
Bývajú časy, 
keď odeješ sa do krásy 
nevesta v bielom závoji, 
čo aj dušu psíka zahojí.
Úryvok z myšlienok 
stavača Pedra 
pri potulkách zasneženou Devínskou

február/2023



Za  ich úsmevmi cítiť bolesť a  smútok. Nik-
dy by im nenapadlo, že raz opustia svoj dom 
v Užhorode a bytovku v Charkove a vydajú 
sa do neznáma, aby vôbec prežili. Vôbec im 
na  um nezišlo, že zakotvia pod Devínskou 
Kobylou a  správy o  tom, čo sa deje u  nich 
doma, budú s napätím sledovať v televízii.

46-ročná Mária prišla na  Slovensko týž-
deň pred útokom ruských rakiet Iskander 
na  ukrajinské vojenské ciele. Za  robotou. 
Vyučená predavačka z  Užhorodu po  dvoch 
rokoch praxe nemala v  rodnom meste veľa 
šancí lepšie zarobiť a našla odvahu skúsiť to 
za hranicami. Nič sa však nedialo náhodou, 
v  Bratislave žil jej brat, vyučený strojár, aj 
s rodinou, mala kam ísť. „Bratova manželka 
sa poznala s  prevádzkarom jednej predajne 
potravín  a ten ma nasmeroval za dobrou du-
šou tejto predajne v Devínskej, za Táňou, tiež 
z  Ukrajiny, ktorá tu žije už niekoľko rokov,“ 
spomína. Ale čo to? Mária nestojí za pultom 
obchodíka ani pár dní, ešte sa riadne ani ne-
rozkukala a  z  televízie sa na  ňu valí hrôza. 
Rusi napadli jej vlasť! Preboha, a prečo?! Ni-
čomu nerozumie, myslí iba na jediné. Vyces-
tovať do Užhorodu, schytiť 9-ročného synče-
ka a utekať s ním na Slovensko. „Volala som 
aj rodičov, ale odmietli opustiť dom so záhrad-

kou a  kurencami, len nám smutne zamávali 
na cestu.“ Našli si podnájom v Petržalke, syn 
nastúpil do základnej školy v Starom Meste 
a  ich život sa dostal do  pravidelných koľa-
jí. Devínsku si nevie vynachváliť: pozná už 
pravidelných zákazníkov, vie, čo kto kupuje, 
nič ju neprekvapí. Iba tá vojnová šialenosť jej 
nejde do  hlavy. Toľko mŕtvych, toľko zho-
renísk, nešťastia... Raz sa vrátia domov. Ale 
kedy? A bude ešte kam sa vrátiť? Verí tomu. 
Momentálne sníva o  vlastnom byte, hoci aj 
v Devínskej. Medzi ľuďmi, ktorých má rada.

V  príbehu Iryny, ktorá predáva v  Devín-
skej mikrozákusky v  malej rodinnej manu-
faktúre, sa trasie zem. Koncom marca 2022, 
mesiac od začiatku ruskej agresie, sedí s ro-
dinkou v  panelákovej pivnici a  majú panic-
ký strach. Naokolo dunia explózie útočných 
rakiet, rúcajú sa domy, smrť kosí v parkoch 
i  na  uliciach, a  vtedy Irynin manžel povie: 
„Okamžite utečte, zachráňte sa aj so synom.“ 
Schytí najpotrebnejšie veci, zopár tašiek a len 
takto naľahko jachá s  desaťročným Matve-
jom vlakom, ani chuderka nevie kam... cez 
Poltavu, Žitomir, Ľvov a  Užhorod preč z  tej 
hrôzy. Až vo vlaku, v  rozhovoroch s  ďalší-
mi utekajúcimi sa dozvie, že najlepšie bude 
opustiť Ukrajinu a  skončiť na  Slovensku. 

Tam sa vraj vedia postarať o  vystresované 
duše. Evidencia v  Michalovciach vo veľkom 
vojenskom stane, spia tam so synom v obja-
tí, Iryna sa bojí, že ho v tej trme-vrme kdesi 
stratí. Na druhý deň ich presťahujú do starej 
školy s množstvom postelí, no vydržia v nej 
iba jednu noc, v škole netečie teplá voda, chý-
ba sprcha... Blondínka z  Charkova zoberie 
osud do  vlastných rúk: získa telefónne číslo 
na  bratislavskú policajtku Luciu Kozlarovú 
a  tá oboch evakuantov na  dve noci prichýli 
u  seba. Za  oknami spí Devínska, celkom 
pekné miesto pod horou, letia mladej žene 
hlavou prvé dojmy. Keby tu tak bola pre ňu 
práca, okamžite by ju brala. „Lucia mi po-
mohla vybaviť ubytovňu pri Volkswagene 
a miesto predavačky,“ teší sa 35-ročná Char-
kovčanka. Dnes býva so  synom v  ubytovni 
v Dúbravke. Matvej zvykne byť dlho sám: zo 
školy zamieri do tanečného krúžku a potom 
čaká na mamu, kým sa večer vráti z predajne. 
Ale čo už! Dajako bolo, dajako bude. Žijú! To 
len tam doma, v okolí Charkova, dunia boje, 
ročný krvavý kúpeľ – darček z Kremľa. „Kaž-
dý deň telefonujem s mužom, situácia je stále 
otrasná,“ povie a možno sa jej aj chce plakať, 
ale už nemá slzy.
 Juraj Mravec

ROK VOJNY NA UKRAJINE
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Vedia sa pekne usmiať a ak by mohli, ponúkli by vám aj modré z neba.
Maria Movnar a Iryna Revva. Ukrajinky za pultami obchodov  
v Devínskej Novej Vsi, ktoré pred rokom utiekli z pazúrov vojny.

Zeny za pultomˇ



Vážení Devínskonovovešťania,

hoci vo februári býva zvyčajne ešte chlad-
no, február je zároveň najkratším mesia-
com v roku. Aj keď v  jeho polovici viace-
rých z  nás zahreje Sviatok zaľúbených 
Valentín, pomaly sa predlžujúce dni nám 
pripomínajú, že zima síce odchádza, ale 
len nerada. Tohtoročná zima nadelila 
sneh aspoň na pár dní aj našej Devínskej 
a najväčšiu radosť mali z neho, samozrej-
me, deti. Dospelých zasa potešia fašiangy, 
ktoré v  Devínskej sprevádza iná bohatá 
nádielka. Stretnutia i dobrú zábavu ponú-
ka množstvo plesov, každý z nich má svo-
je čaro, ale ich najväčším bohatstvom sú 
ľudia z Devínskej, najmä tí, ktorí zábavy 
pre nás organizujú a, samozrejme, spokoj-
ní návštevníci. Tieňom nad tohtoročným 
sviatočným fašiangovým obdobím sú krá-
tené príjmy v  rozpočtoch a  vysoké ceny 
energií, ktoré sa výrazne dotkli aj našej 
mestskej časti. Vláda zostala len pri sľu-
boch o  pomoci a  samosprávam na  celom 
Slovensku prišli o  desiatky percent vyššie 
faktúry za energie, čo znamená, že treba 
zaplatiť viac o  desaťtisíce či státisíce eur 
ako po iné roky. Tieto peniaze dnes samo-
správam chýbajú tam, kde by boli najviac 
potrebné. Na  vykurovanie či na  pokrytie 
cien energií v našich školských, predškol-
ských, kultúrnych, spoločenských a  iných 
zariadeniach, ktoré využívame všetci – 
od  najmenších Devínskonovoveš ťanov až 
po  seniorov. Devínsku Novú Ves to však 
nezabrzdí pri jej investičných a  rozvojo-
vých aktivitách a  projektoch. Pracujeme 
na  nich ďalej vďaka našej predvídavosti 
a dobrému hospodáreniu v predchádzajú-
cich rokoch, ktoré nám pomáha lepšie pre-
konať tieto zložité časy. Tak ako po každej 
zime príde jar, aj my Devínskonovovešťa-
nia budeme už skoro vidieť ďalšie výsledky 
spoločnej práce a úsilia v Devínskej Novej 
Vsi, opäť krajšej a ešte lepšej.

S úctou 
Dárius Krajčír, starosta

INFORMAČNÝ SERVIS

OTVORENÁ NÁRUČ
Bezprostredne po napadnutí Ukrajiny Rus-
kom sa pre utečencov zo susedného štátu 
otvorila aj Devínska Nová Ves. Od  marca 
do  decembra minulého roku nachádzalo 
dočasné útočisko alebo prechodný domov 
v  našej mestskej časti priemerne 160 odí-
dencov, z ktorých bolo 62 detí do 15 rokov. 
Najviac dospelých a detí z Ukrajiny – 194 – 
„objavilo“ Devínsku v  apríli 2022. Tunajší 
majitelia nehnuteľností im priemerne me-
sačne prenajímali 40 bytov a 18 rodinných 
domov. Zo štatistík mestskej časti ďalej 
vyplýva, že najviac bytov na prenájom (47) 
mali utečenci z Ukrajiny k dispozícii v de-
cembri minulého roku. Najvyšší záujem 
o  poskytnutie ubytovania zo strany maji-
teľov rodinných domov sme v  Devínskej 
zaznamenali v apríli 2022, keď túto formu 

ubytovania poskytlo až 26 majiteľov ne-
hnuteľností. Na pokrytie nákladov za uby-
tovanie odídencov dostáva Devínska Nová 
Ves z Ministerstva vnútra SR okolo 30 500 
eur mesačne, ktoré poukazuje na  účty 
majiteľov prenajímajúcich nehnuteľnosti. 
Podmienkou na  vyplatenie príspevku je 
oficiálny zmluvný vzťah medzi majiteľom 
nehnuteľnosti a  odídencom. Okrem toho 
musí každý odídenec raz mesačne for-
mou čestného vyhlásenia, ktoré v stanove-
nom termíne osobne doručí do  podateľne 
miestneho úradu, informovať mestskú 
časť, že využíva dočasné ubytovanie v De-
vínskej Novej Vsi. Tlačivo a ďalšie podrob-
nosti sú na  webovom sídle mestskej časti  
www.devinskanovaves.sk. 

-zš- 

REFERENDUM PRÍLIŠ NEOSLOVILO
Januárové celoštátne ľudové hlasovanie o možnosti predčasne skončiť volebné obdobie Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky zmenou ústavy referendom alebo uznesením parlamen-
tu zaujalo v Devínskej Novej Vsi 3 008 z celkového počtu 13 945 obyvateľov oprávnených 
hlasovať. Oddelenie služieb občanom a evidencie miestneho úradu vydalo na požiadanie 
84 hlasovacích preukazov Devínskonovešťanom, ktorí sa v deň konania referenda nepláno-
vali zdržiavať v mieste trvalého bydliska. Väčšinu Devínskonovešťanov priviedlo v sobotu 
21. januára 2023 do niektorého z ôsmich referendových okrskov rozhodnutie podporiť na-
vrhovanú zmenu; iba 68 z tých, ktorí prišli na referendum, odpovedalo na položenú otáz-
ku záporne. Napriek tomu ani v Devínskej, ani na celom Slovensku ich nebolo dosť, aby 
referendum mohlo byť platné. V Devínskej Novej Vsi sa na ľudovom hlasovaní zúčastnilo 
21,57  % oprávnených občanov. Ingrid Zaťková z  oddelenia služieb občanom a  evidencie 
miestneho úradu hodnotí priebeh referenda ako pokojný, bez mimoriadnych udalostí.    (zš) 

FOTOGRAF ROKA JE Z DEVÍNSKEJ 
„Predstavte si mesto, v ktorom netečie voda, nefunguje kúrenie, nie je signál, elektrina, všet-
ko je zatvorené a do toho tam plieska delostrelectvo tak, že sa trasú okenné vitráže. V noci 
celé mesto zmizne v tme,“ spomína vojnový dokumentarista, fotograf Juraj Mravec mladší 
z Devínskej Novej Vsi na svoj pobyt v ukrajinskom Chersone v novembri 2022. 
18. januára 2023 získal Juraj Mravec mladší ocenenie Fotograf roka od OZ Stredoeurópsky 
dom fotografie, organizátora prestížneho festivalu Mesiac fotografie.

