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Milí Devínskonovovešťania, 

nielen v kalendári už všetci vidíme prichá
dzajúcu jar. Dni sú dlhšie, slnečnejšie, čer
stvý jarný vzduch nás láka na prechádzky 
či tráviť viac času v  prírode. Práve na  jar 
sa púšťame do  upratovania našich domá
cností alebo predzáhradiek a  dvorov. Aj 
naša mestská časť sa púšťa do jarného upra
tovania prostredníctvom mestskej príspev
kovej organizácie Denova. Nielen tradič
ným upratovaním verejných priestranstiev, 
parkov, údržbou zelene, ale aj upratovaním 
parkovacích miest či organizovaním bazára 
Dajme veciam druhú šancu. Každý z  nás 
doma určite natrafí na  nepotrebné veci, 
ktoré možno niekomu padnú veľmi vhod, 
skúsme im preto dať spolu druhú šancu. 
Našej Denove bude pomáhať pri jarnej 
údržbe aj nové zametacie vozidlo, ktoré jej 
vďaka dobrej spolupráci s mestskou časťou 
pribudlo do vozového parku na prelome ro
kov a pomôže udržiavať čistotu v Devínskej 
Novej Vsi. Popri jarnom upratovaní sa naša 
mestská časť pustila aj do  obnovy hracích 
prvkov na  detských ihriskách na  Uliciach 
Jána Poničana, Jána Jonáša či na  sídlis
ku Stred, aby boli pripravené pre najmen
ších Devínskonovovešťanov s  blížiacim sa 
krajším a  teplejším počasím. Pokračujeme 
aj v  obnove a  rekonštrukciách chodníkov, 
ulíc a  miestnych komunikácií – napríklad 
na Bystrickej ulici, na Uliciach Jána Poniča
na či Štefana Králika a v častiach Kolónia 
a Grba. 8. marec je však aj sviatkom žien. 
Možno si niektorí poviete, že je to len relikt 
doby pred Nežnou revolúciou. Medzinárod
ný deň žien má však oveľa dlhšiu históriu 
a som presvedčený, že naše drahé ženy si za
slúžia od nás mužov pozornosť, darček, kto
rým ich potešíme a ukážeme im, že sú veľmi 
dôležité v našom živote nielen v tento deň. 
K oslave MDŽ sa pridáva aj naša mestská 
časť a aj ja by som rád pri tejto príležitosti 
poprial vám, kolegyne, partnerky, man
želky, mamky i babky, nech vám nezmizne 
úsmev z tváre po celý rok a nech máte stále 
viac a viac dôvodov tešiť sa a usmievať. 

Dárius Krajčír, starosta

Slovenská pošta oznámila, že do konca marca 
2023 zatvorí z dôvodu zvyšovania efektívno
sti svojej prevádzky 18 pobočiek na  Sloven
sku. Lenka Štefeková, vedúca pošty v Devín
skej Novej Vsi, tvrdí, že ju táto správa nijako 
nevyrušila. Pošta v Devínskej patrí k väčším 
a  maximálne vyťaženým, prečo by sa teda 
mala dostať na tzv. čiernu listinu? „Zrušiť ju 
by bola škoda aj preto, že sme zohraný kolektív 
a každý z nás doslova miluje túto prácu,“ do
dáva Lenka Štefeková. Ona sama je Devín
skonovovešťanka podobne ako väčšina jej 
kolegov, čo taktiež zvyšuje tlak na kvalitu po
skytovaných služieb. Pri rozširovaní kolektí
vu to však, samozrejme, nehrá rozhodujúcu 
úlohu, tam je hlavným kritériom poštársky 
kódex – každý, kto chce pracovať na pošte, sa 
s ním musí stotožniť. Na devínskonovoveskej 
pošte sa ho prísne držia a  aj vďaka tomu si 
Lenka Štefeková nespomína na žiadny vážny 
konflikt, ktorý by ako vedúca musela so svoji
mi zamestnancami riešiť. „Je nás 18 v rôznom 
veku, 16 žien plus 2 muži, a držíme spolu ako 
jedna rodina,“ hovorí. Možno aj preto niko
ho z  nich nebolí ani brucho, ani hlava, keď 

sa blíži pondelok alebo streda – najťažšie dni 
v týždni – a pošta, obrazne povedané, praská 
vo švíkoch pod náporom klientov. Akí sú? „Je 
to tak pol na pol,“ odpovedá Lenka Štefeková, 
„ale keďže nás práca s  ľuďmi baví, sme pri
pravení na  všetky možné situácie,“ dopĺňa. 
Väčšina zamestnancov devinskonovoveskej 
pošty je dennodenne v  teréne, pohybujú sa 
pešo a najnovšie už majú aj troch motorizo
vaných doručovateľov pre vzdialenejšie časti 
Devínskej. Práve doručovateľov a  priehrad
kových zamestnancov Devínskonovovešťa
nia najviac chvália prostredníctvom zákaz
níckeho servisu. Za  ich trpezlivosť, úsmev, 
empatiu, dobrú náladu i za pomoc a zvýšenú 
pozornosť, ktorú venujú seniorom. Sú to jed
noducho ľudia na  správnom mieste. Nie je 
nič nezvyčajné, že poštový doručovateľ sa na
príklad v okolí rybníka postará aj o zatúlanú 
kačičku, aby neskončila pod kolesami auta. 
Devínskonovovešťania si to všímajú a takéto 
správanie zamestnancov pošty si veľmi ce
nia. „Najviac sme tú spolupatričnosť s našimi 
zákazníkmi cítili asi v období covidu. Mnohí 
Devínskonovovešťania, keď ochorel ich doru

čovateľ, si bez frflania neváhali prísť po poštu 
priamo k nám aj zo vzdialenejších častí našej 
mestskej časti,“ spomína vedúca pošty Len
ka Štefeková, ktorá je „poštárkou“ srdcom aj 
dušou. Nezaprie to nielen v  práci, ale aj vo 
svojom voľnom čase, keď vďaka nej a jej ko
legyniam, poštovým doručovateľkám, pri
búdajú v zbierkach filatelistov nové známky 
s  príležitostnými pečiatkami, na  ktorých je 
vyrazené číslo 49 – skrátená kombinácia poš
tového smerovacieho čísla 840 09 pridelené
ho Devínskej Novej Vsi. „Tešíme sa z každého 
takéhoto podujatia, ktoré nielenže zviditeľňuje 
našu mestskú časť, ale stretnutiami so zaují
mavými ľuďmi obohacuje aj nás osobne. Bu
deme v  tom určite pokračovať,“ zdôrazňuje 
Lenka Štefeková. Istých je najbližších 5 rokov, 
pretože Miestne zastupiteľstvo mestskej časti 
BratislavaDevínska Nová Ves na svojom os
tatnom zasadnutí schválilo predĺženie nájmu 
nebytových priestorov pošte v  budove Zá
kladnej školy Pavla Horova 16 do 31. 3. 2028.
Podrobnejšie na  www.devinskanovaves.sk 
v časti uznesenia miestneho zastupiteľstva.     

Zuzana Štukovská

Z ROKOVANIA ZASTUPITEĽSTVA Z ROKOVANIA ZASTUPITEĽSTVA

UMELCI, ŠPORTOVCI AJ TÚLAVÉ MAČKY
Hoci túlavé mačky nemajú svojich majiteľov, sú nesmierne užitočné. Ich populáciu je však 
potrebné regulovať a tieto samostatné a vznešené zvieratká aj kontrolovať. Na túto úlohu sa 
podujalo OZ Pomoc mačkám, ktorému bola poskytnutá dotácia z  rozpočtu mestskej časti 
BratislavaDevínska Nová Ves. Poslanci miestneho zastupiteľstva rozhodli o poskytnutí do
tácií z  rozpočtu samosprávy na rok 2023 aj ďalším žiadateľom „Viaceré obce, mestá aj kraje 
zrušili dotačné systémy pre občianske združenia a v súčasnej situácii dotácie poskytovať nebu
dú. Devínska vďaka dobrému hospodáreniu môže naďalej podporovať rozvoj športu, kultúry, 
sociálnej oblasti a životného prostredia,“ priblížil starosta Dárius Krajčír. Keďže traja členovia 
zastupiteľstva pred hlasovaním oznámili svoje zastúpenie v organizačných štruktúrach nie
ktorých žiadateľov o dotáciu, starosta Dárius Krajčír navrhol hlasovať o jednotlivých návrhoch 
samostatne. Poslanci sa napriek tomu jednomyseľne zhodli na hlasovaní o materiáli ako celku. 
„Žiadosti, ktoré boli podané riadne, včas a v predpísanej forme, dostali na schválenie poslan
ci miestneho zastupiteľstva spolu s podrobne rozpísanými finančnými nárokmi a s vyznačený
mi neoprávnenými požiadavkami. Treba zdôrazniť, že ani jedna žiadosť nebola zamietnutá, 
pričom diskusia medzi poslancami prebiehala tak, aby sme primerane podporili záujmy oby
vateľov Devínskej Novej Vsi. Evidujeme jednu žiadosť, ktorá neprišla včas, a tá bude presunutá 
na ďalší termín ešte v priebehu roka 2023,“ opisuje proces schvaľovania podpredsedníčka ko
misie pre dotácie Jaroslava Kaňuchová Pátková. Z dotácií sa najviac ušlo futbalistom, tešiť sa 
môžeme aj na návrat súťaží v bojových športoch a pri dotáciách nezabudla mestská časť ani 
na šachistov a ďalších športovcov, či na kluby, ktoré vytvárajú v Devínskej Novej Vsi priestor 
pre aktívny oddych. Podporu získali aj umelci – naša úspešná ZUŠ, DFS Grbarčieta či miest
na Matica slovenská. V  sociálnej oblasti získali dotácie ICHTYS, miestna Jednota dôchod
cov na Slovensku a Slovenský zväz telesne postihnutých. Dotované subjekty musia pridelené 
finančné prostriedky minúť na stanovené účely. Kontrola prebieha prostredníctvom bločkov, 
faktúr a výdavkov, ktoré je každý subjekt povinný predložiť do 31. decembra 2023. V prípade 
nesúladu sa bude vyžadovať vrátenie pridelených finančných prostriedkov. Systém dotácií by 
sa mohol v blízkej budúcnosti zmeniť. „Myslím si, že prišiel čas prehodnotiť systém výberu a pri
deľovania dotácií, aby sme jasne vedeli definovať, koho a v akej miere chceme ako mestská časť 
podporiť. Odporučila som dodatočné kontrolné mechanizmy, ktoré fungujú pri iných formách 
podpory, a na stole je aj povinnosť predkladať účtovné závierky, aby bolo jasné, že organizácia 
nežije len z dotácie mestskej časti. Čakajú nás ešte dlhé diskusie a rokovania, aby sme systém 
nastavili čo najefektívnejšie,“ uzatvára Jaroslava Kaňuchová Pátková. V rozpočte mestskej časti 
BratislavaDevínska Nová Ves boli schválené dotačné finančné prostriedky v celkovej výške 
110 000 eur, z ktorých sa v prvom kole rozdelilo 96 400 eur a o zvyšné prostriedky budú môcť 
uchádzači požiadať do 15. marca 2023.

