 
Prajem vám krásne leto. 
S úctou 

Dárius Krajčír starosta

PRÍBEH

ich pohľadom. Pred štyridsiatimi rokmi sa 
jej ani nesnívalo, čo všetko nové časy so  se-
bou do  triedy prinesú. Žiaci majú odrazu 
toľko podnetov, tak veľa informácií, valia sa 
na  nich ešte nedospelých zo všetkých strán 
– z  televíznych kanálov, internetu, časopisov, 
mobilov... Tie deti, uvažuje, vyrastajú vo svete 
plnom vzruchov, ale aj v chaose z informačné-
ho šumu, ktorý doba so sebou prináša, a hľa-
dajú si, mnohé vystresované, svoju cestu. „Sú 
oveľa vyspelejšie, než sme boli v ich veku my, čo 
je v poriadku. Našou úlohou je ich len usmer
ňovať...“

Lenže ak chceme niekoho usmerňovať, 
musí platiť medzi autoritou a usmerňovanými 
dohoda. Neprikázaná. Nevyslovená. Mlčanli-
vá. Jej obsah sa naplní v okamihu, keď ju obe 
strany pocítia vo vnútri. Aby to dokázali, mu-
sia si vybudovať vzťah. Je veľa ciest, ako ho do-
siahnuť, ale ktorou z nich sa vydať? Aj o tom 
Mária často premýšľa. Rečičky o  potrebe byť 
slušný, úctivý a vždy pripravený podať pred ta-
buľou kvalitný vedomostný výkon budú vždy 
iba prázdnymi moralistickými frázami bez 
odozvy, ak učiteľ nenájde ten správny recept, 
ako „uvariť“ dobrý kolektív. Ona sama zakaž-
dým vytiahne z  talóna ingrediencie humoru 
a úsmev. A v  tom úsmeve musia deti pocítiť 
úprimný odkaz – sme na jednej lodi a spolu sa 
plavíme za poznaním. 

 „Snažím sa povedať vždy niečo veselé,“ 
nadhodí len tak mimochodom a  vyrukuje 
s príhodou. Nedávno ju siedmaci prosili, aby 
im pustila video v  anglickom jazyku, občas 
totiž sledujú komediálny seriál Extra En
glish, a angličtinárka si spomenula, ako jeden 
chlapec z  triedy Maťo povedal spolužiakom: 
ak budeme pozerať seriály a  nebudeme sa 
učiť, tak nezmaturujem. „Tak som im to pri
pomenula. Srdienka, my nemôžeme pozerať 
seriál, pretože Maťko by nezmaturoval. Všetci 
vybuchli do  smiechu a  celá trieda s  napätím 

sledovala Mateja, či im dovolí zapnúť video. To 
boli nervy. A viete čo? Dovolil.“

V atmosfére, keď si všetci rozumejú, je uče-
nie hrou. A  zábavou. Podľa učiteľky zvyknú 
byť práve v  takomto tréningovom polygó-
ne na koni ôsmaci. Ešte nedozreli, ešte sa len 
hľadajú, mnohí už objavili v  sebe prísľub ro-
diacej sa osobnosti a  všeličo skúšajú. Ôsmak 
si napríklad nasadí počas vyučovania tmavé 
okuliare, ale na otázku, či má niečo so zrakom, 
odvetí, že nie. Spolužiaci však kričia: on chce 
byť cool! Utešujem ho: „Si cool aj bez okulia rov.“ 
„Jóóój, ale kdeže,“ namieta chlapec s úsmevom 
Jamesa Bonda. S okuliarmi je viac cool!  

Občas ju milé epizódy dojmú k  slzám. Je 
to možno viac ako finančná odmena. Ešte 
na  „Tilgnerke“, keď učila tretiakov, ktorési 
dievčatko ju pohladkalo po  ruke. Videli to 
ostatní a  utekali hladkať tiež. Tie žubrienky 
jej pritom tykali, tak intenzívne v  nej videli 
svoju druhú mamu. Keď im povedala, že tykať 
sa pani učiteľke nepatrí, počula zborovú reak-
ciu, ale keď ty si taká miláááá... O čosi neskôr, 
na  materskej dovolenke, jej ktosi zaklopal 
na  dvere ubytovne. Otvorila dvierka skrom-
ného príbytku a takmer padla z nôh: na chod-
be sa tlačili jej tretiačikovia, hlava na  hlave 
v sprievode jedného rodiča, aby jej s kytičkou 
a hrkálkami zablahoželali k dcérke. 

Bez spätnej väzby sú život a  práca učiteľa 
iba prázdne pojmy, premýšľa Mária. Aj ne-
dávno suplovala v  triede šiestakov a  ktorýsi 
z chlapcov jej vraví: „Ste stále usmiata a taká 
príjemná, ide z  vás pozitívna energia... učte 
nás. S vami je nám veľmi dobre.“ V  tých slo-
vách pocítila dospelý tón úprimnej nalieha-
vosti, na šiestaka čosi výnimočné. V duchu si 
šťastne luskla prstami. Po čomsi takomto vždy 
túžila... aby sa na hodiny s ňou deti tešili, aby 
nemali strach a aby si ich vo vzájomnej poho-
de všetci užívali.

Juraj Mravec
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33. FESTIVAL CHORVÁTSKEJ KULTÚRY 18. 6.  –  19. 6. 2022
VÝSTAVA, OMŠA, SPRIEVOD, SÚBORY, CHORVÁTSKA ZÁBAVA

SRDCOVKY

som nejakú básničku a  potom 
sme dostali cukríky. Pamätám si 
to, lebo cukríky neboli bežné, bola 
to veľká vzácnosť. Vystúpenia or
ganizovala pani učiteľka Webero
vá,“ loví ďalej v  pamäti Anežka, 
„vždy dala dokopy tak dvanásť 
až pätnásť spolužiakov. Tancova
li sme, spievali a  Erik Sofka nám 
hral na  harmonike,“ spomenie si 
na  dávno mŕtveho spolužiaka. 
Aj Anežkin muž je už po  smrti. 
Možno aj preto sa v  jej gaučoch 
nijaký mužský kroj nenachádza. 
„Mám tu najmä ženské kroje, diev
čenské a  chlapčenské. Ktovie, kde 
zostal kroj môjho muža, v ktorom 
sme chodili na  tancovačky. Iste je 
niekde v rodine,“ premýšľa nahlas. 
Keď hovorí o mladosti, jej oči za-
svietia. „Často spomínam, ako sme 
veľmi chceli tancovať. Chodili sme 
po všetkých muzikách, aj na krojo
vé plesy, ktoré bývali v  Devínskej. 
Raz som aj vyhrala, keďže som 
mala najkrajší kroj. Porota chodila 
po sále konzumu, dnes je tam Istra 
Centrum, a  skúmala, či je všetko 
tak ako treba: lajbl do modra, ru
kávce bohaté a sukňa naplisovaná 
alebo natrúbelkovaná.“ Anežka 
podíde ku  gauču, vyberie jednu 

a ukazuje, ako vyzerá natrúbelko-
vaná sukňa. „Keď sa sukňa operie, 
ešte mokrá sa naskladá, aby bola 
naplisovaná, a  ešte sa aj zakrúti 
do ruličky, ktorá sa zviaže, takto,“ 
ukazuje. Jej pohyby sú isté. Pozna-
čila ich dlhoročná rutina. Kroje 
bude čoskoro opäť prať, škrobiť 
a  žehliť, lebo v  Devínskej bude 
festival. „Naša mama rada kroje 
opatruje, rada nás do nich oblieka. 
Keď sú chorvátske slávnosti, zíde sa 
celá naša rodina a ani nič nechys
táme, len babka nás naraz začne 
obliekať. Tento bude tebe a  tento 

tebe a potom ideme do sprievodu,“ 
smeje sa dcéra Vierka Šimkovičo-
vá. Jej sestra Nikolka Hrušková 
si myslí, že by bolo krásne, keby 
do  festivalového sprievodu pri-
šli všetci z  Devínskej, ktorí majú 
doma kroje. „Nó, majú tie kroje,“ 
hovorí Anežka, „moja generácia 
určite. Nech sa poobliekajú a  prí
du.“ Anežka Habudová sa už 
do  kroja neoblieka, ale všetkých 
naokolo rada vystrojí. „Príď, aj 
teba oblečiem,“ povie mi pri bráne 
domu na rozlúčku.

Jana Martanovičová

Anežka Habudová má 
krás ne  bledomodré oči.  
Keď sa nimi pozerá 
na kroje, ktoré opatru-

je v  útrobách gaučov v  dome 
pod Devínskou Kobylou, myslí 
na  mamu. „Najstarší kroj, ktorý 
mám, je kroj mojej mamy. Vydá
vala sa v  ňom v  roku 1937, keď 
mala dvadsaťštyri rokov. Volala sa 
Albína Havlová a  zobrala si môj
ho otca Jána Ružoviča,“ spomína. 
Skloní sa ku gauču a bez náhlenia 
začne po  jednom vyberať svoje 
poklady. „Toto je zástera, toto sú 
rukávce, lajblík, sukňa. Mám vy
brať aj spodničky?“ S  gráciou sa 
dotýka rodinného striebra. Izba 
ožíva farbami devínskonovoves-
kých krojov – snehobielou, ble-
domodrou, oceľovomodrou, tyr - 
kysovou. Vo vzduchu visia spo-
mienky na  najkrajšie okamihy 
jej života. Voňajú po mame, cuk-
ríkoch, tancovačkách, plesoch... 
Prvýkrát bola Anežka oblečená 
v  kroji, keď s  bratrancom Ma-
riánom vystupovali na  slávnos-
ti ku  Dňu matiek. „V  ruke som 
mala hrable. Aj  Marián bol v kroji 
a  mal kosu,“ srdečne sa pri spo-
mienke rozosmeje. „Recitovala 

Keď  
sa žena 
zakrojí
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Veža z Kobyly v Číne  
Máme byť na  čo hrdí! Vyhliadková veža 
na Devínskej Kobyle zviditeľnila našu mest-
skú časť v  ďalekej Číne vzdialenej od  Slo-
venska takmer 8-tisíc kilometrov. O  veži sa 
zmieňuje čínska dizajnová platforma hhlloo 
design network z  mesta Shenzhen (深圳), 
ktorá sa zameriava na vyhľadávanie najatrak-
tívnejších dizajnových produktov vo svete. 
Od roku 2020 zhromaždila množstvo vyni-
kajúcich prác od  viac ako 500 spoločností 

z celého sveta. „Veľká vďaka patrí architektom 
Šebovi a Lichému za úžasný projekt,“ napísa-
la čínska platforma na svojom webe hhlloo.
com. O  vyhliadkovej veži hovorí web ako 
o dlhoočakávanej rozhľadni, ktorá má dob-
rú dostupnosť a  poskytuje krásne výhľady. 
Okrem faktografických údajov obdivuje aj 
dizajn veže, ktorá svojou bielou farbou vyni-
ká na pozadí zelených korún stromov. 

