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„Budúcnosť  si môžeme naplánovať jasne a múdro iba vtedy, ak poznáme 
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Slovo na úvod 

 
 

Žijeme vo svete, ktorý sa rýchlo mení a vyzýva nás všetkých k činnostiam stále viac a viac 

každý deň. Technologický, komunikačný, ekonomický, politický a sociálny rozvoj je stále 

rýchlejší. 

 

V prvej dekáde 21. storočia sme boli svedkami najzákladnejšej zmeny v histórii Európy od 

druhej svetovej vojny, a to prístupu nových členských štátov do EU. Slovensko bolo tiež 

súčasťou tohto vývoja a svojím vstupom do EU sa oficiálne vrátilo späť do takzvanej 

Európskej rodiny. 

 

Európa je však viac ako len ekonómia, politika a inštitúcie. Európu tvorí práca, myšlienky a 

entuziazmus jednotlivcov – detí, žiakov, učiteľov, rodičov, starých rodičov, susedov, atď., teda 

„obyčajných ľudí“. Vymieňame si navzájom skúsenosti, myšlienky a čo je najdôležitejšie, 

máme a zdieľame spoločnú históriu. 

 

Bez toho, aby sme poznali našu históriu nebudeme schopní tvoriť prosperujúcu a 

mierumilovnú Európsku budúcnosť. EUSTORY, historicá sieť mladých Európanov, chce 

motivovať mladých ľudí, aby sa pýtali na kritické otázky a snažili sa dozvedieť viac o tom, čo 

sa stalo v minulosti a čo sa deje v našej spoločnosti dnes. Sme presvedčení, že tento výskum o 

minulosti tiež napomôže žiakom lepšie porozumieť prítomnosti. Hlavným cieľom EUSTORY 

je odzbrojiť históriu, uistiť sa , že história sa už viac nepoužíva ako „zbraň“ proti tým  

„ostatným“. Združenie Eustory momentálne spája mimovládne organizácie z 22 Európskych 

krajín  (vrátane Slovenska) a každý člen  tejto siete organizuje historické súťaže, v ktorých 

študenti robia historický výskum Doteraz sa viac ako 60 000 mladých ľudí zúčastnilo v 

rôznych súťažiach Eustory. Len si predstavte, aké je to obrovské hnutie! 

 

Do zborníka, ktorý máte v rukách, sme sa snažili vybrať niektoré z najpútavejších víťazných 

prác predchádzajúcich šiestich ročníkov súťaže  EUSTORY na Slovensku. Je treba 

pripomenúť, že jedným z hlavných cieľov tejto súťaže je podporiť kritický pohľad na 

minulosť, takže v prácach študenti prezentujú výlučne svoje vlastné bádateľské závery a 

názory, do ktorých sme žiadnym spôsobom nezasahovali. 

 

 

Dnes, viac ako kedykoľvek predtým, musíme poznať svoju minulosť, pretože len tak 

budeme vidieť do budúcnosti novej Európy. V súčasnej dobe sa ešte viac ako doposiaľ, 

musíme učiť vzájomnej tolerancii medzi krajinami, národmi a ľuďmi vôbec. A to je 

hlavným odkazom programu  Eustory pre mladú mladú generáciu. A nielen pre ňu. 

 

 

 

 

 

PhDr.  Oľga Peštuková 

koordinátorka programu Eustory v Slovenskej republike 

 

 

 



Genéza súťaže Eustory na Slovensku 
 

Eustory je súťaž z novodobej histórie pre študentov stredných škôl, ktorej  hlavným cieľom 

je podpora vzájomného porozumenia a tolerancie medzi mladými Európanmi prostredníctvom 

poznania histórie svojej krajiny, ako aj histórie ostatných európskych zemí.  Autorom tejto 

myšlienky je nadácia Körber-Stiftung z Hamburgu. Od roku 2001, kedy  Združenie 

Eustory, tvorené dnes už 22 európskymi krajinami (Bielorusko, Belgicko, Bulharsko, 

Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Nemecko, Poľsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko, 

Slovenská republika, Slovinsko a Španielsko) vzniklo, sa do programu zapojilo  vyše 

90 000 mladých  ľudí z rôznych krajín Európy. Eustory združuje študentov, učiteľov, 

historikov a spoločenské osobnosti, ktorých spája záujem o históriu a ktorým záleží na 

budúcnosti nielen krajiny, v ktorej žijú, ale aj celej Európy. 

 

 

Po šiestich rokoch môžeme s potešením povedať, že sa súťaž Eustory stretla s veľkým 

ohlasom aj na Slovensku, čoho dôkazom je vysoký počet študentov, ktorí  sa do nej 

každoročne zapájajú. Od roku 2003, kedy bola súťaž na Slovensku vyhlásená po prvýkrát, sa do 

ne zapojilo spolu 694 študentov z celého Slovenska s 381 súťažnými prácami. 
 

Na Slovensku už máme vytvorenú sieť národných partnerov, medzi ktorými sú napríklad - 

Slovenské národné múzeum, Stredisko UNESCO, Mestský ústav ochrany pamiatok, SAV, 

Ústav pamäti národa,  Slovenská asociácia učiteľov dejepisu, Štátny pedagogický ústav, 

Metodicko-pedagogické centrum mesta Bratislavy,  Ministerstvo školstva SR,  mnohí 

historici, ako aj vysokoškolskí a stredoškolskí učitelia. 

 

 

 Stručná genéza: 
 

 1.ročník súťaže: 

Téma: „Obraz mojej obce (ulice, štvrti) v symboloch a tradíciách 20. storočia. 

 

Počet účastníkov: Do súťaže sa  prihlásilo 158 študentov stredných škôl  z celého Slovenska, 

ktorí vypracovali 96 výskumných prác. 

 

Záštita: JUDr. Pavol Hrušovský,  predseda parlamentu SR 
 

2. ročník súťaže: 

Téma: „Slovenské dejiny 20. storočia v osudoch jednej rodiny“ 

 

Počet účastníkov: Do súťaže sa prihlásilo 113 študentov s 87 súťažnými príspevkami, z čoho 

bolo 68 individuálnych a 19 skupinových prác. 

 

Záštita: prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič 

 

 

 

3. ročník súťaže: 

Téma: Ako trávili naši rodičia, starí rodičia a prarodičia vo svojom detstve a 

mladosti svoj voľný čas (Voľný čas detí a mládeže v 20. storočí) 

 



Počet účastníkov: Do súťaže sa prihlásilo 137 študentov so 107 súťažnými príspevkami, 

z čoho bolo 81 individuálnych a 26 skupinových prác. 

 

Záštita: manželka prezidenta Slovenskej republiky Ing. Silvia Gašparovičová a prof. 

Ing. Štefan Luby, DrSc., Dr.h.c., predseda Slovenskej akadémie vied 
 

 

4. ročník súťaže: 

 

Téma: Vynálezy a objavy menia svet – pátranie po neznámych, či menej známych 

vynálezoch a objaviteľoch 20. storočia na Slovensku 

 

Počet účastníkov: Do 4. ročníka súťaže sa prihlásilo 108 študentov so 76 súťažnými 

príspevkami, z čoho bolo 51 individuálnych a 25 skupinových prác. 

 

Záštita: Ing. Ján Kubiš, minister zahraničných vecí Slovenskej  republiky 

 

 

5. ročník súťaže: 

 

Téma: Kultúra môjho regiónu v 20. storočí a jej špecifiká 

 

Počet účastníkov: Do súťaže sa prihlásilo 130 študentov so 77 súťažnými príspevkami, 

z čoho bolo 39 individuálnych a 38 skupinových prác 

 

Záštita: Ján Figeľ, člen Európskej komisie zodpovedný za vzdelávanie, odbornú 

prípravu, kultúru a mládež 

 

 

6. ročník súťaže: 

 

Téma: Migrácia obyvateľov Slovenska v 20. storočí 

 

Počet účastníkov:  Do súťaže sa prihlásilo 96 študentov s 56 súťažnými príspevkami 

 

Záštita: PaedDr. Rastislav Púdelka, generálny riaditeľ Slovenského národného múzea 

 

 

Študenti vo svojich súťažných prácach naplnili hlavný zámer súťaže – ukázať, ako sa život 

rôznych ľudí alebo aj celých rodín rodinách zmenil pod tlakom historických, politických a 

sociálnych udalostí, ktoré v mnohých prípadoch zapríčinili rodinné aj osobné tragédie, 

neprávosti  a ujmy a  často viedli až k  jedinej neľahkej voľbe - opustiť svoju rodnú vlasť 

a blízkych. 

„Hrdinami“  ich  životných príbehov boli muži, ktorí bojovali v obidvoch svetových vojnách, 

obete koncentračných táborov, ľudia, ktorí sa zapojili do Slovenského národného povstania a 



boja proti fašizmu, osoby v rôznych obdobiach prenasledované za svoje rasové, národnostné, 

náboženské či politické presvedčenie. Sú to väčšinou obyčajní ľudia, o ktorých sa verejne 

nevie a nepíše, ale ktorí našli v sebe odvahu vzoprieť sa chodu historických udalostí a 

vyjadriť svoj vlastný spôsob protestu alebo osobného boja. 

V príbehoch týchto ľudí sa prejavuje  krehkosť rodiny daná jej citovými väzbami na jednej 

strane, ale tiež jej neuveriteľná sila a schopnosť držať spolu a podporovať vzájomne jeden 

druhého v dobrých, ale hlavne ťažkých časoch. 

  

Jedna zo študentiek v úvode svojej práce píše: „Až pri štúdiu literatúry a rozhovoroch 

s pamätníkmi som si uvedomila, že o svojich predkoch vlastne nič neviem. Vypočula som 

si množstvo zaujímavých príbehov a zistila som nové informácie o mojej 

rodine.“ Prínosom Eustory nie je len  podpora vzájomného porozumenia mladých Európanov, 

ale tiež prispieva k hlbšiemu poznávaniu svojich koreňov, vlastných predkov a objavovaniu 

zaujímavých ľudí či zabudnutých udalostí v kruhu vlastnej rodiny alebo svojom okolí.  To 

upevňuje citové puto a úctu mladých ľudí voči svojim rodinám, pod vplyvom čoho potom 

často menia svoje vlastné životné názory a postoje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.ročník – téma: 

Obraz môjho mesta, obce (ulice, štvrti) 

 v symboloch a tradíciách 20. storočia 

 

 
 

 

 

Len pár desaťročí a všetko je inak 
 

Eustory 
 

 

 

 

 
 

... kade smo se ovde zieli, 
va ´vuom vrti klinčac bieli? 

Se je prošlo, se je kraj, 
zginul je i turski zmaj, 

neg nam je zarasal kuoren 
diboko v naš nuovi kraj. 

 
                           Viliam Pokorný 

 
 

 
... kde sme sa tu vzali, 

biely klinček v cudzom sade? 

Všetko sa pominulo, všetko odvial čas, 

Vytratil sa aj osmanský drak. 
Len nám vrástol koreň hlboko do pôdy 

nášho nového domova. 
 



 

Predslov 
 

 
Do rúk sa Vám dostala práca dvoch študentiek Gymnázia Matky Alexie v Bratislave. Našu účasť 

podnietila predovšetkým téma, ktorú nám projekt Eustory ponúka. Našou ústrednou témou je obdobie prvej 

polovice 20. storočia Dúbravky a Devínskej Novej Vsi  z ktorých pochádzame a v ktorých sme prežili veľkú 

časť nášho krátkeho života. 

Skutočných pozostatkov z období pred svetovými vojnami už naozaj neostalo veľa. Zmenili sa domy, 

ulice, samotná rozloha a kultúra a s tým súvisiaca i mentalita pôvodných obyvateľov  a teda našich predkov. O 

tejto minulosti už dnešný mladý  človek nevie takpovediac nič. Jediný spôsob, ako sa nám dostane čo – to do uší 

o vtedajšej dobe sú naši starí, či prastarí rodičia. No pravdu povediac, nie vždy príde do rečí práve ich minulosť. 

Táto skutočnosť bola pre nás dostatočnou inšpiráciou a motiváciou k tomu,  aby sme si predsa len našli trochu 

času a čosi o tom vypátrali. 

 

 

 

Za odbornú spoluprácu ďakujeme: 

 
Doc. Ing. Juraj Cvečko, Csc - predseda chorvátskeho kultúrneho zväzu na Slovensku 

                 Ľubomír Navrátil - šéfredaktor Dúbravských Novín 
              PhDr. Jozef Klačka - archivár, (SAV)    
                    Ing. Vít Granec - informátor 
                       Jozef Valášek - informátor 
                Ing. Pavel Cvečko - informátor 

             Ing. Ingrid Zaťková - pracovníčka miestneho úrdu DNV (Devínska Nová Ves) 

                     Gustáv Beseda - klarinetista, učiteľ ĽŠU 

                 d.p. Peter Mikula - kaplán dúbravskej farnosti 

 

  
Za technickú spoluprácu ďakujeme: 
 

                         Ján Poloha         - učiteľ informatiky, študent FEI STU 

 

V neposlednom rade patrí poďakovanie našim rodinám a kamarátom, ktorí nás v našej aktivite v mnohom 

podprili. 

 



Úvod 

 
Ako v roku 1927 píše jazykovedec Václav Vážny, zvláštnosťou západného Slovenska sú tri chorvátske 

osady v okolí Bratislavy. Medzi nimi sa nachádza aj Devínska Nová Ves a Dúbravka. Obe dediny 

pravdepodobne založili Chorváti ešte v 16. storočí a dnešní obyvatelia ich starých častí sú ich potomkami. 

Priniesli si sem zo svojej vlasti hlavne kultúru, náboženstvo a jazyk. 

 

 Dúbravka sa rozkladá v severozápadnej časti Bratislavy a susedí na východe s chotárom Lamača, na juhu 

s bývalým chotárom obce Karlova Ves, na západe s chotárom Devína, a na severe od Dúbravky sa 

rozprestiera Devínska Nová Ves. Dúbravka bola až do roku 1946 len osadou, ktorá bola známa pod viacerými 

názvami: Hůdekhet (maď.),  Kaltenbrun (nem.), Dubráwa. Svojim blízkym položením pri Bratislave (Presburg 

alebo Požoni) mala vždy svoje významné miesto v európskej obchodnej križovatke. 
 

Devínska Nová Ves leží na severozápade Slovenska a od roku 1971 je súčasťou Bratislavy. Kronika obce 

nám jej polohu opisuje takto: „nachádza sa na ľavom brehu Moravy od Devínskeho hradu na sever a vzdušnou 

čiarou 10 km severozápadne od Bratislavy.“ Leží rovnako ako Dúbravka v priestore s veľkým historickým, ale aj 

celoeurópskym významom.             

 

Ak by sme chceli ešte bližšie určiť momentálnu polohu oboch obcí, môžeme použiť na tento opis 

Devínsku Kobylu, ktorá sa pri svojej výške 514 m n. m nad nimi vypína. Jej vysoké strmé svahy, len málo 

oddelené dolinami, sa zvažujú priamo k rieke Morave a klesajú do Záhorskej nížiny. Devínska Nová Ves leží na 

západnom úpätí Devínskych Karpát, ktoré sú súčasťou pohoria Malé Karpaty.  Z časti sa teda nachádza 

v Záhorskej nížine, z ktorej vystupuje na masív Devínskej Kobyly. 

 Svahy Devínskej Kobyly boli už dávnejšie kultivované napríklad formou vinohradov, o čo sa postarali už 

starovekí Rimania, ktorí tiež možno mali v blízkosti Dúbravky aj svoje kúpele. Z hľadiska výskytu rastlinstva 

a živočíšnych druhov patrí  územie Devínskej Kobyly k najpestrejším oblastiam Slovenska. 
 

Obe obce sa nachádzajú na rázcestí rôznych historicky významných ciest, na hraniciach bývalých  

veľkých a starých ríš, či kráľovstiev. Práve tu, v tesnej blízkosti Dúbravky a Devínskej Novej Vsi, sa navzájom 

križovali dve veľké európske obchodné cesty. Jantárová cesta spájala Baltské more so Stredozemným 

a Jadranským a tzv. Dunajská cesta bola obchodnou tepnou medzi západnou Európou a Východom. 

 Od dávnych čias bola táto oblasť osídlená viacerými kultúrami, ako sú Kelti, či Rimania a po sťahovaní 

národov sa na tomto území napokon natrvalo usídlili Slovania. Najvýznamnejší vplyv na vývoj a  vznik obcí 

mala kolonizácia Chorvátmi v 16. storočí. Vtedy chorvátske obyvateľstvo utekalo zo svojej vlasti pred 

rozpínajúcou sa Osmanskou ríšou, ktorá na čele so sultánom Solimanom zvíťazila nad Uhorskom v bitke pri 

Moháči. Naša krajina, a to najmä západné Slovensko,  poskytla chorvátskym utečencom  v tom čase útočisko. 

Zapáčilo sa im tu, postavili si príbytky a napokon sa usadili natrvalo. 

 

Kde bolo, tam bolo 
Prvé zmienky 

 

 
 Prvá zmienka o Dúbravke pochádza zo 16.stor., kedy sa začali usadzovať početní prisťahovalci z 

Chorvátska na majetkoch Devínskeho, Pajštúnskeho a Jurského panstva (okolie Bratislavy). V 70–tych rokoch 

16.storočia si vo vyprázdnenej oblasti dnešnej Dúbravky postavili títo prisťahovalci kostol sv. Damiána 

a Kozmu. (názov Dúbravky ukazuje na ľudské sídla uprostred dubových lesov, pričom slovom Dúbravka sa 

označuje lesná lúka alebo studnička). 
V knihe konceptov sa na strane 212 z 12. 10. 1574 uvádza, že oproti osade Lamač je nová osada, v ktorej 

bývajú Chorváti. Po tomto dátume sa obyvatelia Dúbravky spomínajú tak v knihách konceptov a komorných 

knihách, ako aj v písomnostiach devínskeho panstva, ktorému Dúbravka patrila. Súpis poddaných z roku 1582  

hovorí o viacerých Chorvátoch žijúcich v Dúbravke, ktorí predtým žili v Lamači. Preto sa predpokladá, že 



Dúbravku založili Chorváti, ktorí sa odsťahovali z Lamača  na susedné panstvo, čím zamenili svoju zemepánsku 

vrchnosť – mesto Bratislava, za devínske panstvo. 

Dúbravka bola oddávna poddanská obec.
 
V niekdajších dobách mala podhorský ráz. Po roku 1389 dal 

kráľ Žigmund hrad Devín a celé panstvo (vrátane chotára Devínskej Novej Vsi, Dúbravky a polovice Rače) do 

zálohy Rakúšanovi Ladislavovi Heringovi za 8 000 dukátov. Roku 1635 sa dostal Devín aj s okolitými dedinami 

do rúk dedičného župana Pavla Pálfyho. Podľa ústneho podania boli obyvatelia Dúbravky, za pozemky, ktoré im 

dal Pálfy do užívania, povinní tri dni v týždni chodiť na pánske roboty. Kto neprišiel jeden deň do roboty, dostal 

25 palíc. Dereš bol vystavený v strede  ústrednej, dnešnej Jadranskej, ulice. Údajne kto bol často palicovaný, 

nebol pochovaný ani na cintoríne. 
 

Osídlenie oblasti Devínskej Novej Vsi spôsobili najmä dobré prírodné podmienky. Obec pravdepodobne 

založili Chorváti, o čom by mohol svedčiť aj jej prvý názov Chorvátska Ves a kostol Ducha Svätého, ktorí 

pravdepodobne postavili tiež Chorváti. 

 Ohľadom nájdenia prvej zmienky o Devínskej Novej Vsi sa vykonal nejeden historický výskum. Z týchto 

bádaní vyplýva ako prvá vierohodne doložená historická zmienka z roku 1451. Zásluhu na tomto písomnom 

doklade majú husiti, ktorí tu bojovali proti kráľovi Žigmundovi. Obliehali Bratislavu (1428) a potom s kráľom 

Žigmundom rokovali na bratislavskom hrade (1429). Sprisahaním ale chceli Bratislavu obsadiť (1432). Porážka 

pri Lipanoch (1434) ich však oslabila, a potom už s kráľom Žigmundom vyjednávali len o ústupe (1435). Kráľ 

Žigmund za vernosť Bratislavčanom udelil niektoré výsady (pečať, právo raziť mince...)  K tomu všetkému patrí 

aj poďakovanie gubernátora Jána Huňadyho za pomoc v tomto boji, ktoré nechal napísať 10. októbra 1451 

v  Horwath Wyfalw (Chorvátska Nová Ves), Tevény Ujfalu, či Theben Neudorf, ako Devínsku Novú Ves v tomto 

období nazývali. Samotní obyvatelia, ju volali „Nuovo Selo“ (Nová Ves). Listina s prvou zmienkou je uložená 

v archíve mesta Bratislavy pod inv. č. 2689 sign. Lad. 17 No 1496 
 

Popis  obce  Dúbravka 

 
Dúbravka leží na východnom úbočí Malých Karpát a donedávna mala ráz podhorskej dedinky. V samých 

začiatkoch sa ľudia uchyľovali do drevených zrubov, neskôr si stavali stálejšie príbytky z kameňa a hliny, do 

ktorej miešali plevy z obilia. Postupne bola dedinka obsypaná domami postavenými z tehál. Stavebný materiál 

na ich stavbu poskytovala teheľňa , ktorá v medzivojnovom období stála na dúbravskej Hlavici (parcela lesa - 

štvrtohorný náplav). Na strechách domov sa nachádzali trsy slamy, alebo „palachy“. Trvanlivejšou krytinou bol 

drevený šindel. Ten sa ale zvyčajne používal len na cirkevných stavbách. Dnes sa dá vidieť už len na dúbravskej 

kaplnke.    

      
V 20. stor. sa stavajú predovšetkým murované domy so sedlovou strechou a výpustkom chrániacim vchod  

„palánek“. Prechádzaním uličkami starej Dúbravky sa ešte v súčastnosti dajú vidieť dlhé dvory v ulicovej 

zástavbe. Sú to domy, ktoré si v minulosti pristavili mladšie generácie za rodičovské domy. V jednom rade tak 

vznikli viaceré dvory na jednom pozemku. Pôvodná roľnícka usadlosť sa postupne začínala rozrastať a rozšírili 

sa tak príbuzentské vzťahy. V dlhých dvoroch žilo často aj viacero rodín. Obyvatelia takéhoto dvora sa nazývali 

spoločníci.        