Juraj Vedej

KULTÚRA NA CHVOSTE?
Záujem o prácu v odborných komisiách, ktoré 
zriadilo Miestne zastupiteľstvo mestskej časti 
BratislavaDevínska Nová Ves na svojom pr
vom povolebnom zasadnutí prejavilo do ter
mínu uzávierky prihlášok (31. 12. 2022) 44 
občanov Devínskej Novej Vsi. Najviac ľudí si 
prialo pôsobiť v komisii výstavby a životného 
prostredia, na  chvoste záujmu zostala komi
sia kultúry a médií. Jednotlivých kandidátov 
z  radov občanov si na  odbornú spoluprácu 
na  základe ich prihlášok vyberali predsedo
via a  podpredsedovia komisií, nakoniec ich 
schválilo miestne zastupiteľstvo na  svojom 
rokovaní 15. februára 2023. Poslanci hlaso
vali o zložení každej jednej komisie osobitne. 
Vyjadrili jednomyseľný súhlas s  členstvom 
neposlancov vo všetkých komisiách s výnim
kou komisie legislatívy, financií, mandáto
vej, kontroly. Hlasovaniu predchádzal návrh 
poslanca Martina Čoreja, aby sa v  prípade 
tejto komisie hlasovalo osobitne o každom jej 
členovi. Jeho návrh nezískal väčšinu v miest

nom zastupiteľstve, a  tak sa aj o  finančnej 
komisii hlasovalo ako o  celku. Na  základe 
rozhodnutia miestneho zastupiteľstva sa ďa
lej zmenila výška odmeny členov komisií 
neposlancov, ktorí dostanú za účasť na zasad
nutí komisie nie 25 ako v minulom volebnom 
období, ale 35 eur. Poslanci pristúpili aj k od
súhlaseniu zmeny uznesenia z  23. 11. 2022, 
ktorým bol určený počet členov jednotlivých 
komisií. Zmena súvisí so  záujmom občanov 
neposlancov pôsobiť v  komisiách. Poslanci 
ďalej schválili zvýšenie nájomného a  mini
málnych sadzieb za  prenájmy nebytových 
priestorov a  pozemkov vo vlastníctve mest
skej časti a  za nehnuteľný majetok hlavného 
mesta SR Bratislavy v  správe mestskej časti 
o mieru inflácie za rok 2022 od 1. 4. 2023 vo 
výške 12,8 %. Prijali aj rozpočtové opatrenia 
č.1 k  schválenému rozpočtu našej mestskej 
časti za  rok 2023. Tieto opatrenia nesúviseli 
s cenami energií. 
Podrobnejšie na  www.devinskanovaves.sk 
v časti uznesenia miestneho zastupiteľstva.

Jana Martanovičová
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Vedúca pošty Lenka Štefeková (prvá zľava 
na snímke s kolegyňami Annou  Némethovou 
a Michaelou Pochyly Schrötterovou) tvrdí,  
že nielen ju, ale celú jej 18-člennú „poštársku 
rodinu" v Devínskej práca s ľuďmi baví. 

2 03/2023

Budte bez obáv, 
pošta v Devínskej 
ostáva



ČO JE NOVÉ V DEVÍNSKEJ ČO JE NOVÉ V DEVÍNSKEJ

bohaté zásoby power koktailov. Sú pre Joža 
hotovým zázrakom, vďaka nim ani raz ne
pocíti svalovicu. Polyfenoly a  antioxidanty 
mu výdatne pomáhajú regulovať činnosť en
zýmov a  stimulovať receptory buniek. Len
že iba začal, ktovie čo všetko sa na ďalekých 
cestách pritrafí. Môže hroziť roztrhnutie 
menisku, zápal šliach či okostnice, diagnóz 
je celé more, ale kto by na  to myslel, keď je 
s  ním celé Slovensko, kamaráti na  podcas
toch, fejsbúkoch a iných sociálnych sieťach... 
Za  chrbtom už má rozľahlé nížiny Nového 
Južného Walesu, ale do  Modrých vrchov sa 
štverá takmer po štyroch. V Sydney podcenil 
slnko za mrakmi a dostal úpal. Mal si natiah
nuť šiltovku, dofrasa! Tantalove muky a hneď 
na úvod tejto šialenej road! Musí vydržať, hl
tať tabletky. Neletel predsa na opačný koniec 
planéty, aby to po týždni zabalil. 

Každý deň majú s  Ľubošom rozdelený 
na  etapy. Vstávajú podľa teploty. Dvadsať 
stupňov Celzia vyhovuje na budíček o šiestej, 
power koktail a úvodné štyri kilometre vždy 
iba chôdza. Telo sa musí pripraviť, strečing 
nesmie chýbať. Až potom Jožo kopne do vr
tule. Po ôsmich kilákoch krátky oddych s ne

odmysliteľnou kávičkou a  ľahkými raňajka
mi. „Ak si zvládol beh s úpalom, už to bude 
len dobré,“ posmelí ho Ľuboš a orientačne vy
berú konzervu, ktorú si dajú na obed o  jed
nej popoludní. To už bude mať v nohách 40 
kilometrov, najvyšší čas ukryť sa do  tieňa. 
Pri štyridsiatich stupňoch kapú aj muchy. 
A po obede zasa beh. Aby splnil svoju dennú 
dávku, uteká Jožo do jedenástej večer. Potom 
odpadne. Šesť hodín spánku potrebuje ako 
soľ. Zaspáva s myšlienkou: A ráno ma to isté 
čaká znovu!

Kilometre sa míňajú, mení sa krajina. Pri
chádzajú stepi a rozľahlé horúce buše. Hlbo
ko pod nimi je Melbourne a Adelaide, cesta 
zamieri k pobrežným častiam Victorie s vý
hľadom na Indický oceán. Jožo má v ušiach 
zapichnuté bezkáblové slúchadlá, vo vrecku 
mobil s nabitými dátami. Na konci ulice/spá
lené vesnice/z cihel a  ze zdiva/tiše se ozývá/
pískot myší/usnul tu na zemi/pokryté sazemi/ 
s otvorem ve  spánku/volání skřivánků/ ne
uslyší/neuslyší... počúva Karla Kryla, ale aj 
Depeche Mode, U2, ACDC a podcasty den
níka N... Pánečku, to sa uteká! 

Kedysi ho to ťahalo ku gymnastike, no na
pokon ho zlákal beh. Okolo rieky Moravy, 
výšľap na  Devínsku Kobylu, preteky Devín 
– Bratislava. Chcel sa prihlásiť aj na maratón, 
ale odbili ho: Si mladý 20ročný fagan, skús 
to neskôr. Pche! Neskôr?! „Tak ma tá reakcia 
vytočila, že som okamžite prebehol naprieč 
Slovenskom 575 kilometrov za päť dní.“ Nuž, 
to je náš Jožko. Možno preto netrieli krajinou 
klokanov nik iný, ale on.

Keď obieha okolo akéhosi obchodu pri ces

te, takmer sa potkne. Zbadá oznam, že next 
stop, teda ďalšia podobná radosť je až o 1 200 
kilometrov. Všade je ďaleko a  tie diaľky sa 
nejako evolučne dostali aj do  samotných 
domorodcov, premýšľa pri behu. Austrálčania 
nemajú nikdy plán B, iba plán A, pretože 
na všetko majú čas. Žiadne stresy, pohodička. 
Problémy? Riešia ich na  počkanie. Vzájom
ne. Čosi z tých diaľok sa dostalo aj do neho. 
Kontinent na  opačnej strane glóbusu nabil 
Rajchla energiou, pokorou i pokojom. A ob
rovskou chuťou žiť a utekať a utekať. Nie pred 
niečím, ale za  radosťou z  údelu. „Bežím pre 
seba a  pre nadáciu zaoberajúcu sa liečbou 
Parkinsonovej choroby,“ povie s  empatiou, 
pretože všetko, čo tento muž urobí, je také 
hlboko ľudské. Niekoľkokrát sa k nemu pri
dajú i miestni. Nevedia, že Jožko neovláda ich 
ľubozvučnú hatlaninu, čosi mu počas behu 
vysvetľujú a on sa usmieva a prikyvuje. Veď 
ani Forrest Gump sa s nikým nebavil a bežali 
za ním stovky prériových sprisahancov. 