Čakanie na nepriateľa, Náhorný Karabach, október 2020
Foto: Juraj Mravec ml.

02/2023



ČO JE NOVÉ V DEVÍNSKEJ

Život pod hranicou chudoby. 
 Stratené sny, utrpenie z čas

tého hladu, poníženie 
a pocity prázdnoty. Podľa 

hodnotenia Európskej 
komisie sa Slovák ži
júci v jednoosobovej 
domácnosti dostane 

na hranicu chudoby, ak 
je jeho mesačný príjem 
424 eur. Ľubovi Dlugo

polskému z Devínskej  
sa nad tým číslom môže  

iba  zakrútiť hlava. On žije  
mesačne z  dôchodku 62 eur!

Husto sneží a  zima protivne zalieza pod kožu. Ľubo, 
neborák, ktorého život neraz opinkal, motá sa v  starej 
záhradnej búde veľkosťou vhodnej tak akurát pre ber-
nardína. V chatrči zlepenej z dosiek, pod strechou z vl-
nitého plechu chýba elektrina, voda a svetlo. Ale Ľubo 
nešomre, už dávno rezignoval na vzburu, stačí mu aj to 
málo, čo má. „Ak by som nebol flegmatik, dávno sa obe-
sím,“ povie a šuchotaním nôh o igelit prehodený cez pre-
hnitú podlahu snaží sa odplašiť potkana. „Keď sa snažím 
v noci spať, chodí okolo mňa a hľadá potravu,“ oznámi 
spôsobom, akoby nešlo o nič neobvyklé. Normálka. 

Poviete si – bezďák! Veď len v  Devínskej eviduje 
sociálny odbor tristo ľudí nahlásených na  trvalý po-
byt na  adrese mestskej časti. Mnohí z  nich sa motajú 
po  uliciach, vyberajú kontajnery, žobrú a  prespávajú 
ktoviekde. Lenže Ľubo nemá bezďáctvo v  DNA. Celý 
život pracoval ako staviteľ továrenských komínov 
na Slovensku, v Čechách, v Nemecku. Dnes je bez bytu, 
má 71 rokov a  katastrofálne nízky dôchodok. Ako je 
to možné? Kde sú všetky tie odpracované roky, počas 
ktorých sa škriabal na  komíny, k  oblakom? Rodák 
z  dedinky Liptovská Mara, ktorú spolu s  ďalšími 
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ČO JE NOVÉ V DEVÍNSKEJ

trinástimi obcami zatopili kedysi vody priehrady, nevie. Nemá 
už síl vypátrať to. Zbrane však celkom ešte nezložil. Našiel cestu 
do bezplatného dlhového poradenstva. Psychologičke Syl vii Potzyovej 
pri tom rozhovore primrzol úsmev.

„Poprosím vás o pár informácií, čo sa týka adresy, kde sa momentál-
ne nachádzate?“

„Nikde.“
„Alebo teda nejakú ubytovňu, kde...“
„Nikde.“
„Zdržiavate sa na ulici?“
„Dá sa to tak povedať.“
Ktosi mu povedal, že v  dlhovom poradenstve sú odborníci, kto-

rí mu nájdu tie roky lopoty na stavbách, a teda zabezpečia aj prísun 
vyššieho dôchodku. Ekonóm klientskeho centra ťuká do  klávesov 
počítača a  zapisuje názvy podnikov, v  ktorých Ľubo zanechal svoju 
pracovnú stopu. Možno mi naozaj pomôžu, húta. Do  tej vykúrenej 
kancelárie na Župnom námestí bude chodiť veru častejšie, aspoň sa 
zohreje a  vyrozpráva. Svoj život im predostrie ako na  tácke: povie, 
že zo siedmich súrodencov žije z  chlapcov už iba on a  tri sestry, že 
vyrastal v  Liptovskom Mikuláši, v  Žiline, že nedokončil strednú 
stavebnú priemyslovku, lebo nemali doma ani na chleba a bolo treba 
zarábať na brigádach. A potom nasadol na kolotoč pracovných ponúk. 
Od Karvinej, kde sa oženil a mal dve deti, po celej republike. Lenže 
manželstvo sa mi po deviatich rokoch rozpadlo, nedokázal som byť 
asi otcom a stavbárom naraz, povedal by priamo, ak by sa ho na  to 
psychologička v dlhovej poradni opýtala. Ježiši, ale to už bolo tak dáv-
no, že ani nevie, čo je dnes s jeho dospelými deťmi. Ďalších dvanásť 
rokov v Žiline spolu s opustenou ženou a matkou invalidnej dcérky. 
A stále cesty za robotou. Aj do Nemecka, kde dva roky arbajtoval ako 
živnostník. „A napokon ma to zavialo do Bratislavy, robil som v teplár-

ni.“ Nemal vtedy na  krku ani päťdesiatku, keď v  Devínskej objavil 
spolužiačku Danku zo základnej školy na Liptove. Zostala po rozvode 
sama s dvoma deťmi a dávne sympatie medzi nimi ešte celkom nevy-
chladli. Vzali sa. Na trinásť rokov, pretože Danka napokon podľahla 
mnohým diagnózam. A ak sa ho odborníci na vyhľadávanie možností 
vyšších príjmov v dlhovom poradenstve spýtajú, či po smrti poslednej 
manželky niečo zdedil, pokrčí plecami a povie, ako to bolo. Rok pred 
jej smrťou sa rozviedli. Byt prepísala na vnuka a Ľubo musel z bytu 
vypadnúť. Na ulicu. 

Husto sneží a zima protivne zalieza pod kožu. „Ja som býval tuto 
povyše – vo väčšej chate, lenže týždeň pred poslednými Vianocami 
tam prišli ešte dvaja nocľažníci, priniesli novú pec, osadili ju a chatka 
zhorela so všetkým, čo tam bolo. Tak som ostal len v tom, čo som mal 
na sebe.“ 

Infarktová situácia. Ale nie pre človeka, ktorého hrany obrúsil život. 
„Aj na toho potkana som si už zvykol,“ mávne rukou Ľubo. Sprchovať 
sa chodí kamsi do  charity v  centre mesta, ubytovňu Depaul zatiaľ 
odmieta, vraj sa tam kradne. Ktovie, čo mu chodí po  rozume, keď 
nemá ani na  to, aby zaliezol do vyhriatej kaviarne? Myslí na  turbu-
lencie vlastného života, na tých zopár víťazstiev a množstvo prehier? 
Z čoho čerpá silu na prežitie do ďalšieho dňa? Žobrať odmieta, ešte má 
svoju hrdosť. A má spomienky. Tie najkrajšie sú asi na detstvo. Potom 
prídu mraky a schyľuje sa k búrkam. Ale občas aj vyjde slnko. S tou 
dlhovou poradňou by mohol mať šťastie. Jedno v posledných dňoch 
už zakúsil. Ktosi mu vybavil nové ubytovanie. S radiátorom, so svet-
lom, s posteľou, kde nie je ušpinený spacák na mokrom matraci, ale 
periny a poduška. A nie je tam potkan. Môže sa dokonca zamknúť, 
mať svoje súkromie s varičom, hrncami a teplou polievkou. To na za-
čiatok celkom stačí. 

Juraj Mravec
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ČO JE NOVÉ V DEVÍNSKEJ

Je nepríjemné, ak sa nedostatkovým tovarom stávajú lieky, 
ktoré nevyhnutne potrebujeme: máme napríklad chronické 
ochorenie, alebo nás práve skolila chrípka či iné respiračné 
ochorenie. Farmaceutka Hana Grešnerová z  devínskono-
voveskej Lekárne pri radnici tvrdí, že takéto situácie občas 
bývajú. Našťastie, na Slovensku máme zaregistrované veľké 
množstvo generických liekov, ktoré okrem finančnej úspory 
dokážu pomôcť aj pri výpadkoch vo výrobe liečiv.

Čoho je v lekárňach nedostatok 
Hana Grešnerová hovorí, že za takmer 40 rokov, čo v lekárni pracuje, 
sa s takým výpadkom liekov, aký zažila v decembri minulého roku, 
ešte nestretla. Chýbali najmä lieky na horúčku, kašeľ, bolesť hrdla, ale 
aj základné antibiotiká. Časté sú teraz aj výpadky liekov na riedenie 
krvi, niektorých vakcín a  očných kvapiek. Ich dostupnosť v  jednot-
livých lekárňach závisí do  istej miery aj od  veľkosti skladových zá-
sob lekárne, od  intenzity jej komunikácie so zástupcami výrobných 
a distribučných firiem. „Aj v tejto zložitej situácii sa však vždy snaží-
me ponúknuť pacientovi vhodné riešenie jeho zdravotného problému,“ 
zdôrazňuje lekárnička. Tovar v Lekárni pri radnici objednávajú podľa 
dostupnosti od všetkých distribútorov na Slovensku. 

Prečo zmizli niektoré lieky  
Absencia niektorých liekov súvisí pravdepodobne s celkovou situáciou 
vo svete, najmä s obmedzeniami v období šírenia ochorenia Covid-19, 
ale aj s vojnou na Ukrajine a s energetickou krízou. Pod nedostatok 

liekov na respiračné ochorenia sa podľa Hany Grešnerovej podpísala 
taktiež enormná chorobnosť v tomto období. Viaznu výroba a dodáv-
ky obalových materiálov, mnohé firmy zápasia s nedostatkom zamest-
nancov. „Žiaľ, pri mnohých liekoch sme odkázaní na ich výrobu v Ázii, 
kde boli a sú reštrikcie súvisiace s covidom oveľa razantnejšie ako v Eu-
rópe,“ pripomína skúsená farmaceutka z devínskonovoveskej lekárne. 
„Ak by tieto výpadky neboli celoeurópske, povedala by som, že sme pre 
veľké firmy malý a nezaujímavý trh. Pravda je však taká, že výrazné 
výpadky liekov hlásia aj veľké a  bohaté štáty Európy ako napríklad 
Francúzsko či Nemecko.“

Keď nejde o život...
... na paniku nie je dôvod. Hana Grešnerová nabáda pacientov, aby dô-
verovali svojim lekárnikom. „Často komunikujeme priamo s  lekármi 
o  možných náhradách predpísaných liekov, v  laboratóriu potom pri-
pravujeme čapíky, kapsule aj roztoky a sirupy podľa ich odporúčaní.“ 
A ako príklad spomenie alternatívy nedostatkových ibuprofénových 
a paracetamolových čapíkov. 