Ako v každej správnej slovenskej dedine ani 

v Dúbravke nechýbali dve základné zriadenia: 

kostol a krčma. No pre Dúbravku bolo v tomto 

období významných ešte niekoľko ďalších 

historických pamiatok. Brižitská ulica, kde sa 

nachádza kaplnka patrila k vtedajšiemu začiatku 

dediny a jej koniec bolo miesto, kde stojí farský 

kostol. Prejsť túto trasu by netrvalo dlhšie než 15 

minút. No za tento krátky čas by sa dalo vidieť 

všetko, čo malo pre Dúbravčanov obrovský 

význam. Pôvod kaplnky sa uvádza do obdobia 

cisára Jozefa II. (1780 – 1790). V tomto období bol 

kláštor „Pavlí v Mariatali“ – dnes Marianka – 

zrušený a mnísi sa rozutekali. Jeden z nich gróf Jakub Kuen Hedervary sa uchýlil do dúbravských lesov. 

V r.1807 postavil kaplnku a obytný dom pre seba, ktorý dnes predstavuje faru. 
 

Brižitská ulica, ktorá sa v priebehu 20. stor. rozrástla 

a zbohatla o viacero domov, si až dodnes v sebe uchováva 

akési tajuplné čaro. Viac než 200 ročná kaplnka s kamennou 

jaskyňou, s ktorou sa už cez storočie ústnym podávaním 

prenáša udalosť – zjavenia Panny Márie aj dnes ešte lákajú 

mnohých Dúbravčanov na popoľudňajšie prechádzky, či 

rozjiímanie. Čaro tomuto krásnemu miestu dodávajú tiež 

mohutné lipy, ktoré ho nebojácne chránia už tristo rokov. 

Na hlavnej – Jadranskej ulici, po oboch stranách 

vystavanej domami, boli kedysi všetky potrebné inštíitúcie: 

obchod, dve krčmy a pekáreň. Na trávnatej ploche, ktorá 

predeľuje ulicu na dve časti sa vynímala socha sv. Floriána 

(dnes po rekonštrukcii). Po prvej svetovej vojne pribudla neďaleko ďalšia pamiatka. Pomník padlých vojakov 

v prvej sv. vojne z Dúbravky. Na konci tejto ulice sa postupne dostávame k Horánskej studni. Tá vždy 

predstavovala pre Dúbravčanov predovšetkým hlavný zdroj vody, ktorá bola vraj vždy čistá a zdravá. 

V súčasnosti sa už studňa ako hlavný zdroj vody nepoužíva. No svoj význam rozhodne nestráca, pretože je stále 

symbolom Dúbravky. Pre jej veľký historický význam je v dnešnej dobe zrekonštruovaná a predstavuje 

vierohodnú atrapu. Len pár krokov od Horánskej studne sa nachádza vyše sto schodov, ktorých vrcholom je 

farský Kostol Zmŕtvychvstania a sv. Kozmu a Damiána. Tento kostol je nádherným Božím chrámom, ktorý už 

stáročia krášli scenériu Dúbravky. Je vystavaný z darov chudobných ľudí. Vo vnútri kostola už od vekov visí 

historický oltárny obraz dvoch svätcov. Záznamy o výstavbe kostola sa nazachovali. Je však isté, že je jeden 

z najstarších. Neodmysliteľnou súčasťou kostola je dúbravský cintorín. Je na ňom pochovaných mnoho tých, 

ktorí dobu, o ktorej sa my dozvedáme už len zo zachovaných zdrojov, prežili a na Dúbravku im istotne ostali 

nádherné spomienky. V súčastnosti má táto mestská časť omnoho viac ulíc i domov, no žiaden z nich nemá takú 

bohatú kultúru a minulosť ako tie najstaršie. 

 

  

Popis  obce  Devínska Nová Ves 

 

 

Základnú os Devínskej Novej Vsi tvorila dnešná Istrjská (Chorvátska) ulica, z oboch strán obstavaná 

domami. Zástavba tu bola už v 18. a prvej polovici 19. storočia. Postupne, ako sa zväčšovala obec a stavali sa 

nové domy, rozrástli sa ulice, ktoré sa napájali na hlavnú ulicu.     



Domy sa stavali z toho, čo bolo 

momentálne majiteľovi dostupné. Staršie domy 

boli hlavne z dreva a len komíny boli murované. 

Po roku 1891 sa presadzovala v používaní 

pálená tehla z miestnej tehelne. Keďže zväčša 

slamené strechy v obci v minulosti zapríčinili 

viacero požiarov (1880, 1885, 1887) v 20. 

storočí sa začínajú používať aj iné strešné 

kritiny ako šindeľ, či škridľa. 
V dedine nachádzame dva typy domov 

vzhľadom k orientácii ku komunikácii. Jeden je 

štýlový a druhý krížny typ domu. Štítový typ – 

dom orientovaný užšou stranou do ulice (tento 

typ prevažuje v pôvodnej zástavbe obce). Takéto 

domy majú na fasáde dve okná, čo bolo 

ovplyvnené nariadeniami z obdobia vlády  

Márie Terézie. Sú predĺžené smerom do dvora a 

pozdĺž obytnej časti je podstienok – „gánok“, na 

ktorý sa vstupuje cez dvere umiestnené na 

fasáde domu. Krížny typ – dom orientovaný 

širšou stranou do ulice (takéto pôvodné domy sú 

na Istrijskej ulici), čiže odkvapom. 

Celá obec patrí k záhorskému typu 

architektúry, ale zároveň má svoje osobitosti, 

ktoré by sme inde márne hľadali. Je to už 

spomínaný „gánok“ (krytá podstena) 

Odkvapová rímsa nad gánkom bývala zdobená 

vyrezávanou lištou. Niektoré objekty začiatkom 

20. storočia nesú rôzne ozdobné prvky 

odvodené od viacerých architektonických štýlov 

(klasicizmus, baroko…) 
Z Bratislavy viedla do Devínskej Novej Vsi kedysi cesta lemovaná čerešňovou alejou. Po ľavej strane 

prechádzala popri Bielom kameňolome (Stockerauské akciové vápenky). Cesta sa stáčala doľava popod Veľký 

most (popod železničnú trať). Tento podjazd bol vstupnou bránou do obce. Za mostom boli po oboch stranách 

polia. Na pravo Kostolné, ktoré dostalo názov podľa toho, že sa rozprestieralo za kostolom. Na ľavo Podhorské, 

lebo bolo pod horou. V tesnej blízkosti železničnej trate, bol pieskový kopec nazývaný Glavica. Medzi ľuďmi 

v dedine sa o ňom tradovalo, že bol umelo vytvorený ako hrob dávneho Avarského náčelníka. Dnes už tento 

prírodný unikát neexistuje vďaka politickému rozhodnutiu z 50 – tych rokov 20. storočia. Vtedy bola na tomto 

mieste povolená ťažba piesku. Obďaleč môžeme vidieť Srdce a Malé srdce, niekdajšie lomy s vápenkou 

(Stockerauské a. v.), ktoré nesú názov podľa svojho 

vzhľadu. V súčasnosti sem prichádzajú ľudia 

oddychovať. V roku 1987 sa začínajú polia meniť 

na sídliská, ktoré po nich prebrali názov 

(Podhorské, Kostolné). Prichádzame ku kaplnke sv. 

Marka (postavená r. 1884), ktorá predtým stála v 

poli (dnes Eisnerova ul.). 

 

Neďaleko stojí Kostol Ducha Svätého s 

cintorínom. Túto sakrálnu pamiatku postavila prvá 

generácia chorvátskych kolonistov niekedy okolo 

roku 1580. Kostol bol pôvodne drevený, neskôr 

premurovaný v renesančnom slohu. Najskôr sa 

premurovala štvorhranná veža a neskôr zvyšok 

stavby. Kedysi stála okolo kostola vysoká kamenná 

ohrada, ktorá viedla až po sakristiu. Bola vo výške 

človeka a mala obrannú funkciu. Medzi touto 

ohradou a kostolom boli najstaršie hroby 

s kamennými krížmi s chorvátskymi a neskôr 

nemeckými nápismi vytesanými do kameňa. Tieto 



pôvodné kríže sa použili pri stavbe ohrady cintorína v roku 1955. 
Vo vnútri tvorí kostol jedna loď. Na zemi bola najprv kamenná dlažba, neskôr vymenená za dosky (1967). 

V tom istom roku bolo zavedené aj ozvučenie a obklad. Strechu zo škridly vymenil kostol za eternity 

(1926)a v roku 1990 za plech. Vo vnútri sa svietilo sviečkami pokým sa nezaviedla elektrina (1980). 
V dolnej časti veže kostola sedávali počas omší chudáci a starí ľudia, ktorí tu čakali na almužnu. Z tohto 

dôvodu dostala pomenovanie „žebrakinja“. Do nej viseli povrazy zo zvonov, na ktoré sa zvonilo ručne, na obed 

a večer, alebo v prípade nebezpečenstva. Kostol bol postavenýpodľa starých kroník 46 siah od dediny. Pred 

kostolom stála veľká lipa (350 – 400 rokov stará). Keď pod ňou urobili asfalt, začala vysychať a 19.8.1990 

presne na poludnie z nej spadla posledná uschnutá haluz. Pri kostole stojí kaplnka Panny Márie Lurdskej a pri 

jeho severnom múre Pieta. Na kostolnom vŕšku sa nachádza aj socha sv. Jána Nepomuckého, ktorá v dávnej 

minulosti stála pri ohrade cintorína. Podľa písomných prameňov je najstaršou zachovanou sochou v DNV. 
Na Námestí 6.apríla je prvá významná križovatka. Doľava vedie cesta na Devín a na Slovinec. Cesta na 

Devín sa tiahne popri rieke Morave a popri bývalej Mittelmanovej vápenke. Výroba vo vápenke prestala v roku 

1932 a za Slovenského štátu bol v jej objektoch pracovný tábor ruských zajatcov, ktorí stavali drevený most cez 

Moravu. V okolí týchto pozemkov založil Wait vinohrady a ovocné sady. Na Slovinec stúpa cesta do strmého 

kopca a končí na Skale. Nad ňou je chránená krajinná oblasť – Pieskovec (Sandberg). Na ľavej strane 

námestíčka je mariánsky stĺp „Cholerskej“ Panny Márie. V roku 1831 postihla obec cholera, na ktorú zomrelo 

117 ľudí. Postavenie tohto stĺpa úzko súvisí s touto udalosťou. Údajne sa epidémia zastavila práve na tomto 

mieste pred Slovincom. Obyvatelia sem preto z vďaky postavili stĺp so sochou Panny Márie. Na námestí je od 

roku 1924 postavený aj pomník padlým vojakom – rodákom z Devínskej Novej Vsi, ktorí zahynuli počas I. a II. 

Svetovej vojny. 

Doprava od námestíčka vedie hlavná ulica obce, Istrijská (predtým Chorvátska ul.). Na samom začiatku, 

po pravej strane, je „Konzum“(reštaurácia a kultúrna sála, postavený Potravným družstvom, 1926). Pri ňom stojí 

dnešné Istracentrum so záhradou, kde sa konajú rôzne kultúrne podujatia. Pôvodne v tejto budove bol Miestny 

národný výbor, knižnica, ľudová škola, obradná sieň a „svadobka“, kde sa v minulosti konali svadobné hostiny. 

 Prichádzame k dnešnej Radnici Devínksej Novej Vsi. Jej budova je na rohu Istrijskej a Mýtnej, kde sa 

predtým nachádzala mýtnica a neskôr obytný jednoposchodový dom pre viacerých ájomníkov (Kedefiho dom). 

Za prvej ČSR a Slovenského štátu tu bola žandárska stanica a obchod, a pred poslednou rekonštrukciou bol 

v budova klub mládeže a knižnica. V zadnej časti dvora bol v prvej polovici 20. storočia poštový úrad. 

Oproti Radnici stojí požiarna zbrojnica (pôvodne krčma). Vedľa je pošta a zdravotné stredisko. Na tomto 

mieste boli kedysi obytné domy. Na ľavej strane Istrijskej ulice je nákupné stredisko a pár metrov od neho je 

kaplnka sv. Floriána a sv. Vendelína (1883). Ďalšie zastavenie je pri Trojičnom stĺpe (sv. Trojica, 1910), na 

križovatke ulíc Na Vyhliadke a Na Kaštieli. 

Ulicou Na Vyhliadke sa dostaneme na Grbu. Na 

jej začiatku, kde stojí reštaurácia (Jamaica), bol 

pôvodne „Cigánsky majer“. Hlavnou ulicou tejto časti 

obce bola Školská, neskôr Ferdinanda Cvečku 

(premenovaná po páde totality) a dnessa volá Na Grbe. 

Sú na nej dve školy a materská škôlka (1965).Roku 

1925 bola postavená obecná škola a v nasledujúcom 

roku podali obyvatelia žiadosť na kanceláriu T. G. 

Masaryka, aby mohla niesť jeho meno. Naproti škole 

stojí škôlka (1965). Na konci ulice (oproti 

„Bytovkám“ – prvé sídlisko DNV - 1966) je postavená 

druhá škola (1952), a tu sa táto ulica končí. Na Grbe 

bol aj drevený, dnes už kamenný kríž.  Židovský 

cintorín s márnicou a židovská modlitebňa, ktoré tu 

tiež stáli, boli zničené výstavbou sídliska na Hradištnej 

ulici. 
Po ľavej strane od stĺpu sv. Trojice je ulica Na 

Kaštieli. Na konci stál Bajov kaštieľ, ktorého 

zrúcaniny tu stáli ešte na začiatku 20. storočia. Cenná 

pamiatka v podobe bašty bola tiež zbúraná, kvôli 

výstavbe rodinných domov. Z kaštieľa sa zachovala 

len pôvodná pivnica pod jedným z rodinných domov 

a pár múrikov zarastených trávou. 

 Od „Trojice“ pokračujeme ďalej k Rybníku. 

Doprava tu zahýba  Vápencová, pôvodne Cigánska 

ulička, na konci ktorej je futbalový štadión a Most pod 

železnicou. Kúsok od tohto miestaje Železničný most, 



pod ktorým preteká potok Mláka. Na ľavej strane Istrijskej, za potokom, je Rybník, za ktorým sa nachádzajú 

lúky pomenovanéZa Mlákou, kde sa pásaval družstevný dobytok. 

Teraz sa opäťnachádzame na dôležitej križovatke oproti Vŕšku, kde stojí  aj Kríž pod Vŕškom. Vľavo 

vedie cesta do osady Devínske Jazero. Popri tejto ceste bolo roku 1949 postavené JRD a o niečo ďalej mala 

pohraničná stráž svoju stanicu s kasárňami. Pravou cestou prejdeme popod Mlynárov most. V jeho blízkosti bol 

do roku 1978 Peslákov majer s príbytkami pre ľudí, ktorí na tomto statku pracovali. Neskôr tu bol liehovar 

a cukrovar. Nachádzala sa tu aj ordináciou miestneho lekára (dr. Belúch). O kúsok ďalej, naľavo, je  železničná 

stanica ktorá vždy bola významným dopravným uzlom. Spája obec s Bratislavou, Rakúskom a Českou 

republikou. Bola jedinou dopravou v DNV (MHD,1972). Takto vstupujeme do poslednej časti obce, Kolónie, 

ktorej dominantou je hotel Morava postavený pred stanicou. Na náprotivnej strane stojí kino. Pôvodne nieslo 

názov Sokolovňa a bolo postavené zo zbierky Čechov, ktorých na Kolónii žila väčšina. Cesta na pravo od stanice 

ide smerom na Poľný Mlyn, Stupavu a Záhorskú Bystricu. Štvrť Kolónia končí Teheľnou, pri ktorej sa ťaží aj 

hlina.(Založil ju podnikateľ Rossler (1870) Počas II. svetovej vojny bol nedostatok robotníkov, a preto bol roku 

1942 pri továrni zriadený pracovný tábor pre Židov. 
Verejné pouličné osvetlenie v obci bolo zavedené roku 1907 na podnet miestneho farára Jána Trubinyiho. 

Petrolejové lampy boli rozmiestnenéna 2, 5 m vysokých stĺpoch od kostola k železničnej stanici, Slovinec dostal 

osvetlenie až neskôr. 

 

Môj dom - môj hrad 
 

 
Hospodárske  stavby 

 
 
 

Zariadenia obytných miestností, či dvorov neboli rovnaké. Záviseli od sociálno – ekonomického 

postavenia ich majiteľov. V Lamači a Dúbravke, ktoré boli oproti Devínskej Novej Vsi a Záhorskej Bystrici 

chudobnejšie, neboli stodoly také honosné a nemali takú dominantnú funkciu, či už v rámci dvora alebo obce. 

Hospodári prikladali osobitý význam pivnici. Ak sa zaoberali prevažne vinohradníctvom, mali pivnicu 

buť na úrovni terénu v rade tzv. „bježíciho domu“, alebo zahĺbenú do terénu pod obytnou alebo komorovou 

časťou domu. 
U profesionálnych vinohradníkov, t.j. poľnohospodárov zaoberajúcivh sa len pestovaním hrozna 

a dorábaním vína, bývala pivnica zvyčajne pod celou obytnou časťou domu. Rozdelená bola na „prešovňu“ a na 

vlastnú pivnicu – sklad. Víno sa uchovávalo v drevených sudoch. Vínna pivnica, čiže priestor na uskladnenie 

vína, mávala valenú klenbu, „sklepeňí“ 
Hneď za zadnou izbou obyčajne bývala maštaľ pre hovädzí dobytok a u vačších gazdov aj pre kone. 

Dobytok bol priviazaný ku kŕmnemu žľabu – hrantu. Nad kŕmnym žľabom bol rebriniak, do ktorého sa dávalo 

seno. Vačší gazdovia mali vedľa maštale kolňu – úkol, zastrešenú otvorenú miestnosť pre voz, pluh, brány a iné 

náradie. Vo dvore oproti maštaliam boli umiestnenéchlievy pre ošípané „krmlíky“. Na konci parcely v záhradách 

boli stodoly, kde sa uskladňovalo seno i slama. Sem sa zvážalo obilie ptred mlátením. V strede stodoly 

„mlátovne“ kde sa mlátilo obilie s cepami. Po prvej svetovej vojne sa mlátilo mláťačkou na naftový pohon. 

Z vymláteného obilia sa za stodolou robili stohy. Obilie sa uskladňovalo do škryhov na povalu alebo v komore. 

Chudobnejší hospodári, ktorí nemali stodoly, uskladňovali zásoby sena na zimu nad maštaľou. Pôjd býval 

rozdelený na priestor s funkciou komory a na priestor s funkciou stodoly. 
         Chlievy bývali neodmysliteľnou súčasťou každého dedinského roľníckeho dvora, či už bohatého gazdu 

alebo želiara. Boli to zvyčajne drevené alebo murované stavby. Spodná časť chlievov bývala dvoj až 

trojkotercová a slúžila na ustájnenie ošípaných a na prespávanie kačíc alebo husí. V osobitných častiach 

kotercoch v hornej časti – na poschodí spávali sliepky a hydina. Viedli k nim rebríky. 
 

 

 

 

 

 

Zariadenie  interiérov 



 

 

 Hlavným obytným priestorom bola izba. V nej sa sústreďoval všetok život v dome najma v zime, kedy 

bola jedinou vykurovanou miestnosťou. Dominantou v izbe bola pec. Slúžila predovšetkým na prípravu jedál, na 

ohrievanie a na osvetľovanie izby. Varilo sa na rozloženej vatre v hlinaných hrncoch položených na železných 

trojnožkách. Komín bol otvorený. Neskor po zavedení zatvoreného ohniska vzniká nový názov pre izbu - 

kuchyňa. V nej sa varilo, jedávalo aj spalo. 

 

  Nábytok a jeho umiestnenie v obytných častiach domu boli v celej záhorskej Bratislave takmer totožné. 

Napríklad do dvojpriestorového domu v Devínskej Novej Vsi sa vchádzalo cez sieň s otvoreným ohniskom. 

V nej bol uložený tradičný kuchynský hlinený, drevený, plechový, či emailový riad. Ohnisko zároveň 

vykurovalo pec prečnievajúcu do obytnej izby, takže v nej nebol pri kúrení dym. V izbe s dvoma oknami 

obrátenými smerom do ulice bola posteľ, pred ktorou stála drevená lavica. V rohu pri konci postele stála stojatá 

a zásuvková skriňa. Pod predným oknom v ľavo bol stol, pod pravým oknom bola truhlica s potravinami. Na 

stene nad zásuvkovou stenou bol zavesený krížik. V priestore medzi oblokmi vysela z drevenej povale 

petrolejova lampa.
 
Všeobecne v obytných izbách sa nachádzala skriňa „šuplódna“ na odkladanie sviatočného 

odevu, alebo krojových súčastí. Pod drevenými povalami boli často na nosných trámoch „roštoch“ vyryté 

„vyrajzované“ roky, v ktorých boli domy postavené. Medzi najstaršie domy v Dúbravke patrí dom pod farou 

a dom Brenčičových na ktorého tráme sa nachádza vyznačený rok 1787.
 
Obytné izby skrášľovali obrazy 

s náboženskou tématikou maľované na skle tzv. zrkadlovou technikou. K tradičnému inventáru patrili tiež truhly 

na šatstvo a bielizeň s maľovanými ornamentami. V obľube bola svetlomodrá farba kontúrovaná červenou. Ako 

výzdobné motívy boli zaužívané portréty Matky Božej s dieťaťom, rozličné ratolesti s kvetmi i bez nich, vtáčiky 

a pod. Na truhliviach boli často uvedené mená nevesty a ženícha a rok svadby. Obdivuhodne vymaľované 

truhlice boli objavené v Dúbravke. Čelo truhlice bolo zdobené s figurálnou maľbou. Kuchyňa bola zvyčajne 

zdobená policami, na ktorých boli taniere a hlinané hrnce a hrnčeky. V niektorýcvh domoch majitelia prenajímali 

zadnú izby nájomníkom „hoferom“. 
 

A na šiesty deň stvoril Pán Boh... 

 

Život  v rodine a spolužitie  obyvateľov 

 

 

 

V záhorskej Bratislave malo v prvej polovici 20. stor. z ekonomických podmienok podstatný význam 

súkromné vlastníctvo pôdy a prenikanie kapitalistických výrobných vzťahov spojených s prácou na 

veľkostatkoch a v priemysle. Mnohé kovoroľnícke rodiny si pôdu brali do árendy. Taktiež sa v tejto oblasti 

nachádzali aj robotnícke rodiny. 

