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Mestská časť Bratislava-Devínska Nová 
Ves vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž 
na:
• prenájom nebytových priestorov

 –  v objekte VÚZ na Ul. Š. Králika 1 s výmerou 
17,14 m²,

 –  v objekte VÚZ na Ul. Š. Králika 1 s výmerou 
23,40 m²,

• prenájom časti pozemku 
 –  parc. č. 1182/18 s výmerou 25,00 m² na pre-

vádzkovanie rýchleho občerstvenia formou 
ambulantného predaja.

Bližšie informácie o  súťažných podmien-
kach  nájdete na  webovom sídle mestskej časti  
www.devinskanovaves.sk.

S VYROVNANÝM ROZPOČTOM  
začala Devínska rok 2023
... ale až ďalší vývoj ukáže, či si ho udrží. „Väčšina mestských častí, keďže nie sme jediní, 
čo stavajú školu alebo robia projekty z eurofondov, ide do stabilného schváleného roz-
počtu s tým, že sa v ňom počíta so zmenami hneď na začiatku roka 2023, alebo v prvom 
štvrťroku,“ upozornil starosta Dárius Krajčír ešte pred hlasovaním v miestnom zastupi-
teľstve. Poslanci museli návrh rozpočtu na roky 2023 – 2025 schváliť skôr, ako bol pri-
jatý zákon roka Slovenskej republiky. Pri tvorbe rozpočtu chýbalo teda nielen usmer-
nenie Ministerstva financií SR, s ktorým samosprávy po iné roky štandardne pracovali 
už od októbra, ale mestská časť sa musela zaobísť aj bez viacerých potrebných analýz. 
„Za mňa je to najťažšie predpovedaný vývoj finančnej situácie v rámci mestských častí,“ 
zhodnotil náročnosť prípravy rozpočtu Dárius Krajčír. „Podstatné však je, že v Devín-
skej máme vytvorený základ pre rozpracované projekty z eurofondov, pre ktoré je dôležitá 
stabilita verejných financií, čo tento rozpočet zohľadňuje. Je vyrovnaný, tak ako nám to 
ukladá zákon,“ zdôraznil starosta. Dárius Krajčír verí, že už prvé rozpočtové opatrenia 
budú vychádzať z aktuálnejších a presnejších údajov. Hoci situácia je napätá, finančné 
zdravá Devínska má všetky predpoklady úspešne ju zvládnuť. 

NOVÉ CENY STRAVNÉHO  
a za pobyt v škôlkach a školských kluboch
Viaceré mestské časti vrátane Devínskej Novej Vsi pristupujú k  zvyšovaniu prí-
spevkov rodičov alebo zákonných zástupcov na  čiastočnú úhradu nákladov za  deti 
a žiakov v školských jedálňach a príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách 
a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestských častí. V Devínskej 
Novej Vsi sa od 1. februára 2023 spomínané príspevky menia takto: 

Stravovanie Finančné 
pásmo Typ stravy Spolu v € Režijné náklady v €

Materská škola (MŠ) 4.

desiata 0,55

2,30 12obed 1,30

olovrant 0,45

Základná škola (ZŠ) 
– 1. stupeň 3. obed 1,70 1,70 12

Základná škola – 2. 
stupeň 3. obed 1,90 1,90 12

Stredná škola

4. obed 2,60 2,60 12Zamestnanci v MŠ

Cudzí stravníci

Stredná škola

3. obed 2,40 2,40 12Zamestnanci v ZŠ

Cudzí stravníci

Diétne stravovanie

Materská škola 3.

desiata 0,65

2,70 12obed 1,50

olovrant 0,55

Základná škola – 1. 
stupeň 3. obed 2,00 2,00 12

Základná škola – 2. 
stupeň 3. obed 2,20 2,20 12

Materské školy  
príspevky 

Daňový  
bonus 2023 

Rodinné  
prídavky 2023

Spolu príjem 
rodičia 2023 Platby v MŠ Zostatok

Deti do plnenia 
PPV* 140 60 200 50 150

2. dieťa** 140 60 200 40 160

3. dieťa** 140 60 200 30 170

Predškoláci 140 60 200 43,75*** 200

Základné školy  
príspevky

Daňový  
bonus 2023

Rodinné  
prídavky 2023

Spolu príjem 
rodičia 2023 Platby v ZŠ Zostatok

Žiaci 1. – 5. ročník 140 60 200 35 165

* Povinná predprimárna výchova
** Po splnení podmienky, že všetky deti aktuálne navštevujú MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti  

MČ BA-DNV
*** Platba za predškoláka z ministerstva školstva
Podrobnejšie na www.devinskanovaves.sk v časti uznesenia MZ zo zasadnutia 21. 12. 2022. 

ŤAŽKÉ ROZHODNUTIE  
pre devínskonoveskú samosprávu
„Toto zvýšenie je momentálne nevyhnutné, dotlači-
li nás k nemu najmä vysoké ceny energií, potravín, 
inflácia a  zvyšovanie nároku na  mzdy pre vybrané 
skupiny zamestnancov,“ objasnil pozadie nepopulár-
neho rozhodnutia starosta Dárius Krajčír. Súčasný 
nárast výdavkov v školstve je nevídaný a podielové 
dane určené na financovanie materských škôl, škol-
ských družín a zariadení školského stravovania ho 
ani zďaleka nepokrývajú. Píše sa vo všeobecne zá-
väzných nariadeniach, ku  ktorým v  lehote 15 dní 
pred konaním miestneho zastupiteľstva nedostala 
devínskonoveská samospráva žiadnu pripomienku. 
Aj napriek tomu ich prijatie nebolo pre poslancov 
jednoduché. Za viac peňazí chcú garantovať aspoň 
vyššiu kvalitu. „Priebežne plníme požiadavky, ktoré 
sa týkajú zvyšovania kvality stravovania v našich zá-
kladných a materských školách. Je to vidieť, čo pozi-
tívne hodnotia aj rodičia. Investície do infraštruktúry 
školských jedální a kuchýň budú pokračovať napriek 
bremenu aktuálnej situácie,“ prisľúbil starosta Dá-
rius Krajčír. 

ŠIRŠIA OCHRANNÁ SIEŤ
Na  návrh zástupkyne starostu Beaty Janatovej 
poslanci doplnili do  všeobecne záväzného naria-
denia právomoc pre riaditeľov nielen základných, 
ale aj materských škôl rozhodnúť o  znížení alebo 
odpustení príspevkov na základe písomnej žiadosti 
rodiča alebo zákonného zástupcu v závažných ale
bo opodstatnených prípadoch. „Cieľom je vytvoriť 
záchrannú sociálnu sieť pre všetkých rodičov, ktorí 
napríklad z  dôvodu dlhodobého ochorenia nebudú 
schopní zvýšené príspevky za  dieťa uhrádzať,“ vy-
svetlila autorka pozmeňovacieho návrhu. Starosta 
v súvislosti s úpravou príspevkov zdôraznil, že uro-
bí všetko pre to, aby sa nejasný vývoj v spoločnosti 
čo najmenej dotkol peňaženiek Devínskonovoveš-
ťanov. „Prioritou pri hľadaní nových zdrojov bude 
efektivita výberu daní,“ povedal na zasadnutí miest-
neho zastupiteľstva. 

Zuzana Štukovská 

Z ROKOVANIA ZASTUPITEĽSTVA2 01/2023



Vážení obyvatelia Devínskej Novej Vsi, 

dovoľte mi, aby som vám zaprial do nového 
roku 2023 veľa splnených želaní, optimiz-
mus a úsmev na tvári po celý rok, ešte viac 
dôvodov naň a  predovšetkým chuť meniť 
svet okolo nás k  lepšiemu. Myslím si, že je 
to jedna z  najdôležitejších vecí, pre ktorú 
treba mať najmä dostatok osobného odhod-
lania. Lebo z pozadia sociálnych sietí a ich 
anonymity, cez ktorú sa ľahko a  pohodlne 
kritizuje, veľa nespravíme. Iba tí, ktorí sa 
postavia k dielu, môžu zmeniť svet k lepšie-
mu, našu Devínsku Novú Ves, svoju ulicu 
či bytový dom. Práve preto sa mestská časť 
snaží aktívne zapájať každého, kto má chuť, 
do projektov či podujatí, ktoré nás posunú 
o kúsok dopredu. Počas uplynulých vianoč-
ných sviatkov sme opäť vďaka desiatkam 
pracovníkov, spolupracovníkov a  dobro-
voľníkov rozžiarili Devínsku mnohými 
podujatiami a  najmä obľúbenou vianoč-
nou uličkou, ktorú navštívili tisíce Devín-
skonovovešťanov, ale aj obyvateľov z  iných 
mestských častí Bratislavy a jej okolia. Tešia 
ma pochvalné slová od mnohých návštevní-
kov. V roku 2023 sa však naša samospráva 
dostáva do zložitého obdobia, v ktorom 
musíme hľadať možnosti, ako sa vyrovnať 
s prudkým nárastom cien tovarov a služieb 
a najmä cien energií, ktoré stúpajú rádovo 
o stovky percent. Podobne ako mnohí drob-
ní či strední podnikatelia v Devínskej Novej 
Vsi, aj samospráva musí hľadať dodatočné 
zdroje na svoje fungovanie a, žiaľ, v posta-
vení obete nestabilnej geopolitickej situácie, 
ktorá zasahuje aj do našich životov. Jej zlo-
žitosť ešte znásobujú politici v parlamente, 
ktorých sa nám chce čoraz menej počúvať, 
pretože nehľadajú riešenia, ale vinníkov 
stavu, ktorí sami spôsobili. Verím však, že 
všetko zlé sa raz skončí a dovtedy musíme 
pokračovať vo zveľaďovaní a  v  skrášľovaní 
Devínskej, pracovať na  tom, aby sme náš 
domov úspešne previedli aj cez toto obdo-
bie. Dá sa to, ak si zachováme vzájomný 
rešpekt, úctu, budeme sa počúvať a hľadať 
spolu najlepšie riešenia. Verím, že sa nám 
bude naďalej spolu dariť. Prajem každému 
z vás úspešný rok 2023. 
S úctou 

Dárius Krajčír, starosta

INFORMAČNÝ SERVIS

ŠTATISTIKOV OPÄŤ ZAUJÍMAME
Slováci podniknú v  priemere štyri dovo-
lenkové alebo služobné cesty za rok. Menej 
cestujú do zahraničia a viac po Slovensku. 
Vzhľadom na krásy Tatier bol ich najobľú-
benejšou destináciou okres Poprad a  jeho 
okolie. Najväčšími cestovateľmi sú obča-
nia vo veku 35 – 44 rokov, ktorí na  krát-
kodobé cesty do zahraničia najviac využí-
vali Českú republiku a dlhšie sa zdržiavali 
v Chorvátsku. 