Veronika Valkovičová

Zastávka v Devínskej opäť v hre!
Projekt výstavby terminálov 
integrovanej osobnej prepravy 
(TIOP) žije. 

Železnice Slovenskej republiky 
(ŽSR) podpísali zmluvy so zho-
toviteľmi na  nové projekty, me-
dzi ktorými je TIOP Vrakuňa 
a  TIOP Lamačská brána neďa-
leko Borov. V  roku 2017 padlo 
rozhodnutie, že lepšie využitie 
koľají na  prepravu v  rámci Bra-
tislavy sa bezprostredne dotkne 
aj obyvateľov Devínskej Novej 
Vsi vybudovaním novej zastávky 
priamo pri obchodnom centre 
GLAVICA. Dva roky nato však 
práve tento terminál zo zozna-
mu prioritných železničných 

zastávok vypadol. Vyhlásili ho 
za  príliš drahý, s  malým poten-
ciálom prestupu na MHD a níz-
kym počtom obyvateľov, ktorí by 
ho využívali. Železnice ale ne-
vylúčili, že ak sa situácia zmení 
a na našom území sa zvýši naprí-
klad počet obyvateľov, tak termi-
nál OC GLAVICA do hry vrátia. 
Táto situácia nastala.  

Starosta Dárius Krajčír infor-
moval, že rozvoj nášho územia 
a  s  ním súvisiaci nárast počtu 
obyvateľov sú nové závažné fak-
ty. „Oproti roku 2017 sa situácia 
výrazne zmenila. Na  stretnutí 
pracovnej skupiny koncom apríla 
som informoval o nových skutoč
nostiach a  poskytol som k  nim 

aj údaje, ktoré sa týkajú rozvoja 
nášho územia. Nápor na  infraš
truktúru výrazne porastie a  tie
to skutočnosti zobrali partneri 
na vedomie. Vypracujú novú štú
diu, ktorá bude odrážať aktuálne 
parametre. Verím, že sme sa v tej
to veci výrazne posunuli a k reali
zácii terminálu integrovanej osob
nej prepravy v  Devínskej máme 
bližšie ako kedykoľvek predtým,“ 
konštatoval starosta na  aprílo-
vom zasadnutí miestneho zastu-
piteľstva. Doplnil, že rea lizácia 
zamýšľanej električkovej trate 
do Devínskej Novej Vsi je omno-
ho zložitejšia v  porovnaní s  vý-
stavbou TIOP, na  ktorý už bolo 
vydané územné rozhodnutie. 

„Nikdy sme nepoľavili v  roko
vaniach s ministerstvom dopravy 
a  železnicami. Budeme naliehať 
dovtedy, kým sa vybudovanie ter
minálu priamo v Devínskej Novej 
Vsi pri OC GLAVICA nestane 
realitou,“ zdôraznila Beata Jana-
tová, zástupkyňa starostu.  

Jana Martanovičová,  
Jana Vedejová

Srdce  
sa vrátilo  

domov
„Devínska, mám perfektnú 
správu. Srdce sa vrátilo do
mov, už je to zapísané v  ka
tastri,“ oznámil na  sociálnych 
sieťach starosta Devínskej 
Novej Vsi Dárius Krajčír. De-
vínska nemala doteraz k  to-
muto pozemku právny vzťah, 
preto mohla vykonávať len 
nevyhnutné činnosti spojené 
s  bezpečnosťou a  poriadkom. 
Kúpou pozemku Kameňolom 
Srdce spolu s  pozemkom Pla-
nírka, ktorý sa nachádza hneď 
pod ním, získava Devínska 
Nová Ves miesto, ktoré bude 
slúžiť na verejný účel. „O Srdce 
sa budeme plnohodnotne sta
rať a  zveľaďovať ho, aby bolo 
miestom príjemných stretnutí, 
pekných zážitkov a milých spo
mienok,“ dodal Dárius Kraj-
čír. Kúpu pozemkov schválilo 
v  novembri 2021 Miestne za-
stupiteľstvo mestskej časti Bra-
tislava-Devínska Nová Ves.

Jana Martanovičová
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Prichýlili sme takmer  
350 Ukrajincov 

Vyplácanie príspevkov za ich ubytovanie zhod-
notila Mária Obušeková, referentka organizač-
ných vecí a podnikateľských aktivít na miestnom 
úrade.
Koľko občanov v našej mestskej časti požiadalo o vy-
platenie príspevku za ubytovanie odídencov?
Za marec 2022 požiadalo o príspevok 53 vlastníkov ne-
hnuteľností, ktorí poskytli ubytovanie 155 ukrajinským 
odídencom vrátane 62 detí do 15 rokov. V apríli sa po-
čet uchádzačov o príspevok zvýšil na 68 a spolu ubyto-
vali 194 odídencov z Ukrajiny, medzi ktorými bolo 71 
detí do 15 rokov.
Na aké otázky ste najčastejšie odpovedali? 
Otázky prenajímateľov nehnuteľností sa takmer výluč-
ne týkali termínov predkladania žiadostí o príspevok. 
Ukrajinských odídencov zaujímali najmä kontakty 
na miestne školy a úrady, kde by mohli požiadať o pod-
poru, a v centre ich pozornosti boli aj informácie o voľ-
ných pracovných miestach. 
Na aké ďalšie lehoty by prenajímatelia nehnuteľností 
a odídenci nemali zabudnúť??
V  priebehu mesiaca máj, teda najneskôr 31. 5. 2022, 
má každý odídenec povinnosť osobne oznámiť obci 
na účely poskytovania príspevku, že oprávnená osoba 
mu poskytuje ubytovanie, a to formou čestného vyhlá-
senia. Tlačivo je k dispozícii na webe Devínskej. Všet-
ci žiadatelia o  príspevok za  ubytovanie odídenca/-ov 
v mesiaci máj 2022 predkladajú do 5 pracovných dní 
po  ukončení kalendárneho mesiaca, teda od  stredy 
1. 6. 2022 do utorka 7. 6. 2022, výkaz oprávnenej osoby 
na miestnom úrade.

Jana Vedejová

Výsledkom hospodárenia  
je prebytok 

Opäť sme dokázali skončiť v  pluse a  zainvestovať 
do  lepšieho života. Zo záverečného účtu vyplýva, že 
výsledkom vlaňajšieho hospodárenia samosprávy našej 
mestskej časti je prebytok vo výške 259 140 eur. Časť 
z neho sa presúva do rezervného fondu a časť sa využije 
v rámci fondu rozvoja. Starosta Krajčír tvrdí, že za vy-
rovnaným rozpočtom a  takmer nulovými finančnými 
záväzkami je účelné vynakladanie každého eura. Vďa-
ka tomu si v  roku 2021 mohla Devínska po  odrátaní 
bežných výdavkov (10 618 815 eur) dovoliť značné in-
vestície do priorít. Najviac – okolo 6 miliónov eur – išlo 
do vzdelávania, približne 700-tisíc eur na revitalizáciu 
a  ochranu životného prostredia, viac ako pol milióna 
eur dostala kultúra, 400-tisíc bolo vynaložených na so-
ciálne služby a zhruba o 240-tisíc eur si v roku 2021 po-
lepšil šport. 

Starosta oceňuje, že kapacity predškolských a  škol-
ských zariadení neustále prispôsobujeme aktuálnym 
potrebám. Teší ho revitalizácia vodnej nádrže Mlynská 
a investícia do rekonštrukcie klubu dôchodcov. 

 (red.)

Chorváti ďakujú za ulicu 
Delegácia Devínskej Novej Vsi pod vedením starostu Dáriusa Krajčíra sa v máji 
zúčastnila na Dňoch mesta Vukovar. Toto chorvátske mesto zničili v roku 1991 
vojaci Juhoslovanskej ľudovej armády a  srbské polovojenské jednotky. Pádu 
Vukovaru predchádzalo jeho intenzívne obliehanie spojené s bombardovaním, 
ktorému obrancovia mesta hrdinsky vzdorovali takmer 90 dní. Po 30 rokoch je 
Vukovar opäť moderným a rýchlo sa rozvíjajúcim európskym mestom. Aké je 
to dôležité z hľadiska jeho histórie i odkazu pre budúcnosť spomenul vo svojom 
príhovore nielen primátor Vukovaru Ivan Penava, ale aj prezident Chorvátskej 
republiky Zoran Milanović. Chorváti si veľmi vážia, že vďaka Devínskej Novej 
Vsi je v Bratislave Vukovarská ulica pripomínajúca smutné udalosti. „I keď toto 
mesto vstalo z popola,“ povedal Dárius Krajčír, „navždy zostane mementom ne
šťastného obdobia. Želal by som si preto, aby bol pre nás Vukovar ponaučením, 
a  to, čo sa tam udialo, nech sa už nikdy nezopakuje.“ V  rámci Dní Vukovaru 
navštívila delegácia devínskonovoveskej samosprávy viaceré pamätné miesta. 
Pavol Goldstein nezabudne na Ovčaru, kde počas genocídy zahynulo 260 ne-
vinných ľudí. „Mal som zvláštne pocity,“ vraví, „všade tma, mená obetí vystupujú 
zo zeme, krútia sa a odchádzajú do večnosti. Na stenách sa zobrazujú ich fotky, tí 
ľudia tam majú aj osobné veci a 260 svetielok... bolo to veľmi smutné.“

(red.) 
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Delegácia Devínskej sa vo Vukovare stretla aj s chorvátskym  
prezidentom Zoranom Milanovićom (na snímke štvrtý sprava).  
Prvý sprava hostiteľ podujatia, primátor Vukovaru Ivan Penava.