 

V rodinnom živote sa stretávame vo väčšine 

prípadov s dvojrodinami a to tak, že obyčajne 

najmladší syn do rodiny privádzal nevestu. 

Nebolo to však pravidlo. Mladé rodiny sa snažili 

väčšinou osamostatniť. Keď už nie hospodársky 

aspoň sídelne, a preto si niekedy prestavali aj 

hospodárske stavby na byty. Časť pozemkov 

(obyčajne z vena nevesty) si mladí obrábali sami, 

alebo im pomáhali rodičia a výnosy z nich si 

nechávali len pre seba. Tento spôsob hospodárenia 

nazývaný „za chrbtem“ im umožňoval ušetriť si 

peniaze a osamostatniť sa  (kúpiť si pozemky, 

dom) . Ak neboli mladí manželia 

„záchrbetňáci“ ich jediným existenčným 

základom, tak ako v robotníckych rodinách, boli 



tzv. „vínkové“ peniaze vybraté na svadbe. Ak mladá rodina žila s rodičmi muža, riadila sa podľa zaužívaných 

zvyklostí a noriem v rodine rodičov. Základom bola autorita rodičov. Prejavovala sa aj vydávaním pracovných 

pokynov. Gazda „hospodár“ rozdeľoval už pri večery prácu na nasledujúci deň. Hlava rodiny sa poznala podľa 

toho, kto rozdeľoval v rodine mäso. Väčšinou to bola úloha gazdu. Aj cudzíkupci sa pýtali, kto v rodine delí 

mäso aby zistili, s kým majú jednať. 
 

Hlavnou úlohou gazdinej bolo varenie. Kým žila a vládala, varila 

ona. „Ešče vajerku neodevzdávam“, vravievali gazdiné, nechcejúc 

prepustiť vládu v dome neveste alebo dcére. Nevesta varila, len keď 

zastupovala gazdinú počas jej neprítomnosti. Keďže nevesty neboli vo 

varení ešte dostatočne skúsené tento zvyk mal aj ekonomický dôvod. 

Vraj „nevjesta by dala moc masci“. Nevesta sa vo všetkých domácich 

prácach musela riadiť príkazmi gazdinej. Robievala práce fyzicky 

namáhavejšie, ktoré gazdiná už navládala. Medzi takúto prácu patrilo 

napríklad aj miesenie cesta na chlieb. Postavenie chudobnej nevesty 

najmä u bohatých „sedlákov“ bolo všeobecne zlé. Niekedy nedostávala 

ani dostatok jedla, pretože svokra pred ňou zásoby zamykala. Ak sa už 

pri sobáši vedelo, že pomery v mužovej rodine sú zlé, predpokladalo sa, 

že „ani za dvje koruni nezí“ a odíde. Odchod mladej ženy k rodičom bol 

však len dočasným riešením, lebo po pár dňoch ju poslali späť so 

slovami: „cérko, už tu u nás nemáš právo“. Tak ako sa spolužitie 

nevesty a svokry považovalo za zlé, zlé postavenie mal aj muž, ktorý 

išiel za zaťa. Priženený muž postupne prišiel aj o svoje priezvisko, lebo 

ho začali prezývať podľa domu, do ktorého sa priženil. Postavenia 

nevesty a zaťa v rodinách vystihuje príslovie: „Nevjesta není boží 

stvorení a zať nech sa ani nerodzí“. 
 

 

Obrábanie rodinného pozemku zabezpečovalo nielen výživu príslušníkov rodiny, ale aj plodiny na 

odpredaj v Bratislave a Viedni, ktorý znamenal prísun peňazí do rodinného rozpočtu. Nakoľko šetrenie 

„nasčičmávání“ peňazí bolo veľmi doležité ale nie jednoduché, a preto mali rodinné financie zväčša na starosti 

ženy. Pripisovala sa im totiž väčšia schopnosť šetiť. „Keby chlapi šporovali, ani gatí bi nemjeli“. Muži dostávali 

v nedeľu päť korún na pivo a cigarety. Aj v robotníckych rodinách odovzdávali muži výplatu žene. Zarábajúce 

slobodné deti odovzdávali svoje príjmy tiež do rodinnej pokladnice. Len ojedinele v niektorých rodinách patrili 

mužovi príjmy z poľa a príjmy z vajec a mlieka žene. Tento spôsob hospodárenia sa však nepovažoval za dobrý, 

lebo „peniaze patria do kopy, tak sa najlepšie gazdujú“. Významné postavenie žien pri hospodárení s financiami 

vyplývalo aj z ich účasti na predaji plodín. Muži sa postarali o dopravu, ale predávali ženy. Zúčastňovali sa aj na 

väčších finančných transakciách (predaj, kúpa statku, poľa). Napríklad pri kúpe koňa boli prítomní obaja 

manželia, ale peniaze mala žena a ona aj vyplácala kupcovi. 
Deľba práce v rodine, ktorá bola síce známa pod pravidlom: „muž venku, žena vňútri“, bola v skutočnosti  

prejavom nerovnoprávnosti žien, pretože žena mala viac práce. Muž mal na starosti statok a pole. Ženy okrem 

práce na poli mali starosť aj o domácnosť, čo znamenalo postarať sa o stravu rodinných príslušníkov 

a dodržiavať základné hygienické pravidlá. Starali sa, aby rodina i dom  boli vždy v čistom, vzornom poriadku. 

Pranie prádla v Dúbravke sa robilo pri Horánskej studni. Doma namočené prádlo sa lúhovalo dreveným 

popolom. Prádlo sa ďalej máchalo a piestom „pístem“  sa  „vytrepalo“ – vyplieskalo. Sušilo sa na slnku na tráve. 

Potom ho ženy vyžehlili „piglovali“ želznou žehličkou „piglajzem“, ktorá sa ohrievala dreveným uhlím. 
Manželský život sa riadil zásadou nerzlučiteľnosti. Dokonca aj partneri v nanútenom 

„nahnatom“ manželstve sa snažili zvyknúť si na seba. Nedorozumenia, aj keď dosť časté, mali sa večer urovnať 

– „husí perí šecko smjerí“. Vačšie nezhody alebo bitka ženy boli také bažné – „jak u pekára žemla“. Odchod 

ženy k rodičom vačšinou nebol riešením, lebo po čase ju poslali spať k mužovi – „čo si si vyvolila, to máš“. 
Po smrti manžela sa vdova „gdova“ – chorv. dovica, už nepočítala do rodiny muža, a odchádzala z nej 

preč. Ďalej sa už s nimi „nerodzinovala“. Ak mala deti neostávala v rodine, ale snažila sa znova vydať. Keďže si 

často brali opať vdovcov s deťmi, vznikli tak rozne situácie, na základe ktorých vznikli humorné povedačky: 

„Tatku, tvoje dzeci a moje dzeci bijú naše dzec“. 
V rodinách bývalo veľa detí. Priemerne ich bolo štyri – päť, ale v mnohých rodinách aj viac. Malé deti 

chovali  chorv. „čuvali“ najčastejšie staré matky. Niekedy robila chúvu deťom staršia sestra, často nebola staršia 

než päť – šesť ročná. Bohatšie rodiny si na varovanie najímali desať – dvanásť ročné dievčatá z chudobných 

rodín za stravu a odev. Ak nebolo komu zveriť dieťa , brávala ho matka na pole. Muž vyrobil z drevených kolov 

„kolebače“, na ktoré sa zavesila plachta a tam uložili dieťa. 

 



Výchova rodín spočívala v tom, aby sa deti čo najskôr priučili práci. Už päťročné dievčatká umývali riad, 

pásli kozy, pripravovali sliepkam krmivo. Od desiatich rokov sa učili variť, prať, vyšívať a dojiť – „jak sa 

naučila dojit, už bila dzífka“. Chlapci chodievali pásť, pomáhali otcovi vo dvore, pri statku. Okrem prác na 

rodinnom hospodárstve chodili deti od desiatich rokov „na panské pola“ plieť zelinu. Mládež od dvanástich 

rokov chodievala slúžiť do Bratislavy a Rakúska najmä do Viedne. Bohatšie sedliacke rodiny posielali deti od 

dvanástich rokov na výmenu „na tauš“ do nemecky hovoriacich oblastí, aby sa tam naučili reč potrebnú pri 

obchodovaní. Pobyt trval dva až štyri roky a bol skutočnou výmenou – rodiny si vymieňali na rovnaký čas deti 

rovnakého veku a pohlavia. Pre rodičov bolo najpodstatnejšie, aby sa deti vyučili remeslu a o ich ďalšie 

vzdelanie nedbali.   
V prvej polovici 20. stor. bolo však už zaužívané dedičské právo, 

podľa ktorého sa majetok delil v každej generácií podľa zásady deliť 

rovnako medzi všetkých potomkov. Pri delení sa zohľadňovalo nielen 

množstvo, ale aj kvalita pôdy – „zarovnávalo sa“  lepšej pôdy menej, 

horšej viac . Pozemky sa delili na rovnaké časti, len to z detí, ktoré malo 

rodičov doopatrovať v starobe, dostalo kúsok poľa navyše, alebo mu ostal 

dom „ostalo na domje“. Povinnosti detí  voči rodičom boli obsiahnuté vo 

výroku „dochovat i pochovat“. 
Počas zimných večerov chodili ženy párať perie a priasť, 

dievčence vyšívať a to pri sviečkach, neskoršie pri petrolejkách. Tu sa 

hovorili rozne bájky o strašidlách, bosorkách a novotách, ktoré sa 

v dedine udiali. Ženy, ktoré o novotách vedeli najviac sa nazývali 

pletkárky. Tam, kde boli dievčatá spievali sa rôzne slovenské aj 

chorvátske piesne. Za dievčatami prišli mládenci a spoločne sa zabávali. 

Tu sa obyčajne nadväzovali známosti medzi mladými ľuďmi. Keď si 

mládenec našiel tú svoju vyvolenú, odprevádzal ju domov. Keď mal 

vážnejší úmysel s dievčaťom, prichádzal aj do jej rodičovského domu, 

kde spolu i s rodičmi besedovali. Hovorilo sa tomu chodenie „na 

besedu“. Keď chlapec odchádzal, dievča ho vyprevádzalo a „v 

palánku“ sa vystískali. 
V Dúbravke v  nedeľu po litániach sa mládež prechádzala „korzovala“ po hlavnej ulici. Pri tom sa 

špásovalo, nadväzovali sa známosti a spievalo sa. Podľa rozprávania pamätníkov boli to piesne : „V tom 

dúbravskom poli studénečka stojí, až v ní voda vyschne, my budeme svoji“ alebo“Nad Dúbravku hájiček a v nem 

spíva slvíček. Nespívaj mi slavíčku,  zobudíš mi Aničku“ alebo „Nebyla sem veselá od soboty večera,. lebo ma 

moja mať pro frajíra hrešila“. 
Už v tomto období sa začínajú oblasti záhorskej Bratislavy diferencovať na bohatých a chudobných. 

Tovarichári a hoferi mali aj svoj hostinec „ U Schmida“ kde sa schádzali. Gazdovia chodili do obecného 

hostinca, ktorý obec každé dva roky za nejakú platby prenajímala. 

Po I. sv. vojne vzniká tradícia, že k Schmidovke chodili socialisti a tam mávali aj zábavy. Do obecného 

hostinca k Zajíčkovi chodili gazdovia, aj keď neboli príslušníci politickej strany hovorili si agrárnici. 

Diferenciácia sa prejavovala aj medzi mládežou, napr. v kostole – dievčatá chudobnejších museli stáť za 

dievčatami z bohatších rodín. Podobne to bolo u mládencov, bohatší sedávali v prvých radoch lavíc. 

Funkcia kostolníka prechádzala z pokolenia na pokolenie jednej rodiny, tento zvyk ostal do dnešnej doby. 

 

Stravovanie 

 

 Potraviny, ktoré sa v kuchyni používali, pochádzali väčšinou z vlastnej produkcie obyvateľov, a to hlavne 

na začiatku 20.storočia. Celkové stravovanie sa prispôsobovalo ročnému obdobiu, dostupnosti potravín, 

náboženským a iným spoločenským požiadavkám. 
 V stravovaní boli prirodzene rozdiely podľa príslušnosti k spoločenskej vrstve (roľníci, robotníci...) aj 

k rodine. 

Výrazné zmeny nastali v období medzi dvoma svetovými vojnami. Zapríčinili to zmeny v priemysle 

a obchode, a takisto dostupnosť nových kuchynských zariadení, potravín, či inej techniky. Na tradičnú, mala 

vplyv aj cudzia kuchyňa. Boli to hlavne recepty z mesta. Takisto to bola viedenská a maďarská kuchyňa, z ktorých 

sa ujali jedlá ako guláš, paprikáš, rezne a podobne. Je cítiť tiež vplyv českej a moravskej kuchyne, čo zapríčinilo 

prisťahovanie českej menšiny už koncom 19. storočia do tejto oblasti. V Devínskej Novej Vsi je to vplyv najmä 

z Kolónie, kde českí prisťahovalci bývali. 

Základnými surovinami pre prípravu jedál boli hlavne zemiaky, obilniny, mlieko a jeho výrobky, 

strukoviny, ryby alebo to, čo rástlo v lese (byliny, lesné plody). 

 



Jedlo nebolo len pre vlastnú potrebu dedinčanov. Predávali ho hlavne do Viedne a neskôr do Bratislavy. Za 

utŕžené peniaze si ľudia kupovali priemyselné potraviny ako cukor, múku, soľ alebo kávu. V Dúbravke nebola 

príliš kvalitná pôda na to, aby dopestovali kvalitnú zeleninu na predaj, ale v Devínskej Novej Vsi sa začala 

zelenina v 20 - tych rokoch 20. storočia pestovať na veľkých poliach. V období II. svetovej vojny chodili do 

Devínskej Novej Vsi bulharskí obchodníci so zeleninou, ktorí svoj tovar predávali na vozoch v uliciach dediny 

a oznamovali ho vykrikovaním. Dedinčania si nejakú zeleninu (napr. tekvice) kupovali aj od roľníkov na 

vykrmovanie ošípaných a dobytka. Ľudia si zarábali aj predajom vajec alebo tvarohu. 
Neodmysliteľnou súčasťou stravy bola kapusta. Kvasila sa v hlinených nádobách. Na vrch sa dávala čistá 

biela plachta a zaťažovala sa okruhliakom. Tento spôsob prípravy kyslej kapusty sa používa dodnes. 

Mäso sa jedlo len na sviatky a v nedeľu. Na výber bolo mnoho druhov mäsa od dobytka až po divú zver, 

ktorá sa lovila v okolitých lesoch. Tento spôsob obživy však obmedzil fakt, keď sa začal pokladať za pytliactvo. 

Na Veľkú Noc  boli v obľube hlavne kozľatá. 

Mlieko bolo veľmi dôležitou súčasťou potravy hlavne v početných rodinách s deťmi. Niekde mali svoju 

kravu, inde si mlieko kupovali od sedliaka. Za mlieko sedliakom rodiny platili raz za týždeň. Z mlieka, ktoré 

ostalo sa nechala odstáť smotana a z cmaru sa vyrábal tvaroh. Ak bolo veľa smotany mútilo sa maslo. 

Čo sa týka prípravy jedál, ešte na začiatku storočia by sme tu našli tzv.“čierne kuchyne“, kde bolo otvorené 

ohnisko s otvoreným komínom. Neskôr sa už objavil aj murovaný sporák, ktorým sa vykurovala pec v dome. Na 

varenie sa používali najskôr hlinené hrnce, ale s vývojom doby neskôr i smaltované. V peciach sa piekol chlieb od 

začiatku 20. storočia až do II. svetovej vojny. Potom si rodiny zamiesené cesto dávali piecť pekárom. Tento chlieb 

vyzeral trochu inak ako ten, na ktorý sme zvyknutí dnes. Domáci chlieb mal priemer aj štyridsať centimetrov 

a vykysnuté, vymiesené cesto sa v koši odnieslo pekárovi. Početnejšie rodiny si dávali piecť tri až štyri kusy 

chleba raz za týždeň. Tento chlieb potom nazývali „pekarac“. K chlebu sa v rodinách zachovávala veľká úcta. Po 

vymiesení sa cesto prežehnalo. Predtým, než sa začal chlieb krájať, zospodu sa tri krát prekrížil nožom. Ak 

náhodou niekomu padol kúsok na zem, zodvihol sa zo zeme, pobozkal a zjedol. Omrvinky sa tiež nevyhadzovali, 

ale sa pálili v ohni. 
Ešte do prvej tretiny 20. storočia sa väčšina jedál varila, a to aj mäso. Piekli sa chleby, lokše, koláče, 

zemiaky a až neskôr mäso.  Dusenie a vyprážanie sa objavilo až po 2. svetovej vojne. 

Týždenný jedálny lístok bol vo väčšine rodín stály. Niektoré jedlá sa v určité dni aj opakovali. 

Najčastejšie to boli rôzne polievky, kaše a osúchy. 

Najpopulárnejšie polievky, ktoré sa pripravujú v rodinách dodnes, boli „fržuon“ (fazuľová polievka) 

s rezancami, šošovicová a zemiaková polievka so smotanou. Kaše a omáčky boli pripravované zo zemiakov, aby 

dobre zasýtili. Používali sa do nich rôzne prísady na spestrenie chuti (napr. kôpor a pod.). 
Typickou kašou je „fučka“, ktorá sa pripravuje podobne ako zemiaková kaša. Povarené zemiaky sa potlačia 

a scedená voda sa pridá naspäť. Kaša sa zahustí krupicou a povarí. Na vrch sa dávala masť alebo cibuľka. Ďalšie 

populárne boli múčne jedlá. Rôzne rezance, slíže, šúľance, vedela dobrá gazdiná pripraviť aj na pätnásť spôsobov. 

Stačilo použiť rôzne posýpky ako mak, orechy alebo „prezle“ (strúhanku). 
Z múčnych jedál sme sa rozhodli uviesť aspoň pár iných ako rezance, ktoré sú väčšinou všetkým dobre 

známe. Prvým zaujímavým jedlom je „šmorn“. Pripravuje sa  z podobného cesta ako palacinky. Cesto sa pečie na 

masti z jednej aj druhej strany a potom sa potrhá na kúsky. Podáva sa so zaváraným ovocím. 
„Šterc“ alebo „grišterc“ je krupica upražená na masti. Zaleje sa vodou (ale nie na kašu), osolí sa a pridajú 

sa „pogniavené“, na slano uvarené zemiaky. Prílohou môže byť uhorkový šalát, kvasené uhorky alebo kyslá 

kapusta. 
Typickým chudobným jedlom boli „žgance“. Robili sa dvoma spôsobmi. Jeden recept udáva: treba na 

sucho upražiť múku (slabšie ako na zásmažku), zaliať tak, aby nezostali hrudky, omastiť, prisoliť a hneď zjesť. 

Druhý spôsob je odlišný, ale nemenej chutný. V šupke sa uvaria zemiaky. Očistia sa, rozgniavia, posypú múkou 

a opražia na masti. Podávať sa môžu ako druhý chod. Oba druhy sa zapíjajú samozrejme kávou. 
„Šúľance“ sa pripravujú zo zemiakového cesta. Rozvaľkať ho treba na dlhé šúľky, tie narezať na slíže 

a každý pregúľať dlaňou. Takto pripravené ich stačí už len obvariť a posypať tým, čo vám chutí. 
Sezónne jedlá sa vyrábali hlavne z ovocia. Boli to rôzne koláče alebo takzvané „gule“, ktoré sa plnili 

marhuľami, slivkami, jahodami. Cestom zo zemiakov sa obalí ovocie a dá sa uvariť. Na vrch sa gule posýpajú 

makom, ale najlepšie opraženou strúhankou. K sezónnym jedlám môžeme priradiť aj veľa druhov sladkých 

a slaných štrúdlí, ktoré sa však objavili až neskôr. 
Na zapitie jedla bola vždy najlepšia voda,ale najobľúbenejšie bolo a aj zostalo víno. Koniec koncov, takmer 

každý obyvateľ si pestoval pri dome hrozno. Okrem toho na svahoch Kobyly sú tiež na to ideálne podmienky, čo 

v dávnych dobách zistili aj starovekí Rimania, ktorí tu postavili prvé vinohrady. Nápoj, ktorý sa považoval 

dokonca až za jedlo bola káva a nikto neodmietol ani šálkou dobrého čaju z miestnych bylín. 

 

Dúbravka 
Na raňajky pili Dúbravčania žitnú alebo ražnú kávu s nadrobeným chlebom. Výnimočne sa jedávali aj 

zemiaky s kapustou. Obed bol počas celého roka zväčša suchý, jedol sa chlieb so slaninou alebo zvyšky z 



predošlého dňa. Večera bola jediným teplým jedlom dňa. Pripravovali sa polievky zo strukovín, kaše a múčne 

jedlá. 

  

Devínska Nová Ves 
Na raňajky sa pila biela káva s nadrobeným chlebom, čomu sa hovorilo „nadrobené“. Na desiatu nebol 

žiadny mastný chleba. Väčšinou za mužmi do práce prichádzali ženy s obedom. Najčastejšie prinášali 

„fržuon“ s rezancami. Ak sa dalo, priniesli aj „šmorn“, alebo „granatír“ z kukuričnej múky. Po práci muži jedli, 

„čo dom dal.“ 
 

Mäso sa jedlo len na sviatky alebo v nedeľu ako si na to spomína aj Pavel Cvečko: „V nedeľu sa kúpilo 

pol kila hovädzieho mäsa pre celú rodinu, z ktorého sa pripravila polievka. Druhý chod tvorila vždy nejaká 

zemiaková omáčka. Každý dostal asi polcentimetrový kúsok mäsa, ktorý sme si ako deti rozdelili na tenké 

vlásky, ktoré sme volali „vrany“. Poukladali sme ich na okraj taniera, a po každej lyžici omáčky sme si dali 

jednu vranu. Takto sme mali na obed aj trochu mäsa.“ 
Niektoré príležitosti v rodinnom a spoločenskom živote poskytli obyvateľom aj spestrenie ich všedného 

jedálníčka. Boli to hlavne svadby, krsty, sviatky
 
alebo zabíjačky. 