Tieto údaje sú len malou vzorkou výsled-
kov celoštátneho štatistického zisťovania 
o  domácom a  výjazdovom cestovnom ru-
chu, ktoré Štatistický úrad SR v súlade s na-
riadením Európskeho parlamentu a  Rady 
(EÚ) o európskej štatistike uskutočňuje už 
20 rokov. Vierohodnosť údajov si vyžadu-
je ich pravidelnú aktualizáciu, ku  ktorej 

v  roku 2023 prispejú aj Devínskonovoveš-
ťania. Naša mestská časť bude súčasťou šta-
tistického zisťovania o domácom a výjazdo-
vom cestovnom ruchu ako jedna z viac ako 
700 obcí na  Slovensku, v  ktorých štatistici 
oslovia spolu 8  200 náhodne vybraných 
domácností. V tejto súvislosti pripomínajú 
význam a dôležitosť účasti na tomto zisťo-
vaní, keďže reprezentuje výber, na základe 
ktorého sa údaje prepočítajú na  celkovú 
populáciu Slovenskej republiky vo veku 
od  15 rokov. Štatistici ubezpečujú domác-
nosti Devínskonovovešťanov, že všetky 
informácie  a  názory, ktoré im v  rámci 
tohto zisťovania poskytnú, sú chránené, 
nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby 
štátnej štatistiky. 

-zš- 

REFERENDUM: ZÚČASTNÍTE SA?
Referendum o predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady sa uskutoční na Slo-
vensku 21. januára 2023 od 7.00 do 22.00 hodiny. V Devínskej Novej Vsi bude zriadených 
8 volebných okrskov, teda o niečo menej ako pri minuloročných spojených komunálnych 
voľbách. Oznámenia o referende už Devínskonovovešťania dostali do poštových schránok 
a  mali by si pozorne prečítať informáciu o  mieste hlasovania. Organizačná pracovníčka 
volieb z miestneho úradu Ingrid Zaťková informovala, že občania, ktorí sa nebudú v deň 
konania referenda zdržiavať v mieste trvalého bydliska, si už na miestnom úrade vyzdvi-
hujú voličské preukazy. „Na požiadanie ich vystavíme najneskôr 20. januára 2023 do 12.00 
hodiny. Po voličský preukaz si treba prísť osobne na miestny úrad,“ spresnila Ingrid Zaťková. 

-jm-

OPRAVY KOMUNIKÁCIÍ 
Devínska Nová Ves sa stáva krajšou a bezpečnejšou aj vďaka opravám miestnych komuni-
kácií. V roku 2022 sa podarilo opraviť 6 chodníkov a 2 cesty. Pod štyri opravy chodníkov 
sa podpísal miestny podnik DENOVA. Stavebné úpravy na  Istrijskej a pri vodnej nádrži 
zrealizovala spoločnosť MBM-GROUP. Náklady na opravy chodníkov predstavovali spolu 
vyše 439-tisíc eur. Aj zhotoviteľom opravy miestnej cesty Na kaštieli bola spoločnosť MBM- 
-GROUP a cestu na Bystrickej ulici vynovila spoločnosť Strabag. Náklady na obe tieto opra-
vy vyšli na takmer 315-tisíc eur. 

Miestne komunikácie – chodníky
• Oprava povrchu lávky pri vodnej nádrži na Mlynskej ulici
• Oprava povrchu chodníka na  Delenej ulici vrátane vjazdov v  úseku od  Charkovskej 

po Kosatcovú (nepárne čísla)
• Stavebné úpravy chodníka na Novoveskej ulici vrátane vjazdov v úseku od ulice Na Grbe 

po Ulicu Leopolda Jablonku (nepárne čísla)
• Stavebné úpravy povrchu chodníka na Podhorskej ulici v úseku pred rodinnými domami    

č. 5, 7, 9 a na Pieskovcovej ulici v úseku od rodinného domu č. 16 po križovatku s Eisne-
rovou ulicou

• Stavebné úpravy ľavej strany chodníka na Ulici 1. mája
• Stavebné úpravy chodníka na Istrijskej ulici v smere od Mýtnice po Námestie 6. apríla 

Miestne komunikácie – cesty
• Oprava miestnej cesty III. triedy na ulici Na kaštieli 
• Oprava miestnej cesty III. triedy na Bystrickej ulici 

-jm-
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Nádhernou odmenou za výstup 
až k oblakom bol výhľad 

z veže na Devínskej Kobyle 
a gajdovanie Rasťa Šimkoviča

B ol posledný deň roku 2022. Normálne by mal pod nohami vŕ-
zgať sneh a v nose štípať studený vzduch, ale bolo také teplo, až 
sa zdalo, že medzi stromami na Devínskej Kobyle budú už rásť 

snežienky. Nie jahody, to by bola iná rozprávka... Hore kopcom sa vybra-
lo 140 silvestrovsky naladených ľudí. Stúpali na vrchol vyše 500-metrovej 
Devínskej Kobyly, aby dali starému roku zbohom, tak ako sa to v Devín-
skej robí už 40 rokov. Po deviatykrát zorganizovali podujatie spoločne 
Istra Centrum a Turistický klub AŠK Inter Bratislava. „Čím viac dobrých 
ľudí je spolu, tým lepšie sa šliape, a to nielen na Kobylu, ale aj na kopce 
v Tatrách a v Alpách,“ povedal predseda turistického klubu Peter Kolega  
a riaditeľ Istra Centra Rastislav Šimkovič potvrdil, že hoci bolo v minu-
losti stretávanie ľudí úplne prirodzené, dnes treba združovanie komu-
nity podporovať. „Samotnému sa človeku ťažko prebíja. Ľudia musia byť 
spolu, odovzdávať si energiu, aby niečo dokázali.“

Na devínskonovoveskú akciu prišli aj Bratislavčania z iných mestských 
častí. Anka sa bála, aké to bude, keď nikoho nepozná, ale nakoniec bola 
nadšená. Marcela povedala, že takéto udalosti znamenajú pre ňu nádej, 
že na  svete stále žijú dobrí ľudia. „Potrebujeme sa, aby sme sa podelili 
o starosti aj radosti,“ potvrdil konštruktívny Tóno, ktorý žiaden problém 
neodkladá na neskôr. Peter vyniesol na Kobylu „hrozný život roka 2022, 
taký, aký ho zabezpečila vláda.“ Keď vyšla hore Janka, tak skonštatovala, 
že život býva ťažší ako výstup na Kobylu, ale vďaka rodine a priateľom 
sa dá prekonať každá prekážka. Život je kľukatý, raz ideme hore, raz na-
dol. „Cesta je dôležitá, ale dôležité je dôjsť aj na jej koniec. Bez dokončenej 
práce to nie je to pravé orechové,“ uzavrel lesné silvestrovské filozofovanie 
Daniel.

Výstup na  Kobylu dokončili všetci. Rasťo Šimkovič vytiahol gajdy 
a zanôtil. Kontroval mu štekot psov, a tak sa na vrchole Kobyly zrodila 
na záver roka dokonalá slovenská idyla plná objatí a novoročných prianí.

Jana Martanovičová

HORE AJ DOLU
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ČO JE NOVÉ V DEVÍNSKEJ

Býva dobrým zvykom pri-
hovoriť sa vám na  začiat-
ku nového roka a  popriať 
si navzájom pevné zdravie, 
silné nervy, vytrvalú radosť 
zo života, chuť do  jedla a  tie 

ostatné „kecy“, bez ktorých, ak by nezazneli 
z Hradu, by bol začiatok roka všedný a stratil 
by dôstojnosť, aká mu právom náleží.

A  tak sa vám prihováram z  Hradu 
so  vztýčenou štandardou! Nie som kráľ, 
monarcha, ba ani prezident, som obyčajný 
Tonko Padych, bývalý železničiar, človek mi-
lión, ale mám Hrad, ktorý je starší ako celá 
samostatná Slovenská republika, čiže ide 
o historické panovnícke sídlo, ktoré by urči-
te ocenil aj Milouš Zeman. V mojom Hrade 

vládne vzácna harmónia: žijú v ňom muchy, 
mravce, ba aj iný hmyz, vtáčiky si tam robia 
hniezda a drzé potulné mačky si na ne brúsia 
zuby. Čo narobíte? Taký je už život. Hradná 
stráž všetko neustráži. Dovnútra sa zmestia 
akurát tak dve malé deti a  deťom nemožno 
predsa nič zazlievať. Buďme radi, že Hrad 
si žije, každým rokom rastie a  prekvitá. Aj 
vám, drahí spoluobčania, prajem, aby ste to 
napriek okolnostiam doby, v  ktorej žijeme, 
nevzdávali. Aby ste žili, rástli a  prekvita-
li. A nebojte sa: Hrad vás stráži, všetko vidí 
a každému rozumie. Moja žena práve preha-
dzuje na panvici palacinky a ich vôňa sa nesie 
k vám. Takže všetko je tak, ako má byť. Na jar 
Hrad opäť zakvitne, bude rásť a ja so synom 
zoberiem nožnice a trochu mu pristrihneme 

ofinu... Buckingham, Versailles či parlament 
v Pešti môžu iba potichu závidieť, ako život 
fičí v mojom Hrade a podhradí. Žiadni pod-
daní, iba ctení občania po ňom v úcte hádžu 
pohľadmi, nepanuje tu žiadna závisť či nená-
visť. Hrad nedisponuje armádou, je mierový 
a  patrí takpovediac všetkým. Panuje v  ňom 
len dobrá nálada. Občas ho pohnojím, po-
lejem v  horúcich letách vodou. A  vysielam 
z  neho myšlienkovou poštou depeše. Aby 
ľuďom nešibalo s vojnami, aby sa mali radi, 
aby jedli palacinky, aby deti poslúchali rodi-
čov a politici sa nehádali. Lebo toto všetko je 
dôležité. Žijeme len raz a v porovnaní s več-
nosťou tak krátko. Načo si to kaziť? Pozývam 
vás na tie palacinky!