Kedy bude lepšie?
Lekárnici vešteckú krištáľovú guľu nemajú, ale pacientov pri chýbajú-
cich liekoch napriek tomu bez odporúčaní a náhradného riešenia do-
mov neposielajú. „Situácia eskalovala s pribúdajúcimi virózami a bak-
teriálnymi infekciami, aktuálne sa už dodávky nedostatkových liekov 
postupne normalizujú,“ upokojuje Devínskonovešťanov lekárnička 
Hana Grešnerová. 

 Zuzana Štukovská

Fo
to

: M
ar

ta
 Fö

ld
eš

ov
á

IDE O ŽIVOT?

Katastrofa s liekmi nehrozí

Z lekárne naprázdno neodídete.  
Lekárnici podľa Hany Grešnerovej 
dokážu pripraviť pacientom 
aj náhrady niektorých 
nedostatkových liečiv 
vo vlastných laboratóriách. 
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Predaj bytov v novostavbe v Devínskej Novej Vsi 
Kontakt: 0905 680 122, e-mail: sithroman@gmail.com

www.reality-poradenstvo.sk

Hľadáte spoľahlivú realitnú kanceláriu pre Bratislavu a okolie?

Prečo sa s predajom, prenájmom alebo kúpou nehnuteľnosti obrátiť na nás:

 19 ročné skúsenosti s realitami
 Individuálny prístup ku každému klientovi
 Stovky úspešne zrealizovaných obchodov  
 Spokojní klienti – pozri si naše referencie na stránke

Kontakt: 0905 680 122, e-mail: sithroman@gmail.com

www.reality-poradenstvo.sk

ENERGIE

TOTO VÁS BUDE ZAUJÍMAŤ
Stojíte? Radšej sa posaďte. Ceny za teplo z na-
šich radiátorov a za ohrev vody značne stúpli 
a správcovia bytových domov budú v nasledu-
júcich dňoch zrejme čeliť otázkam vlastníkov 
bytov. Odpovede na niektoré z nich sme pre 
vás zisťovali už v predstihu aj my.

Skôr než sa dostaneme ku  konkrétnym 
číslam, objasnime si, odkiaľ k nám teplo pri-
chádza. V  Devínskej Novej Vsi zabezpečujú 
jeho prívod do bytov na sídliskách Podhorské 
a Kostolné dve plynové kotolne, pričom v jed-
nej z  nich, situovanej pri benzínovej pumpe 
na Eisnerovej ulici, sú v prevádzke dva kotly 
– K 31 a K 32. Lokalitu s bytovými domami 
na  Hradištnej, Kalištnej, Uhroveckej a  Is-
trijskej ulici zásobuje teplom druhá kotolňa 
s  kotlom K  30. Obe sú majetkom mestskej 
časti Devínska Nová Ves, ktorá kotolne pre-
najíma prevádzkovateľovi – spoločnosti GGE.

Jednotková cena tepla v panelových bytov-
kách pozostáva z dvoch zložiek – fixnej a va-
riabilnej. Do  variabilnej zložky sa premieta 
cena za spotrebovanú kilowatthodinu energie 
dodanej do domu. Ide o vykurovanie v radi-
átoroch a ohrev vody, pričom náklady vypo-
čítané z hodnôt zaznamenaných meračmi sú 
za obe tieto položky. Fixná zložka ceny, ktorú 
tvorí regulačný príkon a sú v nej premietnuté 
aj náklady na modernizáciu kotolní, sa zvýšila 
približne o 10 percent – zo 194 eur asi na 215 
eur ročne bez DPH. Spotrebiteľov toto zvýše-
nie dramaticky neznepokojí, iná situácia však 
nastane pri variabilnej zložke, ktorá tvorí väč-
šiu časť ceny. Ako sa táto matematika preja-
ví napríklad v bytovom dome na Hradištnej 
ulici? Zatiaľ čo za minulý rok podľa výpočtov 
predsedu bytového spoločenstva zaplatil ten-
to domový objekt 21-tisíc eur za spotrebova-
ných 220-tisíc kilowatthodín energie, záloho-
vé preddavky na tento rok sú už rozpočítané 
na 28-tisíc eur.

Stúpanie cien za  kúrenie a  ohrev vody 
v spomínanom bytovom objekte na Hradišt-
nej ulici v  Devínskej najlepšie vystihuje 
prieskum faktúr za uplynulé obdobie. V roku 
2021 platila táto bytovka vyše 17  700 eur, 
v  nasledujúcom roku už suma „vyskočila“ 

na  vyše 20  400 eur, čo predstavuje 15-per-
centný nárast. Z  aktuálnych zálohových 
preddavkov vyplýva, že tá istá bytová jednot-
ka zaplatí v  roku 2023 o  ďalších 35 percent 
viac, teda okolo 27 500 eur. Celkovo sme teda 
svedkami nárastu cien za  tepelnú energiu 
oproti roku 2021 o viac ako 50 percent. 

V prepočte na plochu bytov vychádza roč-
ná platba za  dodávky tepla na  Hradištnej 
takto: 1-izbový byt (25 m2) v roku 2021 platil 
250 eur, dnes jeho majiteľ po  prirátaní per-
centuálneho zvýšenia k tejto sume zaplatí 415 
eur, 2-izbový byt (40 m2) platil 350 eur, dnes 
zaplatí 525 eur, 3-izbový byt (63 m2) platil 600 
eur, dnes zaplatí 900 eur, 4-izbový byt (75 m2) 
platil 740 eur, dnes zaplatí 1 110 eur.
A  to stále hovoríme o  cenách, ktorým po
máha štát procesom zastropovania. Ak toto 
prestane platiť, ceny za  teplo prudko po
rastú.

Tieto nové cenové položky by sa nemali 
diametrálne líšiť od cien v panelových byto-
vých domoch na  sídliskách Kostolné a  Pod-
horské. Je to naozaj tak?

Podľa Jána Spišiaka, experta na  výpočty 
vedenia tepla, v panelovom dome so 48 bytmi 
na Ulici Pavla Horova 26 vzrástli ceny v roku 
2023 vo variabilnej zložke na 0,09 eura za ki-
lowatthodinu a fixná zložka dosiahla úroveň 
258 eur za kilowatt. V priemerných platbách 
za byt stúpli ceny za teplo zo 750 eur na byt 
v roku 2021 na 850 eur v roku 2022, pričom 
v roku 2023 môžu majitelia bytov platiť až pri-
bližne 1 500 eur. „Zaznamenali sme, že obyva-
telia domu „škrtia“ radiátory a v snahe ušetriť 
obmedzujú spotrebu teplej vody,“ hovorí Ján 
Spišiak a dodáva: „Náš dom je zateplený, ener-
getických strát bude menej, ale vyše tisíc eur 
za teplo tento rok každý byt určite zaplatí.“

Monika Bartáková zo spoločnosti GGE 
hovorí o  30  % náraste cien za  vykurovanie 
a ohrev vody oproti minulému roku. „Ďalšiu 
prognózu vývoja cien nepoznáme, nik vám 
dnes nepovie, čo bude ďalej, je len február, 
sami sme zvedaví, čo nás čaká.“

Juraj Mravec

Viete o tom, že Slovensko je podľa počtu 
obyvateľov ohrozených chudobou spo-
lu s  Dánskom na  4. mieste európskeho 
rebríčka? Lepšie sú na  tom iba Česko, 
Fínsko a Slovinsko. Ale ešte neotvárajte 
šampus, nie je čo oslavovať. Do štatistík 
Európskej únie skúmajúcich príjmovú 
chudobu sa nezaratúvajú domácnosti 
bez kolaudácie, chatrče a ubytovne, hm, 
ak by to tak bolo, Slovensko by sa v chu-
dobe zrejme v  tabuľkách prepadlo až 
do afrických pomerov. 

Bŕŕŕ, až je človeku z toho zima. A ne-
myslím teraz na  minority, ktoré sa 
rozhodli žiť  z  prídavkov na  deti alebo 
z  rodičovských či sociálnych dávok, ani 
na  tých, ktorým sa nechce pracovať, ale 
na normálne rodiny. Na tie, ktorým ne-
vystačia peniažky na  dôstojnejší život. 
Ale jeden výrok akejsi starenky z  Mo-
čenka ma pobavil. Tá múdra žena raz 
povedala svojej šesťročnej vnučke Lydke 
toto: „Víš, Lydunka, chudoba není han-
ba, ale je to nepríjemné.“ Veru tak: je to 
protivné a nepríjemné! A čo my, ktorých 
sa chudoba bytostne netýka? Odvráti-
me tvár pred žobrákom? Prekročíme 
ležiaceho človeka ukrytého kdesi v pod-
chode? Zahanbíme sa, že niekto z nášho 
ľudského druhu je na dne a my sme fraje-
ri, lebo to našťastie nie je náš prípad? Ak 
vás v duši pri pohľade na takúto ľudskú 
katastrofu čosi zabolí, ak vás premkne 
smútok a ovládne súcit, ešte nie ste stra-
tený. To však nestačí, ide iba o začiatok 
cesty hľadania človeka v sebe. Nejde mi 
teraz o rozdávanie milodarov, o tých zo-
pár drobných, ktoré oželieme pre pocit 
čistejšieho svedomia... Myslím na  ove-
ľa intenzívnejšiu pomoc, ktorá by sa 
mala premietnuť do systémových zmien 
v rámci sociálneho systému. Aj na to tu 
je štát, aby pomohol, hoci aj tým, ktorí 
o pomoc nevolajú, lebo už nemajú na to 
dosť síl. Lebo... čo ak sa raz ocitneme 
na ich mieste my?

Váš Chuck
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Nemocnica Bory susedí s  Devínskou Novou Vsou. Môžeme mať 
z toho my obyvatelia Devínskej výhody oproti ostatným Bratislav
čanom, lebo sme blízko? Budeme patriť na Bory?
Nemocnica Bory je postavená ako koncová nemocnica siete Svet zdra-
via, ale slúžiť má všetkým občanom bez výnimky. Výhodou obyvate-
ľov Devínskej je ich geografická blízkosť k nemocnici. Do prevádzky 
sa začne uvádzať v priebehu marca, postupne budú pribúdať jednotli-
vé oddelenia. Urgentný príjem plánujeme otvoriť ako posledný v sep-
tembri tohto roka. Každopádne sa tzv. dojazdová vzdialenosť pre ob-
čanov Devínskej Novej Vsi významne skráti. 

Keď pôjde o život, hodí nás Novovešťanov záchranka automaticky 
na Bory?
Táto možnosť bude aktuálna po sprevádzkovaní urgentného príjmu. 
O tom, či Novovešťanov v kritickom stave zavezie záchranka do Ne-
mocnice Bory, rozhodne operačné stredisko zdravotnej záchrannej 
služby. Osobne verím, že vďaka najmodernejšiemu urgentnému príj-
mu s plnohodnotným intervenčným zázemím budú pacienti v akút-
nych stavoch smerovaní práve sem. Pacient bude môcť prísť do Ne-
mocnice Bory pešo, autom, sanitkou a v obzvlášť závažných prípadoch 
ho tam dopraví vrtuľník. 