Na zabíjačku sa doma chovalo prasa. Kŕmilo sa čo najviac, dokedy mohla sviňa žrať, aby z nej bolo veľa 

masti. Prasatá sa kupovali v takom období, aby sa dobre vykŕmili do Vianoc, alebo tak, aby bolo mäso na Veľkú 

noc. Skoro ráno sa sviňa zabila. Najskôr si v rodine zabíjali ošípané sami, neskôr začal chodiť do domásností 

mäsiar. Prvé zabíjačkové jedlo sa pripravovalo z miechy, mozgu, tuku, kúska pečene a niekoľkých kúskov 

obličiek. Všetky  prísady sa usmažili s cibuľou, k čomu sa podávali kyslé uhorky a chlieb. Toto prvé jedlo bolo 

už vlastne desiatou a nikto ho neodmietol, lebo na zabíjačke bolo do večera ešte dosť roboty a s obedom sa 

nepočítalo. Dokonca aj privolaný mäsiar si ho nevedel vynachváliť, lebo bolo vraj veľmi chutné. 

Tradične sa varila zabíjačková polievka - ovar. Všetky vnútornosti (pľúca, pečeň, srdce) sa dali do 

veľkého hrnca a v ňom sa polievka uvarila. „Húrky“ (jaternice) sa robili z pečene, a aj tie sa obvárali v tej istej 

vode. Občas sa nejaká pukla, tak sa do polievky dostalo aj mäso a bola hustejšia. 
Večer, keď sa už práce začali schyľovať ku koncu, dalo sa piecť mäso. Obyčajne z časti pod bruchom 

(podbrušina), ktorú Novoselania volali „krpe“ (fleky, záplaty). Mäso bolo veľmi chutné a podávala sa k nemu 

kapusta. Pripravovali sa aj pečené jaternice a ak nebolo dosť čriev na ich prípravu, vzal sa zvyšok zmesi, ktorý sa  

v plechu zapiekol 
Pri domácej zabíjačke nesmelo chýbať ani dobré víno a fľaša musela byť celý deň poruke. Ešte na večer 

sa zo zabíjačkových dobrôt nosilo kmotrom, starým rodičom alebo susedom. Takto si dedinčania navzájom 

vypomáhali. 

 

Takmer všetky jedlá, ktoré sa varili pred mnohými rokmi sa varia dodnes, no my sme uviedli len zopár. Aj 

napriek tomu, že ľudia boli v tej dobe chudobní a v obchodoch nebol taký výber potravín ako dnes, vedeli 

gazdiné pripraviť množstvo jedál, ktoré by neodmietli ani praví gurmáni. Receptov je toľko, že by stačili aj na 

vytvorenie kuchárskej knihy. Na varenie podľa nej by sme nepotrebovali ani váhy, lebo všetkého by stačilo 

pridať „tak akurát“, „od oka“, či „ako vždy“. Preto niet divu, že sa recepty dodnes zachovávajú ústnym podaním.  

 

Šaty robia človeka 
 

Mužský odev
1
 

 
KOŠEĽA – V pracovný deň sa nosila hrubá konopná košeľa. Látky z konope a ľanu si dedinčania šili 

sami. Košeľa bola ušitá z jedného rovného kusu plátna. Zošívala sa len na jednom boku konopnou niťou. Spredu 

bol smerom doprava posunutý „rusporak“ (zastrihnutý otvor) asi 25 cm dlhý a okolo krku mala košeľa stojatý 

golierik 2,5cm široký. Pozdĺž rázporka a na golieri bola krížiková výšivka z červenej (mládenci) alebo bielej 

(starší muži) bavlnky. Na golieri bolo vyšité aj meno majiteľa. Na oboch stranách rázporku boli prišité 

„zaužnje“ (šnúrky) 3-4cm široké, zväčša bez výzdoby. Majiteľ si s nimi uväzoval košeľu na mašľu. 
V nedeľu a na sviatky sa nosili „tanke“, ktoré boli z jemného bieleho plátna. Tento druh košele mal rovný 

strih. Pri krku bol opäť asi 30cm rázporok, ktorý sa volal „njadra“. Stojatý golierik bol na hornom okraji 

ozdobený malými zúbkami, ktoré ho spevňovali. Golierik, okraje rukávov a okolie rázporku boli ozdobené 

bielou dierkovou výšivkou v podobe drobných kvietkov. Aj na tejto košeli boli „zaužnje“, ktoré ale boli na 

rozdiel od pracovnej košele husto vyšívané a tiež sa uväzovali na mašľu. 



 

GATE – Ku konopným košeliam sa nosili „gate“, ktoré boli ušité z hrubého konopného plátna, alebo 

ľanovej látky prírodnej farby a siahali do polky lýtok. Používali sa ako pracovný, v zime slúžili ako spodný odev. 

Strih bol jednoduchý z dvoch kusov plátna, ktoré sa zošívali konopnou niťou. Dole boli okrášlené asi 3 cm 

dlhými strapcami a ukončené ozdobným stehom – ažúrkou. Nohavice boli široké, no najširšie boli v rozkroku. 

Tu bol od pása po klin rázporok. Do rozkroku bol všitý klin „denko“. V páse sa k telu nohavice priťahovali 

„gatujakom“ (šnúra spletená z konopných nití), ktorý bol navlečený do širokej „taljky“ (tálky). 
 

HLÁČE  (nohavice) – V nedeľu nosili muži 

úzke nohavice, ušité z bledomodrého súkna, ktoré sa 

podšívali barchetom alebo flanelom. Dolu boli 

zúžene a priväzovali sa súkennou šnúrkou, ktorá sa 3-

krát omotala okolo nohy. Takto priviazané sa potom 

ľahko zmestili do čižiem. Vpredu boli dva rázporky, 

do ktorých si mládenci dávali „facoliť“ (batistový 

ručník) vyšívaný dierkovou výšivkou. Stehy na boku 

nohavíc boli prekryté asi 0,5 cm tmavomodrou 

šnúrkou. Tá bola našitá do osmičkovitého tvaru 

a ťahala sa na spodok. Spredu, od slabín dole, boli 

nohavice okrášlené rovnakou šnúrkou. Týmto 

okrasám sa hovorilo „pasomanke“ alebo 

„črvitji“ (červíci). U starších chlapov vyzerali ako 

veľké ležaté osmičky u mladých boli našité hustejšie. 

Nohavice držal 3cm široký remeň, ktorý bol vsunutý 

v „taljke“. Na ramene bola širšia mosadzná pracka. 
 

LAJBL, LAJBLÍK, LÁJBĽIN – na sviatočnú 

košeľu sa nosil „lajbl“ (vesta). Bol ušitý z kašmíru, 

atlasu alebo hodvábu s kvetinovým vzorom. Vesta siahala do polovice chrbta, kde bola v strede výšivka v tvare 

tulipánu, bola bez rukávov a napriek tomu, že mala gombíky, nikdy sa nezapínala. Gombíky boli zo zlatom 

ozdobeného, ružového skla, takže boli vo výraznom kontraste s modrou látkou. Vonkajšie vrecká boli našité len 

na okrasu a tiež na nich boli gombíky. Pravé vrecká boli našité zvnútra, najčastejšie len na jednej strane. Okraj 

lajblíka bol okrášlený červeným zúbkatým súknom (niektoré zdroje uvádzajú aj čiernu farbu). Zvnútra bol 

podšitý bielym tenkým plátnom. 
 

RIJKLJIN – Tento kabát sa nosil ako vrchná časť zimného, sviatočného aj všedného odevu. Kabát bol 

krátky, len do pása a dlhé rukávy tiež siahali po pás. Ušitý bol z jemného súkna modrej farby a všetky jeho časti 

boli z rovného kusu plátna  Podšitý býval bielym flanelom. Golier bol len úzky, aj keď iný prameň uvádza, že 

nemal žiadny. Názory sa rozchádzajú aj pri opise gombíkov. Podľa jedného sa kabát zapínal s kovovými, podľa 

druhého s drevenými, či súkennými guľatými gombíkmi. Po oboch stranách mal „rikljin“ šikmo strihané, malé 

vrecká na peniaze alebo očenáše (ruženec). 
 

ČUOHA (halena) – Starodávnou súčasťou odevu bol aj tento dlhý, biely, široký kabát z hrubého súkna, 

ktorý siahal do polky lýtok. Nemal žiadne gombíky, ale sa zaväzoval pod bradou na koženú slučku. Keď pršalo, 

nosila sa „čuoha“ len tak prehodená cez plecia, ale keď sa ochladilo, obliekli sa aj široké rukávy a cez boky sa 

prepásal remeň. Okolo krku bol široký „kuolarin“ (golier), ktorým sa pri daždi zakrývala hlava. Okraj haleny bol 

obšitý červeným súknom. 
 

KOŽUCH – Nosil sa ako vrchné zimné oblečenie a siahal až po kolená. Šil sa z baraních nefarbených 

koží a okolo kru, rukávov a po okraji bol obrúbený 10cm širokou barančinou. Zvnútra mal kožuch bielu 

barančinu, a vďaka tomu bol teplý. Okolo krku sa nachádzal stojatý golierik. Vpredu sa zapínal na päť bielych 

kožených gombíkov, prišitých modrou bavlnkou, ktoré sa napokon navliekali do kožených slučiek. Na kožuchu 

boli miesto klasických otvorov na vrecká, vyrezané len diery. Vrecká boli šikmo strihané a viseli dovnútra. Podľa 

vzhľadu dostali názov hrozná. Medzi ramenami bol chrbát zdobený bielou kožou, obšitou zelenou bavlnkou. Na 

chrbte bol taktiež vyšitý tulipán a tou istou zelenou bavlnkou tu bolo meno (alebo iniciálky) majiteľa a niekedy 

aj rok vyhotovenia. 
 

OBUV – V lete chodili chlapi bosí alebo nosili kožené pantofle, niekedy aj s drevenou podrážkou. Najviac 

sa v chladnom počasí do práce nosili „čieske postole“ (slovenské boty). Boli bez opätkov a podrážky mali len 

prišité niťou, bez použitia klincov. Tieto topánky sa dávali šiť na mieru obuvníkovi z hrubej kože. Horný okraj 



sáry bol olemovaný 3cm širokou koženou stuhou. Dovnútra sa dávala slama, aby boli teplejšie. Topánky mali 

symetrické podrážky, takže každá bola ľavá aj pravá. 
V nedeľu a na sviatky sa obuli „čížme“ (čižmy), ktoré boli ušité z hovädzej kože bez futra. Siahali pod 

kolená a mali tvrdé sáry. 
 

KRILJAK  (klobúk) – V lete sa nosil klobúk z čiernej plsti s úzkou „pátricou“ (ohrnutá strieška). 

Ozdobené boli stuhou, na ktorej bola niklová alebo železná pracka, pričom starí chlapi ju nosili vpredu. Za 

klobúk sa dávali živé, poľné alebo záhradné kvety, pávie perá a bohatí si mohli dovoliť dokonca aj pštrosie pero. 
V zime sa nosili baranice znútra biele a zvonka čierne. Muži sa ich kupovali na 

jarmokoch v Malackách, Stupave alebo Bratislave. 

 

 

Ženský odev
2
 

 
RUBÁŠ  je dlhá spodná košeľa, bola zhotovená z konopného plátna prírodnej farby. Zložená bola z dvoch 

dielov. Vrch mal v lete krátky rukáv inak bol rubáš bez rukávov (nad pásom bol zúžený) a k pásu bola prišitá 

sukňa so šnurovaním (tri páry dierok). Šnúrkou sa uťahovalo poprsie, lebo podprsenky sa vtedy ešte nenosili. 

V lete sa naň už nič nedávalo a nosili ho slobodné aj vydaté ženy. 
 

VOPLIETJA  (rukávce) sa rozdeľovali na 

pracovné a sviatočné. Pracovné sa zhotovovali 

z konopného plátna. Siahali do pása a mali naberané 

rukávy. Predný diel bol rozstrihnutý. Obliekali sa na 

rubáš a pod krkom sa zapínali na gombík. 
 Na sviatky sa nosili spodné a vrchné rukávce 

z vapérového materiálu. Konce rukávov boli 

ozdobené dierkovanou čipkou. Na kraji mali 1,5 až 2 

cm široké mašle pripevnené na ruku. Pri krku boli 

lemované 1 cm širokým okrajom a okolo  krku bol 

asi 5 – 7 cm skladaný stojačik (kuolavin). Pod krk sa 

zaväzovala bledomodrá mašľa. V nedeľu si ženy dali 

poobede rukávce z hustejšieho bieleho vapéru. 
 

PALADRAJ bola ženská vesta, ktorá sa nosila 

namiesto živôtika. Vyrábala sa z kvetovaného 

kašmíru, v páse bola zúžená a nižšie rozšírená a bez 

rukávov. Lemovaná bola bavlnkou a vpredu a na 

chrbte mala našité 10 cm pásiky zlatej alebo 

striebornej farby od hora až dole. Paladraj bol podšitý 

bielou tkaninou a mal okrúhly výstrih. Zapínal sa od hora po pás nahusto našitými gombíkmi zo skla alebo 

tkaniny. 
 

LAJBLIK  na rukávcoch sa nosil živôtik podšitý 

plátnom. Siahal do pása, bol bez rukávov a mal 

kruhový výstrih. Vpredu bol rozstrihnutý a šnuroval sa 

mašľou. V pracovný deň sa nosil živôtik z bledého 

kanafasu. Na sviatok sa šili živôtiky z drahších 

kupovaných látok ako brokát či kašmír s kvetinovou 

potlačou. V nedeľu poobede si ženy obliekali živôtik 

z kartúnu ozdobený tenšími čipkami. 
 

HALJE  (sukňa) –  Ženy nosili na sviatky dve 

spodné a jednu vrchnú sukňu. Prvá spodná sukňa bola 

z jemnej ľanovej látky. Nebola naberaná a dole bola 

lemovaná čipkou. V páse bola obrúbená s rázporkom 

(15 až 20cm), ktorý sa zapínal na gombík Na ňu sa 

obliekla druhá spodná sukňa (väčšinou v nedeľu) 

„škrobenica“ alebo tiež nazývaná „zdoláňa“ či  „halja“. 

Z tej istej látky ako prvá, ale je silno naškrobená 



surovým škrobom. Po naškrobení sa prekladala na „faldy“, ktoré sa na dolnom okraji prešívali, aby lepšie držali. 
 Vrchná sviatočná sukňa bola z vapéru. V nedeľu poobede sa obliekala už len jedna spodná sukňa. 

Staršie ženy nosili sukne modrej alebo čiernej farby zhotovené z etamínu alebo liseru
15

. 
 Na veľké sviatky sa nosila navrchu „kromaraška“, z modrého alebo béžového súkna, na boku 

s rázporkom. V páse bola naskladaná a zapínala sa na gombík. Obrúbená bola pásikom (2cm) tej istej látky 

a dookola bola obšitá pevnejšou stuhou (6cm) modrej farby. Z vnútornej strany sa podšívala plátnom a na 

dolnom okraji úzkymi zúbkami. Na sukni boli široké vrecká a na vrch sa nosila už len zástera. Pracovné sukne sa 

zhotovovali z modrotlače alebo flanelu
16

. 
 

ZÁSTERA sa vždy nosila na sukňu. „Fiertum“ bola sviatočná zástera z kašmíru bledomodrej farby. 

Obrúbené boli zlatými zúbkami a výšivkou v tvare koliesok a lístkov. Zástera mala dva záševky vpredu na 

každej strane
17

 a zaväzovala sa na mašľu. Široké zástery siahali až dozadu, ale nosili sa aj užšie zástery 

z modrého hodvábu. Uväzovali sa na mašľu z ripsu, ktorá siahala do pol dĺžky sukne
18

. 
 Na všedný deň bola zástera ušitá z farbiarskeho plátna. 

 

RIKLJIN –  Aj ženy nosili navrch zimný kabátik ako muži. Bol ušitý z kašmíru a podšitý hrubým súknom 

(flanelom
19

). Kabátik bol priliehavý s vypasovanými rukávmi na ramenách naberanými. Siahal len do pása 

a vpredu sa zapínal zlatými štvorcovými gombíkmi. „Rikljin“ nemal golier a hore a na rukávoch bol lemovaný 

krajkou. Mladé dievčatá nosili v zime namiesto „rikljina“ svetlomodré vlniaky. 
 Na jar sa nosil tenký „rikljin“ z modrého súkna bez podšívky, ktorému sa hovorilo „pruclik“. Bol dlhší 

a prekrýva ako klasický „rikljin“. V páse bol úzky a od pása sa rozširoval. Na okrajoch boli zúbky. 
 

VLNIAK patril k vrchným častiam odevu. Bol to vlnený ručník, ktorý sa nosil prehnutý na trojuholník 

a prehodený cez plecia. Vlniaky boli svetlomodré, hnedé a čierne, ukončené strapcami. Keď bola zima, nosili ich 

ženy prehodené cez hlavu a okrútené okolo krku. Kupovali sa na jarmokoch
20

. 
 

KOŽUCH – V zime nosili ženy biele kožuchy srsťou dovnútra z bielej barančiny podobne ako muži. 

Siahali po kolená a zapínali sa tiež na gombíky do kožených slučiek. Boli bez goliera
21

. 
 

ČEPIEC – Na hlave sa nosila hlavne „hauba“ z bieleho plátna. Vo všedný deň bol čepiec jednoduchý, bez 

ozdôb. Sviatočný mal dienko z bieleho batistu, vyšívané dierkovou výšivkou. Predok „prednička“ bola z hrubšej, 

silnej tkaniny a na nej bola prišitá čelenka – „tarangl“. Z tylu bola nariasená s bielymi ružičkami a perličkami. 

Zaväzoval sa vzadu silnejšou bielou šnúrkou alebo pod krkom na mašličku
22

 (10cm široká). Vzadu boli ešte dve 

stuhy, ktoré sa zaväzovali na mašľu, ktorá potom siahala až do pol pása. Čepce vedeli šiť len niektoré ženy 

z dediny. V prameňoch z Devínskej Novej Vsi uvádzajú, že ich šil špecialista zo Stupavy (vedľajšia dedina)
24

. 
 

RUČNÍKY – Na sviatky a v nedeľu sa nosili facude. V zime sa na „haubu“ dávala veľká biela šatka obšitá 

čipkou (3cm) z bieleho z vaperu
23

. Šatka prekrývala ramená a bola až do pása. 
 V nedeľu sa nosili kašmírové šatky, na všedný  deň rôzne farebné, kartúnové a uväzovali si ich pod 

bradou alebo na zátylku
25

. 
 

OBUV – V lete si obúvali do práce pantofle, alebo poltopánky
26

. Vo sviatok sa nosili čižmy z jemnej 

priliehavej kože. Siahali pod kolená a na okraji boli prešívané farebnou ozdobou. Spredu boli cifrované – 

vyrezané do tvaru srdca. Opätky boli užšie, z kože, podbité a podrážky boli tiež kožené. 
 V pracovný deň aj v zime sa nosili širšie čižmy z hrubej kože s tvrdými sárami a s nižšími, širšími 

opätkami. 

 

ÚČES – Nosili sa iba dlhé vlasy zapletené do vrkočov. Dievčatá mali vrkoče spustené, ženy si ich viazali 

okolo hlavy hore k čelu a v strede mali cestičku. 
 

 

 

Detský odev 
 

 

 Najmenšie deti boli zabalené v poduške – „dúhnica“, ovité povojníkom – „povijan“ a spávali 

v kolískach. Na hlavách mali „haubian“ (čepček). Malé deti nosili dlhé plátené košieľky a v lete chodili bosé. 
 Od 3. roka sa delil odev na dievčenský a chlapčenský. V 6–tich rokoch mali deti odev ako dospelý, lebo 

išli do školy. Šil sa z obnosených vecí dospelých, a preto sa veľmi nezachoval. 



  

 
 

Zmeny 
 

 Zmeny ovplyvnilo hlavne spriemyselňovanie obce, blízkosť veľkých miest a zamestnanie obyvateľov. 

Keďže kroj bol nepraktický do práce vo fabrike, aj tu sa musela tradičná móda prispôsobiť dobe. 

 V Dúbravke sa už v prvej polovici 20. storočia zmenil mužský odev za konfekčný. Ženy si tradičný 

odev zachovali dlhšie ako muži, lebo boli väčšinou doma. V Devínskej Novej Vsi sa kroj nosil asi do roku 1950 

(v posledných rokoch už asi len na zábavy). 

  

 Dnes v Dúbravke a v Devínskej Novej Vsi môžeme vidieť kroje len v miestnych súboroch (Klnka, 

Grbarčieta). Móda sa prispôsobila dobe a kroje by sme už ťažko hľadali aj u starých Dúbravčanov, či 

Novovešťanov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie každý deň sa pracuje 

 
Rodinné obyčaje 

 



Narodenie dieťaťa 
 

Narodenie zdravého dieťaťa sa zabezpečovalo dodržiavaním určitých noriem správania sa, príkazov 

platných pre ženu „v druhém stavje, opťaženú, samodruhú“, (chorv. “nosieťu“). Boli to všeobecne známe zákazy 

pozerať sa na oheň, krv, mŕtvolu, mačku, psa, hada, žabu a iné nepekné veci. Tehotná žena sa nesmela dotknúť 

svojho tela, kedˇ sa zľakla, aby dieťa nemalo na mieste dotyku znak. V jedle sa obmedzovať nemusela. Práve 

naopak mala dostať všetko, čo sa jej zažiadalo. Pri práci sa na tehotenstvo nebral nijaký ohľad a žena pracovala 

až do pôrodu. Až do paťdesiatych rokov sa rodilo doma za pomoci vyškolenej pôrodnej baby. Tá pomáhala 

rodičke tradičnými, ale najma racionálnymi (nie magickými) úkonmi. Odmeňovaná bola naturáliami i peniazmi. 
Po pôrode „šesciňedzelka“, (chorv. „šestonedílka“) ležala na posteli v kúte izby za plachtou „kútnicou“. 

Tento spôsob ochrany rodičky a dieťaťa sa zachoval len do prvej sv. vojny. Bol motivovaný predstavami 

o možnom pôsobení zlých síl a škodlivosti pohľadu cudzích ľudí. Za plachtu nemal prístup nik cudzí, do krstu 

matku ani dieťa nemal nik vidieť, ani na zavolanie sa nemala nikomu ohlásiť. V kúte žena ležala až do 

cirkevného očistného obradu – „úvodu“, ktorý býval po dvoch týždňoch. 
Veľká pozornosť sa venovala aj novonarodenému dieťaťu. Hneď po pôrode sa vykonalo niekoľko 

hygienických ale aj magických úkonov, aby sa zabezpečilo jeho zdravie a dobrý vývoj. Fľaky v tvári mu utierali 

placentou, jemný vlasový porast z tela odstraňovali múkou nasypanou nakríž do kúpeľa, vodu v kúpeli kropili 

svätenou vodou... Ak sa narodilo zmrzačené dieťa prehodili cez neho matkine svadobné šaty. To mu malo 

pomôcť. V starších časoch to riešili niekedy aj tak, že mu nezaviazali pupočnú šnúru. Dieťa vykrvácalo, čo sa 

dalo zamaskovať tým, že zaspalo a už sa neprebudilo. 