Pred Perthom galiba. Búrka rozliala rieky 
a  polícia odkláňa dopravu do  180kilomet
rovej obchádzky. Ale čože je to pre takého, 
ktorý už má v  nohách tritisíc kilometrov. 
Malina! Na Slovensku už všetci vedia, že trip 
bude úspešný. Rajchl to dokáže. Na začiatku 
cieľového mesta ho čaká Vráťa, Čech, ktorý 
priletel za  bežcom až zo štátu Queensland, 
aby ho na  bicykli sprevádzal do  veľkého fi
nále. Posledné metre. Je 26. február, 17 hodín 
a 40 minút miestneho času, sme pri majáku 
South Mole Lighthouse v Perthe, v Západnej 
Austrálii. Jožko spojil dva oceány!

Juraj Mravec

V  Sydney je mrchavo. Zo za
tiahnutého neba mrholí, ale 
slnko cítiť aj spoza oblakov. 
Štíhly vysoký chlapík v prísta
ve, kde na vlnách driemu de
saťposchodové transpacific ké 
lode, občas poskočí, pretiah
ne sa v  bokoch, pocvičí s  ra
menami. No nohách tenisky, 
telo mu obopína bežecká 
kombinéza. Je ráno siedmeho 
januára, šesť hodín a jedenásť 
minút miestneho času. Jozefa 
Rajchla, rodáka z  Devínskej, 
čaká beh naprieč Austráliou. 
Takmer 3  800 kilometrov  
v  letnej páľave zo Sydney 
do Perthu. Rozbehne sa...

„Prečo Austrália?“ O dva mesiace na impro
vizovanej tlačovke zopakuje otázku 
a  do  pléna hodí chytľavý úsmev. Výber 
kontinentu nebol zložitý, utekal už naprieč 
Európou – z Helsínk do španielskej Tarify – 
a Áziou – z Bratislavy cez Atény do Pekingu. 
Pokus zdolať Ameriku musel vzdať pre zdra
votné problémy a v Afrike nemá zatiaľ vhod
né kontakty. Takže celkom jednoduché, nie? 
Niežeby bola zem našich protinožcov lacná, 
celé dobrodružstvo ich spolu s  Ľubošom 
Kršiakom, kuchárom, vodičom sprievodné
ho auta, kamarátom a  výborným znalcom 
angličtiny v  jednej osobe, vyšlo na  16tisíc 
eur. Pri tej sume zabudnite na  parádnu do
volenku vo víajpí rezortoch, ale predstavte 
si 50 dní, 14 hodín a 29 minút plných potu, 
pľuzgierov a  bolesti. Takmer dva maratóny, 
približne 74 kilometrov denne pri teplotách 
od 37 do 40 stupňov Celzia.

„V hlave mi od začiatku, od Sydney Opera 
House bzučala neodbytná myšlienka, že všet
ko mám pred sebou, celú tú nekonečnosť juž
nej časti kontinentu...“ Lenže endorfín, kto
rý ľudský organizmus vyplaví pri námahe, 
čoskoro nastaví myseľ pozitívnym smerom 

a  človek si povie: už je to o  päť kilometrov 
menej, už o desať, cieľ sa nezadržateľne pri
bližuje. 

Z  trás si mohol vybrať vlastne dve. Štatis
tiky doteraz evidujú dvadsaťpäť prebehnutí 
Austráliou, bežci si najčastejšie volia smer 
z  južného Melbourne po  mesto Darvin 
na  severe, menej frekventované je kopírova
nie južného pobrežia. Utekalo tadiaľ dosiaľ 
iba šesť ultra vytrvalcov, väčšinou z  Perthu 
do Sydney. A iba traja z nich si na to vybrali 
vražedné letné obdobie. Jožo si však pove
dal, že nepatrí k  väčšine a  smer otočil hore 
nohami, beží naopak, zo Sydney do  Perthu. 
Dobre pritom vie, čo ho čaká. Húfy mosky
tov, nočné hady, tučné ako najhrubšie káble, 
plaziace sa cez asfaltku, prítomnosť zveda
vých klokanov a  možno aj zatúlaný dingo. 
Ale teraz je ešte dobre, v Sydney sa k nemu 
aspoň na  prvých tridsať kilometrov pridáva 
priateľ Paul Dale, aby mu pomohol vymotať 
sa zo spleti ulíc. Ľubo Kršiak v sprievodnom 
aute si to pomaly prdká pred ním. Dostatočne 
ďaleko, aby mu nesmradil výfukom, kontro
luje ho v  spätnom zrkadle. Vezie bandasky 
s vodou, konzervy, jontové nápoje, ale najmä 

Kenguru Man a diaľky,  
pre ktoré sa narodil

S priateľom ultravytrvalcom 
Paulom Daleom krátko pred 
štartom.
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Kenguru Man a tretí diamant
ˇ



ZEMETRASENIA ZEMETRASENIA

Pohla sa zem, padali domy a v priebehu 
sekúnd zomierali desaťtisíce ľudí. V hĺb
ke osemdesiatich kilometrov nahro
madené napätie, ktoré driemalo stovky 
rokov, odtrhlo od seba tektonické dosky 
a  zatriaslo litosférou v  dĺžke dvesto ki
lometrov. Východná anatolská platňa sa 
odsunula od arabskej. Hotová katastrofa. 

Devínska je našťastie ďaleko od  seiz
mických časovaných bômb, ale celkom 
pokojný by som veru nebol. Aj tu občas 
zatrasie. Zem jednoducho žije. Žeravé 
tekuté jadro planéty približne vo veľkosti 
Mesiaca je pokryté kôrou, ktorá po ňom 
pláva. A trhliny v nej sa držia silou vzá
jomného trenia, ktoré, ak sa pohybom 
kôry naruší, amen dolores. U nás v Ka
lifornii trhlina San Andreas, ťahajúca sa 
od  San Francisca po  Los Angeles, tiež 
neveští nič dobré. Ale radšej pomlčím, 
nechcem vyvolávať duchov. Ani pri po
breží Pacifiku, ani na Slovensku. Nemá
me tu aj bez zemetrasenia dosť hororov? 

Napríklad Matovič plánoval vyplácať 
500 eur každému, kto príde v  predčas
ných voľbách voliť, to by bolo teda riadne 
zemetrasenie vo verejných financiách, 
čo poviete? Peniaze by lietali lárom fá
rom a bývalého ministra financií vôbec 
nezaujíma, odkiaľ na to štát zoberie pro
striedky?! Iné by to bolo, keby bol Igor 
šejkom zo Saudskej Arábie alebo sul
tánom z  Bruneja. Hmm, lenže nie je... 
A nemá v  tej svojej trnavskej garáži ani 
tlačiarenskú mašinu na  výrobu päťsto
euráčok. Alebo má? 

Predseda Smeru chce zasa stopnúť 
dodávky zbraní na  obranu Ukrajiny 
a  posielať tam radšej deky. Budú nimi 
prikrývať mŕtvych? A čím sa prikryjeme 
my, keď Vova z Kremľa na chvíľu zabrz
dí svoje tanky pri Užhorode? Ak v  lito
sfére čosi praskne a seizmika urobí škrt 
cez rozpočet ľuďom na  povrchu, je to 
strašné, ale chtiacnechtiac sa s  tým ča
som vyrovnáme. Lenže po  prasklinách 
v  mozgoch politikov je s  nami naveky 
amen!

Váš Chuck
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dnes na novinárov, či už Fico, alebo pravidelne 
Matovič. 

Faktom je, že Kuciak žiadal po  vyhrážkach 
od Kočnera ochranu priamo u Kaliňáka, stre-
tol sa však s dešpektom.
Úplne symptomatické je to, ak si spomínate, 
kto vstúpil ako prvý na  miesto vraždy. Nebol 
to vyšetrovateľ z  NAKA, ale iný vyšetrovateľ, 
a  vtedy človek pochopil, že niečo nie je 
v  poriadku. Domnievam sa, že sa asi nikdy 
nedozvieme, kto bol skutočným objednávateľom 
vraždy.

Od Nežnej revolúcie sa zmenil nielen charakter 
politiky, ale aj prístup médií k  prezentovaniu 

faktov. Prestala dominovať servilnosť voči jedi-
nej štátostrane, portfólium printových a  elek-
tronických médií prešaltovalo na nový spôsob 
nazerania na  skutočnosť. Lenže detským cho-
robám sa nevyhli. Čo ich charakterizovalo? 
Finančná poddimenzovanosť a absolútna neskú
senosť. Nikto nevedel, ako riadiť noviny, televí
ziu, rozhlas, navyše, na  začiatku deväťdesiatych 
rokov nejestvovala nezávislosť, vplyv politiky 
na vedenie redakcií bol obrovský.