Hradný pán
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ČO JE NOVÉ V DEVÍNSKEJ

o kariérny stupienok vyššie a dostal ponuku obsadiť aj 
s rodinou železničiarsky domček pri marcheggských 
mostoch. Rok 1935. Števko má šesť a  do  školy cho-
dieva do  Stupavy, ako inak, vláčikom. Je to život 
na  samote, jediný dotyk so  svetom zabezpečujú su-
sedia Preisingerovci s  piatimi deťmi, ale najmä ra-
chotiace vlaky. Keď sa u nich objavia českí četníci, je 
jasné, že čochvíľa okolo prejde vyparádený vagón s T. 
G. Masarykom a jeho synom Janom smerujúci z Pra-
hy do letného prezidentského sídla v Topoľčiankach. 
A keď sa stráže na výhybkách zmnohonásobia, bude 
vedľa ich domčeka jachať sám veľký Haile Selassie, 
etiópsky cisár, cez Marchegg na  mierové rokovania 
do Ženevy. 

Začiatky vnímania sveta a  súvislostí s  dejinnými 
udalosťami pripomína v  živote onoho chlapca kul-
tový román Čingiza Ajtmatova Deň dlhší ako ľudský 
vek. Aj tam na  opustenej staničke Burkovo, kdesi 
v  kazašskej stepi, prinášali správy o  svete iba vlaky. 
Naverbovaní vojaci do vojny, rakvy s vojakmi z voj-
ny... Zavše sa zdá, že by bolo možno lepšie nasadnúť 
do niektorého z tých vlakov a odjachať do iného sveta, 
bezpečnejšieho a  krajšieho, hmm... len je otázka, či 
jestvuje taký svet a ak áno, vedú doň aj koľajnice? 

Sedemročného Števka prekvapia inžinieri. V  tri-
dsiatom šiestom sa ich motajú okolo ich domu de-

Život je ako jazda vlakom. V prvom vagóne sa na
rodíte a posledný vás odvezie na večnosť. A z kaž
dého okna nespočetne hrkotajúcich vozňov vidíte 
iné výjavy sveta. V jednom je dobro, v druhom zlo, 
smútok a strach, láska a radosť. A vy pochopíte, že 
nič nie je premárnené a zbytočné, že všetko do seba 
harmonicky zapadá, lebo práve taký je život. Ako 
láska: aj ona vidí veci, aké sú, a necháva ich takými, 
aké sú...

Kov o kov. Kolesá vlakov sa na tiahnucich sa zákrutách pritlačia zboku na ko-
ľajnice a trať vtedy zastoná. Ten zvuk je večný, prichádza ako refrén a napĺ-
ňa predstavy malého chlapca o presnosti a  rytme. Ak ste dieťa a vyrastáte 
v strážnom železničiarskom domci v trojuholníkovom zovretí tratí, začnete 
spoznávať svet podľa sluchu. Deň sa vám rozdelí podľa akustickej škály: ráno 
prechádza okolo služobná drezina z Lamača do Marcheggu, po nej hrmoce 
nákladiak z Brna do Bratislavy, vystrieda ho Balt Orient a zanedlho prefr-
čí marcheggský rýchlik – podľa vlakov si možno nastaviť presný čas. Števo 
Horský žije v tomto lomoze a staccato kolies o spoje koľajníc sa mu dostane 
do krvi. Otec, traťový majster zo stanice Devínska Nová Ves, totiž postúpil 

Štefan Horský v  izbe  
strážneho železničiarskeho 
domu, kde prežil detstvo
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siatky a vymeriavajú miesta pre stavbu bun-
krov. Jeho otec iba mávne rukou: „Nič z toho 
nebude, z  tých betónových pevností sa nikdy 
nevystrelí...“ Aká prozreteľnosť! Hitler anek-
tuje Rakúsko, kde ho vítajú ako oslobodite-
ľa, a  po  mníchovskom diktáte si okrem Su-
det oddrapí aj bratislavskú Petržalku a obec 
Devín. A  okolo železničiarskych domčekov 
sa začnú obšmietať mundúry wehrmachtu. 
Strážia mosty a  výhybky. Všetko sa pritom 
odohráva vo zvuku vlakov. Inak znela ich 
veselá melódia pred vojnou a  ťažko wagne-
rovsky burácali koľaje pod transportnými 
vlakmi naloženými muníciou smerujúci-
mi do Poľska a na Spiš. Na vagónoch Nemci 
do  pol pása povyzliekaní a  spievajúci Lilly 
Marlen. „A  predstavte si, nôtili po  nemecky 
pieseň Škoda lásky,“ chytá sa za  hlavu dnes 
93-ročný Štefan Horský a  vzápätí si spo-
menie, že s  rovnakou piesňou vyrukovali aj 
Američania pri Plzni tvrdiac, že patrí im. „To 
sa musel Jaromír Vejvoda, autor piesne, veľmi 
čudovať,“ usmieva sa pamätník pri spomien-
ke na búrlivé chvíle zašlých čias.

A  ten smiech pokračuje aj cez priepasť 
desaťročí, keď sa deväťdesiatnika Horského 

spýtal lekár na tajomstvo jeho dlhého života. 
„Do vojenčiny som pil len kozie mlieko, jedol 
pečené králiky, zeleninu a  každú nedeľu sme 
mali rybu z Moravy.“ 

V každom okamihu života sa Števo akoby 
viezol vo vlaku. Sú ako jedna bytosť, neko-
nečný had hrmotajúcich vagónov a v interiéri 
každého z nich je iný úlomok z  jeho života. 
V tridsiatom ôsmom s deťmi Preisingerovcov 
kričia z  mosta do  susednej krajiny riekan-
ku: „Ako ti je Rakúsko?“ A  aj si odpovedia: 
„Úúúzko!“

Je krátko po  anexii a  Hitler sa chystá 
na  ďalšie obludné výboje. To ale deti zatiaľ 
nevedia. V  inom záblesku spomienok sú 
svedkami lazaretných vlakov privážajúcich 
ranených Nemcov z východného frontu. Už 
nespievajú Škoda lásky, sú ofačovaní, na no-
sidlách, často bez rúk a  bez nôh... Plné vla-
ky duchov trasú sa po trati a nad nimi nálety 
spojeneckých bombardovacích zväzov. 

Po vojne nastúpi Števo na obchodnú aka-
démiu a po nej v štyridsiatom ôsmom obsadí 
miesto účtovníka v hypotekárnej banke. Ale 
čísla ho veľmi nebavia, vo vlakoch pričuchol 
k  inému životu. Z  rozprávania cestujúcich 

či traťových robotníkov voňajúcich olejom 
počul príbehy, ktoré v ňom prebúdzali chuť 
stať sa tiež rozprávačom. Definitívne roz-
hodnutie padne až na vojenčine, keď do po-
sádky v  Klatovách nastúpi v  roku 1952 bý-
valý redaktor Československého rozhlasu 
Rudo Gallo a otvorí Horskému nové obzory. 
„Vravím mu: ‚Banka je pre mňa oblbovačka, 
nebaví ma, rád by som prinášal ľuďom in-
formácie, obohacoval ich novým poznaním‘.“ 
Redaktor vtedy ožil a navrhol riešenie. Nech 
Števo napíše do rozhlasu list so žiadosťou zú-
častniť sa na  prijímacom konkurze. A  je to 
tu. Rampy sa dvíhajú a výhybky prehadzujú 
život na  lepšie koľaje. Števa prijmú na  listo-
vé oddelenie. Bola to éra rádiofikácie, každý 
nosil pod pazuchou tranzistorák, Tesla chrlila 
tisícky prijímačov. A každý vypisoval do roz-
hlasu témy, tipy a  sťažnosti až z  toho hlava 
išla prasknúť. Zavŕzga ďalšia výhybka: Števa 
presunú na  spravodajské oddelenie. Všimli 
si totiž, že mladík zásobuje vysielanie zaují-
mavými informáciami a treba mu dať šancu. 
Dnes si spomína na nedávno zosnulého kráľa 
futbalu Pelého a cituje leitmotív jeho života: 
„Úspech nie je náhoda. Je to tvrdá práca, obeť, 
vytrvalosť a zo všetkého najviac láska. Láska 
k  tomu, čo robíte alebo sa učíte robiť,“ dodá 
v pokore rokmi zmúdrený muž a uchlipne si 
z kávy. 

Lenže aj úspech zvykne naraziť do  steny 
z panciera. Oceľové nárazníky ho vedia roz-
drviť na prach a roky úsilia a lásky prevalcuje 
amorálna doba, voči ktorej je človek bezmoc-
ný. Okupácia v šesťdesiatom ôsmom vedúce-
ho redaktora Dobrého rána zaskočí. Tanky 
na uliciach, streľba do civilistov, Brežnevova 
vôľa presadzovaná hrubou silou pomätenej 
ideológie. Horský musí utiecť z budovy roz-
hlasu, zoberie tím najbližších spolupracov-
níkov, dohodne spojárov a  ilegálne vysielajú 
z úkrytu na Vajnorskej ulici. „Verili sme Dub-
čekovi, Svobodovi a  celej proreformnej vláde 
Československa, vpád vojsk sme vnímali ako 
zradu,“ povzdychne si boľavo ako Heming-
wayov starec, ktorému žraloci práve prehltli 
posledné sústo ulovenej ryby. „Jasné, že náš 
tajný vysielač čoskoro odhalili a  bol z  toho 
poprask. V  rokoch normalizácie ma upratali 
do  metodického kabinetu rozhlasu a  stratil 
som kontakt s aktívnou novinárčinou.“

Život je ako jazda vo vlaku. Nikdy nevieš, 
čo sa na  trati prihodí, ktoré výhybky ti pre-
hodí osud alebo náhoda, a kam sa napokon 
dovezieš. Možno nejestvujú ciele, sú iba cesty. 
A na nich svetielka našich spomienok.

Juraj Mravec
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Aká bola vaša cesta k herectvu? Máte v ro-
dine príbuzných, ktorí vás na  hereckú ka-
riérnu dráhu navádzali, alebo ste si cestičku 
vychodili sám?
Áno, skutočne som taká biela čierna ovca 
v rodine v tomto ohľade – herectvu sa neve-
nuje nikto z mojej rodiny a asi sa mu ani nik-
to neplánuje v  blízkej dobe venovať. Pôvod-
ne som 6 rokov študoval balet na tanečnom 
konzervatóriu, účinkoval som aj v predstave-
niach Slovenského národného divadla, ako 
napríklad Luskáčik, Bajadéra, Spiaca krásavi-
ca a iné, kde sme vystupovali ako poslucháči. 
Už vtedy som však pochopil, že pri tanci by 
sa asi nemalo rozprávať. 😊 Lenže ja rozprá-
vam rád, a preto aj neskôr nasledoval prestup 
na cirkevné konzervatórium, kde som absol-
voval štúdium herectva. 