Po uplynutí šestonedelia sa množstvo ochranných úkonov okolo 

dieťaťa zmenšilo, predsa však niektoré platili aj dlhšie. Do jedného roka sa 

mu nemali strihať vlasy a nechty sa mohli len odhryzovať. Vraj použitím 

ostrého predmetu by sa mu mohol prestrihnúť život. Dokiaľ dieťa nemalo 

zuby, nemalo sa pozerať do zrkadla, aby nedostalo kŕče alebo sa nestalo 

mrzákom. Vypadnutý zub – aby čo najskor narástol nový – sa mal 

prehodiť cez hlavu a povedať: "Daj mi babko koščení a já ťi dám voščení“. 
Prijatím dieťaťa do rodiny bol krst „krsčítky“. Býval najbližšiu 

nedeľu po narodení. Ak sa dieťa narodilo slabé, krstila ho hneď babica, 

lebo sa vravelo, že zomreté nepokrstené deti sa v noci zjavujú a plačú. Na 

krst niesla dieťa krstná matka, sprevádzala ju porodná baba. Aj cestou na 

krst bolo treba deti chrániť pred zlými silami, preto mu dávali červenú 

mašličku, kropili ho svätenou vodou a prikrývali ho ozdobnou prikrývkou. 

Nesenie dieťaťa na krst bolo slávnostnou chvíľou, pre krstnú matku aj 

znakom spoločenskej prestíže, preto mala ísť na krst vždy v nejakom 

novom odeve. Pokrstené dieťa odovzdali rodičom so slovami: „Neseme 

vám z pohana kresťana“. Po návrate z kostola nasledovala rodinná oslava 

– „krsčítky“. Prítomní boli rodičia, krstní rodičia a starí rodičia sediaci za 

vrch stolom. Účastníkov nebývalo veľa, ani hostina nebola veľká. 
Dôležitý bol výber krstných rodičov, ktorí sa zároveň stali 

„kmotrofcami“, (chorv. „kumofcami“) rodičov dieťaťa. Tento výber nebol 

ľubovoľný, lebo kmotrovci mali byť už zo skmotrenej rodiny. Vyberalo sa z kmotrovskej rodiny muža. Ak by 

krstní rodičia neboli z mužovej rodiny považovalo by sa to za urážku. Pozvanie za kmotrov bola pocta, 

odmietnúť sa nepatrilo. Z mužovej rodiny vyberali aj birmovného rodiča (chorv. „Firmani kum“), ktorý sa potom 

stával krstným rodičom detí svojich birmovancov. Všetci súrodenci mali tých istých krstných rodičov. Pri 

stretnutí boli krstné deti povinné bozkávať im ruky, pričom dostávali od nich drobné peniaze. 
Kmotra nosila rodičke jedlá do kúta, pri príležitosti prvého prijímania usporiadala slávnostný obed, pri 

pohrebe niesla mŕtve dieťa. Najvýraznejšie sa ich funkcia prejavila na svadbe, kde patrili medzi najváženejích 

hostí, sedeli „za vrchstolom“ pri mladom páre – „velice byli oslávení“. Význam krstnorodičstva sa netýkal len 

cirkevných obradov, ale bol oveľa väčší. Prejavoval sa ako potreba rozšírenia rodinno-spoločenských vzťahov na 

širší okruh lokálneho spoločenstva obce. 

 

 

Svadba 
 

V spoločenskom živote obyvateľov Dúbravky zohrávali dôležitú udalosť svadby. Svadbe predchádzali 

rozličné úvahy a reči takmer celej dediny. Sobáše sa konali v jesennom období a to v októbri a novembri pred 

adventom. V decembri sa už svadby ani žiadne zábavy nekonali. Ďalšie obdobie svadieb bolo v období fašiangov 



– od začiatku januára až po popoločnú stredu. Svadby bývali v zimnom období, aby nerušili hlavné 

poľnohospodárske práce. Starosť o sprostredkovanie svadby syna či dcéry pripadla zvyčajne matkám. 

Najčastejšie sa bral ohľad na majetkové pomery, alebo aby sa polia, ktoré sú blízko seba zlučovali a tak sa 

zveľaďoval majetok. Menej ohľadu sa bralo na vzťahové otázky mladých ľudí. 

Samotný sobáš sa konal pravidelne v sobotu. V predvečer sobáša prišla do nevestinho domu družička 

spolu s prizvanými rovesníčkami alebo priateľkami. Tiež prišiel ženích s družbom. Vtedy sa pripravoval pre 

nevestu venček, pre ženícha pierko a pre svadobných hostí vetvičky rozmarínu s bielymi mašľami. Pre hlavného 

družbu „Sulica“, ktorá znamenala znak poctivosti. Nosila sa len slobodným dievkam. Sulica bola urobená na 

šabli, na ktorú bolo napichnuté jabĺčko a na ňom rozmarín s mašľami. Cez jabĺčko boli previazané tri vyšívané 

šatky – ručníky a ozdobené bielymi mašľami. 
Okrem toho sa pripravoval stromček rozmarínu. Na vetvičkách boli upevnené sviečky a na koncoch biele 

mašličky. Stromček predstavoval lásku, svornosť, bohatstvo a zdravé deti pre novomanželov. Ďalej sa 

pripravoval venček z rozmarínu na pohár ako príprava svadobných darov do vienka. Pri tejto príležitosti sa 

hostilo, popíjalo a spievalo: „Múj vínek zelený, na stole rozkvitá, nejeden šuhajek si ho ode mňa pýta. Nepýtaj 

šuhajku odemňa od samej, ale si ho pýtaj od mamičky mojej“, alebo“Stratila sem lásku pod horu dúbravskú, 

zbíraj si ju milý na zlatú retázku“ alebo „Stojí šuhaj pod naším okénkem, klope si on ze zlatým prsténkem. Milá 

mi otevri,  já stojím u dverí, otevri moje potešení“. Tieto rozlúčky trvali dlho do noci. 
V deň svadby chodila družička s družbom pozývať na svadbu: „Svadobný otec a matka vás pjekne prosá, 

aby ste sa ráčili dostavit na svadebný dom a doprovodzit našu mladú nevjestu a našeho ženícha k sobášu a po 

sobáši na svadebnú hoscinu“. Tak ako svadobný hostia prichádzali do domu nevesty alebo ženícha boli vítaní 

svadobnými rodičmi a pohostení bielym koláčom a vareným vínom. Družička ich vyzdobila rozmarínom 

s bielou mašľou. Keď bola nevesta pripravená, položili pred rodičov nevesty na zem ručník a nevesta si naň 

kľakla. Družička v jej mene poďakovala za výchovu a neveste určovala, aby aj naďalej preukazovala rodičom 

úctu a prosila ich o rodičovské požehnanie. Rovnako sa s rodičmi lúčil aj ženích. Potom sa všetci svadobní 

hostia zo ženíchovej strany odobrali do domu nevesty. Sťažovanie prístupu do svadobného domu nevesty sa 

postupne stávalo žartovným zvykom. Ženíchov svadobný sprievod sa vydával za pocestných, ktorí stratili 

družičku a teraz ju hľadajú. Družba klopal na dvere a odriekaval žartovné riekanky. Z nevestinho domu najprv 

ukazovali staršie ženy a naposledy ukázali vlastnú nevestu. Po odobierke od rodičov sa s hudbou odoberali na 

sobáš. Po sobáši celý svadobný sprievod odprevádzal nevestu do mužovho domu. 
Hlavná časť hostiny sa začínala večerou u nevesty. Nevesta ani ženích pri svadobnom stole nevečerali. 

Keď začínala večera, družička sa postavila pred dvere s ozdobeným stomčekom, na ktorom mala zažaté sviečky 

a klopala na dvere: „Daj Vám Pán Boh dobrý večer, páni hostia, páni priatelia, všetka poctivá stránka, horní, 

dolní, prespolní spolu obidve. Ja Vás pekne prosím či mi dovolíte tento svadobný prah prekročiť a s Vaším milým 

ženíchom dve, tri slová prehovoriť“ , hostia odpovedali : „áno“ 
„Ty ctihodný a šľachetný mladý ženích, dovolíš mi pred tvoju mladú nevestu túto výslužku predložiť ?“, 

ženích odpovedal: „áno, vienok zelený, stromček zdobený“ (položili pred nevestu na stôl stromček z rozmarínu 

a na drevenom tanieri obrátený pohár naplnený vínom, na ktorom je tiež urobený vienok z rozmarínu) a družička 

pokračovla : „Tak ako na tomto stromčeku sviečky horia, tak aby medzi Vami svornosť a láska bola.“ 
Stravu na svadobnú hostinu pripravili najaté kuchárky. Tieto aj stravu roznášali a pri tom hovorili rozličné 

riekanky:  

 K polievke: „Dobrý pozor dávajte na misu sa dzívajte, nese sa v nej polévočka, je 
  v nej kohút aj sliepočka“. 
 K mäsu: „Do kuchyne mňa včul vzali a takto mi povedali, zober silu milá ženko, 
  polož na stol masacinku a polož ju pred ženícha, nech sa s nej vúne 
  nadýcha“. 

 K vínu: „Učinil pán víno z vody na tí galilejské hody, 
  Učinil ho v Káne v tem kamennem džbáne. 

  Ja ho nesem v skleničky z tej vašej pivničky. 

  Není síce tokajské, ale veru ozajské. 

  Chuť má jako majorančok, vúňu jako rozmarínčok.“ 
Keď svdobčania zjedli polievku, družička vstala a hovorila: „Páni hostia, páni priatelia, všetka poctivá 

stránka, horní, dolní aj prespolní spolu obidve. Ja Vás pekne prosím miesto miesto svadobných rodičov, mladého 

ženícha a mladej nevesty, aby ste sa neráčili ponížiť, ale povýšiť. Vaše štedré ruky otvoríť a ich zelený vienok 

naplniť.“ Družička nechala vienok s tanierom kolovať a každý dával peniaze ako dar pre novomanželov. Keď sa 

vienok vrátil družička v mene nevesty a ženícha poďakovala všetkým svadobčanom, že „sa neráčili ponížiť, ale 

povýšiť a vienok zelený naplniť.“ Peniaze z neho vysypala do lona nevesty. Potom povedala: „Ženíchu 

nedriemaj, nevestu objímaj. Ty nevesto nespi, ženícha pleskni a Ty muziko hraj.“ Prevrátila pohár na tanieri 

a pomaly z pohára víno popíjala a pri tom spievala: „Nazdraví Štefana krála, kerý nám vínečko dáva, na zdraví 

svate žofie, kerá ráda vínko pije“, trocha sa napila a spievala: „Toto pije otec mati, toto pijú starí svati, toto 

pijem já, kamarátka má. 



Znovu sa napila:  „Toto pije ženích malý, nemá fúzy ani brady, 
 „toto pijem já, kamarátka má.“ / znovu sa napila / 
 „Toto pije nevestička, toto pije zas družička, 
 „toto pijem já, kamarátka má.“ / znovu odpija / 
 „Toto pije pijáčisko propil žene rubáčisko, 
 „toto pijem já, kamarátka má.“ / Víno dopila / 
Po pol noci odviedli nevestu do inej  miestnosti, kde jej sňali partu aj veniec a obliekli do 

mladomanželských šiat. 

Posledným jedlom, ktoré sa na svadbe podávalo bol guláš, čo bolo signálom na  odchod hostí. 

Svadobných hostí vyprevádzala hudba až na ulicu a v neskoršom období až do domu. Svadobní hostia rozdávali 

hosťom koláče, mäso tzv. výslužku. 

 

 

 

Zvyklosti a povery pri krstoch 
 

Pri pôrode pomáhala staršia príbuzná, zvyčajne matka alebo svokra či baba. Podľa nariadenia uhorsko-

kráľovského ministerstva osvety z roku 1879 mohli babiť len ženy, ktoré zložili predpísané skúšky pred 

príslušnou komisiou. Rodička „šestinedielka“ pokiaľ nešla na úvod, bola podľa povier v moci zlých síl a nesmela 

ísť von. Všade kam by prišla, priniesla by nešťastie a keby opustila dom, v ktorom rodila bola by samam 

ohrozená na zdraví. Po vykonaní úvodu, teda v priebehu šiestich nedieľ, nosili príbuzní a známi rozličné dary 

rodičke, tzv. do kúta. To znamená, že v dávnejších dobách bola rodička umiestnená v rohu izby – v kúte za 

plachtou. Preto sa i rodička nazývala „kútnica“. Krstných rodičov si vyberali buď z príbuzenstva alebo keď to 

bolo dievča z najbližších priateliek matky a keď to bol chlapec, tak z najbližších priateľov otca. Krstní rodičia 

prvorodenca boli krstnými rodičmi všetkých ostatných detí. 

 

 

 

Zvyky a povery pri úmrtí 
 

Starostlivosť o zosnulých vyplývala z viery v posmrtný život. Príslušníci staršej generácie sa postupne 

ako im ubúdali sily zmierovali s myšlienkou na smrť. Okolo smrti vznikali rôzne povery. Keď bolo v blízkosti 

počuť hlas kuvika, hovorili, že niekto v dome zomrie. Ďalším znamením bolo práskanie stien, buchot na povale, 

na okno a pod. Po skonaní sa zastrelo zrkadlo, alebo ho obrátili k stene, aby sa v ňom nevidela smrť a neprišla 

znova. Zastavili sa hodiny a otvorili obloky, aby duši človeka nič neprekážalo v odchode a mohla odletieť. Dušu 

si predstavovali ako bieleho holuba alebo lastovičku. 

 

   
 

 Zomrelého čo najskôr obriadili. Vodu, ručník, hrebeň čo pri tom použili a aj iné predmety sa museli 

zakopať alebo spáliť, lebo boli pre živých škodlivé. Keď bol mŕtvy oblečený, položili ho na dosky prikryté tak, 

aby ležal rovno na chrbáte. Tomu sa hovorilo, že mŕtvy ležal „na postláni“. Viečka mu zaťažili mincou. Z hlasu 

umieráčika sa o úmrtí dozvedela celá obec. Večer prichádzali, aby sa pomodlili pri zosnulom a potešili 

pozostalých. Takto ležal vystretý tri dni. Keď ho ukladali do rakvy, najprv ju okadili a pokropili svätenou vodou, 

aby z nej vyhnali zlých duchov. Pri zosnulom po celý čas horeli sviece. 
 Do rakvy medzi prsty na rukách mu dávali peniaze, aby mal na ceste k svojmu spaseniu. Pred pohrebom 

vyniesli truhlu pred dom. Pri vynášaní museli nohy zosnulého vždy smerovať k dverám, lebo by sa inak vrátil. 



Pohreb bol väčšinou cirkevný. V mene zomrelého sa lúčil s pozostalými a ostatnými občanmi kantor. Tento zvyk 

sa pri cirkevných pohreboch zachováva až do dnes. Po pohrebe vystrojili pozostalí hostinu, na ktorú pozvali 

príbuzných a priateľov. Bol to tzv. kar. Bolo zvykom po pohrebe túto noc zanechať v izbe mŕtveho, chlieb, nôž 

a pohár vína, aby mŕtvy vedel, že naň rodina nezabúda.      

 

 

Nový rok – Nuovo lieto 

 
Na prelome starého a nového roka sa v rodinách vinšovalo. Ako prvý zavinšoval na záver Silvestra gazda: 

„Vinšujem vam uov Starij Božitj, ovou nuovo lieto, da vam bude cvalo – rodilo: puolje žitkuom, dvuor dobitkuom, 

hiža dobrim zdravjem, guora debelim drivuom, vinuograd dobrim vinuom. A po smrti, dušnoga spasenja ča 

najvetj..“. Každému prítomnému potom podal ruku a pobozkal ho. 
Deti na Nový rok hneď ráno vyskočili z postele a poriadne sa poumývali a poobliekali, lebo ako sa aj dnes 

hovorí: „Ako na Nový rok, tak po celý rok.“ Po raňajkách sa už ponáhľali, aby zavinšovali príbuzným. Najprv išli 

ku krstným rodičom a až potom k ostatnej rodine, pričom deti za toto vinšovanie nič nedostávali. 
Starší chodili vinšovať počas celého dňa, ale len v tento deň. 

 

 

Traja králi – Tri kralji 
 

V tento deň chodili po dedine prezlečení za kráľov traja chlapci. Jeden bol namaľovaný načierno, jeden na 

červeno a jeden na bielo a mali oblečené dlhé biele košele prepásané opaskami. Na hlavách mali papierové 

kráľovské koruny, ktoré mali na vrchu zúbky a kríž. V rukách chlapci držali dlhé palice, na ktorých na vrchu 

bola hviezda. Jeden z nich bol pokladník a niesol plechovú kasičku. Traja králi prišli do domu s veľkým hlukom. 

Pri každom kroku udierali palicou o zem, chodili dookola za sebou a spievali pesničku: „My tré krále ideme 

k vám, zdraví, ščascí vinšujeme vám, zdraví ščascí v novém roku, my sme tré krále z východu. A ty černý na tem 

zadu, nevysrkuj na mja bradu. Já vím dobre, že sem černý, lebo sem z tej murínskej zemi. My sme prišli k vám, 

vinšujeme vám, že sa Kristus Pán narodzil zvestujeme vám...“ Podľa textu vidíme, že pesnička nebola 

Novoveská, pretože na Troch kráľov chodili vinšovať chlapci z iných dedín v ostatnom čase aj Cigáni, ktorý sa 

za čierneho kráľa aspoň nemuseli maľovať. Pochod zavŕšili vinšovaním: „Zdraví, ščascí, božské požehnání a po 

smrci království nebeské...“ Keď chlapci odchádzali, napísali na dvere klasický symbol G+M+B a rok. Pokladník 

nakoniec dostal do kasičky 50 halierov a v štedrejších rodinách aj korunu. 
 

 

Hromnice – Svitnjica 

 
2. februára sa slávil sviatok, aj keď bol bežným pracovným dňom. V tento deň sa do kostola nosili 

sviečky, ktoré sa pred omšou svätili. Ľudia mali  v obľube najmä takzvanú hromničku, čo bola veľmi dlhá tenká 

sviečka. Tieto sviečky počas prijímania horeli. Hromničky sa zapaľovali v domácnostiach pri búrke a do sporáku 

sa pritom dávali „macošky“ (bahniatka), aby bol dom chránený pred bleskom. Zapaľovali sa však aj pri vážnej 

chorobe, keď niekto umieral, alebo keď prišiel farár zaopatriť. 
 

 

Svätoblažejské požehnanie – Blažejski blagoslov 

 
3. februára sa v dedine opäť išlo do kostola na sv. Blažeja. Po omši sa udeľovalo Svätoblažejské 

požehnanie s krížom z dvoch zviazaných sviečok. Farár ich zdvihol a pritom sa modlil: „Nech ťa Boh ochraňuje 

od bolesti hrdla aj každého iného zla.“ Farár urobil potom znak kríža a aj každý sa sám prežehnal, a potom sa už 

každý ponáhľal domov. Najmä matky dbali na to, aby túto bohoslužbu nevynechali ich ratolesti. 
 

 

Fašiangy – Fašenki 
 

Fašiangy začínali po Troch kráľoch a zavŕšili sa večer pred Popolcovou stredou. Jeden rok boli teda krátke 

a jeden dlhé. Záležalo to od toho, kedy bola toho roku Popolcová streda. Tento čas patril najmä mladým. 



Dokonca aj pre Cigánov boli Fašiangy veľkým sviatkom ako sami hovorili „Vánoce že sú nejaké svátky? Enem 

z kostela do kostela. Ale Fašanki ze šenku do šenku.“ 
Oslavy sa začali buď na sobotňajšom bále alebo na nedeľnej muzike. Chodilo sa vždy len na jedno, lebo 

peňazí nebolo na oboje. Každú sobotu a nedeľu boli muziky organizované politickými stranami, hasičmi, 

červeným krížom, legionármi, družstvom, záhradníkmi a ďalšími spolkami. Kedysi bolo v Devínskej Novej Vsi 

sedem „šenkov“,
1
 kde bývali od nedele do utorka zábavy. Začiatok bol o tretej po obede, kedy muzikanti zahrali 

pred krčmou marš. Okolo nich už stálo mnoho mladých aj starých a spoločne potom vstúpili do krčmy. Starí si 

posadali dookola parketu a mladí mali sólo v tanci. Všetci sa dobre bavili, robili si fašiangové žarty a hlavne 

veľa spievali. „Staré baby“ si posadali spolu a hneď dávali dokopy páry, rečnili o tom kto s kým a kde, ktorá je 

ako oblečená, a ktorý mládenec sa opil. Samozrejme, že aj v krčmách, kde nebola muzika, bolo veselo. Sem 

prišla pre zmenu stredná a stará generácia chlapov, ktorí si zaspomínali pri spievaní a dobrom vínku. Tiež sa 

z času na čas medzi sebou naťahovali, aby sa potom mohli udobrovať. Medzi množstvo zábav patrili aj 

maškarný bál, alebo Krojový bál, ktorý bol vraj zo všetkých najkrajší. 
Maškarný bál sa odohrával v maskách, ktoré sa vyrobili doma. Všetky maškary hodnotila komisia, ktorá 

potom vybrala víťazov a tí dostali buď živé zviera, napríklad ovcu alebo tortu. Po polnoci si všetci masky 

vyzliekli a odhalili svoju pravú tvár. 
Hlavná muzika, ktorá bola poslednú fašiangovú sobotu, sa odohrávala „v konzume“ (dnes je to 

reštaurácia). Aj tu sa opäť zišlo množstvo „starých báb”, ktoré mali oči na stopkách, aby im nič neuniklo. Celá 

hlavná muzika sa začínala tanečnou hrou, kedy sa tancoval tanec „Prez haj“. Volal sa podľa pesničky, ktorá sa 

spievala takto: „Prez háj, prez háj, prez borovienku. K mojej milej na huspeninku, huspeninka nedovarená, moja 

milá nepoderená..“. V kruhu tancovali chlapci aj dievčatá a v strede bol chlapec so šatkou (chorv. „facolíť“). Ten 

udrel šatkou dievča a opýtal sa jej, či s ním pojde do stredu. Chlapec v strede rozprestrel šatku, kde si spolu 

s dievčaťom kľakli a dali si pusu. Takto hra pokračovala, až kým do stredu neprišiel chlapec, ktorý už nemal 

z čoho vyberať. Stál uprostred, škrabal sa za uchom, a vtedy mu podali cirokovú (prútovú) metlu. Dievčatá 

zvýskli, chytili svojich partnerov a muzikanti začali hrať melódiu pesničky „Šla Židovka kolem lesa, povidala, že 

je rosa, Žid se smál, až praskal..“. Pri poslednom slove chlapec, ktorý držal metlu, ju rýchlo hodil na zem 

a schmatol prvú najbližšiu tanečnicu pre seba. Pri tejto hre vždy ostal jeden chlapec sám, ktorý tancoval s metlou  

a celá hra sa opakovala. Hra sa hrala pokiaľ sa mládež bavila. 
Druhým obľúbeným tancom bola mazurka a starší tancovali aj „Kováčsky tanec“ opäť na melódiu „Šla 

Židovka.“ Tento tanec spočíva v tom, že muž je ľavou nohou v miernom podrepe. Na pravom kolene má pravú 

päsť a po nej v takte tlčie ľavou päsťou. Žena pritom pred ním máva so zásterou a po štyroch taktoch sa u muža 

vymenia aj ruky aj nohy. Tancoval sa ešte aj „šotiš“ (škótsky tanec). 
O polnoci sa na zábave pochovávala basa, čo nebol zvyk Novovešťanov, ale Cigánov. Takto boli Fašiangy 

veselé až do konca. Po polnoci sa už všetci rozpŕchli domov. 