Vy sám ste krátko po revolúcii pôsobili na pos-
te ústredného riaditeľa STV... 
Po poslednom komunistickom riaditeľovi štátnej 
televízie Hlinickom bolo šesť riaditeľov s pomer
ne rýchlou politickou úmrtnosťou. V deväťdesia
tom druhom Miňa Kleisa odvolalo a mňa vyme
novalo predsedníctvo Slovenskej národnej rady. 
V  tých turbulentných časoch, keď ma HZDS 
označovalo za protislovenský živel za to, že som 
odmietol rušiť niektoré relácie, bolo úspechom 
prežiť vo funkcii riaditeľa viac ako rok. 

S akými najvážnejšími problémami ste sa vtedy 
stretli?
Ja som tam prišiel v septembri 1992, vedel som, 
že sa rozpadne štát a bude treba zabezpečiť sa
mostatné vysielanie. Vôbec sme na  to neboli 
technicky, programovo ani  personálne pripra
vení. Veľkou neznámou bolo zabezpečiť vy
sielanie, nakúpiť programy na  každý z  dvoch 
vysielacích okruhov; v  televízii bolo príšerne 
veľa ľudí, mnohí neskúsení... Od 1. 1. 1993 sme 
napríklad nemohli použiť spravodajské či špor
tové archívy. A do toho politické tlaky. Mečiar 
tlačil cez ekonomiku, mal predstavu, že to bude 
jeho televízia, a  ak sme mu nešli poruke, vzal 
nám peniaze. Chcel napríklad zrušiť vysielanie 
Večerov Milana Markoviča. Tá jeho politická 
satira mu nevoňala. Nepovolili sme to. Po mne 

prišiel Stadrucker, zmluva s  Markovičom 
však bola pre neho nepriestrelná, to až ďalší 
riaditeľ Darmo dokonal dielo. No a po ňom 
nastúpilo najservilnejšie Mečiarove eso Igor 
Kubiš.

Kto vám prišiel povedať pojem, ktorý ste 
dovtedy nepočuli – personálny audit?
Boli sme prvou štátnou inštitúciou, kto
rá uskutočnila na  odporúčanie Coo
pers&Lybrand personálny audit, robil ho 
pre nás Jenewein Group. Išlo o  nezávislú 
prieskumnú sondu do  portfólia zamestnan
cov v  riadiacich funkciách televízie, ktorá 
priniesla šokujúce výsledky. Ich odpovede 
na otázky, či si vedia stanovovať ciele a plniť 

ich, spôsobili, že vtedajšie riadiace kádre mu
seli televíziu opustiť. Ukázalo sa, že mnohí 
boli mäkkí: nedokázali vyhodiť málo výkon
ných či neschopných podriadených, chceli 
zachrániť všetkých a to je nemožné.

Nedal by sa aplikovať personálny audit aj 
v súčasnom slovenskom parlamente?
Tam by bol skôr vhodný psychiatrický alebo 
psychosociálny audit, či sú vôbec schopní vy
konávať verejnú službu. Veď cez voľby, pokiaľ 
nie je adept na poslanca trestaný, môže prejsť 
do  parlamentu aj analfabet alebo nacista. 
V USA napríklad takúto prax nechápu: ak sa 
tam chce niekto dostať do vysokých štátnych 
funkcií, skúma sa nepoškvrnenosť jeho pred
kov hlboko do minulosti. 

Divoké deväťdesiate roky. Mečiarizmus, 
privatizácia, pouličné vyrovnávanie si úč-
tov medzi mafiánskymi gangmi... Hoci mé-
diá v tých časoch neboli pripravené na takú 
prudkú tektoniku, predsa len vznikol den-
ník SME a  výrazne vstúpil do  obhajoby 
demokratických princípov spoločnosti. 
Zaznamenali ste aj iné pokusy v mediálnej 
oblasti?
Vznik SME bol najpozitívnejším znakom 
tých rokov, otvoril totiž cestu k  slobode ná
zorov. A v časoch mečiarizmu to nebolo vô
bec jednoduché. Napokon aj denník Národ
ná obroda bol na  trhu milým prekvapením. 
Na  to, že išlo o  štátne noviny, podliehajúce 
tiež politickým tlakom, vychovali za ten rok 
fungovania kvalitných ľudí. Inak sa dnes 
nedá povedať, že na slovenských médiách by 
bolo niečo nenormálne, sú štandardné. Majú 
svoje choroby, ktoré sa zrodili z počiatočných 
politických tlakov a neskúsenosti čeliť im. 

Vznik TV Markíza a jej snaha invenčne po-
silňovať spravodajstvo okamžite zatienila 
často promečiarovské vysielanie verejno-
právnej televízie. To ste oceňovali?
Išlo nepochybne o  pozitívny krok, len mu
síme vidieť aj jeho pozadie. Ambíciou Pav
la Ruska bola snaha zasahovať do  politiky 
a čoskoro prišli aj výsledky. Vznik elitárskych 
strán SOP a  neskôr ANO bol katastrofou. 
Ruska som veľmi dobre poznal a aj som mu 
vtedy povedal: „Načo ti to je? Veď môžeš byť 
magnátom donekonečna.“ Chcel viac, a tak aj 
dopadol.

Situáciu v  Markíze zdramatizovala aféra 
okolo Gamatexu, v  mene ktorej si Kočner 

nárokoval od televízie vyše 60 miliónov eur. 
Vy ste poznali toto pozadie?
Veľmi dobre. Gamatex mal oprávnené požia
davky, ktoré prebral od Siloša Pohanku a boli 
mu vyplatené inou osobou – spolumajiteľom. 
Kočner však tvrdil, že mu peniaze nevyplati
li, na základe čoho vznikli zmenky, ktoré mal 
údajne za  Markízu podpísať Pavol Rusko. 
Objavili sa na  nich nehorázne vysoké čiast
ky. Súdu to nesedelo a vrátil celé vlastníctvo 
Markíze. A Kočner za zmenky sedí na 25 ro
kov.

Po  džungli a  legislatívnom chaose oko-
lo médií po  vzniku Slovenskej republiky, 
keď chceli vziať STV druhý vysielací kanál 
a  dať ho komusi inému a  politickým tla-
kom sa nevyhla ani Markíza, sa až do vraž-
dy Kuciaka situácia stabilizovala. Aká je 
dnes?
Od  prelomu tisícročí prežívame boom elek
tronických médií, sociálnych sietí a  online 
prostredia. Svet sa zmenil. Vidím to na svo
jej dcére. Nepozerá televíziu, sleduje mobil. 
Sama si vyberá, čo chce vidieť. Napokon aj ja 
si vyberám formáty z iných aplikácií. 

Budú v horizonte dvadsiatich rokov jestvo-
vať ešte printové médiá?
Myslím si, že áno. Do  úzadia však ustúpia 
spravodajské materiály a  nahradia ich ko
mentované články. Príkladom je britský 
Guardian. U nás sa o to úspešne snaží eNko. 
Ja sa z novín nepotrebujem dozvedieť, čo sa 
stalo včera, lebo už to viem z mobilných spra
vodajských aplikácií. Potrebujem vedieť, pre
čo sa to stalo. Tadiaľto vedie cesta budúcich 
printov.

Juraj Mravec

Tekto nika médií

Peter Malec, ústredný 
riaditeľ STV v  rokoch 
1992 a  1993, sa uvelebí 
na pohovke v štýlovo za
riadenej obývačke bytu 
v  Devínskej, a  keď pre
hovorí, človek zistí, že 
je v  absolútnom obraze 
v  priereze vyše tridsať
ročného diania na  slo
venskej mediálnej scéne.

Pred piatimi rokmi sa vo Veľkej Mači 
ozvali dva výstrely. Vražda novinára, 
špičkového dátového analytika Jána Ku-
ciaka a jeho partnerky Martiny Kušníro-
vej spôsobila zemetrasenie na slovenskej 
politickej scéne a upozornila na nebezpe-
čenstvo, ktoré hrozí aj iným novinárom. 
Ako ste to vnímali vy?
Prípad Kuciak ma zastihol ráno v  aute 
z  rozhlasových správ. Musel som okam
žite zastaviť, nechcel som tomu uveriť. 
Dúfal som, že to nebola vražda, že sa sta
lo úplne niečo iné. Tá tragédia zmenila 
paradigmu celého politického systému 
na  Slovensku a  celkového občianskeho 
vnímania. Žiaľ, mám pocit, že všetko sa 
vracia do  starých koľají. Ľudia sú nepo
učiteľní. Spôsobujú to politici, tí útočia aj 



ČO JE NOVÉ V DEVÍNSKEJ

Faktom je, že muži a ženy sú rozdielni. Je to mýtus, že matematický mozog 
sídli prevažne v tele chlapa?
Tento mýtus by som jednoznačne zrušil. Niekoľko rokov po sebe som zažil, že 
ak bol niekto naozaj dobrý, tak to bolo dievča. A týka sa to aj mojich kolegýň, 
ktoré ma kedykoľvek strčia do vrecka. Spozoroval som však niečo zaujímavé – 
keď už sú v ročníku dievčatá, tak jedno z nich je v tom ročníku najlepšie. Nie 
sme chlapčenská fakulta.

Na fakultu matematiky, fyziky a informatiky ste prišli ako študent a už ste 
z nej nikam neodišli. Aká príťažlivá sila spôsobuje, že ste zotrvali desiatky 
rokov?
Učenie ma baví. Keď raz poviem vetu, ktorú použil Zdeněk Svěrák vo filme 
Vratné lahve, já už tady nejsem rád, tak nastane čas, aby som odišiel. Môžete si 
myslieť, že po rokoch je už učenie strašná rutina, ale v skutočnosti je to každý 
rok iné. Človek premýšľa, ako urobiť veci tak, aby boli pre tie decká zaujímavé, 
ako to skúsiť inak, ak to minule nevyšlo. A v neposlednom rade učenie omla
dzuje. Prváci sú stále v rovnakom veku a vy si prestanete uvedomovať, že vám 
roky pribúdajú. Nesmiete sa pozerať do zrkadla!