Budú ženy z Devínskej rodiť na Boroch, lebo je to pre ne najbližšie? 
Aké oddelenia budú v nemocnici?
Už dávnejšie existuje slobodná voľba pôrodníka. Veríme, že si nás 
ženy rodičky vyberú a prestanú chodiť rodiť do Rakúska či do Čiech. 
Máme 8 krásnych pôrodných izieb, kde budúca mamička strávi celý 
čas, ak si želá, aj s otcom dieťaťa, od príchodu do nemocnice až po sa-
motný pôrod. Súčasťou je aj výborné neonatologické zázemie s  jed-
notkou intenzívnej starostlivosti. Pôrodnica, ktorá má začať svoju pre-
vádzku v júni, bude pripravená na každý scenár. Z pohľadu rozsahu 
poskytovanej zdravotnej starostlivosti budú v nemocnici medicínske 
programy žena a dieťa, kardiovaskulárny, neurovaskulárny, onkolo-
gický a ortopedicko-traumatologický program a program so zamera-
ním na poruchy metabolizmu a trávenia. 

Ak budú obyvatelia Devínskej potrebovať špecialistu alebo 
všeobecného lekára, aké možnosti im poskytne Nemocnica Bory? 
Nemocnica Bory nebude nemocnica s  poliklinikou, ale nemocnica 
s  ambulanciami, ktoré budú slúžiť výhradne nemocničným pacien-

tom. V  nemocnici nebude ani jedna ambulancia 
všeobecného lekára a môžete sa tam dostať buď ako 
akútny pacient cez urgent, alebo s  výmenným líst-
kom od  špecialistu, t. j. od  lekára špecializovanej 
ambulantnej starostlivosti. Štandardnú ambulantnú 
starostlivosť bude naďalej poskytovať naša sieť Pro-
Care, ktorá má pracovisko priamo v nákupnom cen-
tre Bory Mall.

Bude Nemocnica Bory svojím prístrojovým vyba
vením nadštandardom v  porovnaní s  ostatnými 
nemocnicami? 
Nemocnica Bory bude celkom iste najlepšie vybavená nemocnica 
na Slovensku a svojím konceptom presahuje hranice Slovenska. Všet-
ky nemocničné izby sú v jednolôžkovom štandarde s vlastným soci-
álnym zázemím a s rozkladajúcim kreslom pre sprevádzajúcu osobu. 
Významná časť izieb bude vybavená vlastnou chladničkou, všetky 
izby majú televízor a internet s možnosťou internej komunikácie cez 
obrazovku. Inými slovami, v Nemocnici Bory sme nadštandard po-
výšili na  štandard. To však nie je všetko. Architektonické riešenie 
holandského štúdia Dutch Health Architects si zakladá na prostredí, 
ktoré lieči a  je nemenej dôležitou súčasťou zdravotnej starostlivosti. 
Hovoríme napríklad o dostatku denného svetla, o príjemných interié-
rových farbách a materiáloch alebo o špeciálnych závesoch na lôžko-
vých izbách.

Keď prídem do Nemocnice Bory, bude sa tam o mňa starať „doktor
ská elita“? Kde ste ju zobrali? Ako ste vytvorili tím lekárov? 
Treba jasne povedať, že nemáme záujem vyberať ľudí zo štátnych 
nemocníc, o  to viac, že na  Bory nerobíme nábor, ale výber zamest-
nancov. V  nemocnici budeme mať aj ľudí zo zahraničia, Slovákov 
vracajúcich sa zo sveta, Čechov a tiež zopár lekárov a desiatky sestier 
z iných štátov. Taktiež nám stav čiastočne pokryjú zamestnanci našej 
siete Svet zdravia, čiže mozaika bude vyskladaná z pomerne širokého 
spektra. 

Bude mať vznik novej Nemocnice Bory likvidačný charakter pre 
ostatné nemocnice? Odvšadiaľ počuť, že ste iným nemocniciam vy
kradli tých najlepších...
Popravde, nemám rád diskusiu na  túto tému, keďže obava nestojí 

ROZHOVOR8 02/2023

Ako z inej galaxie
Nie je to nekonečný príbeh ako Rázsochy či diaľnica do Košíc. Štyri roky 
prípravy, štyri roky výstavby a Nemocnica Bory hlási  hotovo. Svoje brány 
otvorí už čoskoro – v marci 2023. Mala by byť  slovenským zdravotníckym 
crème de la crème – teda tým najlepším z najlepšieho. Pacienti nebudú po
trebovať vlastnú hotovosť, postačí  im preukaz poistenca, hoci v tejto chvíli 
je ešte otázne, či každý. Nový nemocničný kolos uvádza do života generál
ny riaditeľ Ľuboš Lopatka, manažér, ktorý ochutnal prácu v súkromnom aj 
v štátnom sektore. Tvrdí, že úspech v oboch je založený na rovnakom staveb
nom materiáli – na pravidlách, systéme, poriadku a ľudskom hodnotovom 
rebríčku. Mesačníku DEVEX poskytol exkluzívny rozhovor.



ČO JE NOVÉ V DEVÍNSKEJ

na racionálnych základoch. Nedostatok personálu, ktorému čelia štát-
ne nemocnice, súvisí s dlhoročným neriešením problémov, so zlými 
rozhodnutiami, prípadne je dôsledkom odkladania správnych roz-
hodnutí. V  tomto kontexte je príchod Nemocnice Bory na  trh ex-
trémne žiadaný a potrebný. Všetci vidíme, ako vyzerá zdravotníctvo 
po vyše tridsiatich rokoch jeho politizácie. Nemocnica Bory prichá-
dza v čase extrémneho spoločenského dopytu po dostupnosti a vyššej 
kvalite zdravotnej starostlivosti a my máme ambíciu tento spoločen-
ský dopyt uspokojiť. Dobrou správou je, že nová nemocnica je reali-
tou, a nie plánom na papieri, že nemocnicu postavíme o štyri či päť 
rokov. Máme právoplatné kolaudačné rozhodnutie a  tiež povolenia 
na začatie prevádzky, od ktorej nás delí už iba niekoľko týždňov. 

Slovensko nemá dostatok stredného zdravotníckeho personálu. 
Ako ste sa vyrovnali s týmto problémom? Stačilo dať viac peňazí?
Najväčším problémom Slovenska je nedostatok sestier, a to špeciálne 
v Bratislave. O nich sa hovorí oveľa menej. Nedostatok lekárov nie je 
v Bratislave z pohľadu ich počtu nosnou témou. Témou by však malo 
byť, že títo lekári nie sú optimálne rozložení v rámci jednotlivých ne-
mocníc a  oddelení. Sú oddelenia v  štátnych nemocniciach, ktoré sú 
silne poddimenzované, a potom sú aj také, ktoré sú predimenzované 
a  je na nich nezriedka viac lekárov ako lôžok. Toto je oblasť, ktorej 
by sa mali kompetentní venovať. Vo všeobecnosti platí, že dobre za-
platený lekár, ktorý je uznávaným odborníkom, veľa pracuje, je reš-
pektovaný komunitou a vyhľadávajú ho pacienti. Takýto lekár je pre 
nemocnicu určite lacnejší a prospešnejší ako lekár, ktorý je „zavesený“ 
na platovom automate, robí málo, má nižšiu kvalitu práce a spolieha 
sa na to, čo vybaví Lekársky odborový zväz. Platové ohodnotenie má 

byť nastavené tak, aby sa robiť viac a  lepšie, vyplácalo. Nie je hanba 
byť dobre zaplatený, hanbou je očakávať peniaze za  status, kradnúť, 
ulievať sa, parazitovať na systéme a brať úplatky. Takže na vašu otáz-
ku, či stačí dať viac peňazí, odpovedám, že na viac peňazí sú citlivejšie 
sestry. U lekárov je znepokojujúce, že mnohí, keďže už dosiahli stav 
finančnej saturácie, viac počúvajú na viac osobného voľna ako na viac 
peňazí. 

Keď už je reč o  platoch zdravotníkov, čo si myslíte o  ich ťažení 
za väčšie príjmy? Aké by malo byť ich primerané ohodnotenie? 
Na  úvod treba poznamenať, že lekári, sestry a  ostatní zdravotnícki 
pracovníci by mali byť zaplatení adekvátne. To isté však platí aj pre 
iné rezorty a  iné profesie v  kontexte možností, v  akých sa Sloven-
sko nachádza. Odmena zamestnanca sa musí odvíjať od  množstva 
a kvality vykonanej práce, pričom o tom má vždy rozhodovať priamy 
nadriadený. V našom prípade je to riaditeľ nemocnice. Mzdová moti-
vácia nie je turecký trh, a tak si nemyslím, že odmeňovanie založené 
na platových tabuľkách je správna cesta. Tento model je pozostatkom 
spred roka 1989 a pretrval už len na pár miestach. Žiaľ, zdravotníc-
tvo je toho smutným dôkazom. Mimochodom, takúto dobu som zažil 
a stále platí, že tento model odmeňovania je trestom pre ambicióznych 
a pracovitých a požehnaním pre tých druhých. Ďalej platí, že vek nie 
je zásluha, ale biologický stav, a  tak odmeňovanie založené na  „zo-
starnutí“ nie je správna cesta, keďže nevyjadruje prínos lekára pre 
pacienta, nemocnicu či akcionára. Ostatné sektory našťastie fungujú 
bez tabuľkových platov. Pamätajme, že pokiaľ vytvoríme v  systéme 
odmeňovania stav nerovnováhy, napríklad v kategórii lekár, prejaví sa 
to v celom systéme zdravotníctva. Výsledkom bude ešte väčšia nespo-

Ťažšie ako postaviť nemocnicu je naplánovať
ju a nadimenzovať tak, aby to nebola 

len nová nemocnica podľa starého konceptu, 
či stará nemocnica v novej budove, 

zdôrazňuje generálny riaditeľ 
Nemocnice Bory Ľuboš Lopatka.
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kojnosť medzi zamestnancami, ale, žiaľ, aj medzi pacientmi, t. j. nasta-
ne presne opak toho, o čom sa nás snažia presvedčiť odborári. Hlav-
ným argumentom na získavanie lekárov nie sú peniaze, ale motivačné 
pracovné prostredie, moderné vybavenie nemocnice, zdravá pracovná 
atmosféra, možnosť sebarealizácie, rovnosť šancí, ale aj adekvátne fi-
nančné ohodnotenie. 

Čo ak budú chcieť byť všetci Bratislavčania (všetci obyvatelia Slo
venska!) ošetrení, operovaní a liečení v Nemocnici Bory? Kto si ju 
bude môcť dovoliť? 
V  Nemocnici Bory bude zdravotná starostlivosť bezplatná pre všet-
kých občanov a „vstupenkou“ do nemocnice bude kartička poisten-
ca. Pacienti, ktorí neprejdú urgentným príjmom, budú okrem toho 
potrebovať na prijatie ešte výmenný lístok od špecialistu. Čo sa týka 
zazmluvnenia, nemáme pochybnosť o  podpise zmlúv so  zdravotný-
mi poisťovňami Union a Dôvera, keďže sme už na 95 % dohodnutí, 
so  Všeobecnou zdravotnou poisťovňou prebieha diskusia pomalšie, 
ale verím, že nakoniec sa dohodneme aj s ňou, lebo predpokladám, že 
nebude chcieť diskriminovať svojich poistencov. 