Dárius Krajčír a Beáta Janatová 
na pietnom mieste Ovčara
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Aj Devínska Nová Ves žiada od štátu  
partnerský prístup k samosprávam 

Všimli ste si zástavy na pol žrde pred miestnym úradom? Devínska Nová Ves spolu 
s ďalšími mestskými časťami Bratislavy dáva takto verejne na vedomie, že sa pridala 
k protestu slovenských miest a obcí namierenému proti aktuálnym návrhom z diel-
ne rezortu financií a odmieta doterajší prístup štátu k  samosprávam. „Dohodli sme 
sa, že obmedzíme komunikáciu s ústrednými orgánmi štátnej správy a kompetencie, 
ktoré štát preniesol na samosprávu, budeme zabezpečovať iba dovtedy, kým na ne 
dostaneme peniaze,“ vysvetľuje starosta Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír. „Ak sa 
chceme aj naďalej správať zodpovedne k občanom, inej cesty jednoducho niet,“ pri-
pomína. Podľa jeho slov Devínskej Novej Vsi záleží na férovej komunikácii so štátom. 
„Predstavitelia samosprávy sú však volení zástupcovia občanov a štát nemá právo 
rozhodovať o nás bez nás,“ zdôrazňuje Dárius Krajčír. Verí, že štát nenechá spoločný 
postup miest a obcí bez povšimnutia a k samospráve sa začne správať partnersky, aby 
30. júna 2022 nemusel byť na Slovensku vyhlásený ostrý štrajk miest a obcí. Protest sa 
uskutočňuje s podporou samosprávnych organizácií – Únie miest Slovenska a Združe-
nia miest a obcí Slovenska. (zš)

OKO V AKCII 
• 28. apríla 2022 v skorých ranných hodinách zaznamenalo naše dohľadové centrum násilné vniknutie 

do mobilného odberového miesta na Opletalovej ulici. Páchateľ sa po vypáčení zatvoreného okna do-
stal do jeho priestorov, odkiaľ odcudzil notebook a pokladnicu. Na základe kamerových záznamov bol 
najskôr identifikovaný páchateľov automobil so seneckým evidenčným číslom a následne polícia zadržala 
aj samotného páchateľa a ukradnuté veci vrátila ich majiteľovi.

• V noci z 10. na 11. mája 2022 sa neznámy páchateľ pokúšal vlámať do predajného prívesu. Takmer okam-
žite na miesto činu dorazila polícia, ktorá mu zabránila v páchaní trestnej činnosti. 

• 5. mája 2022 o 18.10 h bol spozorovaný požiar pri rozhľadni na Devínskej Kobyle, ktorý sa privolaným 
príslušníkom Hasičského a záchranného zboru podarilo uhasiť. Vyšetrovanie preukázalo, že tento požiar 
bol založený úmyselne.

• 24. apríla 2022 o 19.55 h zasahovala hliadka mestskej polície v areáli Základnej školy Ivana Bukovčana, 
kde v altánku tri mladistvé dievčatá popíjali alkohol a robili neporiadok rozhadzovaním prázdnych fliaš 
a obalov. 

• Polícia upozornila operačné stredisko nášho dohľadového centra na osobu, ktorá má podľa výpovedí 
svedkov rozhadzovať otrávené potraviny pod lavičky, kde sa nimi už priotrávili traja psi. Operátorov do-
hľadového centra preto aktuálne zamestnáva aj hľadanie pôvodcu tohto nehumánneho prejavu správania 
sa v našej mestskej časti. 

 Pavol Kravárik, koordinátor dohľadového centra

Koľko bude prváčikov?
Na Základnej škole I. Bukovčana evidujú 151 prihlášok ro-
dičov budúcich prváčikov. „Spolu otvoríme až päť prvých 
tried, z nich tri s vyučovacím jazykom anglickým a v ďalších 
dvoch sa budú žiaci učiť nemčinu s podporou nadácie Volks
wagenu Slovakia. Medzi prihlásenými sú aj deti zo susednej 
Ukrajiny,“ informovala Devex zástupkyňa riaditeľky Mi-
roslava Repová. Na Základnej škole P. Horova rátajú pod-
ľa jej riaditeľa Miloša Marka maximálne so  75 prváčikmi, 
pre ktorých otvoria tri triedy: 1. A  jazykový variant (AJ 
+ NJ od 3. ročníka), 1. B a 1. C klasický variant (AJ + NJ 
od 6. ročníka). Reálny počet nových žiakov však školy spres-
nia pravdepodobne až 5. septembra 2022 po  slávnostnom 
otvorení nového školského roku. 

 (vv)

Výpadok prúdu môže stáť život
Druhá májová nedeľa nebola úplne pokojná. V  miestnej časti Kolónia 
zasahoval náš dobrovoľný hasičský zbor, keďže počas viac ako dvojhodinového 
výpadku elektrického prúdu sa ocitol v ohrození života ťažko chorý pacient 
v domácej liečbe napojený na prístroje. „Po prijatí oznámenia sme okamžite 
vyrazili na adresu jeho bydliska, aby sme mu pomohli vlastným generátorom 
až do úplného obnovenia dodávky elektrickej energie,“ približuje veliteľ hasičov 
Pavol Goldstein. O mimoriadnej situácii bol informovaný aj starosta mestskej 
časti, ktorý v  tejto súvislosti pre Devex povedal: „Môžem potvrdiť, že išlo 
o chybu tretej strany a mojou úlohou teraz je zabezpečiť technické riešenie, ktoré 
bude minimalizovať vplyv porúch na  domácnosti v  danej lokalite. Opäť však 
musím vyzdvihnúť nasadenie a obetavosť dobrovoľných hasičov počas rýchleho 
zásahu. Vďaka nim sa k  Devínskonovovešťanom dostala pomoc v  správnom 
čase,“ zdôraznil Dárius Krajčír.

 Jana Vedejová
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Je známe, že prvý človek, ktorý vystúpil 
na  mesačný povrch, bol Neil Armstrong, 
druhý Buzz Aldrin. Talianska fenomenálna 
reportérka Oriana Fallaci v knihe Ak zom-
rie slnko vyjadrila zaujímavú myšlienku. 
Napísala: „V prostredí takom nebezpečnom, 
ako je vesmír, by sme sa nemali baviť o tom, 
kto bol prvý a kto druhý, pretože ak nastane 
problém, zomrú spolu. Takže prví boli oba-
ja...“ Čo si myslíte o takto zdôvodnenej filo-
zofii prvenstva?
Liliana (ZŠ P. Horova): Súhlasím s Orianou 
Fallaci, za týchto podmienok je jedno, kto bol 
prvý, sú v tom spolu a malo by nám byť fuk, 
kto z nich položil prvý nohu do prachu Me-
siaca. 
Dorotka (ZŠ I. Bukovčana): Ak ľudia potre-
bujú zapísať dátum, že kedy bolo niečo ob-
javené, tak má význam hovoriť o  prvenstve. 
V  prípade Armstronga a  Aldrina to podľa 
mňa neplatí, veď obaja museli prejsť nároč-
ným výcvikom, odletieť na  Mesiac, pristáť 
s modulom, aj pre mňa boli prví obaja.

Byť prvým však ľudí vždy lákalo. Aj vy dve 
figurujete kdesi na vedomostnej špičke svo-
jich škôl. Čo všetko je za tým? Ambícia spl-
nená s prirodzenou ľahkosťou alebo aj drina 

a muky učenia?
Liliana: Pre mňa to nikdy neboli nejaké ex-
trémne muky učenia, väčšinou som si učivo 
zapamätala na  hodine, napríklad na  anglič-
tine, matematike a  slovenčine. Samozrejme, 
učím sa dejepis, zemepis na písomky, lebo to 
si neviem všetko zapamätať, ale dosiaľ mi celý 
život učenie išlo a ešte ma to aj baví.
Dorotka: Učím sa a  snažím sa byť v  ško-
le dobrá, ale nepovedala by som, že stojím 
na  vedomostnej špičke. Pravdu povediac, je 
pre mňa záhadou, prečo ma vybrali na tento 
rozhovor, hoci ma potešilo, keď ma za  vami 
poslali. V  každom prípade nemám ambíciu 
byť top školy. Snažím sa uspieť sama pre seba, 
nie preto, aby ma ktosi videl a  zhodnotil, že 
som niečo extra.

V záujme dosiahnutia určitého cieľa sa mu-
síte občas aj niečoho vzdať, niečo obetovať... 
S čím by ste sa nikdy nechceli rozlúčiť vy?
Liliana: S mojou rodinou.
Dorotka: Nechcela by som v  tomto zmysle 
stratiť samú seba. Vysvetlím. O niečo sa sna-
žím, po niečom túžim a chcem to dosiahnuť, 
ale bojím sa, že na ceste za  tým vysnívaným 
cieľom sa zmením – mentálne, povahovo... 
Vidím to v  rôznych filmoch, ako ľudia strá-

cajú charaktery, ak im o niečo ide, nepozera-
jú sa naľavo, napravo a idú si za svojím. Ja by 
som nechcela vidieť iba ten cieľ, ale aj všetko 
ostatné. 

Čo si myslíte, aké poslanie má na tejto Zemi 
človek? Prečo sme tu? 
Liliana: Fúha. Každý človek má poslanie byť 
tou najlepšou verziou samého seba.
Dorotka: Odpoveď asi súvisí s chémiou a bio-
lógiou. Tieto fenomény stáli pri zrode sve-
ta, potom sa objavil človek, vyvíjal sa a  teraz 
sa zamýšľa nad svojím zmyslom. To, aké má 
poslanie a prečo je tu, si musí zodpovedať kaž-
dý sám. Mal by niečo svetu odovzdať. Problém 
je, že iní zo sveta iba berú a ničia ho. Môže-
me si myslieť, že ľudstvo by malo napredovať 
technologicky, ale akosi to nefunguje, ktosi 
čosi vymyslí a iní to dokážu zneužiť. A väčšina 
vidí za všetkým iba peniaze a naháňanie mate-
riálnych statkov.

Americký básnik Walt Whitman sa v  jed-
nom verši zbierky Song of Myself pýta pri 
pohľade na  nočné nebo posiate hviezdami 
svojej duše: „Ak obsiahneme tie svety, ra-
dosť i poznanie, všetkého z nich, dá nám to 
pocit plnosti a uspokojí nás to?“ A jeho duša 
odpovedala: „Nie, my tých výšin dosiahne-
me len preto, aby sme šli ďalej...“ Povedzte, 
v čom sa musí človek zmeniť, keď pochopí, 
že celý vesmír je tu iba pre neho?
Liliana: Dajte mi chvíľu, toto si musím pre-
myslieť... Hm, asi by nemal byť taký zahľade-
ný do seba a pripustiť, že vo vesmíre je toho 
oveľa viac ako iba on. A nemal by viesť vojny. 