Po hlavnej muzike nasledovali “bábske dnieve“ (tzv. babské dni), keď chodievali ženy na návštevy ku 

kmotrám, sestrám a iným ženám posedieť si pri tradičných fašiangových pochúťkach (šišky, fánky, čaj). V tieto 

dni sa robili zábavy vo viacerých hostincoch.
2
 V utorok už od rána chodili chlapci s vozom po dedine, 

poobliekaní ako „maškare“ (v maskách). Do voza si odkladali dary, ako klobásu, šišky, víno, či pálenku, ktoré 

dostali od rodín, kde mali mladé dievčatá. Ak bola rodina lakomá, niektorí chlapci domácich zabávali a ostatní 

zatiaľ pobrali všetko, čo našli v komore. Spolu v sprievode išli aj hudobníci, ktorí hrali na trúbku, bubon alebo 

harmoniku. Jedlo, ktoré dostali mládenci od rodín sa zjedlo na večernej muzike. Posledná „výprava“ tohto typu 

sa konala naposledy v roku 1936.   
Ku koncu Fašiangov bolo veselo aj najmenším, lebo mali v Devínskej Novej Vsi svoju muziku. Deti, 

ktoré boli zo Slovinca mali muziku U Mažiča, Zdolinčania u Belešových oproti starej škole a Grbarčieta na 

dvore u Buršliarových. Vstupné bol šesták od každého, za čo bol harmonikár ochotný hrať v pondelok aj 

v utorok a deti si mohli aj nohy zodrať. 

Typickým jedlom počas týchto sviatkov boli aj ešte v mnohých rodinách sú šišky, ktoré sa jedia 

s lekvárom, alebo orechmi. Niekde ich jedávali s lekvárom, inde s orechmi a gazdiné pridali do cesta aj trochu 

rumu, aby ich pochválili aj chlapi. Zle od žalúdka sa spravilo spravidla tým, ktorí sa nevedeli dočkať a pojedli 

ich ešte skôr ako stačili vychladnúť. K šiškám sa podávala káva alebo aj dobré víno. Koncofašiangové jedlo boli 

„frite“ (fánky), ktoré boli podobné ako šišky a posýpali sa práškovým cukrom. Po Fašiangoch nasledoval 

40dňový pôst bez muziky, tanca, či osláv. Všetky narodeniny, svadby alebo krsty sa odbavovali len v tichosti 

a kruhu rodiny. 
 

 

Veľká noc – Vazma 

 
Pred „cvitnuoj nedilji“ (Kvetná nedeľa) mal kostolník veľa roboty. Musel totiž zohnať 

„macošky“ (bahniatka) pre celú dedinu. S touto neľahkou úlohou mu pomáhali miništranti. Pri omši sa macošky 

posvätili a rozdali, pričom každý dostal jednu vetvičku. To, čo ostalo, sa potom pálilo v Judášskom ohni na Bielu 



sobotu a tento popol sa odložil do popolnice k budúcemu roku. Bahniatka sa doma založili za kríž a takto vlastne 

vyzerala aj veľkonočná výzdoba. 

Počas omše sa spievali pašie, ktoré speváci nacvičovali s učiteľom, ktorý bol zároveň aj organistom. 

Omše boli vždy dôstojné, ale občas to kazili tí, ktorí mali trému alebo sa naopak chceli príliš ukazovať 

a vyniknúť. 

Na „zelieni četrtak“ (Zelený štvrtok) bola omša ráno. Počas Glórie zvonili zvony v kostole aj na veži, 

organ hral nahlas, ale len 1 až 2 minúty. Potom sa zvony zaviazali šnúrami tak, aby sa do Bielej soboty nedalo 

zvoniť. Po zelenom štvrtku nezvonil dokonca ani umieráčik, na organe sa počas omše nehralo a spievalo sa bez 

neho. Miesto zvonenia sa používali rapkáče a klepáče, a to aj pri liturgii. Na omšu zvolávali deti. Tri krát za deň 

prešli cez celú dedinu, pričom v strede išiel starší chlapec s veľkým rapkáčom, ktorý bol poháňaný od vozového 

kola. Okolo neho išli ostatné deti s malými rapkáčmi. Z dediny sa zobrali všetky sviečky aj večné svetlo sa 

zhaslo v kostole a Eucharistia sa preniesla na bočný oltár, alebo do sakristie. 
Na obed jedli dedinčania zeleninovú polievku a špenát so zemiakmi a s vajcom. Po takomto obede bolo 

v kostole veľké upratovanie. Ženy poznášali všetko zelené a všetko to, čo už vonku rozkvitlo. Miništranti mali 

zase za úlohu doniesť do gulí víno. Gule boli umiestnené pred svietnikmi v Božom hrobe. Jedno malo byť biele, 

druhé červené, tretie zelené, štvrté „riškavé“ (ružové)a piate žlté. Gule boli po naplnení zaštopľované štopľami 

a nesmelo sa z nich odpiť. Po vzkriesení, keď sa hrob rozoberal, miništranti samozrejme nemali problém, čo 

spraviť s ostatným vínom... 
„Vieliki pietak“ (Veľký piatok) sa prežíval ako sviatočný deň. Jedni mali dovolenku, druhí školské 

prázdniny. Do kostola sa išlo na ôsmu hodinu a spievali sa Jánove pašie. V tento deň sa nič nerobilo s drevom, 

ani so zemou, z úcty k svätému krížu a hrobu Kristovmu. 
„Biela sobuota“ (Biela sobota) sa začínala veľmi skoro. Vstávalo sa už o štvrtej ráno, keď sa ešte ani 

nerozvidnievalo a šiel sa páliť Judášsky oheň. Z cintorína sa poznášali suché vence a od kostola všetko na 

spálenie, aby bolo na sviatky čisto. Judášsky oheň sa zapaľoval iskrami z kameňov. Vatra bola veľká a všetci sa 

tešili, že v nej Judáš zhorí. Z vatry ostala napokon len pahreba a z nej sa potom odpálila Veľkonočná sviečka – 

Paškál. Na dvere kostola, kde bola tma sa najskôr trikrát udrelo krížom, a potom sa dnu vstúpilo aj s horiacim 

paškálom. Čítalo sa proroctvo zo Starého zákona a svätila sa voda. Na omši sa rozviazali zvony a orgán opäť 

hral. 
„Skrišenje“ (Vzkriesenie) bolo veľkou slávnosťou. Celá dedina (jej obyvatelia) išli večer na procesiu 

„v novom“. Všetci mali oblečené jarné oblečenie aj keď bolo ešte zima. Procesia išla od kostola až k stĺpu sv. 

Trojice (pozdĺž celej Istrijskej ulice), kde sa otočila. Na procesiu chodilo asi 1000 ľudí. Po roku 1948 (nástup 

komunizmu) bola táto slávnosť zrušená podobne ako iné kresťanské zvyky. 
Na „Vezmienu nedilju“ (Veľkonočná nedeľa) vstali rodičia „s prvou rannou zorou“, vyšli von a spolu sa 

modlili chvály k Vzkriesenému. Mamy pripravili do koša jedlo na posvätenie. Zvyčajne to boli vajcia, chlieb, 

chren, čistý koláč (nie je ani sladký ani slaný; jedáva sa aj k mäsu namiesto chleba), niekde aj kozie, či iné mäso. 

Deti vzali plné koše alebo misy zaviazané v obruse, či šatke a utekali s nimi do kostola. V kostole si kľakli do 

kruhu a farár koše s jedlom posvätil. Hneď ako deti vyšli z kostola, rozbehli sa dolu kostolným vŕškom a neraz 

sa stalo, že sa potkli a vysypali jedlo na zem. Rýchlo ho však pozbierali a utekali ďalej, lebo sa vravelo: „Kto 

bude prvý doma, bude prvý žať.“ Prvé boli doma, samozrejme, tie deti, ktoré bývali najbližšie pri kostole. 

Posvätené jedlo sa hneď po prinesení konzumovalo. 
„Vezmieni pondiljak“ (Veľkonočný pondelok) bol vždy veselý. Zavčasu chodili chlapci z dediny oblievať 

dievčatá aj do postele. V niektorých rodinách sa dievčatá schovali na povalu, do pivnice alebo ich naopak museli 

chlapci naháňať okolo domu, či po záhrade. Vody sa vždy minulo dosť a potom  nasledovala masáž korbáčom, 

vraj aby dievčatá neprechladli. Občas bol aj plač a slzy, ale všetko sa nakoniec skončilo dobre. Mládenci dostali 

„pol deci“ alebo vínko. Dnešný zvyk, kedy sa dávajú farbené vajcia, sa objavil až po I. svetovej vojne. Skupinka 

„šibačov“ nosila so sebou veľký korbáč, na ktorý sa priväzovali stužky. Dievčatá medzi sebou súťažili, ktorá 

daruje najdlhšiu. Poobede sa všetko zmenilo a dievčatá chodievali oblievať chlapcov (táto časť zvyku sa 

bohužiaľ už nezachováva). Veľkonočný pondelok zakončila zábava, na ktorú sa všetci poobliekali do krojov 

a poriadne si zatancovali. 
 

 

 

Ducha svätého – Duhuovi 
 

„Kiritof“ (hody) sa oslavovali v dátume vysvätenia kostola. Podľa starých kroník sa kostol v Devínskej 

Novej Vsi vysvätil v pondelok asi v 15. storočí (presný rok nie je známy). Každá generácia Novovešťanov sa 

podieľala na jeho prestavbe, preto sa po práci chceli všetci zabaviť. Podobne ako na Fašiangy, bývala muzika od 

nedele do utorka, v niektorej z miestnych krčiem. Začiatok zábavy bol po večeri a trvala do polnoci. Mladí sa 

poobliekali do krojov, málo sa pilo a veľa tancovalo. 



Na hodový obed sa jedli rezne so zemiakmi a zelený šalát, lebo čerešne ešte nenarástli a zabíjačky sa tiež 

v tomto ročnom období nerobili nerobili. Ľudia z iných dedín si preto robili z Novoselanov posmech, že majú 

„šalátové hody.“ 
Kolotoče a strelnica, kde sa dali vyhrať hračky, sa v dedine objavili až po I. svetovej vojne. Deti sa na 

kolotočoch rady vozili, ale len dovtedy, pokiaľ mali peniaze. Niektoré deti sa schovali pod kolotoč a čakali, či 

niekomu nevypadnú drobné peniaze, za ktoré by sa ešte mohli povoziť. 

V dúbravke sa hodovalo podobným sôsobom. 

V dnešnej dobe sa hody slávia už moderným spôsobom. Na sídlisku sa na voľných priestranstvách 

rozložia kolotoče, najnovšie aj na futbalovom ihrisku pri štadióne. Veriaci idú do kostola a často sa zíde aj 

rodina, ktorá tu už nebýva. Dnes už asi málokto povie Devínskonovoveským hodom „šalátové“, lebo zvyk 

jedávať zelený šalát nie je nutné dodržiavať. V obchodoch si každý môže kúpiť a pripraviť, na čo má chuť. 
 

 

  

Božieho tela - Tieluove 

 
V predvečer sviatku sa poznášali najkrajšie kvetiny, ktoré boli pri dome alebo doma, aby sa mohli 

pripraviť oltáre na procesiu. Zastavenia boli štyri: pri Márii, na Slovinci, pri kaplnke sv. Floriána a sv. Vendelína 

a pri sv. Trojici. Oltáre boli vyzdobené tulipánmi, ružami a na stole bol položený veniec, ktorý bol ozdobený 

plavými a na vrchu bielymi kvietkami. Cesta, ktorou mala ísť procesia bola posypaná trávou a poľnými kvetmi. 

Popri ceste postavili máje, ale nie príliš vysoké (2,5 m), ktoré skoro ráno priniesli z hory Lipové. Dedina voňala 

ako les. 

Procesia bola naviazaná na omšu. Farár išiel pod baldachýnom, ktorí držali štyria chlapi v strednom veku 

a niesol Eucharistiu v monštrancii. Oblečený mal biely plášť, obšitý zlatom. Miništranti boli tiež v bielom 

a červenom oblečení. Dvaja z nich niesli zvony, menší a väčší, s ktorými na každom kroku zvonili. Každý, 

z týchto zvoncov mal pritom iný zvuk. Dvaja miništranti mali v rukách horiace sviečky a dvaja sklenené 

svietniky. Niekoľko dievčat išlo popredu s košíkmi plnými lupeňov ruží a pred sprievodom ich rozsýpali.  

Dievčatá mali na starosti aj sochu Panny Márie s Ježiškom, ktorú niesli. Počas roka mala Mária liturgické 

oblečenie, ale na procesiu ju obliekli do farieb dedinského kroja, bielo – modro. Na sochu boli priviazané biele 

a modré stužky. Koniec každej stužky držalo v ruke dievča oblečené v kroji. Keď prechádzala procesia cez 

dedinu, v každom okne horela sviečka a vo väčších oknách boli aj obrázky. Neodmysliteľnou súčasťou procesie 

bol spev, ktorý sa nacvičoval už týždeň dopredu. Dobre spievali hlavne ženy na procesii a výborne hrala aj 

dedinská kapela, ale najlepšie sa spievalo, keď sa už procesia vracala nazad. 

Traduje sa, že v Novom Seli bývala najkrajšia slávnosť na Božie telo. Kňazi, ktorí tu pôsobili, na tento 

sviatok najradšej spomínali. Zvláštne je, že počas procesie bývalo veľmi teplo a pekne, ale poobede zvyklo vždy 

pršať, preto sa kvety museli, hneď po procesii odstrániť. 

 

 

Púť - Putovanje 

 
„Mária počuje každé povzdychnutie svojho dieťaťa, keď sa posťažuješ matke, ona utíši tvoju bolesť (žiaľ), 

zdvihne ťa zo zeme, poteší ťa. A ty sa rozbehneš ďalej životom, povzbudený, radostný, lebo máš dobrú 

matku.“ Keďže miestni obyvatelia boli katolíci, chodili na Mariánske pútne miesta. Veriaci chodili sami alebo 

kolektívne (rodina, priatelia). Ak bol cieľ blízko, putovali pešo. Vozom sa chodilo ak bol cieľ ďalej a na ďalekú 

cestu išli vlakom. 
Boli ale ľudia, čo putovali pešo celý svoj život. Cestou - necestou, cez polia, moria, cez vodu. Málo jedli, 

málo pili, prišla k slovu vôľa, fyzická a morálna kondícia. Keď v živote hľadáme Boha ideme na tie miesta, kde 

sme mu bližšie telom aj dušou. Pravda On je všade, ale nie všetky miesta na svete sú sväté. Tak je to aj 

putovaním za Máriou. 
Do „Marijance“ (Marianka) sa putovalo od začiatku mája do ½ septembra. Išlo sa do kostola, na Kalváriu, 

k Márii Lurdskej, k studni a k svätej Anne. Pri kostole bol postavený kláštor. Do roku 1945 v ňom boli rehoľníci 

„Tješiteli z Getsemani“ a v kláštore bolo veľa kníh. Po roku 1948 to bolo všetko zničené a knihy boli vyhádzané 

z okien kláštora. A „dobrodinci“ národa (komunisti) si povedali, že sem odnaučia ľudí chodiť. V tom čase boli 

zakázané púte, všetky prejavy viery (náboženstva), omše vonku a ľuďom, čo sem prišli, sa nesmelo nič predať. 

Zakázané bolo na Kalvárii zažínať sviečky (aby nezačala horieť hora). Kto chcel, prišiel aj tak. Deti putovali 

s matkami pešo, na cestu do plátenej tašky zobrali pre každého krajec chleba, kúsok syra, bryndze alebo len 

lekvár. Ostatné si našli po ceste – plánky (hrušky, jablká, slivky). Na mieste sa nekupovalo nič, „nebolo za 

čo“(neboli peniaze). Pili vodu zo sv. Studne. Keď sa vrátilo z púte a vkročilo sa do domu povedalo sa: „Marija 

vas skažu pozdravit, da bi ste ju došli aj vi navščivit“ (Mária vás pozdravuje, aby ste ju aj vy prišli navštíviť). 



Kto na to mal peniaze, priniesol deťom na pamiatku všelijaké drobnosti: krížiky, „očenáše“ (ružence), 

sväté obrázky, sviečky, modlitebné knižky. Chodilo sa poľnou cestou na Bystricu a odtiaľ do Marianky. Keď išla 

procesia, tá prešla cez Malinové pole a ďalej po ceste až do cieľa. Ak sa išlo po gazdovskom (hospodárskom), 

bola obyčajne zastávka pri bystrickom kríži. Tu si pútnici oddýchli a deti sa najedli. Pre muzikantov a spevákom 

sa zbieralo do klobúka. To stačilo na to, že muzikanti a speváci boli v Marianke „natrúbení“ (opití) našťastie, že 

ženy spievali dobre aj samé. Procesii vždy vyšiel naproti farár s miništrantmi, zvonili všetky zvony a spievali sa 

piesne. 

Okrem pútí do Marianky sa z dediny chodilo aj do Šaštína, Valdíc, do Mostjinu na Morave, na sv. Horu – 

Příbram. 

Pred I. svetovou vojnou chodili procesie zo Sela do Želiezna a  Mariecelje (Eisenstadt, Kisiprun, 

Gossenbrun) a do 30 – tych rokov bývala v deň sv. Kozmu a Damiána (27. september) pútnickým centrom aj 

Dúbravka, a to najmä pre chorvátov. Procesia do Železného sa prepravila v Devíne cez Dunaj. Za Dunajom sa 

rozdelili pútnici na 2 skupiny. Prví boli starší, ktorí v Železnom už boli, druhí tí, ktorí išli prvý krát. Prví dvaja 

niesli kríž a veľké „očenáše“. Na cestu sa museli stále vypytovať, ešte dobre, že išli cez chorvátske dediny. Aj 

tak ale prišli do cieľa nachodení a o jeden deň neskôr. Do Kisiprunu sa išlo naposledy v roku 1928. 

Do Celjie chodili iba tí, čo na mali dosť peňazí. Z devínskej Novej Vsi sa chodilo vlakom s procesiou 

z Bratislavy. V roku 1937 bola procesia do Wolfsthalu („Vučjak“), vtedy sa ľudia previezli z Devína do 

Hamburgu a odtiaľ išli pešo. 

Ako vyzerala procesia: Prvý išiel kríž, za ním dve „koruhličke“ (vyšívané cirkevné vlajky) Menší chlapci 

išli hneď za ním, potom väčší chlapci a za nimi dievčatá, tiež podľa veľkosti. Štyri dievčatá v kroji niesli na 

bielom stolčeku Máriu s Ježiškom. Od Márii išli na všetky strany stuhy rôznych farieb. Koniec každej držala 

jedna dievčina. Mládenci niesli ešte dva - tri páry „koruhličke“. Potom išli chlapi, za nimi muzikanti, farár 

s miništrantmi, potom ženy a na konci matky s malými deťmi. Na chrbte mali košík s jedlom a v ruke pútnický 

dáždnik. Ten bol tmavo modrý alebo popolavý a mal dva – tri červené pásy. Bol taký veľký, že matka pod neho 

schovala aj štyri deti. 

V dedine sa konalo ročne viacero procesií ku kaplnkám a na sviatky. 

 

 

 
 

 

Všetkých svätých - Sih svietih 

 
Deti chodili vinšovať len krstným rodičom a rodine, za čo dostávali jabĺčka. Krstňa povedalo : „Halingi, 

malingi štruc, ja sam ta mali kuruc“, a hneď dostalo „halingi“ (druh koláča). Tie sa piekli už večer pred 

Všetkými svätými. Celý dom od nich voňal. Zjedli sa do ďalšieho večera, a preto sa pripravovali len na tento 

sviatok. Od domu k domu sa chodilo do 60 – tych rokov 20 – teho storočia, a potom táto tradícia zanikla. 
Keď sa odzvonilo na Anjel Pána, potom sa zvonilo „za duše“ aspoň hodinu. V 20 – tych rokoch, krátko 

pred zaniknutím tejto obyčaje, zvonil už len kostolník s miništrantmi. Potom išli s kostolníkom do krčmy, kde 

povedal: „Zvony sa pukajú, hrdlá vysychajú“ a bez rečí bolo naliate každému 2x2 deci za zvonára, a to bez 

platenia. A takto sa išlo do každej krčmy v dedine. Samozrejme, po dvoch takýchto návštevách krčmy museli 

nejedeného miništranta odniesť domov. 
Na všetkých svätých bývali tri omše. Jedna ráno o pol šiestej. Vtedy tu bolo rušno. Malé cigánčatá pred 

kostolom prosili o almužnu, čo najhoršie oblečené, neobuté, aby vzbudili milosrdenstvo dobrých duší. Keď 

začala omša, vyparili sa domov. 