Spýtam sa úprimne, nie je vám spätne po ro-
koch ľúto rozlúčky s baletom?
Pred niekoľkými dňami ma pozvali na balet-
né predstavenie bývalí spolužiaci, ktorí ako 

úspešní tanečníci pôsobia na  popredných 
svetových baletných scénach: primabalerí-
na v newyorskom balete alebo sólisti baletu 
Národného divadla. Premiéru som si veľmi 
užíval a bol som na všetkých hrdý, ale neza-
žíval som pocity nejakej nostalgie. Myslím si, 
že som správne vybočil na tú hereckú dráhu 
vo veku 15 – 16 rokov. Pri herectve mi tanec 
poslúžil ako veľké plus. Bola to celkom tvrdá 
škola, ktorú sme absolvovali s pedagogičkou 
z Arménska. 

Aké sú úskalia v  oblasti herectva? Ako sa 
presadiť?
90 % je šťastie a iba 10 % talent. Také je rozlo-
ženie určujúcich faktorov úspechu pre herca 
nielen na  Slovensku. Ja som ešte ako mladý 
herec pomerne rýchlo prišiel o ilúzie a veľké 
herecké ideály. Dostával som a stále aj občas 
dostávam ponuky do  rôznych slovenských 
seriálov, ale úplne ma neoslovilo účinkova-
nie v nich. Viem si predstaviť, že keby prišla 
ponuka na historickú, dobovú rolu, tak tej by 

som asi neodolal, lebo história ma skutočne 
veľmi zaujíma, špeciálne obdobie 30., 40. ro-
kov, obzvlášť v Anglicku. 

Ako spoznáme v mladej osôbke talent, resp. 
určitú predispozíciu na herectvo?
U mňa sa to prejavovalo najmä snahou upútať 
pozornosť a obľubou v slove. Talent takýchto 
detí odporúčam podporiť ich prihlásením 
do  dramatického krúžku, dnes ich je všade 
dostatok. Je dobré, keď nedochádza k tlmeniu 
vlôh, ktoré sa ako vlohy nemusia na prvý po-
hľad ani zdať. Treba nechať dieťa realizovať sa 
v aktivitách, ktoré sú preň najprirodzenejšie. 
Mal som možnosť sledovať rozdiely v prístu-
pe ako bývalý vyučujúci na ZUŠ-ke v centre 
mesta.

Majú sa deti na Slovensku ako dostať k he-
rectvu?
Na  Slovensku panuje veľká a  viditeľná ne-
rovnováha medzi podporou športových 
a umeleckých, resp. kultúrnych aktivít u detí. 

Jakub Abrahám, herecká osobnosť, ktorá si od baletu našla a vydláždila 
cestu k herectvu, etikete a k britskej kráľovskej rodine

Cinohra  
tak, ako ju máte radi... 
ˇ
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Fyzické zdravie detí je dôležité, ale umelecké 
aktivity zohrávajú dôležitú úlohu v  ich du-
ševnej rovnováhe. Devínska Nová Ves má to 
šťastie, že ZUŠ-ka tu funguje veľmi dobre už 
desiatky rokov. Ja sám som chodieval na dra-
matický odbor. 

Keď sa rozprávame o  Devínskej Novej Vsi, 
aké má u nás kultúra, divadlo zázemie?
Devínska Nová Ves je tak trošku samostatný 
svet v meste. Má to svoje úskalia v tom, že aj 
keď majú diváci priestor (Istra Centrum – 
poznámka redakcie), edukačné a klubové zá-
zemie, tak divadelné predstavenia nedokážu 
pritiahnuť obecenstvo v takom veľkom počte. 
Diváci majú predstavenia na  profesionálnej 
úrovni za skutočné symbolické vstupné pria-
mo pod nosom a  napriek tomu na  ne príde 
len málo ľudí. Aj preto máme v Devínskej iba 
premiérové publikum, lebo na reprízy by už 
neprišlo veľa ľudí. V  centre mesta (Divadlo 
L+S, Malá scéna...), kde vystupujeme, sú vstu-
penky na naše divadelné predstavenie násob-
ne drahšie a  máme opakovane vypredanú 
sálu. 

Ako ste sa dostali k založeniu Činoherného 
klubu Bratislava a  aké je jeho prepojenie 
na Devínsku Novú Ves?
Činoherný klub sme založili spolu s kolegom 
Tomášom Lamošom a  Zuzkou Chudějo-
vou, s ktorou sme sa spoznali práve na ZUŠ. 
V roku 2011 sme sa rozhodli založiť si svoju 
divadelnú platformu. Oslavy 10. výročia sa 
presúvali kvôli pandémii covidu, ale napokon 
sme našu galapárty mali v  decembri. Hlav-
nou myšlienkou založenia klubu bolo: Keď 
nás nikto neobsadí, tak sa obsadíme sami. Ja 
sám som bol vtedy ešte študentom herectva, 
takže som to bral aj ako javiskovú prax. V za-
čiatkoch sme boli poloprofesionálny súbor, 
lebo sme mali aj ochotníckych členov, a ne-
skôr sme sa stali tzv. agentúrnym divadlom, 
s  ktorým chodievame hosťovať do  rôznych 
kultúrnych zariadení. Od roku 2015 sme už 
profesionálnym telesom, aktuálne s 11 úžas-
nými hercami. 

Akému druhu divadelných predstavení sa 
v klube venujete?
Robíme klasickú činohru – bláznivé autorské 
komédie a  tragikomédie, ktoré píše naša re-
žisérka a umelecká šéfka Katka Želinská. Sú 
to predstavenia pre diváka, ktorý sa na nich 
schuti zasmeje, ale zároveň si z predstavenia 
odnesie aj zamyslenie, ktoré je ukryté v kaž-
dom z našich titulov. O to nám v našom di-
vadle ide, má aj podprahovo edukovať, nie 
iba zabávať. Preto aj naším mottom je Čino-
hra tak, ako ju máte radi...

Je ťažké finančne utiahnuť profesionálny 
 Činoherný klub? 

Fungujeme vďaka dotáciám, grantom a fon-
dom – Nadácia SPP, mestská časť DNV atď. 
Dotácie sú však, žiaľ, nízke oproti financiám 
potrebným na  vybavenie inscenácie, cestov-
ným nákladom hercov, v  pomere s  tým, čo 
stoja rekvizity, kostýmy, kulisy a  vôbec celá 
divadelná produkcia. Preto nám veľmi po-
máhajú 2 % z daní, ktoré sa nám ľudia roz-
hodnú venovať. 

Čomu sa osobne venujete okrem herectva? 
Dlhé roky som dabingovým hercom, už to 
bude takmer 20 rokov. Okrem toho sa na-
plno venujem spoločenskej etikete, ktorú aj 
vyučujem na univerzite. Ja som veľký monar-
chista a mojou srdcovou záležitosťou je naj-
mä kráľovská etiketa, venujem sa tiež dianiu 
v  európskych kráľovských rodinách, najmä 
v  tej britskej. Absolvoval som rôzne kurzy 
a  školenia, naposledy to bolo v  New Yorku. 
Vzdelával som sa aj u  bývalého komorníka 
kráľa Charlesa. 

Toto o vás určite mnohí netušia – je to veľmi 
zaujímavé. Mali ste zrejme plné ruky práce 
s komentovaním nedávnej smutnej udalosti 
v britskej kráľovskej rodine. 
Vidíte, a paradoxne som známy z obrazoviek 
skôr ako kráľovský komentátor a  odborník 
na  etiketu než ako herec 😊. Áno, komen-
toval som v  televízii aj poslednú rozlúčku 
s kráľovnou, a bol som sa jej aj osobne poklo-
niť v Londýne, čo bolo spojené s 15-hodino-
vým čakaním v rade. Kráľovná Alžbeta bola 
pre mňa najväčšou inšpiráciou, symbolom 
a osobnosťou, aká tu už nebude. Som súčas-
ne veľkým fanúšikom aj jej syna, lebo nikto 
nebol lepšie pripravený na úlohu panovníka 
ako práve on. 

Aké sú ďalšie divadelné plány Činoherného 
klubu?
Diváci sa môžu opäť tešiť na našu poslednú 
komédiu Srdečne vás vítame, ktorej reprízy 
aktuálne pripravujeme. V  novom roku sa 
pustíme do  novej autorskej hry, všetko ale 
opäť závisí od  výšky podpory, akú dostane-
me. Uvedomujeme si, že náš divák potrebuje 
odľahčenie a zveličenie, no snažíme sa aj kaž-
dou novou komédiou nastavovať dobe a spo-
ločnosti zrkadlo. 

 Jana Vedejová

Zosnulá britská 
kráľovná Alžbeta 
bola pre herca 
Jakuba Abraháma 
veľkou 
inšpiráciou



Nemôže si sadnúť. Stojí v  miernom 
predklone nad hrubou knihou v červe
nej koži a píše. Inak to nejde, veď kniha 
je veľká, tučná, papier je hrubý a pís
mená musia byť poukladané pedantne 
a úhľadne do viet, ktoré vydajú svedec
tvo o všetkom výnimočnom v uliciach, 
úradoch, domácnostiach i v okolitých 
kopcoch Devínskej Novej Vsi. Vý
znamné udalosti roka zaznamená
va Vladimír Dobrík. Kronikárom 
Devínskej Novej Vsi je desať rokov.  

