
Stavanie mája v Devínskej Novej Vsi

Máj sa rodí v napnutých 
svaloch lásky. 
Dvíhame jeho symbol 
ako pripomenutie 
najkrajšieho vzťahu 
k zemi a ľuďom.
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OFICIÁLNE PERIODIKUM
MESTSKEJ CASTI

BRATISLAVA –
– DEVÍNSKA NOVÁ VESˇ



Vlakom
PRÍBEH

„Tuto, vidíte? Mám čosi po dvadsiatke a vedľa 
mňa ten fešák v klobúku, to je môj manžel.“

Františka Vlašičová, za slobodna Balážová, 
má dnes 92 rokov a  cestuje v  spomienkach 
do  minulosti. Úchvatné putovanie. Netreba 
k  nemu žiadny konduktorom precviknutý 
lístok ani miestenku, svet cúva kdesi do det-
stva a  krajina za  oknami je ako mihajúce sa 
leporelo s  kulisami dávnych vôní a  obrazov, 
ktoré hrmia v jej pamäti. Kolesá vagónov, ich 
pravidelný rytmus, ono staccato ta-tam, ta- 
-tam nosí si v sebe ako zvukový refrén, odke-
dy začala vnímať širšie okolie. Bývala s rodič-
mi na  Vŕšku, kúsoček od  železničnej stanice 
v Devínskej Novej Vsi. Mama Mária sa stara-
la o domácnosť, kŕmila prasiatka a kozy, vy-
háňala husi k rieke Morave, otec Ľudovít bol 
vlakvedúcim v rýchlikoch na trase Bratislava – 
Košice a  späť. Všetko, všetučko v  jej detstve 
prinášali a odnášali vlaky. Vnútorným zrakom 
ohmatáva tie chvíle detstva: ako chodievala 
s mamou a ockom každú nedeľu k starým ro-
dičom Balážovcom na opačný koniec dediny, 
kde sa viedli dišputy o  politike prvej Česko-
slovenskej republiky, o Masarykovi a temných 
mrakoch prichádzajúcich z  Nemecka. Mala 
deväť rokov, keď vznikol slovenský štát a dobre 
si pamätá, ako z jedného dňa na druhý odišli 
z Devínskej všetci Česi. Učitelia, žandári, pred-
nosta stanice, riaditeľ základnej školy, a ako ich 
príbytky, legionárske domce v Kolónii okam-
žite obsadili vyznávači „slovákštátu“. Jej ma-
minka Mária, ktorá chodila do  maďarských 
škôl, si v  tých časoch povzdychla: „Čechom 
sme rozumeli, dobre, že tu boli, priniesli kultúru 
a noblesu...“ 

Fanka má jedenásť, keď wehrmacht vtrhne 
do stalinského impéria a zasa jej o tom pove-
dia vlaky. Často vtedy sedí na násype pri plote 
a  sleduje vagóny naložené vojenskou tech-
nikou a  proviantom, nemecké zásobovacie 
linky na východný front. „Vojaci nám mávali 
a  hádzali keksíky, vlastne to bol knäckebrot, 
dovtedy sme sa s  tým nestretli,“ zaleskne sa 
spomienka a rozbehne sled ďalších, ale už nie 
takých chrumkavých. Vidí v  nich, ako otec 
vždy o desiatej večer tajne počúva vysielanie 
Rádia Londýn v  slovenčine, aby sa dozvedel, 
ako sa vyvíja situácia na  fronte. Rozhlasový 
prijímač je prikrytý dekou, zvuk musí byť tl-
mený, špicľov číhajúcich pod oknami je dosť, 
bolo by nemúdre dať im príležitosť žalovať 
na Balážovcov. 

Inak na Vŕšku žili samí skvelí ľudia: Ryšán-
kovci, Krajčírovci, Ebringerovci, Kronauerov-
ci... všetci ako jedna rodina. A hneď oproti stál 
pri potoku mlyn, kde mlynár Engelhart mlel 

N
amierila prstom kamsi do prichádzajúceho 
svetla, potom siahla po kôpke starých foto-
grafií a pohľadom skúmala obrysy dávnych 
čias vlastného života.
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Milí Devínskonovovešťania,