Ako by ste charakterizovali úroveň slovenského zdravotníctva? 
Prečo je také zúbožené a ako si vysvetľujete, že táto krajina nedoká
zala postaviť nemocnicu Rázsochy?
Zvyknem hovoriť, že slovenské zdravotníctvo je len zrkadlovým od-
razom toho, v akom stave je celé Slovensko. Hlavným problémom slo-
venského zdravotníctva určite nie je len nedostatok peňazí, ale úpadok 
hodnôt, spôsobený okrem iného aj dlhodobou politizáciou verejného 
života. Korupcia bola veľkým problémom zdravotníctva najmä v ob-
dobí rokov 2006 až 2019. V  poslednom období nie je podľa môjho 
názoru najväčším problémom korupcia, ale diletantizmus, anarchia, 
rozhodnutia motivované animozitou voči privátnemu vlastníctvu. 
Slovenské zdravotníctvo je v hlbokej kríze, ale o nápravu by sa určite 

nemali snažiť odborári, ktorí to nielenže nevedia, ale nenesú žiadnu 
zodpovednosť za dôsledky svojho konania. Navyše sa neriadia zása-
dou: viac pláce za viac práce, ale propagujú nesprávny svetonázor: viac 
pláce za menej práce. LOZ svojím nezodpovedným konaním utvrdzu-
je verejnosť v názore, že nie je súčasťou riešenia, ale len ďalším problé-
mom slovenského zdravotníctva. Verím, že predchádzajúce riadky sú 
aj odpoveďou na otázku, prečo Slovensko doteraz nedokázalo postaviť 
nemocnicu Rázsochy. Každý štátom zamýšľaný projekt zložitejšieho 
charakteru, s časom realizácie presahujúcim jedno volebné obdobie, je 
s veľkou pravdepodobnosťou odsúdený na neúspech. 

Pracovali ste pre súkromný sektor aj pre štát. Je možné na Sloven
sku v  oboch sférach rovnako úspešne presadzovať zdravý rozum, 
principiálne správanie a pre národ prospešné veci? 
Ťažko sa mi k tomu vyjadruje. Do verejnej správy som si „odskočil“ 
dvakrát, aby som sa utvrdil, či sa dajú robiť veci rovnako dobre vo ve-
rejnej správe i v privátnej sfére, a  tiež v nádeji inšpirovať. Medzi ve-
rejnou správou a privátnou sférou je menej rozdielov, ako sa niekedy 
tvrdí, ak opomenieme zákon o  verejnom obstarávaní. Základným 
predpokladom úspechu je principiálnosť a pripravenosť odísť z funk-
cie, ak by ste sa mali vzdialiť hodnotám, ktorým veríte. Čo sa týka 
inšpirácie, uvedené platí najmä pri MH Manažmente, kde ma lákala 
reštrukturalizácia šiestich štátnych teplární, ktoré boli roky systema-
ticky drancované politickými nominantami. Riešením bolo, že sme 
teplárňam odobrali právnu subjektivitu a  vložili sme ich do  jednej 
právnej entity s  názvom MH Teplárenský holding (MH TH). Radi-
kálne sme zredukovali košatý manažment a vybrali do vedenia kva-
litných ľudí po odbornej, ale aj po ľudskej stránke. Na začiatku som 
bol ustanovený z pozície MH Manažmentu zakladateľa do pozície GR 
MH TH. Rozbehli sme procesy a  následne som si našiel svojho ná-
stupcu pána Marcela Vrátneho, ktorému som odovzdal funkciu GR. 
Tento post zastáva pán Vrátny úspešne až doteraz. 

Ak je pravda, že na začiatku tohto volebného obdobia bola v hre sto
lička ministra zdravotníctva, prečo ste dali radšej prednosť stolič
ke riaditeľa akciovej spoločnosti MH Manažment po tom, ako ste 
skončili vo funkcii riaditeľa Sveta zdravia, aby ste nakoniec prijali 
post generálneho riaditeľa Nemocnice Bory?
Ak dovolíte, nebudem sa k  tomu vyjadrovať. S  istotou však môžem 
potvrdiť dve veci: nikdy sa nestanem členom žiadnej strany a určite 
nebudem členom žiadnej vlády. 
 
Zdravotníctvo vás opäť zlákalo, je zrejmé, že vás niečím priťahuje... 
Médiá vám často dávali nálepku krízového manažéra – dokázali by 
ste prebrať k životu celé slovenské zdravotníctvo? Ako by ho dvíhal 
z popola manažér Lopatka?
Popravde, nezlákalo ma zdravotníctvo, ale projekt Nemocnice Bory. 
Mám rád zaujímavé a ťažké úlohy a projekt Borov je unikátny, navyše 
vo verejnom záujme. Nebyť pri tomto projekte by som si asi časom vy-
čítal. Mimochodom, ak by som aj predpokladal, že všetky sľuby, ktoré 
politici dali vo vzťahu k výstavbe Rázsoch či Martina, budú pravdivé, 
ďalšia nemocnica tu môže stáť o šesť či osem rokov. Na porovnanie: 
nám výstavba nemocnice na  Boroch trvala štyri roky a  ďalšie štyri 
roky bola príprava. Celý proces, prirodzene, prebehol bez vplyvu poli-
tikov a bez potreby verejného obstarávania a aj napriek tomu to trvalo 
až osem rokov. Čo sa zo strany štátu zjavne podceňuje, je fáza prípra-
vy. Postaviť nemocnicu je tá jednoduchšia úloha. Ťažšie je naplánovať 
ju a nadimenzovať tak, aby to celé dávalo zmysel a aby to nebola len 
nová nemocnica podľa starého konceptu, či stará nemocnica v novej 
budove. Mám pocit, že tento aspekt sa podceňuje, keď sa hovorí len 
o výstavbe nemocnice, nie o procesoch, a odborná diskusia sa zúžila 
na diskusiu o počte lôžok. 

Jana Martanovičová

Hlavným problémom slovenského
zdravotníctva nie je podľa manažéra 

Ľuboša Lopatku iba nedostatok peňazí, 
ale úpadok hodnôt, spôsobený okrem iného 

dlhodobou politizáciou verejného života.



Stál nad útesom kamennej steny Sandbergu, 
sám, bezradný a  opustený, až išiel z  neho 
strach, a  na  ľudí, čo ho chceli zachrániť, 
kričal po  nemecky: Lass mich oben! Ne-

chajte ma hore! Ten zvláštny chlapík, možno tu-
lák, alebo zvrátená bytosť z  našich predstáv, kto-
rými zvykneme strašiť neposlušné deti, vraj býval 
v  temnej diere v zemi neďaleko dnešnej vodárne. 
A podľa svojich výkrikov dostal skomolené meno – 
Lasmi Obi. A naokolo sa šíril strach. Hrozilo totiž, 
že ak niekto neposlúchal, Lasmi Obi sa mohol ke-
dykoľvek prikradnúť tmou a nespratníka si vziať...

Je tma a  za  oknami domca rodiny Glatzovcov 
skuvíňajúci vetrisko ohýba konáre stromov. Čas 
ako stvorený pre potulky Lasmiho Obiho. V domci 
sa svieti, za  stolom sedí deväť žien. Mlčia. Párajú 
perie. Rituál zdedený po predkoch pripomína po-
byt v nebi. Snehobiele páperie z husí občas rozfúka prievan či dýcha-
nie niektorej zo žien. Napokon prehovorí pani domu. V hlase Katky 
Glatzovej, ktorej hus sa v rukách prizvaných príbuzných a priateliek 
mení na jemnučkú výplň budúcej duchny, znie tajomne: „Pri párač-
kách v Devínskej nemohol nikdy chýbať Lasmi Obi. Veď aj teraz je tu 
s nami, keď ho spomíname.“ Ach tie spomienky. Páralo sa vždy, keď 
dievka šla na vydaj. Bolo nepredstaviteľné, aby ju vlastná rodina pus-
tila pod čepiec bez mäkučkej výbavičky do  postele. Husi putovali 
na klát a na pekáč, perie do vankúšov a duchien. „A keď bola svadba,“ 
zatúla sa v pamäti Agneška Habudová, „celá dedina čakala na posled-
né tri tance.“

„Vtedy dostal šancu prísť na svadbu ktokoľvek a zatancovať si,“ dopl-
ní pamätníčka Margita Šimonová.

Pritaká jej Vlastička Ebringerová: „Bola polnoc, svadba sa končila, 
posledné tri tance patrili komukoľvek.“

Aj Lasmimu Obimu? Tú otázku nepoloží nik, ale visí vo vzduchu. 
Páračky peria by mohli viesť dišputy v  chorvátčine; Devínska bola 
od  nepamäti presiaknutá týmto slovanským etnikom preberajúcim 
terminológiu aj zo susedného Rakúska. Napokon, už je to tu: „Ponúk-
nite sa, upiekla som kuglof – bábovku,“ položí na stôl pani domu roz-
voniavajúcu dobrotu. Starostlivo vypárané perie putuje do  podušky 
a uvoľní tak miesto čerstvým šiškám s marhuľovým lekvárom, huspe-
nine a vínku. Siesta patrí k páračkám. Treba si aj oddýchnuť a zasní-
vať sa. V dome to žije. Z poschodia klesajú k podlahe padáky. Vnúčatá 
Feďo a Šimon ich zhotovujú z igelitových vrecúšok a pretekajú sa, čí 
výtvor sa pri páde viac nafúkne. Ženy sa medzitým púšťajú do ďal-
šej porcie pierok. Opatrne z nich vyberajú tenké kostičky, ktorými raz 
bude naplnený vankúš – podložka pod páperový podhlavník.

„Počula som, že na páračky chodievali iba ženy,“ povie okatá Veroni-
ka Glatzová a pridá aj humornú pointu, „... a chlapci im cez pootvorené 
okno púšťali do izby vrabcov. Perie lietalo ako v Perinbabe.“ Smiech po-
letuje v ovzduší a čarovne nadnáša pierka. Duše sú spojené, myšlienky 
ladia. Ako naša túžba dotýkať sa neba.

 Juraj Mravec
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SPRÁVIČKY Z NAŠEJ ŠKOLIČKY
A čože je nové v našej škole? Polročné hodno-
tenie máme za sebou. Niekto sa usmieva, nie-
komu úsmev na  tváričke troška zamrzol pri 
pohľade na pestrú paletu známok odrážajúcu 
polročné snaženie. Nevadí, trošku viac snahy 
a vždy sa dá všetko napraviť! Zabodovali sme 
v  recitačnej súťaži Šaliansky Maťko, v  súťaži 
Slovina je hra a veľmi sme sa snažili aj v ma-
tematickej olympiáde. Veľké úsilie a tvorivosť 
prejavili v poslednom období naši piataci. 