Keď učíte, tak dávate a študenti dostávajú. 
Platí to aj naopak? 
Decká vás udržiavajú v  strehu. Dostávate 
otázky, o ktorých musíte premýšľať. Niekedy 
zostane človek aj pozitívne prefackaný. Spo
mínam si, ako som pred desiatkami rokov 
dostal pomerne nečakane nejaké cvičenia. 
Nerátal som s  tým, tak som to tak nejako 
lepil. Stalo sa, že bolo potrebné niečo spo
čítať v  jednom príklade a  ja som musel pri
znať: sorry, neviem. Vtedy sa postavil chalan 
a predviedol geniálny trik, ako sa to dá celé 
urobiť. Človek by očakával, že sú to iba za
čínajúce deti, ale ony sú nezaťažené našimi 
pohľadmi. Ich pohľad môže byť veľmi osvie
žujúci. Odniesol som si dosť z toho, aby som 
nechával aj druhú stranu hovoriť. 

Ste veľkým popularizátorom matematiky, 
rád vysvetľujete zrozumiteľným jazykom. 
Prečo si na  matematike tak veľa žiakov 
a študentov vybije zuby? 
Pri prístupe, že je tu nejaké pravidlo a podľa 
neho počítame, vznikajú dve komplikácie. 
Nechápeme, odkiaľ sa ten postup zobral, 
a nerozumieme, načo je to dobré. Matemati
ka sa dá z pohľadu „nematematika“ reduko
vať na  samoúčelné činnosti, ale matematik 
vie, že to má nejaký význam, no nie vždy sa 
mu podarí prezradiť to ostatným. Bolo by 
perfektné, keby sa vysvetľovalo tak, aby bolo 
vidno, že tie vzorce majú prirodzený zmysel, 
že nie sú samoúčelné, prečo vlastne vznikli 
a na čo sa v živote používajú. Nedá sa urobiť 
všetko super zaujímavé, ale ak sa dajú nájsť 
také možnosti, bolo by perfektné, keby sa po
užívali. K tomu sa snažím prispieť, lebo keď 
niečo pochopíte, tak vám to robí radosť.

Aký má teda matematika význam pre život, 
načo je dobrá pre „nematematikov“?
Človeku sa zíde, nazvime to, matematická 
gramotnosť. Každý z nás sa stretáva s niečím 

takým, ako sú grafy, veľa informácií máte 
vyjadrených tabuľkami alebo symbolmi. Ak 
sa s  tým človek nenaučil pracovať, tak mu 
uniká celý zmysel. Ďalšia vec je štatistika. 
Podľa mňa je v  školskej matematike veľmi 
potlačená, pričom veľa informácií dostá
vame v  štatistickej hantírke. Matematika 
v  porovnaní s  inými školskými predmetmi 
dáva oveľa väčšiu nádej na rozmýšľanie. Roz
mýšľať sa má všade logicky, ale matematika 
má toho na  tanieri viac. Žiak alebo študent 
dokáže veľa vecí objaviť sám – napríklad 
o  trojčlenke, o  percentách, ktoré bude v  ži
vote používať. Ak na  niečo príde sám, nie
lenže to prospeje jeho premýšľaniu, ale ak 
to zabudne, dokáže si to zrekonštruovať. Ak 
sa naučíte niečo naspamäť a zabudnete, aký 
bol piaty krok, o ktorom netušíte, prečo tam 
bol, tak to sa vám nikdy nepodarí zrekon
štruovať. To je jedna vec a  druhá, na  ktorú 
má matematika vplyv, je riešenie problémov 
a  práca podľa návodu. V  živote sme občas 
v  rôznych situáciách. Predstavte si, že máte 
skriňu, v ktorej sú nástroje na  riešenie rôz
nych problémov. A vy sa rozhodujete, ktorý 
z nich použiť, aby ste na svoje otázky dostali 
odpovede. Keď človek vyjde zo školy, nemal 
by si pamätať, že matematika bola súborom 
dvesto výpočtových postupov, ktoré ho na
učili, ale ani jeden z  nich nepotrebuje. Ešte 
za prvej republiky vyslovil Karel Čapek zau
jímavú myšlienku, že stredná škola je geniál
na nie tým, že človeka naučí konkrétne veci, 
ale tým, že tam človek zažije rôzne spôsoby, 
ako sa ľudstvo díva na  veci: ako sa na  veci 
díva fyzika, matematika, jazykoveda a to mu 
dáva rozhľad, to mu dáva vzdelanie. To sa mi 
zdá pekné.

Od vyučovania a riadenia katedry odskaku-
jete k hudbe. Aj vy ste si na začiatku prešli 
náročným, deťmi neobľúbeným cvičením 
na hudobný nástroj? 

Bol som výrazne nešportový typ, skôr som 
ležal v  knižkách. Hudba ma bavila, rodičia 
vytvorili doma kultúrne, láskavé a  prajné 
prostredie. Hrávali spolu štvorručne na kla
víri, počúvali Smetanovu symfonickú báseň 
Má vlast a  sledovali pritom partitúru. Mne 
v  hudobnej škole povedali, že nemám hu
dobný sluch, ale ja som sa ťahal za  starším 
bratom ako čajka za  loďou, a keď brat začal 
hrať v detskom dychovom orchestri, bol som 
tam s ním. On hral na krídlovku a ja som sa 
začal učiť hrať na lesný roh. O chvíľu som už 
hral v  dychovke. Problémy s  vyučovaním 
matematiky a hudby na základných školách 
sú veľmi podobné, akoby tam všetkých žia
kov pripravovali na  technické školy alebo 
konzervatóriá. Čiže dril a príprava. Keď nie
koľkí na  tie školy prídu, tak sa im to oplatí, 
ale ostatní sa musia s nimi viezť. Netrápime 
sa tým, aby sme deti presviedčali, motivo
vali, alebo im ukazovali, na čo všetko môže 
byť učenie dobré. Z  tohto hľadiska bola tá 
dychovka geniálna. Hneď ste vedeli, že vaše 
cvičenie je na  niečo dobré, aj keď to teleso 
hralo asi príšerne. Keby som to dnes počul, 
tak vyskočím z okna (smiech)... Mám pocit, 
že sa to s tou výučbou v poslednej dobe mení 
k lepšiemu.

Čo všetko sa stalo, kým ste založili C. a K. 
orchester? 
S bratom sme prechádzali viacerými dycho
vými orchestrami až sme zakotvili v dychov
ke Spojár. Tam usúdili, že som najvhodnejší 
kandidát na  dirigenta. Spojárska dychovka 
mi otvorila dvere do iného sveta. Bežný po
slucháč si spája s  dychovou hudbou ľudové 
piesne, polku, valčík, ale my sme hrávali 
výbery z opier, predohry, takéto veci. V spo
járskom archíve som objavil všetko možné, 
aj obdobie RakúskoUhorska. Zaujali ma 
vojenské orchestre, ktoré mali šialený reper
toár – od tanečnej produkcie cez operetu až 
po prepisy operných diel – a zažívali takú po
pularitu ako niektoré dnešné hudobné skupi
ny. V  Spojári som začal prvýkrát rozmýšľať 
o  vytvorení orchestra s  takýmto repertoá
rom. Po roku 1989  sa Spojár spojil s orches
trom dopravného podniku. Okrem toho, že 
som takto prišiel k  manželke, čo bol veľmi 
dobrý zisk, vrátil som sa aj k myšlienke vy
tvorenia vojenskej kapely, a tak vznikol nový 
C. a K. orchester. Najprv sme hrávali v civile, 
ale potom nám niekto povedal: „Počúvajte, 
ak takúto vec chcete robiť, musíte okolo nej 
urobiť nejaký cirkus. Musíte byť v  unifor
mách!“ Neskôr zasa jeden pán, ktorý nás rád 
počúval, poradil: „Viete čo vám chýba? Chý
bajú vám vyznamenania, za  RakúskoUhor
ska ich predsa nosil každý.“ Tak sme si dali 
ušiť uniformy, povesili na ne metále a hráme.

Jana Martanovičová

Cisársky a kráľovský orchester 
pod taktovkou Zbyňka Kubáčka 

vystúpi aj v Devínskej Novej Vsi

ROZHOVOR ROZHOVOR
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Matematik  
s palickou
Zbyněk Kubáček nosí v hlave matematický 
mozog a v srdci vojenskú hudbu. Matematika 
a hudba ho bavia preto, lebo ho bavia – takto 
jednoducho zdôvodní existenciu oboch svojich 
lások a zo zvyku, na ilustráciu a rýchle porozu
menie ponúkne české príslovie: Někdo má rád 
holky, jiný zase vdolky. Raz darmo, je to učiteľ 
telom aj dušou. Vedie katedru matematickej 
analýzy a numerickej matematiky na Fakulte 
matematiky, fyziky a informatiky Univerzity 
 Komenského, popritom učí matematickú analý
zu a  zaoberá sa otázkami vyučovania a didak
tiky. Je vtipný, jeho videá sú populárne a jeho 
kapela je originálna.
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Je ako Sherlock Holmes. Neodhaľuje vraždy, nebafká z  faj
ky, ale zato často hľadí cez lupu. V  odraze oka zväčšené
ho optikou sa zrkadlia poštové známky a  pečiatky, jeho 
obľúbené stopy smerujúce neraz do  hlbokej minulosti. To 

    vzrušujúce hobby je pre Jaroslava Valentína natoľko intenzív
ne, že vo svojej filatelistickej izbičke, kúsok od  vily Košťálky, svieti 
dlho do noci a občas aj ľutuje, že napokon musí ísť spať. Pánabeka! 
Toľko tajomstiev ešte neodkryl, toľko záhad číha ukrytých v starých 
štempľoch z uhorských čias, že človek by potreboval viac očí, viac lúp 
a hádam aj viac životov!