Hroby boli okopané, pohrabané a okrášlené vetvičkami stromov do tvaru srdca, venca a podobne. Deťom 

rodičia zverili zapaľovanie sviečok, a preto sa netreba čudovať, že občas horelo aj čosi iné. Sviečky horeli na 

všetkých hroboch, aj na tých najchudobnejších. 



 

 

Martin – Marcin 

 
Na svätého Martina chodil po dedine miestny pastier s prútmi z brezy a rozdával ich po rodinách, kde 

počas roka pásol statok, lebo mu v tento deň končila služba. Prútmi sa mali zvieratá pošibať, aby boli zdravé. 

V rodinách dali pastierovi za celoročnú službu odmenu a on im dal prúty so slovami: „Abi vám svatí Marcin 

pomohél, abi váš statek zdraví bil, kolko je na tam prútku lístečkú, abi ste mjeli tolko statečkú!“ Prúty sa doma 

volali „Brezovec“ alebo „sv. Martin“ a matky ich odložili na policu. Ak boli deti veľmi zlé, ozvalo sa len: 

„Zoberiem svätého Martina a uvidíš!“ a hneď bol doma pokoj. 
 

 

Mikuláš 
 
Mikuláš nemal v dedine podobu svätého patróna, ale bol váženou osobou. „Mikuláš“ sa obliekol za 

biskupa s mitrou a palicou. Nerozdával žiadne darčeky, lebo ľudia boli vtedy chudobní. Aby deti neboli ukrátené, 

mal so sebou čerta („vraga“) s čiernou pančuchou na hlave, v ktorej boli diery na oči a ústa. Pri ústach mal dlhý 

červený jazyk a na hlave baranicu, na ktorej boli našité kozie alebo papierové rohy. Čert mal naopak oblečený 

čierny kožuch (srsťou von) a okolo pása povraz (alebo reťaz), na ktorom visel kravský zvonec. Na nohách mal 

natiahnuté čierne veľké čižmy, aby mohol poriadne dupať. V ruke držal brezovú metlu (dobre odrezanú, „aby  

priliehala na zadok“) a na chrbte si niesol vinohradnícky kôš. Za čerta sa najčastejšie obliekol najstarší chlapec 

v rodine. 
Kde bolo veľa súrodencov, mal takto najstarší možnosť ich trochu skrotiť. Čert mal deti naviesť na 

správnu cestu. Hlavným darčekom bola teda bitka metlou, hlava, nehlava. Potom sa pýtal detí otázky:“Koľko je 

bohú?“ Niekedy deti od strachu povedali, že sú aj traja. Potom nastala kontrola, či sa vedia pomodliť všetky 

potrebné modlitby a podobne. Nakoniec sa pýtali na hriechy, a či sa chcú polepšiť. Ak sa polepšiť nechceli, čert 

deti poviazal a odniesol k potoku, alebo k rieke Morave utopiť, lebo si ich chcel ešte v ten deň zobrať do pekla. 

Deti vysypané z veľkého koša, vždy od potoka utekali domov pod posteľ tak rýchlo, že ani čert ich nemohol 

dohoniť. Takto mohol čert aspoň pokračovať vo svojej práci. Keď prechádzal Mikuláš (Biskup) z domu do 

domu, niekedy sa mu „nechtiac“ roztrhlo vrece, z ktorého vypadli zemiaky, uhlie, oriešky a smutné deti všetko 

pozbierali. 
Pred spaním si každý dal do okna vyčistené topánky alebo čižmy. Ráno si v nich našli orechy, jablká, figy, 

slivky...ale bola tu aj cibuľa, zemiaky a uhlie. 

Keď si chcel niekto na Mikuláša zažartovať, prezliekol sa na druhý deň  (7.12.) za „Mikulinju mati“, ktorá 

rozdávala len bitku poriadnym remeňom. Po takejto nádielke už nemal nikto nijaké nejasnosti. 
Česi, ktorí tu žili, boli trochu miernejší a s Biskupom chodil do rodín aj anjel. 

 

 

Lucia - Lucija 

 
13. decembra, keď bola poriadna tma, chodili od domu k domu v bielej plachte zahalené dve až štyri 

dievčatá. Ženy v tento deň našili, aby si neprivodili nešťastie. Na rukách mali biele rukavice na tvári plachtu 

alebo múku, aby ich domáci nespoznali. V rukách držali krížik, ktorý dali pobozkať každému v izbe, pričom 

nikto nič nepovedal a muselo byť úplné ticho. Na začiatku storočia boli v krížoch zatlčené klince, ktoré Lucia 

šikovne nastrčila tomu, kto chcel kríž pobozkať. Tento úkon predstavoval ochranu pred strigami a zlými silami 

podobne ako vymetanie kútov husacími krídlami.
 
Lucie so sebou nosili pokladničku, do ktorej vyberali drobné 

mince. Postupom času sa táto tradícia menila a začala slúžiť na zábavu a strašenie detí, a potom v 50-tych rokoch 

zanikla úplne. 
          V období od Lucie do Štedrého večera dedinčania pozorovali počasie. Bolo to 12 dní, ktoré 

predstavovali 12 mesiacov nasledujúceho roka. Ak chcela mať gazdiná na Vianoce doma peknú kyticu kvetov, 

narezala vetvičky z čerešne, jablone, višne, hrušky a na Barboru (4. 12.) ich dala do vázy s vodou. Halúzky do 

Vianoc rozkvitli ako na jar a dalo sa podľa nich odhadnúť, aká bude v nasledujúcom roku úroda. 
Dievčatá si pomocou 13 lístkov s menami mládencov veštili budúceho ženícha. Na každý lístok si napísali 

meno jedného mladíka, lístky dali do obliečky vankúša a každý deň až do Štedrého večera vždy jeden vytiahli a 

bez toho, aby sa naň pozreli, ho spálili. Posledný lístok otvorili pred polnočnou omšou, a ten kto bol na ňom 

napísaný, mal sa stať ich budúcim partnerom. Táto obyčaj sa robila len zo zábavy, ale tomu nejaká dievčina príliš 

verila, kamarátky jej zo žartu podhodili lístky s menom len jedného chlapca. Nakoniec jej vyšiel ten, ktorý sa jej 

najviac páčil, alebo práve najmenej.
    



Ak chcel chlapec spoznať dedinské strigy, mohol si od Lucie do Vianoc strúhať stolček. Stolček nesmel 

byť zhotovený s jediným železným klincom, ale len s drevenými. Keď sa mladík na stolček postavil počas 

polnočnej omše, uvidel strigy-ženy otočené chrbtom k oltáru. Pre prípad, že by ho chcela nejaká prenasledovať, 

musel mať pri sebe vrecko s makom a ihlu. Keď ich hodil do najbližšej studne, museli strigy všetok mak najprv 

vyloviť, prevliecť cez ucho ihly a až potom mohli chlapca ďalej prenasledovať. 

 

 

Vianoce - Božitji 
 

V chudobných rodinách Vianoce neboli štedré, ale aj tak sa tak nazývali. „Badnjak“ (štedrý deň) bol dňom 

radostného očakávania. Deti darčeky nedostávali, ale ani sa im nesľubovali. „Badnjak“ bol večer pred veľkými 

sviatkami a každý sa tešil z toho, čo malo nastať. V niektorých rodinách najprv matka vysvätila a vykadila dom 

drevenou „žeravkou“, ktorá bola v hrnci a v každej izbe sa do „žeravky“ hodilo zrnko tymianu. Takto nakoniec 

voňal celý dom. Celý deň bol prísny pôst, nejedlo sa mäso, nanajvýš polievka na obed. Počas dňa sa 

pripravovala huspenina, ktorá sa však mohla jesť až po polnoci.   
„V našej rodine sa „Badnjak“ začínal pravidlom - nesmelo sa zažať svetlo.“ Všetko muselo byť hotové 

skôr než sa zotmie, aby sa už potom nemuselo dovárať, upratovať, prestierať na stôl. Všetci sa poumývali, 

poobliekali ešte počas dňa, aby sa nemuselo zasvietiť, keď sa zotmie. Hlava rodiny, otec, prichádzal, keď bolo 

všetko hotové so snopčekom zo slamy, alebo sena v ruke do kuchyne. Všetkým zavinšoval zdravie, a aby sa 

všetci takto na rok opäť zišli. Vtedy sa v kuchyni zažalo svetlo. Rodina si posadala za prestretý stôl, na ktorom 

bol v prvom rade med a oblátky. Každý, kto bol za stolom, dostal 4 orechy a 1 jabĺčko. Skôr než sa začalo jesť, 

vzal hospodár niekoľko oblátok a išiel ich dať zvieratám. Štedrú večeru dostala  takto aj krava, kone, ošípané a aj 

sliepkam sa nadrobilo. 
Najprv sa jedla oblátka s medom. Potom nasledovali orechy, ktoré si každý po jednom lúskal. Podľa toho, 

či bol orech zdravý alebo nie, predpovedalo sa aký rok čaká jeho majiteľa. Každý orech predstavoval pritom 

jednu časť roka. Jablko sa muselo prerezať naprieč. Ak sa prerezali vo vnútri jadierka, znamenalo to niečo 

nedobré. Keď boli chlapci starší, dali si aj „deci“ vína. Zo začiatku nebol ani kapor, ani filé. Jesť na štedrý deň 

kapra so zemiakovým šalátom priniesli až Česi po 1. svetovej vojne. Hlavným jedlom boli dovtedy makové 

dolky –„ pupake“. Zhotovené boli z buchtového cesta, nie veľmi vykysnutého. Z cesta sa vyrezali kolieska ako 

na pagáče, na mastnom hrnci sa opiekli z jednej aj druhej strany, potom sa obarili sladkou vodou a podávali sa s  

makom. V niektorých rodinách  bola na stole aj šošovicová, inde zase fazuľová polievka. Mladí chodili vinšovať 

a spievať koledy. Deti si pobrali vrecúška, do ktorých za vinše dostali dobroty z vianočného stola svojich 

príbuzných a doma si ich potom delili a jedli. Keď sa rodiny vrátili z polnočnej omše domov, už nespievali, lebo 

deti išli spať. Sedeli pri dobrom víne a spomínali. 
Stromček mala úplné každá rodina. Niekde sa chodil kupovať jeden deň vopred, ale chudobnejší chodili aj 

na Štedrý deň. Vtedy obchodníci zľavili aj z ceny, lebo stromčeky by im aj tak zostali, a takto aspoň zarobili. 

V jednej z Devínskych rodín sa po 2. svetovej vojne zachovával zvyk, kedy matka dala stromček do vedľajšej 

izby, kde niekedy aj zatiahla závesy. Tu ho ozdobila, ale len voskovými sviečkami, jablkami. Ak niekto 

z domácich pracoval po II. svetovej vojne v „ Zlatej fabrike“, mala rodina aj sklenené ozdoby na stromčeku. 

Salónky sa objavili až oveľa neskôr. Najprv sa vyrábali doma z kocky cukru, obalenej v pozlátku. V rodine 

Františka Cvečku a Paulíny Cvečkovej z Devínskej Novej Vsi mali neskôr dokonca elektrické sviečky. Zhotovil 

ich syn František z pár žiaroviek a papiera a pod stromček dal transformátor. O takomto vynáleze sa vtedy 

v Devínskej Novej Vsi ani nechyrovalo. Deti sa vyhnali pod nejakou zámienkou von a mama vtedy priniesla do 

izby ozdobený stromček, ktorý bol zároveň aj „darček od Ježiška.“ 

1. sviatok vianočný sa okrem toho, že sa kŕmil statok, nesmelo nič iné robiť. V početnejších rodinách sa to 

nedalo až  tak striktne dodržiavať, bolo treba navariť. Kde bolo menej detí, jedlo sa to, čo ostalo z predošlého 

dňa. V tento deň sa nesmelo chodiť ani na návštevy, dokonca ak niekto prišiel, domáci mu natreli na čelo, alebo 

do vlasov med, ktorý zostal zo štedrého večera. Toto aspoň zabezpečilo, aby bola rodina v tento deň spolu. 

Až do II. svetovej vojny sa chodilo šibať na „Nevinu dičicu“ (Mláďatká). Doobeda po omši chodili 

chlapci, poobede zase dievčatá. Chlapci hovorili: „Šibi, šibi, da neoprašiviš“ Tento zvyk bol spomienkou na 

betlehemské deti. 

 



Medzi životom a smrťou 

 
I. svetová vojna 

 

 
Vo svete sa začala prvá svetová vojna. V obciach „hustla“ atmosféra. Našli sa tu aj nadšenci aj 

odporcovia. 10. augusta 1914
1
 o desiatej hodine večer bola bubnom vyhlásená mobilizácia do vojny v Devínskej 

Novej Vsi. Súpravy vlakov začali odvážať vojakov (záložníkov) do vojenských stredísk. V prvých dňoch 

nestačili tieto strediská poňať také množstvo nových vojakov, a preto museli vojaci spať aj na uliciach. Pre tento 

„nával“ sa mnohí chlapci z Devínskej Novej Vsi aj 2 – 3 krát vrátili z Bratislavy domov. Pocit nadšenia sa 

zmenil a prišla na radu mrzutosť, ale zároveň nádej zo skorého konca vojny. 
Po mobilizácii sa ľudia začali  hneď zásobovať a obchodníci nestačili predávať. V prvom roku nedostatok 

potravín nebolo až tak cítiť. Postupom času sa nedostatok stupňoval a vyvrcholil v rokoch 1917 – 1918. 

Našťastie domáci mali väčšie či menšie pozemky, kde si pestovali raž, zemiaky a iné plodiny. Chýbali však 

priemyselné výrobky ako textil (koža, remene, obuv). Tento tovar sa snažili zabezpečiť výmenou dopestovaných 

plodín vo Viedni. V dedinách bol zavedený lískový systém, na ktorý sa však dostávalo len veľmi málo potravín. 

Nedostatky boli aj v zásobe petroleja, ktorý sa tak isto zabezpečoval rôznymi výmenami. Večer sa v domoch 

svetlo nezapaľovalo. Niekde mali kahančeky so svinskou masťou, neskôr aj plynové a acetylové lampy . 

Múku nahradili mlynárenské výrobky z kukurice a niekde si ľudia mleli ručne doma. Cukru bolo veľmi 

málo, a preto sa potajomky sladilo chemickou náhražkou – zacharinom. Pestovala sa tu aj cukrová repa, z ktorej 

si obyvatelia pokúšali vyrobiť slad. Káva bola jedným z obľúbených „jedál“, ale kvôli vojne sa nemohla dovážať 

z cudziny. Nahradila ju jačmenná a ražná káva a miesto chleba sa k nej piekli zemiaky. Počas vojny chýbala aj 

základná zložka potravy – mlieko. Kráv bolo málo, lebo dobytok pobralo vojsko. Kupovať sa nemohlo mlieko 

neustále, lebo bolo príliš drahé. (V rokoch 1917 – 1918 stálo 3 – 4 koruny. Múka stála 4 – 5 korún za kilo a ľudia 

ju za Moravou predávali aj po 12 korún za kilo.)
1 

S mäsom bola bieda aj bez vojny, preto niet divu, že cez vojnu 

ho vôbec nebolo. Poľnohospodársku prácu museli na seba vziať hlavne ženy, deti a starci, lebo muži narukovali. 
V roku 1915 po páde Przemyslu a obsadení Haliče, jedna posádka sapéra (zákopníkov) bola umiestnená 

v Devínskej Novej Vsi. Pri tehelni postavili vojakom baraky a vytvárali z nich doplňujúce oddiely na fronty.
2
 

Väčšinou to boli Židia poľskej národnosti, ktorí tiež vykopali novú cestu na Devín. Bola príliš nízko položená, 

preto ju pri Mittelmanovej vápenke často zaplavovala Morava. Roku 1916 – 1918 obrábali panské polia, ktoré 

mal v nájme Jakub Wesely od grófa Pálfyho, srbskí a ruskí zajatci. 
Veľký problém bolo zohnať cigarety, lebo boli tiež  na lístky,  aj to iba občas. Keď dedinčania zistili, z 

ktorých bylín je pripravený tabak do cigariet, začali 
 
si sami listy zbierať a sušiť. Ani čaj sa nedovážal z kolónií, 

tak sa pripravoval z černicových listov. 
V 5. roku trvania vojny nastala bieda najväčších rozmerov. Tlač hlásala bludy, a nikto ani v jednej z obcí  

netušil, čo sa v skutočnosti deje. Potom sa konečne objavil 1.náznak mieru – Wilsonove podmienky, ktoré 

vyvolali aspoň čiastočný pokoj. Čím ďalej, tým viac sa objavovali vojenské úskoky. Zbehovia v noci skákali 

z vlakov, skrývali sa na poliach alebo v horách. S rodinou sa stretávali len tajne, aj to len kvôli zásobám. 
28. októbra 1918 bolo v dedine podozrivo 

ticho. Nikto ani len netušil, že sa na fronte práve 

odohráva posledný boj. 
Prvé spojenecké vojská sa do Devínskej 

Novej Vsi vrátili z talianskeho frontu 1.-2. 

novembra. Vojaci  prichádzali nadšení, ale to 

rýchlo opadlo, lebo doma nenašli vytúžené 

potraviny. Ani múku nebolo dostať už 2 mesiace na 

lístky. Zemiaky sa predávali všetky do Viedne, aby 

bolo na oblečenie a topánky. V rímsko-katolíckej 

škole bol v tej dobe rezervný sklad potravín. Preto 

2. novembra Jakub Turner, bývalý člen miestneho 

zastupiteľstva, požiadal o tieto rezervy a za pomoci  

vojakov boli obyvateľom potraviny poskytnuté. 

Okolo 3. hodiny ráno prišli ozbrojené 

vojská, ktoré poslali naspäť z pol cesty na front. 

V dobrej nálade, keďže vypili rôzne likéry 

a šampanské z obsadeného vlaku, dorazili na 



stanicu v Devínskej Novej Vsi. Tu neboli príliš vítaní, lebo keď uvideli zásoby, začali plieniť. Vo vagónoch bolo 

množstvo potravín a už ráno sa Selania dozvedeli, čo sa robí. Rýchlo sa rozbehli a vojaci im veselo rozdávali 

tovar (bielizeň, cukor, múku a veľa alkoholu). Ľudia brali všetko, nepohŕdli ani hračkami. Velitelia vojakov si 

ráno uvedomili, čo sa deje a chceli sa zbaviť zodpovednosti za rabovanie. Zavelili teda na odchod, ale vtedajší 

prednosta stanice, Lengyel, im chcel zabrániť. Mal v úmysle ich zadržať, aby bránili obec pred vojskami 

z Hodonína, ktoré sa blížili k Bratislave, a o ktorých stále dostával správy. Vtedy ktosi vystrelil a vojaci si 

mysleli, že sú napadnutí. Ľudia začali už po prvom výstrele utekať naspäťdo obce cez pole, ale vojsko sa 

zoradilo na železničný násyp a začalo do nich páliť. Zabitý bol jeden žobrák a našlo sa aj pár ranených. Potom 

vojaci obkľúčili celú dedinu. Z Marcheggu prišli ďaľšie 2 vlaky a na obec sa začala paľba. Ľudia sa schovali do 

domov. Vojsko vpadlo do dediny a pochytalo niekoľkých obyvateľov, lebo velitelia dostali informáciu, že sú 

nebezpeční. 
Až na zakročenie dúbravského farára Moyša a Jakuba Turnera začali velitelia vojenských jednotiek 

vyjednávať a zajatcov prepustili. 

5. novembra o 9 - tej ráno vystúpil z auta pred obecným úradom v Devínskej Novej Vsi poslanec 

uhorského snemu Ferdiš Juriga a sociálno-demokratický funkcionár J. Pocisk. Na dvore rímsko-katolíckej školy 

sa zhromaždilo asi 300 ľudí, kde im oznámili koniec monarchie a vznik Československej republiky, (ktorá bola 

vyhlásená 25. októbra v Prahe) a potom rozvinul slovenskú zástavu. Nato poslanec Juriga vymenoval miestnu 

národnú radu. 

6. novembra bolo druhé zhromaždenie občanov (asi 1000 ľudí), kde si zvolili nových zástupcov národnej 

rady, lebo s tými z predošlého dňa buď nesúhlasili, alebo sa ešte nevrátili z frontu. 

31. decembra sa v chotári Devínskej Novej Vsi odohrala ešte jedna bitka medzi československým 

a maďarským vojskom, ktoré bolo porazené a v  dôsledku čoho o niekoľko dní opustili Bratislavu
2
. Boje 

v Devínskej Novej Vsi sa skončil Silvestrovskou nocou. 
V roku 1919 obyvateľov trápil hlad, lebo potraviny a palivo sa vo veľkej miere prevážali do Viedne, kde 

sa dali dobre speňažiť. Preto sa vytvorila (čo si za úlohu stanovila novozvolená národná rada) pohraničnú stráž 

(8 mužov), aby ľudia nemohli pašovať cez Moravu žiadny tovar. 

Vojsko sa postupne vracalo domov. Do vojny narukovalo 350 mužov. Z toho 67 padlo a 120 bolo 

zajatých. Zajatci sa domov vracali ešte aj v nasledujúcom roku. Padlým vo vojne bol postavený pamätník 

v oboch dedinách. 

 

Medzivojnové obdobie 
 

V roku 1938 panovalo na Slovensku, ale aj na celom svete opäť napätie. Pred udalosťami v Mníchove 

usporiadala toho roku, v lete, mládež  v Devínskej Novej Vsi manifestačné zhromaždenie pod názvom „Za 

obranu republiky“. Toto zhromaždenie bolo v obci posledným verejným politickým podujatím pred nástupom 

fašizmu. 

Československo muselo podľa diktátu európskych veľmocí z 29.septembra 1938 podstúpiť územia 

Nemecku, Poľsku i Maďarsku. Po anšluse Rakúska Nemecko obsadilo územie Devína. Diktát sa dotkol najmä 

obce Devínska Nová Ves, lebo tým, že sa hranice premiestnili na československú stranu rieky Moravy, jej 

obyvatelia stratili niektoré pozemky a lesy, čo sťažilo aj ich obrábanie. 

Udalosti, ako postupné rozpúšťanie spolkov, združení a zakázanie politických strán okrem HSĽS sa 

bežného života v obciach príliš nedotklo. Ani vyhlásenie autonómie a potom samostatnosti Slovenského štátu 14. 

marca 1939 nevyvolalo extrémne reakcie, aj keď bolo hlavné mesto blízko. 