Čo si myslíte, koľko strán v kronike zaberie 
jeden rok? Asi dvadsať. A čo si myslíte, čo bolo 
najdôležitejšie v roku 2022? „Nech na to idem 
zľava, sprava, tak najdôležitejšou udalosťou 
minulého roku boli komunálne voľby,“ odpo-
vie kronikár, ktorý chodí po svete pozorujúc 
všedný, len tak plynúci život. Fascinuje ho 
jeho dynamika a krása. „Vidím veci, ktoré si 
možno iní nevšimnú. Iste ma poznačila profe-
sia redaktora,“ uvažuje Vladimír Dobrík. Ne-
ustále si zapisuje zaujímavé myšlienky, odkla-

dá materiály, listy, štatistiky, je v pravidelnom 
kontakte s ľuďmi zo spolkov, zväzov, z orga-
nizácií, inštitúcií. Za rok je z tých informácií 
poriadna kopa. „To najdôležitejšie začne z tej 
kôpky vyskakovať samo.“ Kronikár usudzu-
je, že rok 2022 bol významný pre ukončenie 
rekonštrukcie klubu dôchodcov či pre jubileá 
výnimočných súborov – Rosice a  Grbarčie-
ty, lebo „pre kroniku aj Devínsku je dôležitá 
existencia chorvátskej kultúrnej menšiny.“ 
Za hodnú zápisu považuje aj zmenu na poste 
predsedu Jednoty dôchodcov, ktorým sa stal 
činorodý Miroslav Jablonický. Na  stránky 
kroniky by sa mali určite dostať majstrovské 
výkony našich športovcov – boxerky Tamary 
Kubalovej, mažoretiek Tabity Natálie Žáčik 
Jendruchovej a Niny Nerádovej či tanečníkov 
Seana Bačiaka a  Veroniky Vilemovej. Bude 
tam aj taká zaujímavosť, akou bolo vytvore-
nie scenára k  filmu o  slovenskom opernom 
spevákovi Petrovi Dvorskom. „Peter Dvor-
ský je fenomén v  oblasti kultúry, s  nikým sa 
nedá porovnať. To, že sa na vytvorenie scenára 
podujal Marián Turner, bývalý riaditeľ Lúčni-
ce a dnes riaditeľ Slovenskej filharmónie, po-

kladám za veľmi dôležité a som hrdý, že je od-
tiaľto, a preto to chcem v kronike spomenúť.“ 

Devínska Nová Ves bola a je plná význam-
ných osobností, ktorých dielo presiahlo hra-
nice nášho chotára. Vladimír Dobrík okamži-
te spomenie svojich predchodcov kronikárov 
– doktora Dvorského, Viliama Pokorného či 
Petra Kruga. Nezabudne ani na  archivára, 
historika Jozefa Klačku, „jedinečného skrom-
ného človeka, osobnosť, ktorú si všetci vážime 
a  máme radi, človeka, ktorý je požehnaním 
pre Devínsku.“ Jozef Klačka bol Vladimírovi 
Dobríkovi v  jeho kronikárskych začiatkoch 
veľkou oporou. „Keď som začínal, nazbieral 
som toho materiálu veľmi veľa. Pozerám sa, 
ježišmária, veď to je hrozne veľa strán, to ne-
môže ísť všetko do kroniky. Jožko ma usmernil. 
Poradil mi, čo dávať a čo vynechať.“ Je kronika 
prežitok? Možno sa niekto pýta, načo rukou 
zapisovať udalosti, ktoré sa dajú vyhľadať on-
line. Kronikár Dobrík si myslí, že dokumenty 
písané rukou sú jedinečnými dielami s  pri-
danou umeleckou hodnotou a  potvrdzuje, 
že naozaj sa v nich nájde niečo, čo nikde inde 
nie je, tak ako príbeh zakladateľa Rosice Fin-
ka Besedu. „Navštívil som ho, keď mal deväť-
desiatku. Porozprával mi, ako mu olympionik 
Emil Zátopek ovplyvnil život, keď bol na vojne 
v  susednom Česku, ako mu vštepil presnosť, 
dochvíľnosť a  pedantnosť.“ Fino Beseda už 
nežije, ani mnoho iných osobností pochádza-
júcich z  Devínskej Novej Vsi, ktorých život 
popísal nejednu stranu devínskonovoveskej 
kroniky, či už to boli významní predstavitelia 
chorvátskeho etnika na  Slovensku Juraj 
Cvečko, Viliam Pokorný, alebo Anton a Žofia 
Ročekovci, ktorí získali ocenenie Spravodlivý 
medzi národmi za záchranu židovského diev-
čaťa, učiteľka Júlia Zúbková, literárny vedec 
Pavol Števček, futbaloví funkcionári Roček 
a Štánsky a mnohí ďalší.

Vladimír Dobrík sa stal kronikárom 
v  roku 2012. V  historických zväzkoch chý-
balo vtedy 17 rokov zápisov. Zaviazal sa, že 
udalosti medzi rokmi 1995 a  2012 dopíše. 
Dopísal. „Rád by som sa poďakoval všetkým 
ochotným ľuďom, ktorí k tomu prispeli. Jedno-
duché to nebolo, ale podarilo sa. Kronika je už 
moje dieťa. Vždy mám obavu, aby sa jej niečo 
nestalo, ale kým je na miestnom úrade obrov-
ská profesionálka Ingrid Zaťková, ktorá má 
kroniku vo svojom referáte, tak mám istotu, že 
je v poriadku.“ 

Viete o tom, že kroniku si môžete prísť pre-
listovať aj vy? Sprístupňuje sa v týždni, ktorý 
sa začína piatym pondelkom od Veľkej noci. 
Budete si musieť natiahnuť biele rukavičky. 
Biele strany plné histórie za to stoja.

Jana Martanovičová

10 01/2023VÝNIMOČNÁ KNIHA

Co by ste vpísali do kroniky?ˇ
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ČO JE NOVÉ V DEVÍNSKEJ

Marcela Kramplová nerozmýšľa 
o tom, či robí niečo pre deti, alebo 
pre spoločnosť. Robí to, čo ju baví,  

a je s ľuďmi, s ktorými je šťastná.

S  tehotenským bruškom sa prechádzala 
po sídlisku v Devínskej Novej Vsi. Na scho-
doch pred panelákmi posedávali mamič-
ky, na  chodníkoch sa hrali ich deti. Čakala 
Natálku, svoju prvorodenú. Vedela, že keď 
príde malá na svet, ona tri roky na zadku se-
dieť nebude. V  roku 2005 už jednou rukou 
tlačila kočík a druhou rozdávala letáky ma-
mičkám. Začali sa rozbiehať materské cen-
trá a  Marcela Kramplová sa rozhodla jedno 
také v  Devínskej založiť. Vedela naisto, že 
do štátnych škôl sa nevráti. „Prekážal mi celý 
systém. Dehonestovali ma za môj štýl učenia, 
ktorý dnes nazývame moderným. Pýtali sa 
ma, kedy už začnem učiť školským spôsobom.“  
Marcelin svet sa skladá z detí, ich maminiek 
a  z obrovského množstva pohybu. 25 rokov 
praxe jej potvrdilo, že keď sa deti hýbu, skáču, 
točia, šmýkajú, ich mozog ide na plné obrátky 
– majú veľa práce so sústredením a koordiná-
ciou. Pohyb ich učí prekonávať prekážky, skú-
šajú, čo dokážu, musia si vedieť poradiť a na-
učia sa odhadnúť svoje sily a hranice vlastnej 
bezpečnosti. „Dnes sa maminky zameriavajú 
viac na to, aby deti poznali písmenká, farby, 

vedeli spočítavať, odčítavať a  čítať skôr, ako 
pôjdu do školy. Myslím si, že je to také ume-
lé vytváranie inteligencie. Mozog aj logické 
myslenie sa prirodzene rozvíjajú pohybom.“ 
Maminy to mali kedysi ľahšie, nemuseli rie-
šiť obrovský tlak sociálnych sietí. „To je veľký 
masaker – správna strava, správne oblečenie, 
správne cvičenie... Niektoré sú stratené. Keby 
sa vypli zo siete, tak to prirodzené, čo v nich je, 
by sa dostalo na povrch. Rodíme sa ako mamy, 
videli sme naše mamy, máme to odpozorova-
né.“ Spokojné mamy sú pre deti najdôležitej-
šie. Keď sú mamy v nepohode, nevyspaté, zle 
naladené, tak má Marcela v  telocvični deti, 
ktoré sú poriadne mimo a veru dlho im trvá, 
kým sa uvoľnia. Pupočná šnúra funguje me-
dzi deťmi a mamami dlho – deti veľmi citlivo 
vnímajú, čo sa deje, preberajú ich energiu, 
spôsoby aj správanie. „Až 70  % z  toho, čo 
robíme, odpozorujú, len 30 % tvorí genetika. 
Stretla som sa s tým, že úplne zdravé dieťa krí-
va, lebo jeho mama kríva pre operovaný kĺb 
a  kratšiu nohu. Iné zasa nepoužívalo jednu 
ruku, lebo jeho maminka má iba jednu ruku.“  
Hovorí sa, že čo dáš dieťaťu do  6 rokov, to 

mu zostane na celý život. Deti by mali dostať 
veľa príležitostí vyskúšať si, čo najviac vecí, 
čo najviac zručností. „Ak dieťa objaví veci, 
ktoré ho bavia a začne ich rozvíjať – nech je 
to čokoľvek –, bude v  živote šťastné,“ hovorí 
Marcela Kramplová a  babám odkazuje, že 
úplne všetko spolu s deťmi robiť nemusia, aj 
keď im to sociálne siete odporúčajú. „Stretni-
te sa s kamoškami, vypite si kávu a deti nech 
sa spolu hrajú. Na rozvoj potrebujú nielen po-
hyb, ale aj rovesníkov – sú vo vlastnom svete 
a vedia si odovzdať, čo práve prežívajú. A keď 
máte doma kamarátku, tak dieťaťu ukážete aj 
to, aké dôležité sú vzťahy. Fakt sa nesnažme 
byť dokonalé. Veď sa to ani nedá. A nakoniec, 
načo?“ 

Jana Martanovičová
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Zažila lazy, kone, kravy a veľa lásky na Morave, neďaleko Vsetína, odkiaľ pochá
dza. Keď mala sedem rokov, dostala od babičky knižku Cvičíme s riekankami. 
Dodnes tú knihu má... akoby predurčila celý jej život. Marcela Kramplová, kto
rú každý volá Macka, snívala odmalička o tom, že raz bude mať vlastnú škôlku. 
Mladým mamám odporúča, aby sa vykašľali na sociálne siete a počúvali svoje 
materinské inštinkty. 