Okrem plnenia bežných školských povin-
ností preukázali mimoriadnu akčnosť pri 

tvorbe zadaných projektov. V  prvom Moja 
rozprávková kniha sa prezentovali ako super 
čitatelia slovenských ľudových rozprávok. Čí-
tali slovenské ľudové rozprávky, premýšľali 
nad ich posolstvom, spracovali ich zo svoj-
ho pohľadu, kreslili ilustrácie a  tvorili nové 
svojské knihy rozprávok. Určite by bol aj pán 
Dobšinský hrdý na  svojich nasledovníkov – 
mladých rozprávkarov. Zo sveta rozprávok 
sa preniesli do neobyčajného sveta, v ktorom 
objavovali našu Zem v projekte Planéta Zem. 
Búrlivé procesy na našej planéte spôsobujúce 

jej neustále pretváranie tiež tvorivo spracova-
li. Kartóny, lepidlá, výkresy, nožnice, farbičky, 
nápady a výsledok bol tu. Zrazu sa v obyčaj-
ných triedach objavili neobyčajné modely so-
piek a  rôznych reliéfov, čiže pestrých foriem 
zemského povrchu, ktoré dokonca aj sve-
tielkovali, dymili a  vydávali zvláštne zvuky. 
Trieda sa tak pomocou zručných piatakov pre-
menila na geografickú učebňu plnú tvorivých 
podnetov. Vynachádzavosť, dôvtip, kreativita, 
šikovnosť a fantázia – „5 P“ našich piatakov.
Soňa Škulová, Základná škola Ivana Bukovčana

Z pierok treba vybrať tenké kostičky, 
ktorými sa vyplní podložka pod 
páperový podhlavník. 

1102/2023 TRADÍCIE
Lasmi Obi

a nebeské páperie
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Tak ako všetky mestské časti Bratislavy, 
aj Devínska Nová Ves sa začína rozrastať 
a  už čoskoro bude na  viacerých miestach 
stavebný ruch. Aj vďaka aktívnemu prístu
pu samosprávy mestskej časti sa môžeme 
tešiť na  projekty, ktoré Devínskej pridajú 
na atraktivite.

Stockerka
Rozbiehajúce sa práce už môžete vidieť medzi 
dvoma supermarketmi pri vstupe do Devín-
skej. Ide o projekt s názvom Stockerka. Štyri 
domy v  lokalite Glavica ponúknu bývanie 
v  271 nových bytoch a  apartmánoch. Piaty, 
jednopodlažný objekt je vyhradený pre ob-
čiansku vybavenosť. „Počas štyroch rokov ná-
ročných rokovaní sa nám podarilo investora 
presvedčiť, aby od existujúceho objektu Glavi-
ca oddialil najbližšie domy a  znížil počet ich 
poschodí. Na  podnet mestskej časti investor 
tiež vytvorí park, priestory pre materskú ško-
lu, ale aj obrovský voľnočasový priestor – park 
s  cyklotrasami, ihriskami a  reštauračným 
zariadením,“ približuje zástupkyňa starostu 
 Beata Janatová. 

Altum
V tesnej blízkosti Stockerky má vyrásť projekt 
Altum. K investičnej činnosti vydalo záväzné 
stanovisko hlavné mesto SR Bratislava ešte 
v  januári 2021 a  koncom roka 2022 vydala 
rozhodnutie o  umiestnení stavby aj mestská 
časť Devínska Nová Ves, pričom s  výstav-
bou by sa malo začať už na  jar tohto roka. 
V  najbližších rokoch tak pribudnú dva nové 
objekty, medzi ktorými bude vytvorená ko-
munitná záhrada. V tomto priestore pribudne 
28 bytov a  13 nebytových priestorov vrátane 
materskej školy, ku ktorej bude vytvorený von-
kajší dvor s rozlohou 216 m2. 

Rakyta
Z  druhej strany „štreky“ sa čoskoro za-
čne projekt Rakyta. Developer získal už 
územné rozhodnutie na  výstavbu šiestich 
päťpodlažných bytových domov s  322  by-
tovými jednotkami. Domy začnú v priebehu 
tohto roka postupne vyrastať na  pozemku 
s rozlohou 28-tisíc m2, pričom výstavba by sa 
mala skončiť v roku 2026. „Komunikovali sme 
developerovi požiadavky majiteľov rodinných 
domov z druhej strany trate na vypracovanie 
hlukových štúdií, ale hlavnou témou disku-
sií bolo predovšetkým dopravné napojenie. 
S  investorom tak aktuálne spolupracujeme 
na  projekte turbookružnej križovatky a  pre-
dĺžení Eisnerovej ulice, čo výrazne zjednoduší 
dopravu všetkým obyvateľom Devínskej Novej 
Vsi,“ vysvetľuje Beata Janatová. 

Slnečný vrch
Najväčším spomedzi projektov pripravova-
ných na  realizáciu je jednoznačne Slnečný 

vrch. Rozvoj naplánovaný v  časti Kolónia 
v minulosti čelil kritike za výstavbu vyšších 
domov pri Ulici Jána Jonáša, napojenie len 
cez jednu komunikáciu či nedostatočnú in-
fraštruktúru. „Obyvatelia Devínskej Novej 
Vsi chceli v tejto lokalite rodinné domy, čo sa 
presadiť nepodarilo. Podarilo sa nám však 
s developerom dosiahnuť kompromis, aby naj-
bližšie domy, ktoré susedia s už stojacimi ro-
dinnými domami, mali len 4 podlažia. Počet 
poschodí sa podarilo presadiť aj pri ostatných 
objektoch, keďže pôvodné domy mali mať až 
11 poschodí,“ hodnotí Beata Janatová. Taktiež 
v tomto projekte je zakomponovaná občian-
ska vybavenosť, ktorá bude slúžiť obyvateľom 
celej Kolónie, ako aj materská škola. Projekt 
Slnečný vrch I nateraz prešiel procesom po-
súdenia vplyvu na  životné prostredie EIA, 
na vydanie územného rozhodnutia mestskou 
časťou ešte čaká. 

Komplikovanejšie sa vyvíja projekt Slneč-
ný vrch II, ktorý predajom získal nový ma-
jiteľ a mestská časť teraz čaká na jeho ďalšie 
kroky. Nový developer môže v  zmysle plat-
ného územného plánu stavať až 11-poscho-
dové domy, čo bude nepochybne predmetom 
náročných diskusií. „Záujmy sa dajú presa-
dzovať len v  medziach územného plánu, ale 
všetko je otázkou vyjednávania a  vzájomnej 
dohody. Ako mestská časť sme skúšali ísť aj 
cestou podnetu na magistrát na zmenu územ-
ného plánu, ale nepochodili sme, keďže zmeny 
nie sú v pláne. Pri rokovaniach s developerom 
tak budeme musieť vychádzať z  územného 
plánu. Dobrá správa je, že investori s nami ko-
munikujú už v štádiu zámeru, čo proces zjed-
nodušuje a zefektívňuje. Je pre nás jednoduch-

šie dohodnúť sa s  investorom v  počiatočnom 
štádiu zámeru, ako neskôr presadzovať veci, 
ktoré by mohli pre neho predstavovať dodatoč-
né náklady,“ vysvetľuje Dárius Krajčír, staros-
ta mestskej časti Devínska Nová Ves. 

Sme pripravení na tisíce  
nových susedov?
Do Devínskej Novej Vsi sa v najbližších ro-
koch prisťahujú tisícky nových obyvateľov 
a ďalšie, zatiaľ neoficiálne zámery investorov 
naznačujú, že tento rast bude pokračovať. 
Pred mestskou časťou tak stojí obrovská 
výzva, ktorú bude musieť v spolupráci s hlav-
ným mestom zvládnuť. Ide predovšetkým 
o  dopravnú a  technickú infraštruktúru, 
na ktorej už vedenie mestskej časti pracovalo 
a svoje predstavy v  tejto oblasti komunikuje 
developerom. Potrebné bude aj posilnenie 
verejnej dopravy, keďže naša stará dobrá 
dvadsaťjednotka už stačiť nebude. Smerom 
do  centra Bratislavy sa očakáva posilnenie 
vlakovej dopravy, no uvažuje sa napríklad 
aj s  električkovou traťou, ktorá by viedla 
po  predĺženej Eisnerovej ulici až do  Borov 
a  Dúbravky, čím by sa zlepšilo prepojenie 
záhorskej časti Bratislavy. Príprava stratégie 
rozvoja Devínskej Novej Vsi a  jej blízkeho 
okolia sa stáva na  najbližšie obdobie priori-
tou nielen pre mestskú časť, ale aj pre hlavné 
mesto a Bratislavský samosprávny kraj. Ostá-
va len veriť, že kompetentní sa k  neľahkej 
úlohe postavia zodpovedne a prinesú najlep-
šie možné riešenia pre pôvodných aj nových 
obyvateľov. 

Jana Vedejová
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AKO SA BUDÚ VOLAŤ? 
Rodičia vymýšľajú mená bábätkám skôr, ako sa narodia. Rovna
ko je to s ulicami. Len čo sa začne výstavba obydlí, začnú zasadať 
názvoslovné komisie. Ich úlohou je vymyslieť niečo originálne, ne
sporné, nadčasovo prijateľné. Nové názvy budú čoskoro potrebovať 
ulice, ktoré pribudnú nielen na sídlisku Bory, ale aj v Devínskej No
vej Vsi. 

Bory zaberú svojou rozlohou niekdajšie časti chotára Devínskej Novej 
Vsi, Dúbravky, Lamača a Záhorskej Bystrice. Každá mestská časť má 
preto výsadu, česť a povinnosť vymyslieť mená pre nové ulice na svo-
jom území, ktoré potom schvaľuje názvoslovná komisia pri hlavnom 
meste. Mestská komisia odporučila, aby všetky ulice na Boroch niesli 
mená disidentov. Historik Jozef Klačka, ktorý je členom dúbravskej, 
devínskonovoveskej, ale aj mestskej názvoslovnej komisie, si myslí, 
že výber podľa tohto kritéria je mimoriadne zložitý: „Už dnes máme 
jednu ulicu pomenovanú po disidentovi Tomislavovi Poglajenovi Ko-
lakovičovi. Kto cestuje z Dúbravky do Devínskej Novej Vsi, začuje jeho 
meno na jednej zo zastávok autobusu, ale takmer nikto o ňom nič ne-
vie. To je príklad toho, ako ulice nechceme pomenovať.“ 

Vyberať mená ulíc podľa osobností je mimoriadne zodpovedné, 
zložité a citlivé. Okrem toho, že mená významných ľudí sa môžu ob-
javiť v názvoch ulíc až vtedy, keď uplynie najmenej päť rokov od ich 
úmrtia, malo by ísť o osobnosti, ktoré sa zapísali do dejín nadčasovo 
dobrými, užitočnými a mimoriadne záslužnými skutkami, napríklad 
reprezentovali krajinu, významným a nespochybniteľným spôsobom 
inšpirovali a pozitívne ovplyvnili životy ľudí a dianie v  spoločnosti. 
„Nesmú to byť ľudia, ktorých jeden systém velebí a  druhý zatracuje, 
ktorí v akomkoľvek režime páchali násilie rôzneho druhu. Výber osob-
ností musí byť prijateľný pre všetky generácie, je to zaväzujúce,“ vysvet-
ľuje Jozef Klačka. 

Devínska Nová Ves navrhuje, aby dve ulice v  našom chotárnom 
území niesli mená Antona Mojša a Michala Bučiča a dve boli pomeno-
vané podľa historických častí chotára.