Len si to predstavte: jeho kolegovia filatelisti nazbierali za posled
ných štyridsať rokov také množstvo historických poštových pečiatok  
na slovenskom území z obdobia Uhorska, že sa až lupa z toho ide za
hmliť. Spolu nad zbierkou konzultovali, dumali, ba zašli aj za maďar
ským vydavateľom katalógu poštových pečiatok a  získali odobrenie 
na  vydanie excelentného dodatku k  už dávnejšie publikovanej mo  

nografii. Úlovok ako hrom! „Doda
tok bude mať 156 strán, objavia sa 
v  ňom pečiatky aj z  dvoch starých 
pohľadníc, ktoré momentálne skú
mam,“ povie hrdo a šibne pohľadom 
na  tie cennosti. Vášnivý filatelista 
a  zberateľ pečiatok sa okamžite 
pustí do  odkrývania detailov. „Obe 
pohľadnice pochádzajú z  Devínskej 
Novej Vsi, hmm...“ mysticky sa uškr
nie ako majiteľ tajomstva, ktoré práve 
vypátral, „ale každá z  nich puto  
vala iným smerom, dôveryhodne to 
prezrádzajú práve tie štemple.“ Prvú 
z roku 1903 podal odosielateľ v po
štovej zberni Stupava, kde schytala 
pečiatku Bratislava – Skalica, pre
tože do  Skalice smerovala. Druhú, 
o  dva roky staršiu zasa ktosi vyslal 
do sveta v Malackách, aby cestovala 
poštovou vlakovou službou zo Ska  
lice do Bratislavy. „Chápete? Rovna
ké pečiatky, ale opačný chod vlaku.“ 

Musí to byť dozaista vzrušujúce 
skúmanie pre človeka, ktorý pre
žíva priam detské nadšenie z  obja
vovania, napriek tomu, že čas mu 
už namaľoval úctyhodných sedem 
krížikov. V  prípade pána Valentína 
sme sa však dosiaľ dotkli iba zlomku 
jeho radosti. Okrem sérií nesmierne 
cenných známok z obdobia britskej 
koloniálnej expanzie od  Karibiku 
cez Afriku až po  ostrovy v  Indic
kom oceáne, od  ktorých náhodný 
amatérsky filatelista odrazu nevie 
odtrhnúť oči, je prieskumník s  lu
pou vášnivo ponorený aj do histórie 
Bratislavy, o  ktorej hovoria poštové 
známky. „Keď poviem, že futbalista 
Laco Petráš nakopal počas zápasu 
rozhodcu do zadku, tak to musím fi

latelisticky aj dokázať. Stačí, ak nájdem známku, na ktorej je futbalista 
kopajúci do lopty. To je doklad o tom, že to bolo.“

„Čo bolo? Že Petráš kopol rozhodcu do zadku?“
„Nieee, to bol iba za vlasy pritiahnutý príklad. Podstatné je, že pred 

pár rokmi vyšla známka s podobizňou Lacka Petráša, čo je filateliou 
dokázaná existencia tohto futbalistu.“

Posledné dva roky kompletizuje Jaroslav Valentín archív príleži
tostných pečiatok Bratislavy. Sám poskytol pošte návrh na  spraco
vanie pamätníka k 1400ročnému výročiu odhalenia pohrebiska Sa
movej ríše, kde bolo odkrytých 833 hrobov, a pošta pri tej príležitosti 
ponúkla návrh k výročiu príchodu archeológa Jána Eisnera, povere
ného pred sto rokmi dozerať na vykopávky týchto hrobov neďaleko 
devínskonovoveskej tehelne. „Tak vznikli dve príležitostné pečiatky – 
moja a ich,“ uzavrie filatelista pyšný na to, že aj on zanechá v histórii 
Devínskej svoju nezmazateľnú stopu. 

Juraj Mravec
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HORÚCA LINKA POMOCI
Haló! Máte ešte trochu miesta vo svojom srdiečku? Pýtajú sa De
vínskonovovešťania, ktorým to v  týchto časoch šialených cien fi
nančne akosi nevychádza. Nekričia, len nesmelo klopú a  sú nes
mierne vďační za pomoc, ktorú nevyhnutne potrebujú. Často nie 
pre seba, ale najmä pre svoje rodiny a blízkych... Netreba ísť kvôli 
tomu ani do obchodu, postačí možno aj revízia špajze alebo bytu 
a ochota podeliť sa o to, čo sa vo vašej domácnosti neminulo. 
Haló! Dovolíte týmto Devínskonovovešťanom pohladiť aspoň 
na diaľku vašu dušu ako poďakovanie za akékoľvek trvanlivé po-
traviny, drogériový tovar, kozmetiku alebo čistiace potreby? Že 
si to neviete predstaviť? Zastavte sa v roku 2023 so svojimi nezišt
nými darmi a darčekmi na miestnom úrade v Devínskej v niektorý 
z týchto dní a uvidíte, čo to s vaším srdiečkom urobí. 

3. apríl, 2. máj, 5. jún, 3. júl, 7. august, 4. september, 2. október,  
6. november, 4. december 

Podrobnejšie o zbierke pre sociálne slabšie rodiny v Devínskej No
vej Vsi na  https://www.devinskanovaves.sk/novinka/28670/zbier
katrvanlivychpotravinadrogeriovehotovaru.
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ŠKOLA RASTIE
Osem nových tried na  Základnej škole Ivana Bukovčana 3 je už 
na dosah. Devínska ich potrebuje – detí v našej mestskej časti bude 
pribúdať, treba im zabezpečiť vzdelanie v príjemnom a motivačnom 
prostredí. Po  dokončení hrubej stavby sa teraz intenzívne pracuje 
v interiéri. Zatiaľ ide všetko v súlade so zmluvou o dielo a jej dodatka
mi, a tak sa už tento mesiac začne verejné obstarávanie na vybavenie 
tried. Predpokladá sa, že stavebné práce potrvajú do apríla a hneď po
tom príde na rad finalizácia projektu naplánovaná do konca augusta. 
V školskom roku 2023/2024 by žiaci mohli už nové triedy naplno vy
užívať. 

SRDCOVKY

OKO NAD LUPOU

Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves vyhlasuje  
obchodnú verejnú súťaž

• na prenájom nebytového priestoru s výmerou 17,14 m²  
v objekte VÚZ na Ul. Š. Králika 1.

Bližšie informácie o súťažných podmienkach nájdete na oficiálnej 
stránke www.devinskanovaves.sk.

NA SKOK
OD DOMU
NA SKOK

10-02-2023 GLAVICA inzercia 190x136mm.indd   110-02-2023 GLAVICA inzercia 190x136mm.indd   1 10/02/2023   12:5610/02/2023   12:56



ČO JE NOVÉ V DEVÍNSKEJ ČO JE NOVÉ V DEVÍNSKEJ

Hotel,  
v ktorom sa tradícia snúbi 

so zážitkom

Stál uprostred parketu Istra Centra a hlavou mu leteli všetky rozpráv
ky. Nadprirodzené bytosti sa v pochodovej melódii Marching bandu 
valili okolo neho a sotva päťročný chlapček v kostýme piráta sa na tú 
nádheru nevedel vynadívať. Víly, princezné, jednorožci, ba aj chodiaca 

jahoda a hopsajúci ementál akoby sa vyrojili z najtajnejších skrýš a mašírovali 
v tónoch hudby. Všetci pochytaní za ruky ako jedna rodina. Škriatkovia, bo
jovník Ninja, futbalista Neymar, výpravca stanice, stáda mačiek, ba aj slávny 
kocúr v čižmách... Pirát by sa rád pridal, podal ruku chodiacemu popcornu 
a mašíroval do kruhu. Len ako? Veď namiesto ruky má oceľový hák, ktože sa 
ho odváži zaň chytiť? Smutne sledoval valiaci sa dav a strácal nádej. Odrazu 
však k nemu pristúpila sivovlasá pani, akiste babička jednej z masiek, a citlivo 
ho napojila na sprievod. Sama ho držala za hák, dodávajúc mu úsmevom od
vahu.

„Je to riadna fuška určiť víťazné masky,“ povzdychla si jedna z dvoch porot
kýň v kostýme pripomínajúcom odev baby Jagy. Jej kolegyňa prikývla. Do sto 
masiek, a  jedna krajšia ako druhá. Kľúčové hodnotiace kritérium, aby boli 
karnevalové kostýmy vyrobené doma a nie z požičovne masiek, spĺňali všetky. 

Adam Briančik, desaťročná budúca moderátorská hviezda, odprevádza 
z pódia excelentné čísla. Aj piatačku Barborku Telárovú, trochu utopenú pod 
špicatým čiernym klobúkom, ktorá so  šmrncom odspieva hit Čarodejnice 
z muzikálu Pinochio. A deti tancujú v rytme disko.