 

II. svetová vojna 
       

Z obdobia II. Svetovej vojny sa nezachovali žiadne komplexné údaje o činnosti obyvateľov. Trochu sa 

zvýraznilo postavenie obce Devínska Nová Ves, v dôsledku intenzívnejšieho využívania železnice.
 
 Keď sa 

politická situácia v roku 1941 stabilizovala, prevládala u obyvateľov dôvera v nový štát, o čom svedčí aj udalosť 

z 20. októbra toho roku, kedy sa prezident dr. Jozef Tiso vracal vlakom z oficiálnej návštevy Nemecka. 

Sprevádzali ho aj Tuka, Mach a Čatloš, a keď vystúpil na stanici v Devínskej Novej Vsi, vítali ich žiaci 

a občania. Odtiaľto delegácia pokračovala autom do Bratislavy. 
Vývoj celkovej situáci vo svete však pocítili obyvatelia obcí veľmi výrazne. Správy o fronte boli 

skreslené a chabé. Cieľmi bombardovania boli tehelňa, vápenka a železničná stanica. Najbezpečnejší kryt 

vybudovaný pod Skalou, na štátnej hranici medzi Devínom a Devínskou Novou Vsou, poskytol úkryt mnohým 

dedinčanom. Dúbravčania sa schovávali v krytoch v okolitom lese Devínskej Kobyly. Súčasťou každodenného 

života sa stalo bombardovanie. V kronikách sa uvádzajú hlavne dve. 26. júna 1944 bola bombardovaná tehelňa 

a 6.december bol čiernym pre Devínsku Novú Ves. Anglo-americké letectvo začalo doobeda silné 



bombardovanie, kedy boli zasiahnuté viaceré časti obce (Kolónia, Vŕšok, okolie železničnej stanice). Za celkový 

čas päť minút bolo zhodených 350 bômb, ktoré zničili mnoho domov. Pri bombardovaní bolo zabitých 14 osôb, 

34 zranených, z ktorých niektorí pri prevoze do nemocnice zomreli. Medzi obeťami boli aj deti. 

 

 

Z úst pamätníkov: 
 

Ešte pred začatím vojny, ako si 

spomína si pán Jozef Valášek, postihlo tieto 

oblasti veľké nešťastie. Mnohí otcovia rodín 

stratili prácu, a teda zdroj na získavanie 

peňazí potrebných k životu. Nábojová 

továreň Patrónka sa presťahovala 

z Bratislavy do Považskej Bystice. Občania 

sa prirodzene snažili z tejto kritickej situácie 

vyťažiť čo sa dalo, no nebolo to jednoduché. 

Jedným z krokov, ktoré podstúpili bolo, že 

na zasadnutí obecného zastupiteľstva prijali 

rezolúciu. 

„Postupne teda prichádzala vojna. 

Mnohí dúbravskí chlapci boli zmobilizovaní 

do vojny a museli ísť bojovať. Odpor 

k vojne sa neustále stupňoval v celej krajine. 

Mladí ľudia zo stredného Slovenska sa 

začali ohlasovať ako prví, postupne sa k nim 

pridávali ľudia s ostatných častí Slovenska, 

čoho odozvou bolo vypuknutie Slovenského 

Národného Povstania. Rozhodli sa hájiť 

slobodu so zbraňou v ruke. To však 

znamenalo začiatok nových dejín pre 

Slovákov, ktorí sa chceli  osamostatniť. 
Počas povstania prenikali na naše 

územie Nemecké vojská. Oslabené boli obe 

strany. Domáci i „hostia“. Množstvo ľudí 

totiž prichádzalo o život. Ľudia 

z chudobných slovenských dedín sa nestačili 

čudovať moderným technológiam, ktoré 

dokážu tak rýchlo a bez námahy zabiť 

človeka. Jednoducho vojna sa prevalila. 

Stále slabšie a slabšie vojská sa dostávali 

k nemeckým hraniciam a tak sa vojne 

nevyhla ani Dúbravka, či Devínska Nová 

Ves.“ Pán Jozef si spomína, ako sa jedného 

dňa v noci prevalila vojna v Dúbravke: 

„Zrazu sa začali objavovať vojaci, a tak sa 

všetci s malými zásobami snažili ukryť vo 

vojenských krytoch, ktoré boli roztrúsené 

v lese nad dedinou. Nemecké vojská 

našťastie v priebehu pár dní odišli a ľudia sa 

vrátili domov a s úsmevmi na tvárach vítali 

Rusov, ktorí prišli Slovensko oslobodiť. Rusi vytláčali Nemcov až za hranice. Neraz sa stalo, že mnohé rodiny 

po príchode z úkrytov nachádzali v domoch, či na dvoroch mŕtvych nemckých bojovníkov.“ 

Pavel Cvečko bol počas vojny ešte dieťa, ale kruté udalosti, ktoré sa počas vojny odohrali v Devínskej 

Novej Vsi, sa mu vryli hlboko do pamäti: „Bol rok 1945 a front sa blížil. My sme doma nemali pivnicu, takže sa 

nebolo kde skryť. Keď v rozhlase hlásili nálety, išli sme k susedom, ktorí pivnicu mali. Tá nás ochránila aspoň 

pred padajúcim kamením, ale keby sem spadla bomba, neprežili by sme. Okrem toho nás bolo doma veľa detí 

a nikto nechcel na seba brať takú záťaž, takže sme museli náš úkrtyt viackrát zmeniť. Po jednom bombardovaní 

železnice sa „ušlo“ aj okolitým domom. Spomínam si, že cez dedinu vtedy išiel „platoňák“ (vlečka traktora), na 

ktorom viezli mŕtvych. Pred Veľkou Nocou sa mama rozhodla, že sa pôjdeme skryť do krytov na Skale. Podelili 

sme si potraviny, staršia sestra s mamou vzali najmenších súrodencov na chrbát a vydali sme sa smerom na 



Slovinec. Otec a najstarší brat František, dostali najnebezpečnejšiu úlohu. Ostali strážiť dom, aby ho ochránili 

pred rabovaním, a pritom sa sami nemali kde skryť pred bombardovaním. Po ceste do krytov nás na Slovinci 

zastihla paľba, no naštastie nás v rýchlosti všetkých doslova nahádzali do pivnice jedného z domov, kde sme 

prečkali noc. Na ďalší deň sme pokračovali do krytov, a tam sme zostali až do konca vojny.“   
Nakoľko bola Dúbravka a Devínska Nová Ves už pohraničné územie, častokrát sa Rusi domnievali, že tu 

žijúci ľudia sú germáni. Niektorí mladí chlapci im museli napríklad aj pomáhať viesť koče, ktoré slúžili na 

zásobovanie jedlom a muníciou, pretože oslabené vojsko už nemalo dostatočne veľa kočišov. Chlapci išli 

s Rusmi tri dni. Najprv sa dostali do Devínskej Novej Vsi, kde prečkali do rána. Zavčasu sa dostali k rieke 

Morave, cez ktorú prechádzal pontonový most, ktorý bol Nemcami sústavne demolovaný,a tak si Rusi museli 

vyrobiť pomocou člnkov náhradu. Traja dúbravskí chlapci previezli koče na druhú stranu, no ich putovanie sa 

vtedy ešte neskončilo. Rusi ich naviedli na hradskú, kade sa dostali až do Marcheggu. Tu boli mladíci 

odbremenení a slobodne sa mohli po vlastných vrátiť domov. 
Postupne sa z územia vytrácalo aj ruské vojsko. Na Slovensku už ostali len zničené mestá a dediny. No 

svetlou stránkou bolo, že na obnovu týchto škôd bolo treba pomocné sily, a teda pre chudobných ľudí to 

znamenalo nové pracovné príležitosti. 

 

 

 

Zaujímavosti 
 

Dúbravka ako pútnicke miesto
1

 

 

 
 V ústnom podaní Dúbravčanov sa zachovala udalosť, ktorá spravila Dúbravku známou pútnickuo obcou 

v širokom okolí. Bola to udalosť zjavenia panny Márie, nazývanej tiež Dúbravská. Príbeh poskytol do 

Dúbravských novín Dúbravčan, ktorý si spomína ako mu ho  kedysi rozprávala jeho mamička. 

V tom čase obec Dúbravka nemala vlastného farára. Všetky sviatosti katolíckym obyvateľom Dúbravky 

chodil vysluhovať pán farár z Devína. Nebolo to jednoduché, pretože zakaždým bolo treba vykonať peši cestu 

cez hory z Devína do Dúbravky a potom zase spať do Devína.V nepiaznivom počasí bola chodza cez strmé 

svahy Devínskej Kobyly obzvlášť vyčerpávajúca. 
 V Dúbravke vtedy žil pastier, ktorý každý deň pásol dobytok Dúbravčanov. Bol to bohabojný človek. 

Počas jedného dňe, keď na začiatku dediny prechádzal okolo hrušky, zjavila sa mu v ožiarenej korune stromu 

Panna Mária. Oznámila mu posolstvo a požiadala ho, aby ho vyrozprával kňazovi, ktorý v Dúbravke vysluhuje 

sviatosti. Preľaknutý pastier teda urobil to, o čo bol požiadaný. Odišiel do Devína a tam všetko pánovi farárovi 

rozpovedal. Devínsky sluha Boží však neprijal správu tak ako by mal aako pastier očakával. Farár pastierovi 

neuveril, a vyhrešil, že si to všetko vymyslel. Pastierovi naostalo teda nič iné, ako vrátiť sa spat . Po odchode 

pastiera však kňaz náhle oslepol. V duši cítil, to bol trest za jeho neveriacu zatvrdilosť. Padol na kolená a začal 

sa skrúšene modliť. Po chvíli modlitby sa vydal kľačiačky na kajúcnu cestu cez hory z Devína do Dúbravky. 

Cestu cez hlboké výmole dobre poznal aj naslepo, takže v pokore a v modlitbách sa s rozodranými kolenami 

kľačiačky dostal až na kraj lesa. Na dúbravskej strane kopca sa mu náhle vrátil zrak. 
 Správy o zjavení Panne Márií Dúbravskej na strome zjavenia, ale aj o neveriacom a potom kajúcnom 

devínskom farárovi, o jeho oslepnutí a zázrařnom uzdravenísa veľmi rýchle rozšírili medzi obyvateľmi 

Dúbravky. Rozšírili sa ale i do ďalekého okolia. Dúbravku začali zaplavovať húfy pútnikov, prinášajúcich Panne 

Márii Dúbravskej svoje prosby a poďakovania. Dúbravla sa tak postupne stala uctievaným pútnickym miestom. 

Bola jedným zo štyroch najvýznamnejších miest, na ktorých sa stretávalai chorvátski kolonisti zo všetkých kútov 

Rakúska a Uhorska. Na území dnešného Slovenska takýmto regionálnym centrom teda bola  Dúbravka, na území 

dnešného Rakúska to bli Baumgarten a Durnbach a na území dnešného Maďarska Kopháza. 

 Bolo dobrým zvykom, že Dúbravčania si brali pútnikov k sebe na prenocovanie a na pohostenie. Pútnici 

si z dúbravskej púte odnášali malé trisky vyštipnuté z kmeňa hrušky zjavenia. Tradovalo sa, že drevo z tejto 

hrušky po priložení na boľavé miesto zaháňa bolesti. 

 Namieste zjavenia Panny Márie vyrástla kaplnka Panny Márie Ružencovej. Na mieste, kde sa 

neveriacemu a potom kajúcnemu farárovi zázračne prinavrátil zrak dodnes stojí kamenný stĺp s obrazom. Na 

jednej strane je na ňom vyobrazená Panna Mária Dúbravská s vystretou rukou, čo symbolizuje, že odmieta slová 

neveriacheho devínskeho farára. Na druhej strane sú vyobrazení hlboko uctievaní spolupatróni dúbravského 

kostola – sv. Kozma a Damián. 



K úcte Panny Márie postavili Dúbravčania neďaleko miesta, na ktorom sa zjavila, kamennú jaskyňu. 

V nej zobrazený výjav znázorňuje podobné zjavenie Panny Márie v Lurdoch. Pán Granec – autor článku DN 

píše, ako si spomína, že ešte po druhej svetovej vojne, si Dúbravčania brali k sebe na nocľah pútnikov do 

Dúbravky. Z čias jeho miništrovania má v živej pamati posledný kus z dreva hrušky zjavenia, ktorý bol uložený 

za oltárom v dnešnej kaplnke Panny Márie Ružencovej. „Ako miništranti sme sa s ním často vídalia a mali sme 

ho vo veľkej úcte“. 
 

Slávne osobnosti
2
 

 
Ešte keď Dúbravka bola len chudobnou dedinkou, ktorá vychovávala samých roľníkov a zo všetkých síl 

bojovala, aby im na každú zimu  poskytla dostatok potravy, nikto ani len netušil, že to dieťa, ktoré sa práve 

narodilo Nikodémovi a Magdaléne Husakovým bude raz prezidentom. Azda ani Dúbravka sama. Je presne 10. 

januára 1913. V dedinke bolo len päť či šesť zámožnejších roľníkov, ktorí vlastnili po päť hektárov pôdy .Len 

ťažko by sme v nej našli boháča.   

Nikodém Husák, otec Gustáva Husáka, živil svoju rodinu najmä z príležitostného zárobku: pracoval ako 

robotnník v kameňolome, vo vápenke alebo ako sezónny poľnohospodársky robotník putovalpo veľkostatkoch 

južného Slovenska, alei Rakúska. 

Magdaléna Husáková , rodená Fratričová, sa od rodinného domčeka nevzďaľovala. Pred Gustávom sa 

jej narodili dve dievčatá – Katarína a štefánia. Svojmu synovi sa však venovala iba krátko, pretože zomrela 

krátko po jeho narodení. V čase, keď iskry a rozpory v Európe boli čoraz častejšie a hrozivejšie, malý Gustáv 

ostal bez matky. Keď sa výstrely študenta Gavrila Principa nanásledníka uhorského trónu Františka Ferdinanda 

v roku 1914 stali zámienkou na vyvolanie celosvetového vojnového požiaru, rodina Husákovcov zostala bez 

otca, ktorý musel narukovať i bez matky. 

Tri malé deti – Gustáva a jeho staršie sestry – opatrovala babička. Z pekla vojny sa otec rodiny vrátil, 

ale poznamenalo ho na celý život. Stal sa ďalším vojnovým invalidom. S robotníckymi zárobkami, tr                           

ebárs len príležitostnými bol koniec. 
Gustáv Husák sa o svojej rodnej obci vyjadril takto: 
 „My, Dúbravčania  - a vôbec Záhoráci – sme od čias Svätopluka ustúpili iba o tri kilometre ( z Devína 

cez hory do Dúbravky), pred nemecko – maďarským náporom sme tisíc rokov držali chrbát rôznym 

kopaničiarom a lazanom, ktorí sa teraz idú vyťahovať svojím národným šuchorením v minulom storočí. Môže 

byť, že sme aj spriaznení  s veľkomoravskými kniežatmi, ktorí z Devína chodili na poľovačky z dúbravských hôr 

a zaiste aj na zálety. Naši predkovia tu sedeli na zemi a obrábali ju, nepustili ďalej ani Turkov, ani Nemcov, ani 

Maďarov, a aj keď neboli matičiari, ba ani len Vajanského nevideli chodiť k mädokýšu, po stáročia sedeli na 

tejto zemi a takpovediac svojim zadkom vysedeli slovenskosť okolie Bratislavy. Môže byť, že sa o národ 

nezaslúžili, ale bohvie, kto je to ten národ, ak nie tí sedliaci a robotníci.“ 

 

 

Dúbravské čerešne
3
 

 
Ovocinárstvo malo v Dúbravke hlbokú tradíciu, darilo 

sa tu hlavne čerešniam. Dúbravské čerešne-strešňe boli 

vyhľadávaným obchodným artiklom v širokom okolí, ba 

dokonca aj za hranicami našej vlasti. Jednotlivé odrody mali 

v úbravke vlastné pomenovania podľa vzhľadu, alebo podľa 

toho kedy dozrievali. Prvé boli májové, potom dozrievali na 

krátkych stupkách, kompanové (nazvané podlˇa ich pestovateľa), 

neskor sa oberali na dlúhych stupkách, srdcové a posledné 

dozrievali dubové. Pestovanie čerešní zarábalo na živobytie 

mnohým Dúbravčanom. Tie sa vozili na trh v rebriňákoch 

poukladané v košíkoch, ale častejšie ich  vykupovali 

priekupníci-handléri už v dedine. Mnohokrát sa stalo, že čerešne 

vykúpili ešte počas dozrievania. Naoberané čerešne pripravené 

na predaj uložili do debničiek a vozmi ich dopravovali na 

Lamačskú železničnú stanicu. Vdúbravskej pamatnej knihe sa 

píše, že počas sezóny sa naložili aj 2-3 vagóny čerešní, ktoré 

viezli do Prahy, Brna, Ostravy ba dokonca aj do Viedne 

a samozrejme aj do Bratislavy. V polovici Júna, na záver 

čerešňových oberačiek, organizovala mládež zábavu- strešňové 



hody. Dievčatá spravili z čerešní obrovský strapec (vážiaci aj 50-kilogramov), ktorý potom mládenci nosili 

zavesený na rebríku po dedine. Na organizácii tejto slávnosti sa podieľal aj miestny dobrovoľný hasičský spolok. 

Tento zvyk zanikol po roku 1946.   
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 Naši informátori – starší obyvatelia Záhorskej Bratislavy , majú veľmi bohaté spomienky na „ útuľňu“, 

ktorá stála na najvyššom mieste Devínskej Kobily. Bolo to miesto, ktoré vhorách spájalo Dúbravku, Devínsku 

Novú Ves a súčastne aj Devín. No predovšetkým to bolo miesto, ktoré poskytovalo v príjemnom okolí nádherný 

výhľad do široka – ďaleka. Túto chatku vlastnila pani Kronauerová, ktorú v okolitých obciach všetci dobre 

poznali. Pripomínala akoby rozprávkovú babičku, pretože pravideľne chodila so svojim oslíkom nakupovať do 

Devína zásoby pre svojich hostí. Tí sa u nej vždy dobre cítili. Chatka bola k  dispozícií naozaj každému. 

Navštevovali ju turisti, ktorí si po únavnej ceste mali možnosť na tomto mieste oddýchnuť a posilniť sa 

výborným jedlom. Bola užitočná aj na výlety pre deti meštianskych, či umeleckých škol. . Keďže pani 

Kronauerová poskytovala na svojej chate pre zopár ľudí aj nocľah, s obľubou ju navštevovali „vandráci“ – tuláci 

alebo mladí ľudia. Táto „útuľňa bola známa až ďaleko za horami dolami. Prichádzali aj hostia z „veľkej 

Bratislavy“ a zo zahraničia: Z čiech, z Holandska, z Viedne..... Majiteľka si svojich hostí nesmierne vážila 

a snažila sa im poskytnúť tie najlepšie služby. Návštevníci túto ochotu ocenili a s úctou zanechali svoje odkazy a 

básne v pamatnej knihe. V nej vyjadrujú len tie najkrajšie pocity a spomienky. Nám sa podarilo získať jej 

fotokópiu z roku 1948.        
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Záver 
 

V závere nášho dlhotrvajúceho výskumu musíme skonštatovať, že bol pre nás veľkým prínosom najmä do 

budúcnosti. Získali sme mnoho skúseností s komunikáciou s ľuďmi, aj na takpovediac odbornej úrovni. 

Informácie, ktoré sme využívali by neboli pre nás často ľahko dostupné, no na naše milé prekvapenie sme sa so 

žiadnym odmietnutím nestretli a každý sa nám snažil vyjsť v ústrety vrátane nášho gymnázia. 

Adlai Stevenson raz povedal: „Budúcnosť si môžeme naplánovať jasne a múdro iba vtedy, ak poznáme 

cestu, ktorá nás doviedla k súčasnosti“. Tento výrok jasne a pravdivo vyjadruje, že človek by mal skutočne 

poznať svoju minulosť ešte predtým, než začne zasahovať do svojej budúcnosti. A presne to je našim cieľom – 

spoznať našu minulosť. Projekt Eustory nám dal  v tom najlepšom čase príležitosť urobiť to. 

Pri odhaľovaní minulosti našich predkov sme narazili na mnohé skutočnosti, ktoré nás neraz milo 

prekvapili. Mnohé nás ale aj zaskočili, či sklamali. Jedným zo základných nedostatkov obce Dúbravka, na ktorý 

sme prišli už na začiatku nášho výskumu je, že Dúbravčania si nedokázali uchovať a príliš rýchlo, v porovnaní  s 

Devínskou Novou Vsou, stratili svoju pôvodnú chorvátsku kultúru. Dúbravka bola kedysi úplne odrezaná od 

mesta a predsa si tradičnú kultúru nezachovala. Devínska Nová Ves bola naopak svojou rozlohou a počtom 

obyvateľov  väčšia v minulosti a vďaka železnici mala aj lepší kontakt s okolitým svetom. Teraz sa postavenie 

obcí zmenilo 

Vďaka Chorvátskemu kultúrnemu zväzu, ktorý bol v DNV založený a nadšencom s chorvátskymi 

koreňmi sa tu ešte pred pádom komunizmu uskutočnil 1. Festival chorvátskych piesní a tancov. Od tohto 

obdobia sa koná každoročne Festival Chorvátskej kultúry v  tunajšom Istracentre. Rodiny pôvodom patriace ku 

chorvátom aj naďalej medzi sebou komunikujú v chorvátštine, stretávajú sa a udržiavajú väčšinu pôvodných 

obyčajov. V 80 – tych rokoch v obci vznikli aj folklórne a spevácke súbory, ktoré svojou aktivitou tiež udržujú 

tradičnú kultúru. Sú nimi  súbor Rosica a tanečný súbor Grbarčieta. Dokonca sa obyvatelia a Chorvátsky 

kultúrny zväz snažia o dokončenie múzea chorvátskej kultúry. V Dúbravke sa nanešťastie žiadna podobná 

aktivita nevyvíja, a keď, tak orgány verejnej správy jej nevychádzajú príliš v ústrety. Bolo tu napríklad viacero 

pokusov o zriadenie malého múzea, ale chýba záujem strán, ktorých sa to najviac týka. 

Problematika oblastí Devínskej a Dúbravky je pre nás aj napriek dokončeniu práce stále aktuálna. Chceme 

sa aj v budúcnosti zaujímať a možno aj touto prácou pričiniť o zachovávanie tradičných hodnôt oboch, nám 

srdcu blízkych mestských častí. 
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