Učiteľ: Helena Bátovská,  
slovenčinárka

Spisovateľ: Derek Landy
Pieseň: Shivers  

od Eda Sheerana
Vlastnosť: úprimnosť

Kniha: Detektív Kostlivec
Film: Harry Potter

Školský predmet:  
angličtina

Historická osobnosť:  
Marilyn Monroe

Zviera: kôň
Šport: tanec

ROZHOVOR

Naša požiadavka možno zaskočila riaditeľov oboch základných škôl 
v Devínskej Novej  Vsi. Chceli sme od nich, aby odkryli svoj najväčší 
tromf a na rozhovor pre Devex vybrali najlepších žiakov. A to po každej 
stránke: čakali ich totiž otázky, s akými sa bežne nestretnú, otázky 

 mapujúce inteligenciu, mieru empatie a fantázie, rozsah záujmu o okolitý svet, 
 zmysel pre sociálne cítenie a rýchlosť vyhodnocovania zdanlivo neriešiteľných 
situácií. A riaditelia poslali spomedzi viacerých adeptov tie najsilnejšie kalibre.  
Tu sú: deviatačky Liliana Vargová a Dorotka Taragelová.

LILIANA &
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  Juraj Mravec

Všetko sa dá vyriešiť komunikáciou. Človek 
by mal prestať bažiť po moci, mal by sa zmieriť 
s tým, čo má a nechcieť pre seba chabrať viac 
a viac a pritom nemať zábrany ubližovať vlast-
ným egoizmom iným. 
Dorotka: Bola by to pre človeka obrovská 
výzva. Whitman to v  básni vidí optimistic-
ky, páči sa mi jeho pohľad, ale, žiaľ, sú medzi 
nami aj zlí ľudia, ktorí by takúto výzvu vedeli 
zneužiť. Ak by aj ľudia raz mali možnosť ces-
tovať do iných galaxií a objavili by čosi lepšie, 
ako je Zem, bojím sa, že by u nich prevládli 
kolonizačné snahy a drancovanie prírodných 
zdrojov. Podobne ako vo filme Avatar. Pre-
to si neprajem, aby mali ľudia niekedy také 
technológie, lebo by vo vesmíre všetko zni-
čili.

Máte možnosť cestovať v  čase. Aké miesto 
a akú konkrétnu situáciu z minulosti by ste 
si vybrali?
Liliana: Fascinuje ma móda, asi by som šla 
na  výlet do  obdobia... možno do  Versailles, 
možno do  starovekého Egypta či do  antiky, 
skrátka tam, kde sa fenomén módy zrodil. 
A odtiaľ by som si odskočila ešte k dinosau-
rom.
Dorotka: Rada by som sa pozrela do  anti-
ckého Grécka alebo do  Rímskej ríše. Mám 
rada mytológie a chcela by som vedieť, prečo 
a podľa akého kľúča si vymysleli toľko bohov. 
A ešte by som sa rada stretla so Sokratom, asi 
najmúdrejším Grékom všetkých čias.

Hovorí sa, že je dobré poznať históriu, aby 
sme sa z nej poučili. Ale... je človek poučiteľ-

ný? Skúsenosti to veľmi nepotvrdzujú. Kde 
je problém?
Liliana: Súčasný človek si myslí, že ak ktosi 
v minulosti urobil chybu, tak on sa jej vyvaru-
je. A predsa robí rovnaké chyby. Neviem, čo je 
za tým, či lenivosť, pohodlnosť...
Dorotka: Možno je problém v  jeho chamti-
vosti. Lebo človek sa zvykne poučiť až vtedy, 
keď sa nachádza v kritickom štádiu, dovtedy 
totiž vidí iba svoj cieľ a nehľadí na okolie. 

Človek niekedy nájde to, čo nehľadá, po-
vedal Alexander Fleming, keď po  návrate 
z  dovolenky zistil, že v  laboratórnej miske 
s bakteriálnou kultúrou sa vytvorila pleseň, 
okolo ktorej vznikol kruh bez baktérií. Ces-
ta za objavením penicilínu bola voľná. Našli 
ste aj vy niečo, čo ste nehľadali?
Liliana: Asi áno. Nehľadala som, ale našla 
som moju súčasnú najlepšiu kamarátku. Zo-
známili sme sa pred piatimi rokmi v  letnom 
tábore, kde sme jazdili na koňoch. Spája nás 
veľa spoločných tém, hihi, a rady spolu oho-
várame. Ale nie v  tom negatívnom zmysle, 
jednoducho preberáme spolu iné typy ľudí 
podľa našej hierarchie hodnôt. Kdesi som 
počula, že práve ohováranie pomohlo pra-
ľuďom rýchlejšie sa civilizovať. Tlupy Homo 
erectus z  jedného kmeňa ohováraním vedeli 
vraj hodnotiť a potom selektovať členov iného 
kmeňa, vyberať si spojencov či rozpoznať 
nepriateľov.
Dorotka: Život. Ktovie, kde je človek predtým, 
ako sa narodí. Ak niekde je, tak asi život ne-
hľadá, nevraví si, že chcem sa narodiť. 

Vlak sa rúti po  koľajniciach a  vy môžete 
rozhodnúť, kam ho vďaka výhybke pošlete: 
na jednej koľaji stojí matka s detským kočí-
kom, na druhej traja recidivisti, ktorí sa  ko-
nečne rozhodli polepšiť...
Liliana: To je otázka na porazenie. Ale asi by 
som zachránila matku s dieťaťom, pretože die-
ťa je nová generácia a má ešte celý život pred 
sebou. Recidivisti porušovali zákon, boli zlí, 
mali dosť času na polepšenie.
Dorotka: Nechcem byť zlá a naštvať recidivis-
tov, ale oni si predsa mohli povedať, že budú 
lepší predtým, ako ich potrestali. A neviem, či 
by sa aj naozaj polepšili. Naopak, to dieťa v ko-
číku je nevinné, má šancu naplno žiť. Hmm... 
ale viete čo? Najradšej by som ten vlak vyko-
ľajila, nech zabrzdí niekde v poli a nikomu sa 
nič zlé nestane.

Ak chceme, aby sme mali iných radi, mali by 
sme mať radi samých seba. Viete povedať, 
prečo sa máte radi?
Liliana: Hmm... Mám obdobia, keď nemám 
rada samú seba, ale potom pochopím, že 
predsa len je niečo vo mne, čo rada mám. 
Možno je to zodpovednosť. Nerobím to, čo 
iné decká v mojom veku: idú poza školu a ne-
povedia to rodičom. Čiže z tej zodpovednosti 
vyplýva azda aj úprimnosť. Celkovo som in-
trovert, nenadväzujem s inými kontakt, mám 
iba dve kamarátky, s ktorými sa bavím, a zatiaľ 
mi to stačí.
Dorotka: Mám na  sebe celkom rada to, že 
mám úprimne rada ostatných ľudí. A  môžu 
ma poslať aj na  detektor lži, všetci zistia, že 
neklamem.

Učiteľ: Soňa Škulová,  
slovenčinárka
Spisovateľ: Leigh Bardugo
Pieseň: Wicked Game 
od Chrisa Isaaka
Vlastnosť: tvorivosť
Kniha: Six of crowns
Film: Továreň na čokoládu
Školský predmet:  
slovenčina
Historická osobnosť:  
David Bowie
Zviera: mamba čierna
Šport: basketbal
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Hody v Devínskej 
musíte jednoducho zažiť  

Prvý júnový víkend bude v Devínskej Novej Vsi kiritof ale-
bo v preklade z chorvátčiny našu mestskú časť čakajú hody. 
Začnú sa 3. júna 2022. Konajú sa tradične na počesť posvä-
tenia tunajšieho kostola a slávime ich aj ako sviatok zosla-
nia Ducha svätého. Hoci kostol v Devínskej bol postavený 
už okolo roku 1580 počas chorvátskej kolonizácie, jeho 
vnútrajšok zasvätili Duchu svätému v 18. storočí. Svätoduš-
né sviatky, známe aj ako Turíce, sú po Vianociach a Veľkej 
noci tretie najvýznamnejšie sviatky cirkevného roka. Veria-
cim pripomínajú udalosť, keď Ježišových učeníkov naplnil 
Duch svätý. Hody v Devínskej sú však oddávna aj sviatkom 
svetskej veselosti, príležitosťou stretnúť sa s rodinou, pria-
teľmi, známymi... Inak to nebude ani počas nadchádzajú-
cich hodov, na ktoré prídu Devínskonovovešťanov zabaviť 
umelci a  kapely zvučných mien. Dajte si aj vy stretnutie 
na Vápencovej ulici s ľuďmi, na ktorých vám záleží, aby ste 
si spolu užili prítomnosť a hodovanie tak, ako bolo v De-
vínskej vždy zvykom – pri bohato prestretom stole a pohári 
dobrého vínka.

         Zuzana Štukovská 

Devínskonovoveské hody 3. – 5. 6. 2022
ICONITO, ABBA SHOW, DOMINIKA MIRGOVÁ, DESMOD, SIMA, AC DC REVIVAL BAND, PETER BIČ PROJECT

Toto človeka zabolí:
Počítač porazil Kasparova!

11. mája 1997 sa definitívne skončila nadvláda človeka nad počíta-
čom. Majster sveta v šachu v rokoch 1985 – 2000 fenomenálny Garri 
Kasparov prehráva svoju partiu, nahnevaný opúšťa hraciu miest-
nosť, čosi vykrikuje, gestikuluje a odchádza preč. Víťazom je super-
počítač spoločnosti IBM s názvom Deep Blue. 

Udialo sa čosi evolučne logické: odkedy vývoj počítačov prispel 
k  tvorbe šachových programov, konali sa majstrovstvá sveta – človek 
verzus šachové komputery. Úroveň ich hry bola spočiatku slabá, no ne-
ustále sa zlepšovala. Tie najlepšie „plechovky“ dosahovali začiatkom 80. 
rokov minulého storočia úroveň šachových veľmajstrov. Kasparov hral 
v roku 1989 dve partie s počítačom Deep Thourgt, ktorý analyzoval dva 
milióny pozícií za sekundu, a Garri vyhral 2 : 0. Po tomto zápase IBM 
začala s vývojom superpočítača Deep Blue – hlboká modrá – s jediným 
cieľom – poraziť Kasparova! V roku 1996 hrajú spolu prvý zápas. Za-
čína sa senzáciou: prvú partiu Kasparov prehráva. Prekvapenie, ktoré 
postavilo do  pozoru svetové médiá. V  ďalších súbojoch však majster 
sveta trikrát zvíťazil, dvakrát remizoval a s výsledkom 4 : 2 poslal Deep 
Blue roniť počítačové slzy. Hneď po tomto zápase sa obe strany dohod-
li na odvete, ktorá sa hrala v dňoch 3. až 11. mája 1997 v New Yorku. 
Vylepšený Deep Blue vážil vyše 640 kg, bol vysoký dva metre a prepočí-
taval 200 miliónov pozícií za sekundu. Medzi partiami mohli do šacho-
vého programu zasiahnuť experti IBM a upravovať ho. Kasparov o tom 
vedel, s podmienkami súhlasil, pretože sa hralo o veľké peniaze. Víťaz 
bral 700-tisíc, porazený 400-tisíc dolárov. 