 „Program sme pripravovali asi mesiac,“ spomína učiteľka Júlia Pokludová 
zo Základnej umeleckej školy v  Devínskej, „nácvik hudobných čísiel, spevu 
a moderovaných vstupov, to všetko muselo klapať ako hodinky.“ Je presvedče
ná, že zapájať čo najviac detí do kultúrnych akcií má mimoriadny význam. 
Škrupina ich počiatočného ostychu či trémy najskôr praskne a učitelia zušky 
už vedia, čo príde: vyroja sa talenty, stúpne ich zdravé sebavedomie, ale najmä 
dokážu fungovať ako harmonizujúci celok.

A už je to tu – fanfáry. Hlavná cena za najkrajšiu doma vyrobenú masku 
putuje popcornu alias Anke Podolínskej a spritu v podaní Betky Škrabákovej. 
„Vytvorili sme dvojku, ktorá nerozlučne patrí k sebe,“ prezradí Anka v klobúči
ku s  nalepenými pukancami a  jej tekutá kamarátka dodá: „Dohodli sme sa 
na poslednú chvíľu a vyšlo to!“ Aké jednoduché, však? Karnevalová zábava je 
už raz taká. Zapadla do plesového obdobia v Devínskej ako cukrík plný rôz
nych chutí.                   Juraj Mravec

Hodovňa – svadby a  rodinné oslavy, na ktoré 
 budete spomínať roky
Nádherná hodovňa zo 17. storočia, kvalitné služby, unikátna gastro
nómia a jedinečný servis urobia z vašej svadby nezabudnuteľný zá
žitok. Tím hotela a reštaurácie Arkady Hof vám pomôže s prípravou 
svadobného dňa a zorganizuje ho podľa vašich predstáv. Hodovňa 
ponúka 120 miest a  reštaurácia ďalších 44 miest. Nezabudnuteľný 
okamih môžete umocniť jazdou v historických vozidlách spoločnos
ti Hollen. Krásne prostredie vnútri i vonku sa postará o skvelé fo
tografie. Unikátna sála hodovne je vďaka modernými technológiám 
vhodná aj na firemné konferencie, prezentácie či školenia.

Kaviareň s raňajkami
Útulná kaviareň s  bohatou ponukou je ideálnym miestom nielen 
na obchodné stretnutia, ale aj na príjemné posedenie s priateľmi či 
rodinné oslavy. V pokojnom a príjemnom  prostredí môžete zrelaxo
vať pri šálke kvalitnej voňavej kávy.

Konferenčná miestnosť
Konferenčná miestnosť je inšpiratívnym priestorom  pre 25členné 
tímy. Dá sa využiť na pracovné stretnutia, zasadania či vzdelávanie. 
Poskytuje komfort a  jej technologické vybavenie spĺňa najvyššie 
nároky. Rýchly internet je samozrejmosťou.

Gastronómia
V kaviarni hotela Arkady Hof servírujeme chutné raňajky priprave
né z domácich surovín od lokálnych dodávateľov. Zo širokej ponuky 
si vyberú aj vegetariáni. Zabezpečujeme kvalitný catering na svadby, 
rodinné oslavy, spomienkové výročia a ďalšie významné udalosti.

Parkovanie
V hoteli Arkady Hof zaparkujete bez problémov a bez poplatkov. 
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PLESOVÁ SEZÓNA

ˇPirát a carodejnica

Arkady Hof 
Hotel & Restaurant 

Pri majeri 1437/1, 900 31 Stupava 
+421/905 880 011 

reception@arkadyhof.sk

Nechajte sa očariť históriou. Objavte jedinečný hotel v Stupave v zrenovovanej bývalej 
koniarni. Vstúpte do budovy,  ktorej príbeh píše život už vyše 300 rokov

Príďte si užiť jedinečné priestory s nádhernými dobovými klenbami, ktoré patrili grófskemu panstvu Pálffyovcov.  
Objavte pohodu a komfort 16 izieb a 7 apartmánov. 

1303/202312 03/2023 13ARKADY HOF
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PRIPRAVENÍ NA UPRATOVANIE? 
Príspevková organizácia DENOVA rozmiestni od 4. apríla do 22. júna 2023 na území Devínskej Novej Vsi  veľkokapacitné kontajnery. 
V tejto súvislosti žiada obyvateľov mestskej časti, aby rešpektovali, že kontajnery sú určené výlučne na zber objemného komunálneho od-
padu a neukladali do nich chemický odpad, staré železo, sklo, lístie, odrezky stromov, stavebný odpad ani elektroodpad. 
Nájdite si v zozname miesto s kontajnerom, ku ktorému máte najbližšie, a prispôsobte termínu jeho pristavenia veľké upratovanie vo svojej 
domácnosti.

4. 4. – 6. 4. 2023 
Eisnerova 38 – 40 • Mečíková pri DI • Pod Lipovým 
11. 4. – 13. 4. 2023 
Š. Králika 6 – 8 • Slovinec • Ľubovníková  
18. 4. – 20. 4. 2023 
P. Horova pri ZŠ • Opletalova pri Ramirent • Na Kaštieli 
25. 4. – 27. 4. 2023 
J. Poničana 13 – 15 • Istrijská pri Mýtnici • Záhradná (na konci)

2. 5. – 4. 5. 2023
križovatka Charkovská – Delená • Vápencová • P. Horova 1 – 5  
9. 5. – 11. 5. 2023
I. Bukovčana 12 – 14  • I. Bukovčana 13  • Bystrická – pri kasárňach  

• križovatka Ílová – Tehliarska
16. 5. – 18. 5. 2023
P. Horova 20 • Š. Králika 2  • Hradištná  (za obchodom)
23. 5. – 25. 5. 2023
J. Jonáša 13 • M. Marečka 1 – 3  • križovatka Kalištná – Novoveská
30. 5. – 1. 6. 2023
J. Poničana 1 – 3 • Pieskovcová • Kosatcová 

6. 6. – 8. 6. 2023
J. Smreka 7 – 11 • Na Hriadkach • Jasencová 

13. 6. – 15. 6. 2023
J. Smreka 10 – 12 • Rybník • Na Vyhliadke 
20. 6. – 22. 6. 2023
I. Bukovčana 2 – 8  • križovatka Novoveská – J. Poničana 

• Eisnerova 19 – 21  

Upozornenie
Na každú z ulíc, resp. križovatiek uvedených v zozname bude podľa 
harmonogramu pristavený 1 kontajner v popoludňajších hodinách. 
DENOVA ho odvezie po naplnení, čo môže byť aj skôr ako v termíne, 
ktorý sa uvádza v harmonograme. 

INFOSERVIS INFOSERVIS

Vysoká chorobnosť sa nevyhla ani Devínskej 
Novej Vsi. Čakárne obvodných lekárov sa na
plnili pred Vianocami a aj v prvých týždňoch 
nového roka. Mnohí pacienti hlásili symptó
my ako pri covide, aj keď ich domáce antigé
nové testy boli negatívne. Dnes to už vyzerá 
tak, že najťažšie obdobie sme prekonali, no 
v prípade potreby sa budeme zrejme testovať 
doma aj naďalej. Čo však s použitými testa
mi? 

Problém s  likvidáciou nebezpečného od
padu riešil v  známej pesničke aj legendárny 
český hudobník Ivan Mládek, keď sa pýtal, 
kam s použitým motorovým olejom. V texte 
nájdeme viacero humorných, ba až absurd
ných nápadov, ako napríklad vyliať olej pred 
nemocnicu, do bazéna či pieskoviska, no na
koniec sa ukáže, že najlepšie je to najjedno
duchšie riešenie. Či to platí aj v prípade pou
žitých samotestov, sme zisťovali v spoločnosti 
OLO, a. s. 

„V  zmysle platnej legislatívy v  pôsobnos
ti Ministerstva životného prostredia SR patrí 
odpad, ktorý vzniká pri testovaní v  domác
nostiach do  čiernej zbernej nádoby urče
nej na  zmesový komunálny odpad. Použité 
ochranné prostriedky by v  žiadnom prípade 
nemali skončiť v triedenom odpade,“ upozor
ňuje Zuzana Balková, manažérka externej 
komunikácie. Vysvetľuje, že pri použitých 
testoch treba postupovať podobne ako pri 

rúškach a  respirátoroch, ktoré taktiež patria 
do  zmesového komunálneho odpadu. „Od
pad z  domáceho testovania, ako aj použité 
rúška a respirátory odporúčame uložiť najskôr 
do plastovej tašky alebo vreca a pevne ich uza
vrieť. Občania by nemali zabúdať ani na umy
tie rúk a  dodržiavanie všetkých hygienických 
zásad,“ uzatvára Zuzana Balková.

Iné pravidlá už ale platia pre podnika
teľov, testujúce firmy či samosprávy, ktoré 
organizujú hromadné testovanie na  prí
tomnosť ochorenia COVID19. Vo vyhláške 
Ministerstva životného prostredia Sloven
skej republiky č. 365/2015 Z. z. sa píše, že 
zber a  zneškodňovanie odpadu z  testovania 
podlieha osobitným pravidlám. Z  hľadiska 
prevencie nákazy ho treba odovzdávať fir
mám, ktoré sa zaoberajú zneškodňovaním 
nebezpečného odpadu. „Firmy, zariadenia, 
organizácie ošetrovateľského charakteru, do
movy seniorov, mobilné odberové miesta či 
ambulancie musia použité testy likvidovať ako 
nebezpečný odpad, teda cez organizácie, ktoré 
sa touto činnosťou zaoberajú. To isté sa vzťa
huje aj na  nepoužité, ale exspirované testy. 
Sú klasifikované ako zdravotnícka pomôcka 
a  likvidujú sa tiež cez oprávnené spoločnosti, 
aj keď sa za  nebezpečný odpad nepovažujú,“ 
približuje Zuzana Olachová zo spoločnosti 
Modrá planéta.