1101/2023 JEDNA Z NÁS

Zivot
ako telocvicna
ˇ

ˇˇ



ČO JE NOVÉ V DEVÍNSKEJ

Po  dvoch covidových rokoch mohol Devínskonovoveš
ťanom svojím vystúpením opäť spestriť predvianočné 
obdobie Detský folklórny súbor Kobylka. Vianoce s  Ko
bylkou boli síce o  niečo komornejšie, no kvalite poduja
tia to neubralo. Na  pódiu sa predstavili všetky generácie 
aktívnych tanečníkov a predviedli bohatý repertoár detské
ho súboru vrátane vianočného príbehu zostaveného z pas
torál zbierky Prosae Pastorales. Kobylkárov nezastavili 
ani početné absencie, ktoré pribúdali dokonca aj v deň sa
motného vystúpenia.
„Prípravy boli veľmi náročné, keďže nám ich komplikovala aj vysoká 
chorobnosť. Keď večer pred predstavením napíšu dve deti, že sú choré, 
veľa sa už spraviť nedá. Niektoré deti tak museli zvládnuť aj iné veci, 
ako len tie, ktoré boli naučené. Pred vystúpením sme im ale povedali, 
že aj keď sa pomýlia, nič sa nedeje, pretože ak sa budú stále usmievať, 
divák si to nevšimne. Decká sa k  vystúpeniu postavili profesionálne 
a zvládli ho na výbornú. Verím, že sa páčilo aj divákom, myslím si, že 
potlesk veľa naznačil. S odstupom času teda hodnotím nedávne Viano-
ce s Kobylkou pozitívne,“ hovorí riaditeľka DFS Kobylka Ľubica Csor-
naiová. 

To, čo mohli diváci vidieť na javisku, nebol len výsledok dlhodobé-
ho snaženia detí, ale aj ich pedagógov, ktorí sa im systematicky venujú. 
„Práca s deťmi je náročná, no keď ich vidíme na javisku, ako im všetko 
vyjde, ako odtancujú a odspievajú, je aj odmeňujúca. Snažíme sa deti 
učiť hrou, a keď vidíme, že nerozumejú, tak vysvetľujeme do úplných 
detailov. Je naším poslaním decká naučiť nielen prísť na javisko a pohy-
bovať sa podľa pokynov choreografa, ale aby vložili do výkonu aj niečo 
zo seba, aby sa pri tom radovali a nevyzeralo to celé ako na nejakej, 
povedzme spartakiáde,“ vysvetľuje jeden z  pedagógov súboru Lukáš 
Michaleje.  

Ak by ste sa pýtali na pocity z vystúpenia hlavných aktérov – detí, 
odpovede by boli rovnako pozitívne. Napriek tréme či drobným chy-
bičkám v  tanci panovala v  šatni spokojnosť. Najväčšie starosti robi-
li deťom texty a niektorým nové veci, ktoré sa museli rýchlo naučiť. 
Náročné prípravy na vianočné vystúpenie ich vraj bavili, lebo „majú 
super trénerov a je s nimi sranda.“ 

Riaditeľ Istra Centra a dlhoročný folklorista Rastislav Šimkovič si 
úspechy Kobylky vysvetľuje silou komunity, ktorou Devínska Nová 
Ves vyčnieva nad ostatnými mestskými časťami Bratislavy. „Devínska 
mala vždy výhodu v podobe aktívnych tanečníkov a muzikantov, ktorí 
sa tu narodili alebo sa sem prisťahovali. Oddávna sa tu tak zakladalo 
veľa kapiel, hovorím teraz napríklad o dychovkách, no neskôr hlavne 
folklórne súbory či tamburášske zoskupenia. Je úžasné, že na  takom 
malom území vzniklo toľko súborov a zoskupení, ktoré chcú hrať a hra-
jú. V mnohých rodinách sa láska k folklóru a tradíciám dedí z generácie 
na generáciu, ostatne aj dnes sme mohli na javisku vidieť deti detí, ktoré 
v Kobylke pred rokmi začínali.“

 Jana Vedejová
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TRADÍCIE
V sedle Kobylky do radostných chvíl

,

Verejné poďakovanie za dlhoročnú prácu s deťmi. 
Na fotografiii zľava riaditeľka DFS Kobylka Ľubica 

Csornaiová, Marek Máťuš a Anastázia Lacková, 
pedagógovia tanca, a Mária Petrášová, 

pedagogička spevu. 
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POHLADENIA
VĎAKA KAŽDÉMU DARCOVI 
Po štyroch úspešných ročníkoch máme za sebou aj 
piaty ročník milého vianočného projektu LIST JE-
ŽIŠKOVI, ktorý zorganizovala mestská časť Brati-
slava-Devínska Nová Ves v spolupráci s FB skupinou 
Mamičky z  Devínskej Novej Vsi. Rodiny v  núdzi, 
s ktorými je oddelenie služieb občanom miestneho 
úradu počas celého roka v  pravidelnom kontakte, 
napísali list Ježiškovi. Zoznam ich prianí bol potom 
zverejnený a  pravidelne aktualizovaný na  webovej 
stránke mestskej časti www.devinskanovaves.sk. 
„Z  listov Ježiškovi sme sa dozvedeli, čo rodiny pre 
každodenný život najviac potrebujú a čo by potešilo 
ich deti,“ vysvetlili zamestnankyne miestneho úra-
du z oddelenia služieb občanom a dodali, že projekt 
sa pekne rozbehol, hoci pomalšie ako po  iné roky. 
„Devínskonovovešťania nezostali ani tentoraz ľa-
hostajní. Zapojili sa do projektu List Ježiškovi a po-
mohli spraviť krajšie Vianoce sociálne slabším rodi-
nám a rodinám v núdzi, za čo im veľmi ďakujeme.“ 
Hovorí sa, že keď sa má človek lepšie, nemá postaviť 
vyšší plot, ale kúpiť si širší stôl.

To, že mnohé rodiny pochopili zmysel spolupat-
ričnosti, dosvedčil aj piaty ročník projektu List Je-
žiškovi.                                                                        -red.-

KOĽKO LÁSKY  
SA ZMESTILO  
DO KRABICE?

Devínskonovovešťania, ďakujeme! 
Na miestny úrad ste priniesli ne-
uveriteľných 200 krabíc od  to-
pánok, ktoré ste zaplnili nie-
čím sladkým, slaným, teplým, 
mäkkým, voňavým či zábavným. 
Vložili ste do  krabice svoje srdce 
a  čas, vďaka čomu sa mohla De-
vínska Nová Ves aj minulý rok 
úspešne zapojiť do  celoslovenskej 
vianočnej zbierky pre seniorov. 
Miestny úrad odovzdal vaše po-
zdravy lásky starkým v  Dome 
sociálnych služieb Senecio, ale aj 
ďalším seniorom v našej mestskej 
časti. Krabice z Devínskej odišli aj 
babičkám a  deduškom do  iných 
častí Slovenska, veď láska má dve-
re otvorené úplne všade a všetci jej 
radi otvoríme svoju náruč.

                                         -red.- 

Dvadsiateho decembra, keď svetský ošiaľ ná-
kupných predvianočných horúčok dosahoval 
v slovenských hypermarketoch najvyššie ob-
rátky, sa z  Devínskej pohol autobus plný ti-
chej pokory a úcty k tradíciám. 

Členovia základnej organizácie Jednoty 
dôchodcov vycestovali do  baziliky v  Šaštíne 
pripomenúť si nielen posviacku základného 
kameňa stavby baziliky z  roku 1736, ale po-
noriť sa aj do ticha tejto katedrály a naplniť si 
vlastné duše pokojom. 

„Pre našich dôchodcov bola pripravená 
stručná prehliadka baziliky spojená s  krát-
kym výkladom jej histórie,“ hovorí predse-
da základnej organizácie a  rodák zo Šaštína 
Miro Jablonický. „Už počas cesty autobusom 
sa účastníci oboznámili s  históriou mesta 
Šaštín-Stráže, no to najväčšie prekvapenie ich 
čakalo až priamo v  bazilike, kde bohoslužbu 
celebroval náš pán farár A. Kalamen.“ 

Milým prekvapením pre všetkých bolo, keď 
nám rektor baziliky odovzdal Pamätnú listi-
nu Národnej svätyne s pečaťou pri príležitosti 
našej návštevy.

Všetci účastníci tejto návštevy privítali 
možnosť byť spolu a stráviť predvianočný čas 
v  prostredí, ktoré dáva veľký priestor na  za-
myslenie a  pokoru. Slová vďaky a uznania 
všetkých účastníkov za možnosť zorganizovať 
túto návštevu, ale aj za dôstojné chvíle strá-
vené v bazilike potvrdili, že zámer sa vydaril 
a zájazd bol príjemným vyplnením predvia-
nočného adventného času.  

Poďakovanie patrí všetkým účastníkom 
návštevy baziliky a organizátorovi. Žiaľ, via-
cerí naši členovia sa i napriek záujmu nemohli 
pre chorobu na zájazde zúčastniť, ale v mys-
liach sme boli s nimi spojení.

Miroslav Jablonický

Tak čo, deti? Aký bol Ježiško? Ku  mne 
v  Amerike chodil Santa Claus, vliezol 
cez komín a  ráno 25. decembra som si 
mohol oči vyočiť. Ako to tam všetko len 
navláčil? Kopce hračiek, svetríky, korču-
le, ajajaaaj, vtedy som si myslel, že musí 
riadne trénovať, činky zdvíhať, šplhať 
sa po lane, skákať zo strechy na strechu. 
Nikdy som ho nevidel, hmm, vždy som 
zaspal...

Vy v  Devínskej máte lepšie možnosti. 
K vám chodí Ježiško večer a tam by veru 
mohla byť šanca spozorovať ho. Ale kto-
vie? Vraj je neuveriteľne rýchly. Počul 
som o  deťoch, ktoré sa len čo zazvonil 
zvonček vrútili do  izby so  stromčekom, 
a predsa ho nestihli. To sú tie tajomstvá, 
ktoré nám, keď sme malí, všetkým vŕtajú 
v  hlave. Ale to je v  poriadku. Tajomstvá 
sú predsa o tom, aby zostali tajomstvami. 
Dnešná doba síce ponúka technológie, 
ktoré sme pred šesťdesiatimi rokmi ne-
poznali, napríklad skryté kamery alebo 
fotopasce, nebol by teda kumšt nachystať 
ich a  vidieť Ježiška či Santa Clausa ako 
v priamom prenose... Lenže boli by sme 
potom šťastnejší? Uspokojila by sa naša 
zvedavosť? Hohooo, neverte tomu. Určite 
by sa našli špekulanti, ktorí by chceli viac. 
Napríklad urobiť s  tajomným darcom 
miliónov darčekov rozhovor v  televíznej 
šou. Už počujem tie ich hlúpe otázky: 
Odkiaľ máte peniaze na toľké dary? Podá-
vate pravidelne daňové priznanie? Nosili 
ste v čase covidu respirátor? Neporušujete 
zákonnú ochranu pri vstupe do  súkro-
mia? 