ANTONA MOJŠA
ULICA

Anton Mojš bol dúbravský farár, ktorý po  skončení prvej svetovej 
vojny zachránil devínskonovoveských mužov pred zastrelením. Keď 
na konci prvej svetovej vojny vošiel vlak do stanice v Devínskej Novej 
Vsi, viezli sa v ňom rumunskí Maďari – vojaci, ktorí sa vracali z ta-
lianskeho frontu. Vyhladovaní objavili odstavené vagóny s  jedlom 
a šatstvom. Zvesť o týchto vzácnostiach sa rýchlo dostala do dediny 
a z jedla i zo šatstva poriadne ubudlo. Ráno odhalilo veľké škody, a tak 
veliteľ regimentu zavelil na odchod. Maďarský výpravca však odchod 
vlaku nepovolil, lebo mal správy, že české vojsko postupuje na  Slo-
vensko, aby ho oslobodilo od Maďarov. Nádejal sa, že vyzbrojení ru-
munskí Maďari ich zadržia. Vtom sa v blízkosti stanice ozval výstrel. 
Vojaci z vagónov povyskakovali a spustili streľbu. Dvoch ľudí, ktorí 
bežali s lupom zo stanice, postrelili. Vojsko potom obkolesilo dedinu 
a všetkých mužov nahnali do úradnej budovy, aby ich postrieľali. Jed-
na žena z dediny sa rozhodla rýchlo vyhľadať farára Mojša z Dúbrav-
ky, aby prišiel ratovať holé životy Devínskonovovešťanov. Za farárom 
do  Devínskej si netrúfla ísť, keďže bol maďarskej národnosti. Farár 

Mojš sa dostal k veliteľovi regimentu a dokázal ho presvedčiť, aby mu-
žov nezastrelili. „Anton Mojš zachránil týmto mužom život, tak že si 
myslím, že je to osobnosť, ktorá čosi nespochybniteľne záslužné urobila,“ 
zdôvodňuje návrh názvu ulice historik Jozef Klačka. 

MICHALA BUČIČA
ULICA

Michal Bučič bol starostom Devínskej Novej Vsi, ktorý nesmierne 
kultúrne povzniesol Devínsku Novú Ves – v 20. rokoch 20. storočia 
založil množstvo podporných spolkov, sporiteľňu i obecné knižnice. 
„A to nie sú jeho jediné záslužné činy,“ hovorí o dôvodoch voľby Jo-
zef Klačka, „zachránil aj jednu židovskú rodinu, ktorú za  slovenské-
ho štátu počas celej vojny ukrýval vo svojej stodole. Prínos tohto pána 
pre Devínsku považujem za dostatočný na to, aby mohla byť po ňom 
pomenovaná jedna z ulíc v našej mestskej časti.“

POD RAKYTAMI
ULICA

S  pomenovaním ulíc podľa chotárnych častí je to predsa len o  čosi 
jednoduchšie. Nové názvy vychádzajú z  historických pomenovaní 
území. Pod Rakytami by sa mala volať ulica, ktorá pôjde cez dnešné 
polia, akoby od Istrijskej ulice až po Hornbach. „Je to historicky fak-
ticky zdôvodnený chotárny názov polí, je jedinečný, nikde inde sa nevy-
skytuje,“ vysvetľuje Jozef Klačka.

NA SÚTOKU
ULICA

Tam, kde sa zlievajú potoky z Lamača a z Dúbravky a spoločne potom 
vstupujú do potoka Mláka, vznikne pomerne dlhá ulica, ktorá by sa 
podľa názvoslovnej komisie mala volať Na sútoku. „Opäť je to jedineč-
ný názov, nijaké územie v Bratislave nie je takto pomenované,“ objas-
ňuje Jozef Klačka. 

Chotárne názvy sa ponúkajú aj pre ulice, ktoré čoskoro pribudnú 
priamo v Devínskej Novej Vsi. Jozef Klačka si myslí, že časť súbežná 
s Vukovarskou ulicou by sa mohla volať Pod srdcom a ďalšie Pod pla-
nírkou a Na Glavici. Keď bude zástavba pokračovať smerom k bývalej 
vápenke, tam sa ponúkajú názvy Zelený bok, Hlboká dráha alebo Pri 
seči. „Sú to všetko pôvodné názvy a  teraz je príležitosť ich vzkriesiť.“ 
Kráčanie po  nových uliciach v  Devínskej bude teda prechádzkou 
po cestách, ktoré spoja minulosť s prítomnosťou. 

Jana Martanovičová
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ELEKTRICKÝ MONOPOST SPOD KOBYLY 
Viete si predstaviť, že by na svetových okruhoch jazdila devínsko-
novoveská formula? A rovno elektrická! Znie to neuveriteľne, ale 
prvý krok k tomu už študenti z odboru autotronik na Súkromnej 
strednej odbornej škole automobilovej možno spravili. Duálna 
akadémia v Devínskej Novej Vsi sa totiž ešte v roku 2018 zapojila 
do medzinárodného vzdelávacieho projektu Greenpower, ktorého 
cieľom je podnecovať záujem mladých ľudí o rozvoj zručností pre 
21. storočie – vedy, techniky, matematiky a inžinierstva. Jeho vý-
sledkom v Devínskej je monopost na elektrický pohon, s ktorým 
sa neskôr študenti predstavili aj na festivale inovácií Od Dubaja 
k Dunaju ITAPA EXPO 2022.

Po nútenej pauze opäť na štarte
Projekt dva roky zapadal prachom kvôli pandémii, no vlani sa ho po-
darilo znovu oživiť. „Minulý rok sme pracovali predovšetkým na zlep-
šení aerodynamiky a  na  chla-
dení motora vzduchom. Ide 
o pomerne jednoduchú techno-
lógiu, ktorá však dokáže urobiť 
svoje. Zdokonalili sme karosé-
riu a máme plány aj na ďalšie 
vylepšenia,“ približuje študent 
Oliver Miko. Týždne prác sa 
pretavili do  funkčnej elektric-
kej formuly, ktorá sa po troch 
rokoch v Dlhej pri Trnave opäť 
postavila na  štart. Táto súťaž 
však nebola iba o rýchlosti, ako 
to pri autách zvyčajne býva. 
Formula dokáže ísť rýchlosťou 
maximálne 40 km/h, a  preto 
rozhodovalo aj to, kto na  nej 
vydrží jazdiť najdlhšie. „Jazdec 
si musí dávať pozor na spotre-
bu a  citlivo narábať so  zrých-
lením, ale aj s brzdením. Kaž-
dý zbytočný pohyb znamená 
zbytočné energetické straty 
a  znižuje šancu na  víťazstvo. 
Samozrejme, treba dávať pozor 
aj na to, aby sa autá navzájom 
nezrazili,“ opisuje podmienky súťaže študent Alex Michalčík. 

Projekt s budúcnosťou 
Prvé miesto z roku 2019 sa v máji 2022 študentom z Devínskej obhá-
jiť nepodarilo, ale okrem 2. miesta si zo súťaže odniesli mimoriadnu 
cenu spoluorganizátora za najlepší návrh dizajnu, konštrukciu a pre-
vedenie. Najbližšou súťažou a  najväčšou výzvou súčasne budú pre 
upravenú inovovanú elektrickú formulu preteky na  motokárovom 
okruhu v Dlhej pri Trnave v júni 2023. 
„V rámci už spomínaného projektu Greenpower aktívne spolupracuje-
me na úprave jeho programu pre Slovensko. Zapojených je 14 študen-
tov našej školy prostredníctvom rôznych podujatí, akým sú napríklad 
účasť na workshopoch na Fakulte elektrotechniky a Strojníckej fakulte 
STU alebo exkurzie vo firmách, ktoré stavili na inovácie. Greenpower je 
osvedčený projekt, ktorý dokáže rozvíjať mäkké zručnosti potrebné pre 
ekonomiku 21. storočia,“ vysvetľuje učiteľ odborných predmetov Peter 
Vlk. 
Projekt sa o svoju budúcnosť obávať nemusí, keďže Duálna akadémia 

každý rok prijíma približne 150 nových študentov, ktorí budú mať 
možnosť monopost ďalej zdokonaľovať a zapájať sa aj do ďalších zaují-
mavých projektov. „Spomeniem napríklad medzinárodnú súťaž Young 
Car Mechanic 2023 pod záštitou spoločnosti INTER CARS, jedného 
z najväčších dodávateľov náhradných dielcov pre automobily v  stred-
nej a východnej Európe, kde sme sa dostali do regionálneho kola. Traja 
z našich študentov sa prebojovali medzi 60 najúspešnejších spomedzi 
600 účastníkov,“ približuje Peter Vlk. 

Rastúci záujem o štúdium
Záujem o štúdium na Duálnej akadémii rastie, o čom svedčí aj kaž-
doročne sa zvyšujúci počet prihlášok. „Nie je to spôsobené len výni-
močnosťou našej školy, ktorá je prakticky jediná svojho druhu v okolí. 
Do popredia nás dostáva predovšetkým kvalita vzdelávania, čo doka-
zuje aj 8. miesto v Bratislavskom kraji v nedávno zverejnenom rebríčku 
tunajších stredných odborných škôl. V neposlednom rade nám pomáha 

aj výborné uplatnenie našich absolventov v praxi,“ približuje Natália 
Segura z oddelenia komunikácie s tým, že škola v budúcnosti plánuje 
rozširovať svoje zameranie aj na ďalšie priemyselné odvetvia. 

Zapoja sa aj dievčatá?
Duálna akadémia by rada prelomila zastaraný stereotyp, že štúdium 
na tejto škole je vhodné iba pre chlapcov. Na absolventov čakajú dobre 
platené pozície v relatívne čistom a bezpečnom prostredí. Práca je viac 
o programovaní a strojoch ako o fyzickej námahe, čo je skvelá príle-
žitosť taktiež pre dievčatá s technickým zameraním. „Musím povedať, 
že viaceré z nich by aj mali záujem o štúdium s odborným technickým 
zameraním, no majú obavy, čo na to povie spoločnosť. Búranie stere-
otypov je náročné, ale veríme, že sa nám to postupne, krôčik za krôči-
kom podarí. Tešíme sa na Deň otvorených dverí, ktorý 11. februára 
2023 organizujeme špeciálne pre dievčatá, aby sme im vysvetlili, že 
sú v Duálnej akadémii vítané a štúdium je aj pre ne,“ uzatvára Natália 
Segura. 