Juraj Vedej

N E R Ú B T E  
BEZ POVOLENIA
Mestská časť BratislavaDevínska Nová Ves 
si dovoľuje upozorniť občanov na konanie 
neznámych osôb, ktoré obyvateľom ponú
kajú výrub odrastených stromov.  
Dôrazne pripomína, že v  zmysle zákona 
o ochrane prírody a krajiny je táto činnosť 
možná len na  základe príslušného výru
bového povolenia. Preto, ak vám uvedenú 
službu neznáme osoby ponúknu, kontak
tujte miestny úrad, oddelenie životného 
prostredia a  overte si vydanie povolenia 
na výrub drevín a podmienky výkonu tejto 
činnosti.
Nepovolený výrub drevín podlieha prie
stupkovému konaniu, v rámci ktorého prís
lušné správne orgány rozhodnú o výške po
kuty pre vlastníka dreviny (fyzickú osobu). 

ZBERNÝ DVOR
ZMENA OTVÁRACÍCH HODÍN  

OD 20. 3. 2023

PONDELOK – PIATOK
7.00 – 17.00 h
prestávka 11.00 – 12.00 h

SOBOTA
8.00 – 15.00 h
prestávka 12.00 – 12.30 h

NEDEĽA zatvorené

MIESTA HIER 
Stretnúť kamarátov, zahrať sa a vybehať. 
Na detských ihriskách v Devínskej Novej Vsi 
bude o chvíľu poriadne rušno, preto sa naša 
mestská časť pustila do ich obnovy. Nové 
hracie prvky pribudli na ihriskách na Ulici 
Jána Poničana, na sídlisku Stred a na Ulici 
Jána Jonáša.
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MIESTNY ÚRAD MESTSKÁ 
ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍNSKA 
NOVÁ VES
Novoveská 17/A, 843 10 Brati-
slava-Devínska Nová Ves
www.devinskanovaves.sk

6. 4. 2023
OSLOBODENIE DEVÍNSKEJ
Kladenie vencov k Pamätníku 
padlých v 1. sv. vojne.
Miesto: križovatka ulíc Istrijská 
a Eisnerova

15. 4. 2023 od 14.00 do 19.00 h
SAMOVE HRY
Prezentácia dobových kostý-
mov spojená so šermiarskym 
vystúpením. 
Miesto: pod Cyklomostom 
slobody
Zmena programu vyhradená.

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

12. 3. 2023 o 17.00 h
C. A K. ORCHESTER
Hudobný výlet cisárskeho 
a kráľovského orchestra 
do 19. storočia. Jeho 
členovia v historických 
vojenských uniformách oživia 
dobové populárne skladby 
z promenádnych koncertov, 
klebety a úryvky z článkov 
publikovaných pred viac  
ako 100 rokmi. 
Vstupné: 5 €

19. 3. 2023 o 16.30 h
JANKO A MARIENKA
Detská divadelná scéna, účinku-
je Divadlo pod hríbikom.
Vstupné: 3 €

22. – 23. 3. 2023 o 10.00 h
MAREC – MESIAC KNIHY
Organizované podujatia
22. 3. beseda so spisovateľkou 
Dianou Mašlejovou. 
23. 3. beseda so spisovateľom 
Romanom Bratom spojená s vy-
hodnotením literárnej súťaže. 

16. 4. 2023 o 17.00 h
LOMIDREVO
Detská divadelná scéna, účinku-
je Divadlo na hojdačke. Bábko-
vo-činoherná rozprávka o múd-
rosti a odvahe s pesničkami.
Vstupné: 3 €

22. 4. 2023 o 19.00 h
III. TANEČNÝ VEČER 
S ORCHESTROM BRATISLAVA 
HOT SERENADERS
 
MÚZEUM ŠKOLSTVA  
A PEDAGOGIKY
Charkovská 1, 841 07 Bratislava- 
-Devínska Nová Ves  
www.msap.sk

AKO SA GRIFLIK A TABUĽKA 
VYMENILI S PIERKOM 
A SO ZOŠITOM
Vzdelávací program vhodný pre 
maximálne 25 žiakov 1. stupňa 
ZŠ v trvaní 50 – 60 min. Deti si 
vyskúšajú sedenie v drevených 
laviciach, písanie paličkou – 
griflikom na kamennú tabuľku 
alebo pierkom namáčaným 
v atramente. 

MALÍ MÚZEJNÍCI
Vzdelávací program v trvaní  
60 – 70 minút vhodný pre deti 
materských škôl a žiakov  
1. ročníka ZŠ zameraný na otáz-
ky spojené s múzeom: Je pre nás 
dôležité? Kto v ňom pracuje? 
Možnosť nazrieť do zákulisia 
múzea, obzrieť si depozitáre 
školských zbierok či reštaurá-
torskú dielňu. 
Objednávanie e-mailom na 
programy@cvtisr.sk alebo  
telefonicky +421 917 733 489.
 

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. 3. 2023 od 10.00 do 12.00 h
ZÓNA BEZ PEŇAZÍ
Miesto: Domček (bývalý dom 
smútku) vedľa kostola

OZ ICHTYS 
Š. Králika 1, 84108 Bratislava
Utorok: 16.00 – 19.30 h
Streda: 15.00 – 17.00 h,  
17.30 – 19.30 h (dievčenský klub)
Štvrtok: 15.30 – 17.30 h, 18.00 – 
20.00 h (chlapčenský klub)
Program pre mládež: spoločen-
ské hry, ping-pong, doučovanie, 
pomoc pri výbere školy či rieše-
nie náročných životných situácií

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
Ukážka foriem vzdelávania a orga-
nizovania voľnočasových aktivít. 

STK DEVÍNSKA NOVÁ VES
ZŠ I. Bukovčana 3, 841 07 Brati-
slava-Devínska Nová Ves
E-mail: gabriel.fratric@gmail.
com

18. 3. 2023 od 9.00 h. 
TURNAJ V STOLNOM TENISE
Miesto: ZŠ. I. Bukovčana 3

FUTBALOVÝ KLUB 
LOKOMOTÍVA 
DEVÍNSKA NOVÁ 
VES 

www.fcldnv.sk
Program zápasov:

19. 3. 2023 od 10.30 h 
MŠK ISKRA PETRŽALKA – 
LOKOMOTIVA DNV B
Miesto: MŠK Iskra Petržalka – UT

19. 3. 2023 od 15.00 h 
OBECNÝ ŠPORTOVÝ KLUB LÁB 
– LOKOMOTIVA DNV
Miesto: OŠK Láb

25. 3. 2023 od 15.00 h 
LOKOMOTIVA DNV B – ŠK 
HAMULIAKOVO
Miesto: športový areál DNV 

26. 3. 2023 od 15.00 h 
FK VAJNORY – LOKOMOTIVA 
DNV 
Miesto: FK Vajnory 

1. 4. 2023 od 16.30 h 
LOKOMOTIVA DNV B – FC 
VOLKSWAGEN BRATISLAVA
Miesto: FK Lamač Bratislava

1. 4. 2023 od 16.30 h 
LOKOMOTIVA DNV – FMK 
KARLOVA VES BRATISLAVA
Miesto: FK Lamač Bratislava

6. 4. 2023 od 17.00 h 
LOKOMOTIVA DNV B – NŠK 
1922 BRATISLAVA B
Miesto: športový areál DNV

8. 4. 2023 od 16.30 h 
FK LAMAČ BRATISLAVA – 
LOKOMOTIVA DNV  
Miesto: FK Lamač Bratislava

15. 4. 2023 od 17.00 h 
LOKOMOTIVA DNV  – TJ 
ZÁHORAN KOSTOLIŠTE  
Miesto: športový areál DNV

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

1. 4. 2023 od 8.00 do 12.00 h 
DAJME VECIAM DRUHÚ 
ŠANCU
Bazár použitého nábytku a by-
tových doplnkov – zber podľa 
zverejnených pravidiel. 
Miesto:  zberný dvor, Milana 
Pišúta 5

ZÁMOK SCHLOSS HOF
2294 Schloßhof 1, Rakúsko
www.schlosshof.at

25. 3. – 26. 3. 2023   
8. 4. – 10. 4. 2023 
od 10.00 do 18.00 h
VEĽKONOČNÉ TRHY 
• Dielničky veľkonočného zajači-
ka od 11.00 do 17.00 h.
• Po stopách veľkonočného zaja-
čika od 13.00 do 16.00 h.
• Hudobné potešenie  
denne od 14.00 do 16.00 h.
• Jazdy na koči a jazdenie  
na poníkoch denne od 14.00 
do 16.00 h.

15. 4. – 16. 4. 2023 od 10.00 
do 18.00 h
JARNÉ TRHY
Podujatie na oslavu jari a jej 
typickej atmosféry. 

Od 11. 3. 2023  
od 14.00 do 16.00 h 
JAZDY NA KOČI
Atrakcia pre návštevníkov  
zámku počas letnej sezóny,  
vždy od štvrtka do nedele. 

VYBERTE SI Z PODUJATÍ