Nie, nie, stokrát nie! Žiadne kamery, 
nijaké fotopasce. Napokon ten „zázrač-
ník“ by zo seba ľahko urobil neviditeľ-
ného a zvedavci by si mohli pískať. Som 
za tajomstvo. Lebo aj keď vyrastiete, nik-
dy nebudete poznať všetko. A to je dobre. 
O  čom by sme potom snívali? Ja naprí-
klad snívam o  tom, aby človek konečne 
dostal rozum a  tešil sa. Hoci aj z  malič-
kostí. 

Váš Chuck
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ČO JE NOVÉ V DEVÍNSKEJ

AKO ZNÍŽIŤ ÚČTY ZA ENERGIE
Rast cien energií na  sveto-
vých burzách v  dôsledku voj-
ny na  Ukrajine a  obmedzené 
dodávky plynu z  Ruska vážne 
skomplikovali aj situáciu na Slo-
vensku. Dnes s  istotou vieme 
iba to, že ak chceme prežiť zimu, 
musíme šetriť – vo všetkých ob-
lastiach vrátane domácností. 
Práve im podávajú odborníci 
z devínskonovoveskej prevádzky 
spoločnosti Teplo GGE, s. r. o., 
pomocnú ruku v  podobe odpo-
rúčaní, ako si bez výraznejších 
investícií znížiť účty za energie. 

Jeden stupeň hore-dolu, 
naozaj?
Ak by ste v  zime prestali kúriť, 
odnieslo by si to vaše zdravie. Ak 
by ste však kúrili rozumne, podľa 
odborníkov by vám v peňaženke 
mohlo zostať viac, keďže zníže-
nie vykurovacej teploty v miest-
nosti už o  jeden stupeň dokáže 
v  dlhodobom horizonte usporiť 
až 6 % nákladov za teplo. V tejto 
súvislosti dávajú do  pozornosti 
optimálnu úroveň teploty v  jed-
notlivých miestnostiach, ktorú 
vypočítalo Ministerstvo hospo-
dárstva SR. Dosiahnete ju vtedy, 
ak si obývačku, spálňu, jedáleň 
s kuchynským kútom, pracovňu 
a detskú izbu vyhrejete na 21 °C, 
kúpeľňu na  24 °C, kuchyňu 
a  toaletu na  20 °C. V  predsie-
ni a  na  chodbe je optimálnych 
15 °C a na schodišti by vám malo 
stačiť 10 °C.

Ako správne kúriť 
Ak máte na  radiátoroch termo-
regulačné ventily, počas vetra-
nia ich vypnite. Otvorte okná 
dokorán na  krátky čas, najviac 
trikrát za deň, aby sa s prísunom 
čerstvého vzduchu neochladili aj 
steny miestností. V  mesiacoch 
január a február je vhodné vetrať 
4 až 6 minút, v  marci a  v apríli 
otvorte okná na 10 až 12 minút. 
Ak opúšťate domácnosť na dlhší 
čas, nezabudnite znížiť výkon 
radiátorov; počas tzv. tlmeného 
vykurovania sa dá dosiahnuť až 
25 % úspora. Pomôžete si aj tým, 
že za  radiátor umiestnite reflex-
nú fóliu, ktorá bude namiesto 
vyhrievania steny odrážať teplo 
do  miestnosti. Oplatí sa taktiež 

skrátiť záclony. Vedeli ste, že zá-
clonami siahajúcimi iba po  pa-
rapetnú dosku môžete ušetriť 
až 25 % energie? Ďalšou dobrou 
radou je rozmiestniť nábytok 
v izbe tak, aby nezakrýval radiá-
tor a iné vykurovacie telesá. 

Varenie s rozumom
Správať sa rozumne v  kuchyni 
o. i. znamená, že pred obyčajnými 
hrncami uprednostníte tlakové. 
Ak ich nevyužívate, dbajte na  to, 

aby ste mali na hrncoch pokriev-
ky. Pamätajte ďalej na  zvyškové 
teplo, pomocou ktorého sa dá 
jedlo dovariť. Získate ho tak, že te-
pelný zdroj vypnete 5 až 10 minú 
pred koncom prípravy jedla. 

Aj pri praní sa dá ušetriť...
... presviedčajú odborníci z  de-
vínskonoveskej prevádzky spo-
loč nosti Teplo GGE, s. r. o. 
Argumentujú tým, že pracie 
prostriedky dnes umožňujú 

kvalitne vyprať bielizeň už pri 
nižších teplotách. Vypočítali, že 
znížením teploty pri praní zo 60 
na 30 °C môžete ušetriť až 25 % 
energie. Najlepšie je, samozrej-
me, mať v  práčke odporúčaný 
objem bielizne. Ak používate su-
šičku, naplánujte si sprchovanie 
alebo kúpanie po  skončení jej 
programu a  namiesto radiátora 
si kúpeľňu vyhrejte teplom 
z tohto zdroja. 

-red.-

BEZPLATNÉ
DLHOVÉ
PORADENSTVO

Dlhové poradenstvo
je určené pre Vás, ak:

Čo Vám ponúkame

Objednajte sa do bezplatnej dlhovej poradne

Poradcovia
Vám pomôžu:

  ste pre zadlženie v ťažkej finančnej v situácii
  sa uchádzate o osobný bankrot
  ste už prešli osobným bankrotom
  ste v exekúcii
  neviete splácať úver
  sa nachádzate v psychickej kríze (z dôvodu

 finančných problémov)

Len veľmi jednoduché prípady
si vystačia s jedným typom
poradenstva. Problémy sú
častokrát zložitejšie, preto
Vám ponúkame poradenstvo:

  pochopiť situáciu, v ktorej sa nachádzate
  vytvoriť analýzu dlhov
  nájsť najlepšie riešenie ako splácať dlhy
  osvojiť si základy finančnej gramotnosti 

a zodpovedného zadlžovania
  psychicky zvládať finančné problémy

Ekonomické PrávnePsychologické
analýza dlhov,
príjmovej a výdavkovej
situácie

analýza zmluvných
záväzkov, právne
riešenia

analýza Vašich 
problémov, pomoc 
zvládať ťažkú finančnú 
situáciu
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BRATISLAVSKÁ CENA ZA ŠPORT
Tamara Kubalová je v Devínskej Novej Vsi známe meno, no o jej úspechoch 
sa hovorí už aj za hranicami našej mestskej časti. Slovenská reprezentant
ka v  boxe sa už pravidelne umiestňuje na  prestížnych svetových poduja
tiach na stupienkoch víťazov. Jej úspechy si všimli aj porotcovia 29. roční
ka Bratislavskej ceny za šport, ktorí Tamare udelili prvé miesto v kategórii 
Junior. Pre lepšiu predstavu o pocte, ktorej sa mladej Devínskonovovešťanke 
dostalo, pripomenieme, že napríklad v kategórii Dospelý – olympijský šport sa 
laureátom stal atlét Ján Volko. Tamara sa pre DEVEX vyjadrila: „Podobnou 
cenou som bola ocenená prvýkrát, a  preto by som sa chcela poďakovať všet-
kým, ktorí za mňa hlasovali, môjmu klubu Best boxing club a hlavne môjmu 
trénerovi Andrejovi Hornému a mojim rodičom. Rok 2022 bol pre mňa veľmi 
úspešný a ocenenie mesta Bratislava bolo jeho príjemným zavŕšením. Do roku 
2023 prajem všetkým športovcom a nešportovcom veľa zdravia a úspechov.“ Ve-
ríme, že ocenenie za  tvrdú prácu prinesie úspešnej športovkyni nový vietor 
do plachiet.

Jana Vedejová

VSTÁVANIE Z POPOLA
Futbalový rok 2022 bol v Devínskej plný kontrastov. Tréner nášho Amuž
stva Lukáš Luknár preto verí, že rok, ktorý sa práve začal, bude už v znamení 
stability a veľkých víťazstiev. 

„Keď som v januári 2022 prišiel na lavičku A-mužstva, prevzal som tím, ktorý 
viac než pol roka nevyhral žiaden súťažný zápas a na hráčoch to bolo vidieť. 
So 4 bodmi a hrozivým skóre 3 : 40 sa mužstvo Devínskej nachádzalo na úpl-
nom konci tabuľky a jeho záchrana bola viac fantáziou ako realitou,“ povedal 
Lukáš Luknár. Ukázalo sa však, že opak bol pravdou. „Musím povedať, že všet-
ci hráči pristúpili k príprave maximálne zodpovedne a na svojom zlepšení pra-
covali s oduševnením. A tak sme postupne spolu vstávali z popola a prelamovali 
jeden mýtus za druhým,“ opisuje turbulencie v A-mužstve jeho tréner. Chlapci 
na jar predviedli nádhernú stíhaciu jazdu a dokázali poraziť zvučné kluby ako 
Senec, Dunajskú Lužnú, Rusovce či priameho konkurenta v boji o záchranu 
Kalinkovo. „Tím outsiderov sa postupne menil na čoraz rešpektovanejšie muž-
stvo. Čo čert nechcel, respektíve asi chcel,“ spomína na dramatické chvíle de-
vínskonoveských futbalistov ich tréner, „na definitívnu záchranu nám chýbal 
jeden prekliaty bod, pre ktorý chlapci precitli z eufórie veľkého vzostupu do trp-
kého sklamania spôsobeného príliš tvrdým pádom.“ Následný postoj hráčov 
bol preto podľa jeho slov neuveriteľný – všetci chceli v klube zostať a vrátiť sa 
do najvyššej regionálnej súťaže. „Novú sezónu sme začali fantasticky a mužstvo 
bodovalo ako na bežiacom páse. Postup do 16-finále a výsledok zápasu proti li-
govému Ružomberku boli vyústením brilantných výhier, ktoré len podčiarkli ob-
rovskú snahu hráčov z Devínskej stať sa výnimočnými. Ak u nich táto túžba pre-
trvá, o budúcnosť sa netreba obávať,“ myslí si tréner. Nezabudne pripomenúť, 
že A-mužstvo sa stále formuje a iba postupne dozrieva. „Pravidelne vyhrávať 
bude našou úlohou v jarnej časti a my sa na ňu patrične pripravíme. Zdanlivý 
6-bodový náskok lídra súťaže ma po nociach vôbec nestraší, lebo s mužstvami 
z hornej polovice tabuľky (okrem Vištuku) sme už hrali jesennú časť na ich ihris-
kách, a teda na jar nás v boji o titul čaká domáce prostredie, kde sme enormne 
silní,“ zdôrazňuje. 
Futbalisti Devínskej postúpili v roku 2022 medzi 8 najlepších mužstiev Bra-
tislavského kraja aj v súťaži o pohár BFZ a na jar budú teda hrať o dve trofeje. 
Tréner Lukáš Luknár vníma jarnú časť ako obrovskú výzvu pre mužstvo, klub 
a fanúšikov, zarámcovanú oslavami storočnice futbalového klubu v Devínskej 
Novej Vsi. „Kocky sú hodené,“ hovorí a dodáva, že aj v roku 2023 verí na oheň 
v srdciach ľudí, ktorý doteraz držal futbalové mužstvo a klub Devínskej poko-
pe, stmeľoval ho a formoval. „Spoločne sme sa vydali na jedinečnú cestu, kto-
rá je záväzkom aj inšpiráciou, ako sa dá spoločným úsilím vytvoriť zo zdanlivo 
beznádejnej situácie nádherný príbeh,“ uzatvára Lukáš Luknár.                       