Prvú partiu s bielymi figúrkami majster sveta pomerne ľahko vyhral 
a zdalo sa, že všetko pôjde ako po masle. Ako sa neskôr ukázalo, bola 
to jediná Kasparovova výhra v celom zápase. Najkontroverznejšou sa 
stala druhá partia, ktorú hral počítač po zásahu technikov ako vymene-
ný. Nemyslel na zisk materiá lu, ako to bývalo v minulosti, ale v kritickej 
pozícii zvolil strategicky správny pozičný ťah, ktorým eliminoval hru 
súpera. Kasparova to veľmi prekvapilo, vyviedlo z  koncentrácie, sám 

ozrejmil podstatu vlastného šoku: stroj zahral ľudský ťah! Toto podľah-
nutie emóciám stálo Kasparova výhru, keď nevidel v ďalšom priebehu 
partie večný šach, a ako sa ukázalo aj celkovú prehru v zápase. Ďalšie tri 
partie sa skončili remízou; celkovo Deep Blue zvíťazil nad Kasparovom 
3,5 : 2,5. 

„Nebolo to kóšer, čo sa stalo v druhej partii. Nie je možné, aby po-
čítač rozmýšľal o  ťahoch, aké urobil Deep Blue,“ poznamenal Garri 
na tlačovej konferencii. Prehra v druhej partii znamenala podľa neho 
aj stratu celého zápasu, pretože sa už nedokázal vzchopiť. „Cítil som ne-
spravodlivosť, že v partii sa stalo niečo, čo nebolo súčasťou môjho zápa-
su s Deep Blue, čo nebolo v pravidlách.“ Frustrovaný Kasparov obvinil 
IBM z manipulácie a žiadal opakovanie zápasu. Firma o tom však už 
nechcela ani počuť a program Deep Blue ukončila.

Po  zápase sa objavili špekulácie, že Kasparova niekto sledoval, aby 
sa vedelo, ako bude hrať, že IBM mala v budove tajné prísne strážené 
miestnosti, kde bol ukrytý človek, ktorý v kritickej pozícií radil stroju, 
čo má potiahnuť. Nepripomína vám to niečo? Mne áno: ako keby sláv-
ny šachový Turek stále existoval a porazil Kasparova aj v tomto zápase.

Rudo Benci,
popularizátor šachu v Devínskej Novej Vsi

TAJOMSTVÁ ŠACHOVNICE
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Tá chvíľa vstúpi do histórie. Belehrad, 1976, finále Majstrovstiev Európy vo futbale. Penal-
tový rozstrel. Nemecký brankár Sepp Mayer čaká, kam Antonín Panenka, legenda českoslo-
venského futbalu, usmerní loptu zo značky pokutového kopu. Infarktová situácia, lebo ak 
dá Tonda gól, staneme sa majstrami. Panenka beží k lopte, napriahne sa a vidí, ako Nemec 
uteká vykryť pravý roh bránky...

„Mal som vtedy 25 rokov a vravím si: ten Ton
do má ale nervy! Takto to šibalsky kopol.“ Aj 
po rokoch, počas ktorých sa prelúskal kariérou 
športovca, pedagóga, úradníka a funkcionára, 
Miroslav Jablonický žasne. Je stále vo výbor-
nej kondícii, aktívne pôsobí v  bratislavskom 
aj v Slovenskom futbalovom zväze, zaujíma sa 
o verejný život. Najnovšie sa nechal nahovoriť 
na funkciu predsedu miestnej organizácie Jed-
noty dôchodcov v Devínskej Novej Vsi.

Miro s istotou tvrdí, že vždy pomôže komu-
nita. O  liečivej sile spoločenstva vie takmer 
všetko, veď počas pôsobenia na  Úrade vlády 
Slovenskej republiky tvoril národný program 
starostlivosti o  drogovo závislých. „Princíp 
fungovania skupiny je rovnaký. Nikto nemô
že žiť sám so  sebou, so  svojimi starosťami. To 
jednoducho nejde.“ Podľa posledného sčítania 
žilo k 1. 1. 2021 v Devínskej 3 312 obyvate-
ľov vo veku 60 a viac rokov. Miestna jednota 
dôchodcov združuje 250 seniorov. Tieto čísla 
sú pre Mira výzvou: „Chcem presvedčiť miest
nych, že život v spoločnosti rovesníkov je bohatší 
– viac radosti, viac pomoci.“ Predstavu o  bu-
dovaní miestnej organizácie má jasnú: získať 
kontakty na  seniorov, dostať k  nim informá-
cie, spolupracovať so  starostom a  miestnymi 
poslancami a  spojiť sily jednoty dôchodcov 
a klubu dôchodcov. „Klobúk dolu pred Dankou 
Lipkovou. Neviem si predstaviť ideálnejšiu part
nerku na  spoluprácu,“ zloží poklonu vedúcej 
klubu a rozhovorí sa o konkrétnej vízii jednoty 
dôchodcov zriadenej zo zákona a  klubu dô-
chodcov zriadeného mestskou časťou. „Mali 
by sme fungovať ruka v  ruke, mať svoje sídlo 

v klube. Bola by to taká veľká symbolika spoje
nectva,“ povie a pred očami už vidí pulzujúci 
život v klube – taký, v ktorom by bol priestor 
na zaujímavý program, rady odborníkov, leká-
ra či spoločný obed.

„Čo je pekné na starých ľuďoch? Všetko. Za
slúžia si úctu, trpezlivosť a pochopenie. Keď si 
vybudujete dôveru, tak sa otvoria, zaujmú pek
nou myšlienkou, poslúžia dobrou radou, otvo
rene vyslovia kritiku so  žartovným dôvetkom, 
veď sme po záruke,“ zasmeje sa. O tom, čo se-
niorov trápi, má Miro celkom slušný prehľad 
na  základe osemročného pôsobenia v  devín-
skonovoveskej sociálnej komisii. Navyše ako 
pedagóg a športovec zakotvil aj v komisii škol-
stva a športu. Napriek tomu s rešpektom hovo-
rí, že k problémom v Devínskej len pričuchol. 
V jednote dôchodcov začal teraz od piky. Jeho 
prvé kroky sa týkajú inštitucionalizácie miest-
nej organizácie, potom má v pláne rozbehnúť 
informovanosť a  aktivity. „Jednota dôchod
cov je tu na  to, aby riešila problémy seniorov 
na  správnych miestach, aby budovala vzťahy 
s  rozhodujúcimi partnermi – s  ministerstvom 
práce, sociálnych vecí a  rodiny, ministerstvom 
zdravotníctva a  tiež ministerstvom vnútra, ale 
aj hlavným mestom Bratislava,“ dodáva skú-
sený úradník, ktorý videl na úrade vlády pri-
chádzať a odchádzať päť premiérov. „Odo mňa 
sa nikto podrazu nedočká, ako športovec riešim 
veci na férovku,“ dopovie s takým uveriteľným 
pokojom a  istotou v  hlase, že poslucháč má 
pocit, akoby opäť videl Panenku vsietiť maj-
strovskú penaltu.

 Jana Martanovičová

Deťom v  Devínskej všetko najlepšie 
prajem, nech ich topánka netlačí a  po-
časie nad nimi sa nemračí, ostatné príde 
samo.

Ja som nemal bohvieaké detstvo. Otec 
pochádzal z  kmeňa Čerokézov, bol me-
chanikom, vodičom kamiónov, no najmä 
obracal do  seba fľašky s  alkoholom. Zá-
letník, ktorý mal svoju rodinu väčšinou 
na háku. Bŕŕŕ... Mama Wilma to s ním vy-
držala, kým som nedovŕšil šestnásť rokov, 
viac to nešlo. S dvoma bratmi nás jedné-
ho dňa „našupovala“ do  auta a  tradááá 
– z Oklahomy do Kalifornie. Reštart pri 
Pacifiku. Ale spočiatku to tam nebolo tiež 
nič moc. Na strednej škole sa mi kde-kto 
posmieval pre môj pôvod a vzhľad, viete, 
nebol som vôbec atletický typ. Často si 
vravím, že som sa v dospievaní rozhodol 
správne. Hm, len to chcelo vydržať dri-
nu, bolesť, vykašľať sa často na diskotéky 
a  tvrdo na  sebe pracovať. Možno sa vo 
mne prebudil duch akéhosi indiánske-
ho predka po otcovi a írska tvrdohlavosť 
po matke, ktovie. V každom prípade som 
to dotiahol pomerne ďaleko; mám čier-
ny pás v  bojových umeniach tangsudo, 
taekwondo, v karate a jiu-jitsu, v džude si 
obopínam hnedý pás...

Poznám život z  oboch strán, aj z  tej 
trpkej, keď si v detstve do mňa kopol, kto 
chcel, aj z  tej víťaznej, keď som všetkým 
ukázal, ako možno vyrásť do  podoby 
slušného človeka a vydobyť si rešpekt. To 
radím aj deťom v  Devínskej. Základné 
pravidlo znie: nebojte sa! Napnite sva-
ly, rozbehnite rozum, naštartujte emó-
cie a  sny! Uvidíte, že všetko pôjde ako 
po  masle. Nemusíte byť hneď majstra-
mi sveta, na začiatok celkom postačí, ak 
budú na vás rodičia hrdí, lebo im ukáže-
te, že máte jasnú víziu, ako sa približovať 
k vytúženým cieľom.

A  majte na  pamäti, že pri tom vašom 
úsilí budem pri vás a  všetkým držím 
 palce!
 