Jana Vedejová
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Študenti Duálnej akadémie v Devínskej Novej Vsi. 
Zľava Daniel, Alex spolu s pilotom Ondrom 

a ich formula, ktorá raz možno preslávi našu 
mestskú časť doma i vo svete. Najbližšie sa 

s ňou postavia na štart už v júni.
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„Na  úbočiach Kobyly nerástli stromy, na  Istrijskej ulici nebol asfalt. 
Staré kino Devín bolo Sokolovňou a aj Hlinkovým domom. A tehelňa? 
Tá bola a už nie je,“ hovorí Ján Pešadík z Kolónie, keď z malej čier-
nej škatuľky vyberá historické pohľadnice Devínskej Novej Vsi. Nie 
je ich veľa, možno také tri, štyri desiatky. Porozkladá ich po stole. Kto 
by čakal veľkú kopu, bude sklamaný, ale tí, ktorí sa zaoberajú filo-
kartiou – štúdiom a zbieraním pohľadníc, dobre vedia, prečo ich je 
pomenej. „Zábery malých obcí sú veľkou vzácnosťou a Devínska Nová 
Ves nebola tak často fotografovaná ako napríklad Devín. Historické fo-
tografie Devínskej sa zháňajú veľmi ťažko,“ vysvetľuje majiteľ kúskov, 
ktorých hodnota rastie priamo úmerne s ich vekom a jedinečnosťou. 
Čím je pohľadnica staršia, čím zriedkavejšie sa na nej určitý motív vy-
skytuje, tým je vzácnejšia, a teda aj drahšia. Najstaršia v jeho zbierke 
je pohľadnica z roku 1892. Čo stála, to si už Pešo – tak mu hovoria 
kamaráti – nepamätá. Vie však, čo zaplatil za tú najnovšiu. Bolo to 
presne 117 eur. „Každý koníček niečo stojí, a tento veru najlacnejší nie 
je,“ povzdychne si zberateľ, ktorého vášeň k pohľadniciam sa rozho-
rela pomaly, postupne. Mal 19 rokov, dve, tri, najviac štyri historické 
pohľadnice Devínskej Novej Vsi a žiaden zberateľský plán. Ale malý 
plamienok vášne sa rozhorel a zbierka sa začala postupne rozrastať. 
Dnes si Ján Pešadík naplno užíva chvíle, keď sa na blších trhoch hrabe 
v škatuliach a niečo výnimočné, ale najmä devínskonovoveské zbadá, 
alebo keď v dražbách na internetových burzách jeho pozornosť upúta 
niečo, čo ešte v zbierke nemá. Ak mu ktosi čosi mimoriadne rovno 
pred nosom vyfúkne, tak ho to poriadne zamrzí. Železničná stani-
ca, Istrijská ulica, kostol – to sú motívy, ktoré sa často opakujú, ale 
pohľadnice s  fotografiou starej tehelne, marcheggského mosta alebo 
Mitlmonky – to sú veľké vzácnosti. Pešo vie, že existujú a vytrvá, kým 
sa znova neobjavia na trhu. „Raz mi o vlások unikol album s vyobra-
zenou výstavbou marcheggského mosta a aj kaštieľa. Vyvolávacia cena 
bola 250 eur a dvíhal by som ju vyššie, ale nestihol som, prestrelili ma.“ 
Niekedy totiž stačí vzdialiť sa od počítača len na chvíľu a  sen o vý-

nimočnom kúsku sa rozplynie. Aspoň teda dočasne. „Teraz je v hre 
pohľad z Devínskej Kobyly na Devínsku. Požadovaná suma bola 350 
eur, ale predajca stovku spustil. Ešte vyčkám, som zvedavý, čo sa bude 
diať ďalej.“ Niekedy Ján Pešadík hľadá zábery preto, lebo je zvedavý, 
ako vyzerali miesta v Devínskej kedysi. Každá pohľadnica, ktorú má, 
sa mu páči z prostého dôvodu – lebo je pekná. „Mám viac pohľadníc 
s riekou Moravou, s rôznymi pohľadmi na jej brehy, ale všetky zábery sú 
bez mosta. Dosiaľ som sa nestretol s pohľadnicou s vyobrazením Mosta 
Márie Terézie. Tú by som chcel zohnať, chcem vidieť, ako vyzeral Most 

Márie Terézie.“ Keď takú pohľadnicu Ján Pešadík zís-
ka, iste ju vloží do priesvitného obalu, rovnako ako 
všetky ostatné vzácne kúsky – napríklad ako pohľad-
nicu písanú v maďarčine, ktorá v tisícdeväťsto prvom 
roku „odišla“ z  Devínskej Novej Vsi do  Budapešti, 
aby sa jedného dňa do Devínskej opäť vrátila. Gizy 
vtedy napísala Ignácovi, že mu posiela veľa pusiniek 
z tábora a Šarika na pohľadnicu pripísala: „Môžem aj 
ja Tebe, Ignác... veľa pusiniek???? Ešte aj bozkávam.“ 
A hoci na pohľadnici veľa miesta nezostalo, svoj po-
zdrav na zvyšok prázdneho miesta vpísala aj Korné-
lia. Či bol strýko skutočne pokrvným strýkom, či boli 
dievčatá malé, alebo fakt veľké a či mal Ignác veľké 
čierne fúziská – to sa už nikdy nedozvieme. Apropo... 
Pamätáte si ešte krásny historický kalendár, ktorý 
urobil radosť Devínskonovovešťanom v  roku 2015? 
Vyšiel aj vďaka zbierke Jána Pešadíka, ktorý dnes ho-
vorí: „Chcel by som zohnať ešte toľko pohľadníc, aby 
ich bolo dosť na nový kalendár!“

Jana Martanovičová
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Ján Pešadík so svojou 
zbierkou pohľadníc.
 Má ich rád, lebo sú pekné.

Včera a dnes – tá istá 
budova na dobovej pohľadnici  
a tak, ako sa zmenila v čase.
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Pohladnica
plná bozkov ˇˇ
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ISTRA CENTRUM
Hradištná 43, 
841 07 Bratislava-DNV
Tel.: 02/64 77 00 33
info@istracentrum.sk
www.istracentrum.sk

11. 2. 2023 o 19.00 h
RYBÁRSKY PLES
Bohatá tombola, večera, káva, 
zlosovateľná vstupenka.
Hudba: Šubínovci
Vstupenky: Jarmila Falbová, 
0908 785 341
Miesto: veľká sála Istra Centra

21. 2. 2023 o 19.00 h
POCHOVANIE BASY
Ukončenie plesovej sezóny, 
tradičná tanečná zábava s pol-
nočným programom na záver 
fašiangového obdobia. Basu 
na poslednej ceste odprevadí 
Činoherný klub DNV.
Hudba: BeHappy
Vstupné: 10 €, občerstvenie v cene
Predpredaj vstupeniek v poklad-
nici Istra Centra 17. 2. od 16.00 
do 20.00 h, 18. 2. od 18.00 
do 23.00 h., 20. 2. od 16.00 
do 20.00 h, v deň konania podu-
jatia od 18.00 h.
Miesto: veľká sála Istra Centra 

26. 2. 2023 o 16.30 h
PRÍBEH SNEHULIAČKY LILY
Detská divadelná scéna, účinku-
je divadlo KaSia.
Vstupné: 3 €
Miesto: veľká sála Istra Centra 
 

MÚZEUM KULTÚRY 
CHORVÁTOV 
NA SLOVENSKU

Istrijská 68, 841 07 Bratislava-
-Devínska Nová Ves 
E-mail: andrej.solar@snm.sk
www.snm.sk/mkchs
Otvorené: utorok – piatok 
od 11.00 h do 16.00 h 

14. 12. 2022 – 28. 2. 2023
TUČEPI – SPOMIENKY
Predĺžená výstava snímok 
fotografa Petra Leginského 
z jeho obľúbeného Chorvátska 
a známeho letoviska Tučepi.
Miesto: Múzeum kultúry Chorvá-
tov 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-
-Devínska Nová Ves
Tel. č.: 0917 164 215

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

OZ GAUDETE
Istrijská 15, 841 07 Bratislava- 
-Devínska Nová Ves 
E-mail: charitadnv@gmail.com
www.devinska.fara.sk

18. 2. 2023 o 19.00 h 
III. DEVÍNSKONOVOVESKÝ 
FARSKÝ BÁL
Hudba: BeHappy
Program: TC Eleganza, predtan-
covanie a škola tanca, tombola, 
dress code ŠKRABOŠKA namiesto 
RÚŠKA, večera a občerstvenie 
Fragolino Ristorante, ďalšie 
informácie na adrese  
farskyplesdnv@gmail.com
Rezervácia vstupeniek: https://
rezervovane.sk/dnv-farsky-bal
Miesto: veľká sála Istra Centra

ZÁKLADNÁ  
UMELECKÁ  
ŠKOLA 

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

16. 2. 2023 o 16.00 h 
DETSKÝ KARNEVAL
Súťaž o najkrajšiu doma vyrobe-
nú masku, tombola, občerstve-
nie, hudobno-tanečný program 
a diskotéka.
Miesto: Istra Centrum 

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

11. 2. 2022  
od 9.00 do 12.00 h

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
ZŠ I. BUKOVČANA
I. Bukovčana 1, 841 07 Bratislava-
-Devínska Nová Ves
E-mail: bukovcana3@gmail.com
www.bukovcana.sk

11. 2. 2023 o 19.00 h
62. POSEDENIE UČITEĽOV, 
RODIČOV A PRIATEĽOV ŠKOLY 
– PLES
Predaj vstupeniek: riaditeľ-
stvo školy, 02/64 77 83 38, 
0911 978 715, 0911 376 204

ZŠ P. HOROVA
P. Horova 16, 841 07 Bratislava-
-Devínska Nová Ves
E-mail: sekretariat@zshorovaba.sk
www.zshorovaba.edupage.org

23. 3. 2023 od 15.00  do 17.30 h
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
Predstavenie foriem vzdelávania 
a voľnočasových aktivít orga-
nizovaných školou, športovými 
klubmi a agentúrami spolupra-
cujúcimi so školou. 

BUBLINKA – CENTRUM  
PRE DETI A RODINU
J. Kostru 1, 841 07 Bratislava-
-Devínska Nová Ves
E-mail: bublifit@gmail.com
www.bublinka.org

KURZY PLSTENIA
13. 2. 2023  
od 17.00 h do 19.30 h
PLAMIENKA DRIEMAVÁ
27. 2. 2023  
od 17.00 h do 19.30 h
ZELENINA
Nevyžaduje sa predchádzajúca 
skúsenosť z práce s touto naj-
staršou textilnou technikou.  
Cena každého kurzu v trvaní  
2 – 2,5 h je 18 €. 
Prihlášky:  
marina.masarova@gmail.com
Miesto: Centrum pre deti a rodi-
nu Bublinka

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

4. 3. 2023 od 8.00 do 12.00 h 
DAJME VECIAM DRUHÚ 
ŠANCU
Bazár použitého nábytku a byto-
vých doplnkov.

Miesto:  zberný dvor, Milana 
 Pišúta 5

KAVIAREŇ POHODA
Eisnerova 64, 841 07 Bratislava-
-Devínska Nová Ves
E-mail: pohoda.dnv@gmail.com
www.kaviarenpohoda.eatbu.
com

10. 2. 2023 od 17.00 h do 20.00 h
KARNEVAL
Animátori, súťaž o najlepšiu 
masku, občerstvenie pre deti, 
minidiskotéka a tombola pre 
dospelých. 
Predaj vstupeniek: kaviareň 
Pohoda
Miesto: kaviareň Pohoda v OC 
Glavica, 2. poschodie  

PENNY COFFEA
Istrijská 49, 841 07 Bratislava-
-Devínska Nová Ves
E-mail: pennycoffea@penny-
coffea.sk
www.pennycoffea.sk

11. 2. – 12. 2. 2023 od 12.00 h 
do 19.00 h (v nedeľu do 18.00 h)
FAŠIANGOVÝ VÍKEND 
V PENNY COFFEA
„Akcoška“ tímu Penny Coffea 
na podporu rodiny v Devín-
skej Novej Vsi, ktorá potrebuje 
pomoc viac než my. Pochutnáte 
si na šiškách pripravených podľa 
rôznych tradičných aj netradič-
ných receptov.
Miesto: kaviareň Penny Coffea

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

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. 

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

VYBERTE SI Z PODUJATÍ