-zš-

SLOBODA VO VÝŠKACH
Výšky ľudstvo lákali od  nepamäti a  aj napriek ich nedo-
siahnuteľnosti nás posúvali bližšie k  širšiemu poznaniu. 
Dnes vieme stavať mrakodrapy a  lietame do vesmíru, no 
pohľad zo zeme na  oblohu v  mnohých z  nás stále vzbu-
dzuje túžbu ešte viac priblížiť sa k  hviezdam. Niet preto 
divu, že neustále vznikajú nové možnosti, ako si život vo 
výškach užiť. Určite poznáte povrazolezectvo, ktoré sym-
bolizujú skúsení artisti balansujúci na  napnutom lane. 
No vedeli ste, že táto disciplína má už aj moderný, mož-
no ešte náročnejší variant? Reč je o  slackline, disciplíne, 
pri ktorej nie je špeciálny popruh určený na lezenie úplne 
napnutý medzi dvoma kotviacimi bodmi, pričom intenzita 
jeho napnutia závisí od  dĺžky popruhu. V  prípade slack-
linu teda platí: čím dlhšia prechádzka v  oblakoch, tým 
náročnejšie je udržať rovnováhu. Devínskonovovešťania sa 
mohli so slacklinom zoznámiť vlani v novembri v kame-
ňolome na Srdci, kde sa uskutočnil prvý ročník podujatia 
Slovak Slackline Fest, na  ktorom ukázali svoje zručnosti 
na  lanách vo výške až 40 metrov najlepší v  tejto disciplí-
ne. „Srdce je unikátna oblasť nielen pre lezcov, ale aj pre 
naše highliny vo výškach, máme tu dobrú hĺbku, aby sme 
dokázali vo vzduchoprázdne udržať svoje telo na dva a pol 
centimetrovom popruhu,“ vysvetlil organizátor poduja-
tia a  prezident Slovenskej slacklinovej asociácie Ľubomír 
Varga. K  adrenalínovej zábavke mohla privoňať i  široká 
verejnosť, keďže toto podujatie bolo pre odvážlivcov aj prí-
ležitosťou vyskúšať si náročnosť chôdze po  odpruženom 
lane, samozrejme, pri dodržaní bezpečnosti. „Riziko bolo 
minimálne, oveľa väčšie je napríklad pri lezení v  horách, 
kde môže na  vás spadnúť skala, alebo sa uvoľniť istenie. 
My máme hlavný popruh a pod ním aj rezervný, ktorý vy-
tvára oká. Tie zaručujú lepšiu stabilitu, pričom popruhy sú 
z každej strany pevne upevnené až o 3 stromy,“ približuje 
Ľubomír Varga. Úvodný ročník Slackline festu podporila 
mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves, lebo podujatie 
okrem prezentácie nového adrenalínového športu ponúklo 
aj najmenším Devínskonovovešťanom rôzne atrakcie, na-
príklad chodenie po lane či zábavné spúšťanie sa po zip-li-
ne. Nemusíte byť však smutní, ak ste podujatie zmeškali. 
Jedinečné prostredie, ktoré naše Srdce ponúka, je zárukou, 
že odvážlivcov na voľných popruhoch budeme u nás vídať 
pravidelne. 

Jana Vedejová 

Fo
to

: Ľ
ub

om
ír 

Va
rg

a

01/2023 15ŠPORTOVÉ MÉTY



Mesačník MČ Bratislava-Devínska Nová Ves. Vydavateľ: mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 843  10 Bratislava. IČO: 00603392  
DIČ: 2020919109. Redakcia: Istrijská 49, 841  07 Bratislava, telefón: 0940  605  285, mail: redakcia@mudnv.sk. Príjem inzercie: jana.martanovicova@mudnv.sk.  
Elektronickú verziu miestneho periodika nájdete na  www.devinskanovaves.sk. Registrácia na  Ministerstve kultúry SR pod EČ: 4441/11. ISSN 2644-5921.  

Ročník vydávania: XXXIII. Dátum vydania: január 2023, poradové číslo 01/2023. Periodicita vydávania: mesačník a  v  júli/auguste dvojčíslo. Za  podpísaný príspevok zodpovedá autor.  
Poverená zodpovedná redaktorka: Jana Martanovičová. Redakčná rada: Mgr. Bc. Martin Čorej, Mgr. Lenka Hlaváčová. Redakcia si vyhradzuje právo zaslané príspevky krátiť a štylisticky upravo-
vať. Náklad: 7 500 kusov. Fotografia na titulke: Marta Földešová. Grafické spracovanie: Jana Martanovičová. Tlač: KASICO, a. s., Hagarova 9, 831 51 Bratislava. Distribúcia do domácností: 
Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1 prostredníctvom pobočky Pavla Horova 6148/16, 840 09 Bratislava IV. Cena výtlačku: bezplatne.

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

14. 1. 2023 o 19.30 h
PLES PRIATEĽOV
Hudba: BeHappy, Ľudová hudba 
Kamarádzi
Vstupné: 45 €
Rezervácia a predaj:  
0911 210 913,  
diana.padychova@gmail.com
Miesto konania: veľká sála Istra 
Centra 

15. 1. 2023 o 16.30 h
JARMOK ROZPRÁVOK
Detská divadelná scéna, účinku
je divadlo Dunajka.
Vstupné: 2 €
Miesto konania: veľká sála Istra 
Centra

21. 1. 2023 o 19.30 h  
8. REPREZENTAČNÝ PLES ZUŠ
Do tanca hrá FOR Bratislava,  
DJ Adam. Welcome drink, 
bohatá tombola, občerstvenie 
a večeru zabezpečí Fragolino.
Rezervácia a predaj vstupeniek: 
zusistrijska@ba.netlab.sk,  
0908 152 174
Miesto konania: veľká sála Istra 
Centra

28. 1. 2023 o 19.00 h 
PLES OZ DEVÍNSKA INAK
Miesto konania: veľká sála Istra 
Centra
 

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.

14. 12. 2022 – 31. 1. 2023
TUČEPI – SPOMIENKY
Výstava prezentovaného výbe ru 
snímok fotografa Petra Leginské
ho z jeho obľúbeného Chorvát
ska a známeho letoviska Tučepi. 
Podľa návštevnosti môže byť 
predĺžená až do februára 2023.

Miesto konania: Múzeum kultú
ry Chorvátov na Slovensku 

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
 

EKOCENTRUM – TIK-DNV
Istrijská 49, 841 07 Bratislava
Tel. č.: 0917 164 215

VZDELÁVACIE PROGRAMY 
EKOCENTRA 
Výučbu s lektorkou Natáliou 
Lipovou si možno dohodnúť 
emailom na adrese 
ekocentrumdnv@gmail.com. 

TURISTICKÁ 
INFORMAČNÁ 
KANCELÁRIA 

Istrijská 49, 841 07 Bratislava-
-Devínska Nová Ves
E-mail: info@tikdnv.sk
www.tikdnv.sk

ZÁKLADNÁ  
UMELECKÁ  
ŠKOLA 

Istrijská 22, 841 07 Bratislava
E-mail: zusistrijska@ba.netlab.sk
www.zusistrijska.bratislava.sk

21. 1. 2023 o 19.30 h
8. REPREZENTAČNÝ PLES 
Rezervácia vstupeniek:  
zusistrijska@ba.netlab.sk,  
0908 152 174
Miesto konania: veľká sála Istra 
Centra

DUÁLNA AKADÉMIA
J. Jonáša 5, 841 07 Bratisla
vaDevínska Nová Ves
E-mail:  
info@dualnaakademia.sk
www.dualnaakademia.sk

11. 2. 2022  
od 9.00 do 12.00 h
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
Miesto konania: Duál
na akadémia, J. Jonáša 5

ZÁMOK SCHLOSS HOF
2294 Schloßhof 1, Rakúsko
E-mail: info@schoenbrunn.at
www.schlosshof.at

19. 3. 2022 – 10. 3. 2023  
od 10.00 do 19.00 h
POKLADY Z KOLEKCIE 
CISÁRSKEHO STRIEBRA
Jedinečná výstava predstavuje 
svet veľkolepej kultúry stolova
nia na cisárskom dvore prostred
níctvom pokladov zapožičaných 
z komnaty s dvorným striebrom 
a stolovaním vo viedenskom 
Hofburgu.
Miesto konania: zámok Schloss 
Hof

1. 12. 2022 – 31.12. 2023  
vždy v nedeľu a počas sviatkov 
o 15.00 h
PAROCHNE – VEJÁRE – 
MENUET
Prehliadka zámku pre deti od 4 
do 10 rokov spojená so skúšaním 
barokových kostýmov. 
Miesto konania: zámok Schloss 
Hof

21. 12. 2022 – 31. 12. 2023 
vždy v nedeľu a počas sviatkov 
o 11.30 h a o 13.30 h
PREHLIADKY NA ZÁMKU 
SCHLOSS HOF V SLOVENČINE
Prechádzka zámockými komna
tami s výkladom lektora spojená 
s návštevou jedinečnej výstavy 
Poklady z kolekcie cisárskeho 
striebra.
Miesto konania: zámok Schloss 
Hof

DENOVA
Eisnerova 25
E-mail: denova@denova.sk
www.denova.sk

4. 2. 2023 od 8.00 do 12.00 h 
DAJME VECIAM DRUHÚ 
ŠANCU
Bazár použitého nábytku a byto
vých doplnkov.
Miesto konania: zberný dvor, 
Milana Pišúta 5

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