Váš Chuck

Na starých je pekné všetko

JEDEN Z NÁS
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Pohybovo-tvorivý tábor 
Pod vedením skúsených trénerov z futbalo-
vej škôlky a učiteľky MŠ sa program v tábore 
zameria na  všestranný rozvoj pohybových 
a motorických zručností detí využitím lopto-
vých hier, jogy a atletiky. Deti od 5 rokov si 
budú môcť vyskúšať aj cvičenie na kruhoch 
a  s  lanom v  telocvični. V  rámci výtvarnej 
časti tábora získajú základy maľby, tvorby 
s  hlinou, batikovania, drôtikovania a  tkania 
na detských krosnách. 
Termín 25. – 29. júla 2022
Kontakt: 0948 770 728 
pohybovotvorivy.tabor@gmail.com

Denný tábor Goodsports 
Známe občianske združenie pozýva 
deti od  6 do  12 rokov do  tábora na  ZŠ 
I. Bukovčana so  zameraním na  bejzbal, 
volejbal a  futbal. Pridanou hodnotou je 
neformálna výučba angličtiny a  výlety 
do  okolia. Organizátori sľubujú skákací 
hrad, kúpalisko a veľa zábavy. V cene tá-
bora je pitný režim. Možná je aj súrode-
necká zľava. 
Termín: 25. – 29. júla 2022
Kontakt: 0902 705 507  
katarina.mozsiova@gmail.com 

Futbalový tábor s angličtinou
Learn English, Play Football, Have fun – tak 
znie pozvanie organizátorov na  ZŠ P.  Ho-
rova pre deti, ktoré uprednostňujú aktívny 
oddych pred leňošením. Výučba angličtiny 
bude neformálna, iná ako v  škole. Tábor je 
vhodný pre deti staršie ako 4 roky, organi-
zuje ho futbalová škôlka v spolupráci s DNV 
šport.
Termín: 1. – 5. augusta 2022 
Kontakt: 0944 908 024  
r.toth@centrum.sk

Denné tábory Plaveckej akadémie 
Tábory určené pre plavcov vo veku od 4 
do  12 rokov ponúkajú pobyt v  bazé-
ne 2-krát denne pod dohľadom skúse-
ných trénerov, ale aj tvorivé dielne, hry 
na vzduchu a výlety mikrobusom za dob-
rodružstvom. 
Termíny: 25. – 29. júla 2022 | 8. – 12. au-
gusta 2022 | 15. – 19. augusta 2022 | 
22. – 26. augusta 2022 | 30. – 31. augusta 
2022 
Kontakt: 02/39 10 51 15
info@plaveckaakademia.sk

Cyklistický tábor ŠARKAN
Každodenné jazdy na horských bicykloch 
si deti môžu užiť na týždňových táboroch 
ŠARKAN, ktoré sú určené pre milovní-
kov bicyklovania od 7 rokov. Program je 
obohatený o špeciálnu športovú aktivitu 
(napríklad jazda na  koni, paddleboard, 
bedminton, frisbee). Jeden deň v tábore 
ŠARKAN prežijú deti pri vode. Podľa stup-
ňa ovládania bicykla sú deti zadelené 
do  troch skupín: MINI, MIDI alebo MAXI 
biker. 
Termíny: 18. – 22. júla 2022 | 25. – 29. júla 
2022 | 1. – 5. augusta 2022 | 8. – 12. au-
gusta 2022
Kontakt: 0903 423 314 
info@sarkan.net | www.sarkan.net

Jana Vedejová, Juraj Mravec

Hrdina z detstva

Aj hrdina z detstva
je iba človek,
vymýšľa pestvá
a do smiechu
je mu čokoľvek.
Oddýchni si, Winnetou,
odlož dušu filmovú,
nech do vigvamu
vstúpi večný mier
čo utíši aj prérie,
kým nepríde Manitou.

Hrdina z detstva

Aj hrdina z detstva
je iba človek,
vymýšľa pestvá
a do smiechu
je mu čokoľvek.
Oddýchni si, Winnetou,
odlož dušu filmovú,
nech do vigvamu
vstúpi večný mier
čo utíši aj prérie,
kým nepríde Manitou.

Na vlaňajší futbalový tábor v Devínskej No-
vej Vsi si takto spomína sedemročný Kubko: 
„Pamätám si, že nám stále svietilo slnko a  že 
som si našiel nových kamošov – Matúška a Tea. 
V tábore som sa nenudil, vracal som sa odtiaľ 
unavený, spotený, ale veľmi spokojný. Vďaka 
nemu som sa naučil najmä fintičky s  loptou 
a strieľať na bránu. Tento rok si to zopakujem.“

A po čom túži desaťročná Viky? 
„Snívam o  výtvarno-tanečnom tábore, kde 
by som kreslila, maľovala, tancovala, ale aj 
súťažila. Tancujem vo folklórnom súbore 
Kobylka, ale hip hop mi ide najlepšie. Tábor, 
kde by sa všetky tieto záľuby skĺbili dokopy, 
by bol asi najlepší.“ 

Sú stále kdesi medzi nami. Hrdinovia z filmov, kníh a z  rozprávania rodičov. Win-
netou, Robin Hood, Tarzan, Jánošík... Pri táborákoch, keď plamene vatry prskajú iskry 
do hviezdneho neba a znejú piesne, unášajú nás predstavy do sveta plného ušľachtilo-
sti, kamarátstva a romantických dobrodružstiev. Naše deti si takýto svet zaslúžia, lebo 
keď vyrastú, už to bude iný svet, v ktorom sa ocitnú. Čosi krásne v nich však navždy 
zostane...

LETNÉ TÁBORY

Táboráky v  táboroch

Aká je ponuka letných táborov?

Tábory WORKOUT ACADEMY 
Farebný svet je určený školákom a pred-
školákom vo veku 4 – 8 rokov. Sľubuje vý-
let do včelárstva, kúpanie v bazéne, tvori-
vé dielne či maľovanie na tvár. 
Olympiáda je vhodná pre deti, ktoré mi-
lujú pohyb, súťaženie a  dobrodružstvo. 
Malí olympionici (4 – 8 rokov) navštívia 
hasičov, vybláznia sa v bazéne a pri pohy-
bových hrách. 
Tanečný tábor (7 – 14 rokov) zaujme 
deti, ktorým, ako sa vraví, hrajú všetky žil-
ky v tele. Budú si môcť vyskúšať tanečné 
štýly od break dancu až po hip hop.
Termíny: 18. – 22. júla 2022 Farebný svet  
1. – 5. augusta 2022 Olympiáda  
15. – 19. augusta 2022 Tanečný tábor
Kontakt: 0950 815 767, 0908 066 755 
www.workoutacademy.sk 
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Medzinárodný deň Zeme, ktorý sme si pripo-
menuli 22. apríla 2022, upozorňuje na  poško-
dzovanie životného prostredia a  potrebu jeho 
ekologickej ochrany. Preto sme sa na Základnej 
škole P. Horova venovali téme Zem rôznymi akti-
vitami. Učitelia sa vybrali so žiakmi na prechádz-
ku, počas ktorej v areáli školy vyzbierali a vytrie-
dili odpad. Žiaci 2. stupňa upravili po zime skalku 
a vyčistil celý areál školy. Niektorí siedmaci a de-
viataci vybehli počas telesnej a športovej výcho-
vy na  Sandberg a  vrátili sa s  vreckami plnými 
odpadkov, ktoré zanechali „turisti“ v Chránenej 
krajinnej oblasti Malé Karpaty. Mladší žiaci vy-
rábali pri príležitosti Medzinárodného dňa Zeme 
pracovné listy, maľovanky, plagáty zemegule, uči-
li sa správne triediť odpad a učitelia sa s nimi roz-
právali o význame a dôležitosti recyklácie. 

Ivana Kralovičová, koordinátorka ENV výchovy 

Poďte za školu!
Stačí zájsť za školu a exkurzia v  jednej 
z  najvýnimočnejších lokalít Slovenska 
sa môže začať. Takto sme uvažovali pri 
plánovaní environmentálnej výchovy 
pre 2. stupeň na  ZŠ P.  Horova. Sand-
berg je geologická lokalita svetového 
významu, ktorá hrá na  jar pestrými 
farbami nielen vzácnych kvetov (hlavá-
čik, kosatec, orchidea), ale aj chrobákov 
(májka, zlatoň) a vtákov (včelárik). Zo 
Sandbergu vidno ako na  dlani „džun-
gľu“ dunajských lužných lesov, ktorá 
napriek tomu, že ju máme blízko, je pre 
mnohých neznáma. Tak sme sa do nej 
vybrali na  celé predpoludnie počas 
apríla a mája postupne so šiestimi trie-
dami druhého stupňa (6. – 9. ročník). 
Sprievodcami nám boli A. Popovič, K. 
Zlochová a organizácia DAPHNE. Dve 
ôsmacke triedy absolvovali výlet cez 
Sandberg do  Waitovho lomu, odtiaľ 
k  rieke Morave a  Dunaju. Práve Du-
naj, jeho štrkové a pieskové pláže, vlny, 
lode a obrovské stromy (živé aj mŕtve) 
boli pre žiakov najväčším zážitkom. 
Siedmaci a jedna šiesta trieda cestovali 
do  Čunova, kde v  rámci interaktívnej 
exkurzie spoznávali históriu dunajské-
ho lužného lesa a vplyvu vodného diela 
Gabčíkovo na prírodu. Iní šiestaci zasa 
pátrali po stopách bobrov. 

O práci ochranárov ôsmakom a de-
viatakom porozprávali zamestnanci 
ŠOP SR z CHKO Dunajské luhy. Piate 
triedy absolvovali interaktívnu pred-
nášku o  dvoch zaujímavých druhoch 
zvierat žijúcich v našom okolí – o bob-
rovi a o bocianovi bielom. 

Silvia Žemlová, 
koordinátorka ENV výchovy

Sú náročné a  pre svoje pohodlie potrebujú špecifické 
podmienky. Ak by ich u nás nenašli, jednoducho viac 
nepriletia. Reč je o  sťahovavých vtákoch, ktorých me-
dzinárodný deň sme si pripomenuli 11. mája aj v De-
vínskej, keďže od  skorej jari je cieľovou destináciou 
viacerých druhov týchto vzácnych operencov. Popri 
bocianoch a  lastovičkách sa v  našej lokalite ponúka-
jú na obdiv najmä včeláriky, ktoré cestu do Devínskej 
merajú až z  Afriky. Podľa dostupných informácií už 
hniezdia na  Devínskej Kobyle vrátane Sandbergu Av-
šak koľko ich tam je, bude podľa Karolíny Sobekovej 
z  Bratislavského regionálneho ochranárskeho zdru-
ženia známe až neskôr. „Pre tieto vtáky je typické, že si 
hĺbia hniezdne nory v odkrytých sprašových alebo piesko
vých stenách. Pri dodržaní špecifických podmienok sa al
ternatívne dokážu zahniezdiť aj priamo v zemi, prípadne 
na vyšších kolmých brehoch riek. Bežne to bývalo v oko
lí Dunaja. Žiaľ, väčšina brehov je v súčasnosti obložená 
kameňmi, extenzívnej pastvy na  správnom podklade je 
nateraz veľmi málo a prirodzene odkryté steny zarasta
jú. Uvidíme, do akej miery to ovplyvní výskyt včelárikov 
v tejto lokalite.“ 

Veronika Valkovičová, Zuzana Štukovská

Rozmiestnenie 
veľkokapacitných 
kontajnerov
7. 6. – 9. 6. 2022 
J. Smreka 7 – 11 • Na Hriadkach • Jasencová
14. 6. – 16. 6. 2022 
J. Smreka 10 – 12 • Rybník • Na Vyhliadke
21. 6. – 23. 6. 2022 
I. Bukovčana 2 – 8 • Križovatka Novoveská  

• J. Poničana • Eisnerova 19 – 21

BAZÁR   
Dajme veciam druhú šancu
Milana Pišúta 5

4. 6. 2022 o 8.00 – 12.00  
2. 7. 2022 o 8.00 – 12.00  

 
Starosta mestskej časti Dárius Krajčír 
je rád, že sa našli finančné prostriedky 
na realizáciu tohto projektu. „Tento chod
ník vedie k železničnej stanici v Devínskej 
Novej Vsi, preto je mimoriadne dôleži
té, aby bol pre ľudí bezpečný. Vzhľadom 
na jeho havarijný stav bolo potrebné chod
ník urýchlene obnoviť. Teším sa, že sa to 
podarilo a hlavné mesto našlo prostriedky 
v  rozpočte na  opravu tejto komunikácie. 
Bezpečnosť musí byť na  prvom mieste, 
preto verím, že obyvatelia, ktorí chodník 
využívajú, výsledok realizácie projektu 
ocenia,“ povedal starosta Devínskej Novej 
Vsi Dárius Krajčír.                           (vv)

Na stanicu po novom chodníku

Na Sandberg  
až z Afriky

Ochrana  
modrej planéty

EKOLOGICKÉ SOS
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Ukážky stredovekých tancov, sokoliari, 
ale aj divadelné a  hudobné vystúpenia 
prilákali množstvo návštevníkov na  14.
ročník Samových hier, ktoré sa konali už 
druhýkrát pod Cyklomostom slobody. 
„Tradícia vznikla ako myšlienka mestskej 
časti. Rád by som preto týmto pozdravil 
jej iniciátora Jožka Rajchla, ktorý ju pre
sadil na  základe faktu, že podľa archeo
logických nálezísk sa v  Devínskej Novej 
Vsi nachádzala Samova ríša,“ spomína 
starosta Dárius Krajčír. Aj keď si na svo-
je prišli predovšetkým deti, predstave-
nie jazdeckej lukostreľby vyrazilo dych 
aj nejednému rodičovi. Malí aj veľkí si 
mohli pod odborným dohľadom v  his-

torickej strelnici vyskúšať staromaďarské 
zakrivené luky, ktoré používali starí Slo-
vania, Húni, Tatári a  Mongoli. Sokoliari 
z Devína zasa prezradili, že dravce každý 
deň vážia, aby im zabezpečili správnu 
hmotnosť na lietanie. V temných časoch 
stredoveku však nechýbalo ani potešenie 
z  tanca. Na  Samových hrách to potvrdil 
15-členný súbor Gathilion. „Predviedli 
sme tance z obdobia ľudovej gotiky – stre
doveké tance prostého ľudu, veselé, skočné 
a  zábavné,“ priblížila jeho vedúca Lucia 
Šimonová. Tohtoročné Samove hry 
opäť dôstojne a  s  pompou otvorili novú 
turistickú sezónu v Devínskej Novej Vsi.

Jana Vedejová

PRACOVNÁ PONUKA
W HOTEL Devínska Nová Ves prijme do zamestna-
nia na TPP alebo formou brigády čašníka/čašníčku 
a chyžnú na TPP.  
Nástup možný ihneď alebo po dohode.
Bližšie informácie telefonicky na čísle 0905 964 592 
alebo osobne na recepcii W HOTELA.

Príďte sa zamilovať do šrotu tak ako Braňo Pokorný. Na smetiskách po-
zbieral železá, plechy a  skrutky, aby ich pretvoril na  filmové postavy. 
Ohúrený filmom Terminátor stvoril svoje prvé filmové dieťa. Vedel, že 
keď sa vydaril tento hrdina, trúfne si aj na ďalších. Dnes ich je plné ná-
dvorie  knižnice na Istrijskej ulici. Počkajú na vás do 14. júna 2022.

Samo a jeho hry

Noc múzeí a galérií 
Po dvoch rokoch obmedzení sme 14. mája 2022 mali 
v Devínskej Novej Vsi opäť Noc múzeí a galérií . 
V netradičnom čase boli pre návštevníkov otvorené 
Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku, Múzeum 
colníctva a finančnej správy a Múzeum školstva 
a pedagogiky. Čo sa dalo vidieť a čo najviac zaujalo? 
V Múzeu kultúry Chorvátov na Slovensku besedo-
vali s návštevníkmi fotograf Peter Leginský a novinár 
Peter Kubínyi, ktorí mapovali situáciu v  rozbitom 
meste Vukovar pred 30 rokmi. Podľa organizátorov 
výstavy beseda mala komornejšiu atmosféru, čo sú-
viselo s vážnosťou témy, ktorá sa na nej rozoberala. 
Múzeum colníctva a  finančnej správy prekvapilo 
návštevníkov zaujímavými exponátmi, ktoré pri-
bližujú prácu colníkov a  príslušníkov finančnej 
správy. Starší si zaspomínali na prechody cez štátne 
hranice v ére socializmu, záujem bol o pečiatkovanie 
spomienkových kariet, plombovanie pomyselného 
kamióna, ale aj o skúšanie colníckej uniformy. „Malé, 
milé múzeum,“ zhodovali sa odchádzajúci návštevní-
ci, „utajené, ale plné prekvapivých artefaktov a infor
mácií.“
Múzeum školstva a pedagogiky je síce pre verejnosť 
oficiálne ešte zatvorené, ale počas Noci múzeí a galé-
rií privítalo prvých záujemcov, aby im ukázalo aspoň 
časť z pripravovanej expozície. 
„Predpokladáme, že ak všetko pôjde podľa plánu, mú
zeum pre návštevníkov otvoríme v  priebehu budúce
ho roka,“ povedala pre Devex múzejná pedagogička 
Mgr. Zuzana Kunšteková.

Veronika Valkovičová

KULTÚRA
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Ja to už viem
Na  hrádzi pri Morave svieti krikľa-
vožlté tričko s nápisom Trinity Triat-
lon. Má ho oblečené Dorotka Drobná, 
útla a veselá školáčka z II. C Základnej 
školy na Ulici Ivana Bukovčana. Sedí 
na bicykli a počúva tréningové poky-
ny svojho otca. „Robím triatlon, lebo 
sú tam športy, ktoré mám rada – bicyk
lovanie, plávanie, behanie,“ vysvetľuje. 

„Behám už rýchlo, ale plávanie mi ešte 
tak dobre nejde, lebo tréningy prerušila 
korona.“ Dorotka vie, čo všetko musí 
ešte zvládnuť, aby bola taká dobrá ako 
jej veľký brat a vzor, štrnásťročný triat-
lonista Matej. „Brat má niekoľko pohá
rov, ale jeden mám už aj ja,“ pochváli 
sa. „Šport beriem ako zábavu. Neubli
žujem svojmu telu, aj keď občas spad
nem. Minule som si sedemkrát po sebe 
rozbila koleno, ale nevadí. Veľa ľudí mi 
hovorí, že som odvážna, tak asi som,“ 
s  nadšením rozpráva Dorotka. Neza-
budne spomenúť, že tréningy a  pre-
teky sú najťažšie vtedy, keď je teplo. 
„Zajtra bude 30 stupňov, tak čakám, že 
budem hneď zničená,“ smeje sa. „Nie
kedy sa mi ani nechce,“ priznáva, „ale 
potom ma to začne baviť. Keby všetky 
deti pravidelne športovali, možno by 
boli zdravšie a  chudšie,“ zafilozofu-
je si malá športovkyňa. „Keď budem 
dospelá a budem mať čas, tak si určite 
pôjdem zašportovať. To ja jednodu
cho viem.“ Dorotka Drobná sa oprie 
do pedálov a o chvíľu je z nej na hrá-
dzi pri Morave iba malá žltá bodka.

Jana Martanovičová

Ako z gumy
Ak máte desať alebo trinásť rokov, 
zmysel pre tanečný rytmus, radosť 
z  pohybu, ste ohybní ako guma a na-
vyše vo vás k tomuto všetkému objavi-
li tréneri talent, stanete sa majstrami 
Slovenska. 

Mažoretky Tabita Natália Žáčik Jen-
druchová a  Nina Nerádová by o  tom 
vedeli hovoriť celé hodiny. Ale aj o dri-
ne, o kolotoči tréningov v telocvični ZŠ 
Pavla Horova, o  prepotených kostý-
moch... Lebo cesta na vrchol je aj taká 
– neraz vyčerpávajúca, plná odriekania 
lákavých pôžitkov či ledabolého nične-
robenia –, ale aj radosti z  prekonáva-
nia etapových cieľov, zo zdokonaľova-
nia pohybových figúr a  napokon sna 
zhmotneného do titulov majstrov.

Keď mala Tabita tri roky, videla 
v  obchodnom komplexe pochodovať 
mažoretky. Odtrhla sa od mamy a krá-
čala s  nimi. V  rytme, s  eleganciou. Tá 
inšpirácia jej prenikla do  krvi a  bolo 
rozhodnuté. Ninu zase prilákal klub 
mažoretiek Merci v Záhorskej Vsi a ab-
solútne sa v  ňom našla. Prešlo zopár 
rokov, kým sa obe dievčatá stretli. „Po

tešilo ma, že som mohla začať dvakrát 
do týždňa cvičiť a neskôr súťažiť v tíme 
Tina v  Devínskej Novej Vsi. Aj vďaka 
hlavnej trénerke Katke Martanovičovej, 
ktorá zakaždým vymyslí skvelú choreo
grafiu, a  vedúcej súboru Martine Kuri
lovej máme s Tabitou a ostatnými deťmi 
tie najlepšie podmienky.“

Tréma? Strach z  neúspechu? Riziko 
premotivovanosti? Všetko si už prežili. 
Poznajú úskalia, ale... keď trénerka pus-
tí hudbu, palička odrazu zrastie s telom 
a mesiace tréningov do nich vlejú isto-
tu. Desaťročná Tabita v  kategórii Solo 
kadet baton a trinásťročná Nina v Solo 
junior baton si nedávno na  majstrov-
stvách Slovenska v  Hlohovci prevzali 
tituly. A čakajú ich majstrovstvá Európy 
v Zadare.

Asistentky trénerky Magdalena Seid-
mannová a  Petra Žáčik Jendruchová 
už tušia, čo všetko musia dievčatá zdo-
konaliť, aby zo Zadaru nebol iba výlet. 
A všetci sa tešia... 

„Obe snívame o prvku, ktorý ustavič
ne trénujeme,“ naznačí Tabita a  Ninka 
dopovie: „... vyhodiť palicu, a  kým ju 
opäť chytíme, urobiť päť spinov – otočiek 
na špičke nohy.“
Tak veľa šťastia, mažoretky z Devínskej!

Juraj Mravec

PRÍBEHŠPORT

TURNAJ BOXERSKÝCH NÁDEJÍ 
Devínska Nová Ves bola dejiskom medzinárodného 
mládežníckeho turnaja olympijských nádejí. Naši boxeri 
zažiarili v silnej konkurencii športovcov z Česka, Slovin-
ska, Litvy, Lotyšska, Izraela a Poľska. Vybojovali 5 me-
dailí: dve zlaté (Matej Čičmanec a Karolína Kollárová), 
jednu striebornú (Tobias Zelenák) a dve bronzové (Ma-
túš Janíček a Maximilián Mikláš). Z turnaja si odniesli 
cenné skúsenosti a nominácie na prestížne súťaže, ktoré 
ich už tento mesiac čakajú v Maďarsku a v Čiernej Hore. 
Povestnou čerešničkou na  torte bolo exibičné vystúpe-
nie Rebeky Fejerovej a  Tamary Kubalovej, ktorá tento 
rok priniesla zlato zo Srbska a   bronz z  majstrovstiev 
Európy v Bulharsku. Víťazov turnaja dekorovali staros-
ta Dárius Krajčír a  predseda športovej komisie, posla-
nec miestneho zastupiteľstva Jozef Tittel. Vyjadrili veľké 
poďakovanie vedúcemu Best Boxing Club-u Andrejovi 
Hornému za skvelú reprezentáciu Slovenska a Devínskej 
Novej Vsi.

(red.)

V 3. lige Bratislavského kraja skončili šachisti 
z Devínskej na 7. mieste 
Šachisti Devínskej Novej Vsi ukončili sezónu 3. ligy Bra-
tislavského kraja remízou s Ružinovom 4 : 4. Podľa in-
formácie, ktorú poskytol Devexu Milan Kolesár, získali 
spolu 13 bodov a v tabuľke sa umiestnili na 7. mieste. Ví-
ťazom sezóny je Doprastav C. 3. liga Bratislavského kraja 
v šachu bude pokračovať na jeseň. 
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MIESTNY ÚRAD MESTSKÁ 
ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍNSKA 
NOVÁ VES
Novoveská 17/A, 843 10 Brati-
slava-Devínska Nová Ves
www.devinskanovaves.sk

3. – 5. 6. 2022 
DEVÍNSKONOVOVESKÉ HODY 
Oficiálne otvorenie: 3. 6. 2022 
o 18.00 h 

30. 6. 2022 o 15.00 h
HURÁ NA PRÁZDNINY 
Podrobnosti na webovej stránke 
mestskej časti Bratislava-Devín-
ska Nová Ves.

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

1. 6. 2022
OTVORENIE LETNEJ ČITÁRNE
Letná čitáreň ponúka záujem-
com do 29. 7. 2022 možnosť  
posedieť si v príjemnom a tichom 
prostredí počas prevádzkových 
hodín knižnice. 
Miesto: nádvorie knižnice,  
Istrijská 6

10. – 12. 6. 2022
ŠACHOVÝ VÍKEND 
V DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI – 
PROGRAM 
10. 6. 2022 – majstrovstvá Bra-
tislavského kraja 4-členných 
školských družstiev
11. 6. 2022 – 12. 6. 2022 – maj-
strovstvá Bratislavského kraja 
mládeže v rapid šachu 
Miesto konania: veľká sála Istra 
Centra, Hradištná 43

18. – 19. 6. 2022
FESTIVAL CHORVÁTSKEJ 
KULTÚRY
Prehliadka chorvátskych piesní 
a tancov spojená s ochutnávkou 
tradičných chorvátskych jedál 
a nápojov. 
Organizátor: Chorvátsky kultúr-
ny zväz na Slovensku v spoluprá-
ci s MČ BA-DNV
Miesto konania: Farské centrum 
(Istrijská 4) a Istra Centrum  
(Istrijská 6)

23. 6. 2022 o 18.30 h
VÁŠ CHLAPEC NEMÁ UŠI
Hraný dokumentárny film o Vin-
centovi Šikulovi so sprievodným 
programom.
Autori projektu: V. Dianiška,  
L. Jurko, D. Krajčí
Miesto konania: veľká sála Istra 
Centra, Hradištná 43

25. 6. 2022 o 15.00 h
VÝROČNÁ SCHÔDZA  
MO MATICE SLOVENSKEJ
Miesto konania: veľká sála Istra 
Centra, Hradištná 43

26. 6. 2022 o 17.00 h
RECEPT NA LEVA
Detská divadelná scéna, účinku-
je Divadlo Fí, vstupné 2 €.
Miesto konania: veľká sála Istra 
Centra, Hradištná 43

28. 6. 2022 o 16.00 h
GALAVEČER TC ELEGANZA
Bližšie informácie  
na www.eleganza.sk. 
Miesto konania: veľká sála Istra 
Centra, Hradištná 43

MÚZEUM KULTÚRY 
CHORVÁTOV 
NA SLOVENSKU

Istrijská 68, 841 07 Bratislava 
Mail: andrej.solar@snm.sk
www.snm.sk/mkchs
Otvorené: utorok – piatok 
od 11.00 h do 17.00 h  
sobota – nedeľa  
od 12.00 h do 17.00 h
Prvá nedeľa v mesiaci je v mú-
zeách v zriaďovateľskej pôsob-
nosti MK SR bezplatná.

30. 5. – 16. 6. 2022
VÝSTAVA PRÁC ŽIAKOV 
VÝTVARNÉHO ODBORU ZUŠ 

18. – 19. 6. 2022 
FESTIVAL CHORVÁTSKEJ 
KULTÚRY
Otvorenie výstavy chorvátskej 
kultúry Jačka, ktorá potrvá 
do stredy 31. 8. 2022.

MÚZEUM COLNÍCTVA 
A FINANČNEJ SPRÁVY
Istrijská 49,  
841 07 Bratislava
www.financnasprava.sk/sk/
financna-sprava/muzeum/_1

Otvorené: utorok a štvrtok  
od 9.00 do 17.00 h
Pre skupiny ponúkame možnosť 
dohodnúť sa na telefónnom čísle 
0918 628 622 na individuálnom 
termíne návštevy. 

TURISTICKÁ 
INFORMAČNÁ 
KANCELÁRIA 

Istrijská 49, 841 07 Bratislava- 
-Devínska Nová Ves
E-mail: info@tikdnv.sk
www.tikdnv.sk
Otvorené: pondelok – nedeľa  
od 10.00 h do 18.00 h

POŽIČOVŇA BICYKLOV 
Otvorené: pondelok – nedeľa  
od 10.00 h do 18.00 h

EKOCENTRUM – TIK-DNV
Istrijská 49, 841 07 Bratislava
Tel. č.: 0917 164 215
VZDELÁVACIE PROGRAMY 
EKOCENTRA 
Výučbu s lektorkou Natáliou 
Lipovou si možno dohodnúť 
e-mailom na adrese   
ekocentrumdnv@gmail.com. 

GALÉRIA ŠROT PARK 
pri Cyklomoste Slobody
Otvorené: pondelok – piatok  
od 14.30 h do 18.30 h 
sobota – nedeľa od 10.00 h  
do 18.00 h

28. 5. – 14. 6. 2022  
ŠROT PARK CINEMA
Unikátna výstava postáv zo 
známych filmov a rozprávok, 
ktoré vytvoril zo šrotu Devínsko-
novovešťan Braňo Pokorný. 
Otvorené: denne od 10.00 
do 19.00 h. 
Miesto: nádvorie knižnice,  
Istrijská 6

ZÁKLADNÁ  
UMELECKÁ  
ŠKOLA 

1. 6. 2022 od 15.00 h do 18.30 h
TALENTOVÉ SKÚŠKY 
DO VŠETKÝCH ODBOROV ZUŠ 
Online prihlasovanie na  
www.zusistrijska.edupage.org.

14. 6. 2022  o 18.00 h
VEREJNÉ ABSOLVENTSKÉ 
PREDSTAVENIE ŽIAKOV 
LITERÁRNO-DRAMATICKÉHO 
A TANEČNÉHO ODBORU ZUŠ
Miesto konania: divadelná sála 
ZUŠ 

22. 6. 2022 o 18.00 h
CISÁROVE NOVÉ ŠATY
Verejné predstavenie žiakov 
literárno-dramatického odboru 
ZUŠ. 
Miesto konania: koncertná sála 
J. Zúbkovej v ZUŠ  

FUTBALOVÝ KLUB 
LOKOMOTÍVA 
DEVÍNSKA NOVÁ 
VES 

Program zápasov:

4. 6. 2022 o 17.30 h
FK INTER BRATISLAVA –  
FC LOKOMOTÍVA DEVÍNSKA 
NOVÁ VES
Miesto konania: štadión FK 
Stupava

11. 6. 2022 o 17.30 h
LOKOMOTÍVA DEVÍNSKA 
NOVÁ VES – FC ŽOLÍK 
MALACKY
Miesto konania: športový areál 
Devínska Nová Ves

18. 6. 2022 o 18.00 h
ŠPORTOVÝ KLUB NOVÁ 
DEDINKA – FC LOKOMOTÍVA 
DEVÍNSKA NOVÁ VES 
Miesto konania: ŠK Nová  
Dedinka 

11. 6. 2022 od 8.00 do 14.00 h
FARMÁRSKE TRHY
Miesto konania: parkovisko  
OD Glavica

DEVÍNSKONOVOVESKÁ 
TELEVÍZIA
Premiéry programov
Pondelok: Kreslo pre hosťa
Streda: Magazín DTV
Reprízy programov – každá celá 
hodina
Videotext – inzercia, oznamy 
MČ BA-DNV

VYBERTE SI Z PODUJATÍ