jedno staré príslovie hovorí, že láska aj hory
prenáša. Nesúdi, nepovyšuje sa, prijíma 
druhého takého, aký je. Najsilnejšia a  naj-
prirodzenejšia je láska rodičovská. Niet nič 
silnejšieho ako láska matky k dieťaťu. Práve 
preto oslavujeme druhú májovú nedeľu ako 
Deň matiek. Svoju lásku, vďaku a úctu mô-
žeme našim mamkám vyjadriť kvietkom, 
sladkou maličkosťou, ale to najvzácnejšie, čo 
im môžeme venovať ako prejav lásky a sta-
rostlivosti za  to, čo pre nás urobili a  stále 
robia, je náš čas a pozornosť. Máj je aj me-
siacom zamilovaných. Prvomájový bozk pod 
rozkvitnutou čerešňou je krásna tradícia. 
Nezabúdajme však, že dôležitejšie ako jed-
norazové gestá lásky na verejnosti, sú dôka-
zy lásky prejavované v každodennom živote, 
často v  tichosti, drobnými gestami dobra 
a láskavosti.
Ešte poznáme lásku, ktorú nazývali starí 
Gréci agape a spája sa aj s našou kresťanskou 
tradíciou. Je to nesebecká láska k  ľuďom, 
k vlasti, k domovu, láska, ktorú prejavujeme 
nezištne ako pomoc iným ľuďom, prácou pre 
komunitu a svoje okolie. Som rád, že komu-
nita Devínskonovovešťanov zmýšľa v  tom-
to duchu. Mnohí sa dobrovoľne zapájajú 
do aktivít na zlepšenie života nás všetkých; 
v minulosti sme takto prejavili spolupatrič-
nosť úspešnými humanitárnymi zbierkami 
na pomoc regiónom v Chorvátsku a v Česku 
postihnutým prírodnými katastrofami, teraz 
ľudom na  Ukrajine trpiacim vojnou. Som 
pyšný na  Devínskonovovešťanov a  vďačný 
každému z vás, že robíme spolu našu mest-
skú časť výnimočným miestom pre život. 
Devínskonovovešťania, nezabúdajme, že 
láska je nákazlivá, rozdávaním sa nedelí, ale 
násobí. Aj preto vám prajem, nech je pre vás 
a vašich najbližších nielen máj mesiacom pl-
ným lásky.

S úctou
Dárius Krajčír

starosta

do stanice detstva
PRÍBEH

raž na múku a pekár Vašíček z tej múky piekol 
voňavý chlebík. Cestou do školy niesla Fanka 
pekárovi zamiesené cesto a cestou domov už 
upečenú pochúťku. V obchodoch nič nebolo, 
ani cukríky. Tie nosil deťom otec z Prahy. Pa-
mäť vyplaví šťastnú myšlienku: „Nezabudnem, 
ako mňa a brata vzal v tých časoch otec na výlet 
do Tatier a počas jazdy vlakom sme spoznávali 
hrady... V Tatranskej Štrbe sme prespali a zasa 
nazad domov k  maminke, ktorá sa starala 
o našu duševne chorú sestru Sidónku.“

V štyridsiatom štvrtom sa už na výlety ni-
kam nechodí. Nad Vŕšok prilietajú od Maďar-
ska americké bombardovacie zväzy sprevádza-
né stíhačkami, otáčajú sa a mieria na Viedeň. 
„Obloha vtedy hučala a  my sme sa báli. Na-
šťastie, muži z  našej  ulice vykopali do  kopca 
na pozemku Kronauerovcov úkryt – asi desať-
metrovú chodbu, ktorá vyústila do  Ryšánko-
vej studne s  rebríkom. Ak by zasypalo vchod, 
mali sme únikovú cestu.“ Františka gestikuluje, 
akoby opäť prežívala dávny stres v časoch do-
spievania. Lebo čoskoro začnú padať bomby 
a  umierať ľudia. Prídu okamihy, ktoré nevy-
maže čas, a zahynú ľudia s konkrétnymi mena-
mi, susedia, ktorých úsmevy si Fanka navždy 
bude pamätať. 

Šiesteho decembra 1944, na Mikuláša, do-
stane Devínska hororovú nádielku. Dedinské 
„tlampače“ hlásia poplach už od skorého rána, 
radary zachytili blížiaci sa nálet, všetci mu-
sia do  krytov. Cieľom bude zaiste železničný 
uzol a „vrškári“ žijú iba pár metrov od neho. 
A nastane rachot, ktorý pani Vlašičová poču-
je dodnes. Otec iba tak-tak stihne dobehnúť 
do krytu, neďaleká explózia ho omráči, z uší 
mu tečie krv, musia ho kriesiť. Bomba zabi-
je železničiara Františka Granca, ba aj Jožka 
Štefloviča a  jeho dve malé dcérky Pavlínku 
a  Kristínku, šrapnel rozseká manželov Kit-
sovcov pred Ebringerovým hostincom, pri 
bombardovaní tehelne odíde na večnosť pani 
Sithová a  smrť kosí ďalej... Františka odháňa 
tie spomienky ako dotieravé muchy, ale hrnú 
sa ďalšie, hrmocú v  nich pušky pri pátraní 
po akomsi zajatcovi, ktorý utiekol z transpor-

tu, keď vlak zastavil v Devínskej... 
Pamäť vyplavuje najsilnej-

šie emócie, vojnové časy 
prekryjú veľa iných 

u d a l o s t í , 

ktorým Františka nevenuje toľkú pozornosť. 
Prevrat v štyridsiatom ôsmom a nástup totali-
ty ju zastihne na povereníctve výživy, má dvoj-
ročnú obchodnú školu, stane sa účtovníčkou 
až... do  dôchodku. „Politika komunistov ma 
neoslovila,“ zamyslí sa a  hľadá dôvod: „Bola 
som mladá, zaľúbená, môj budúci manžel ma 
naháňal, hoci...“ vyčarí tajomný úsmev, „pred-
tým som chodila so Števom Cvečkom, oooj, ten 
vedel cudzie reči, pracoval v Prahe, v diploma-
cii, veľmi ma chcel, aj mi telefonoval, že čo je 
so  mnou. Vravím mu, chodím už s  niekým 
iným, Števko, a on, že to sa dá napraviť...“ Ale 
život je reťaz našich rozhodnutí a až čas ukáže, 
či boli správne. Tie Fankine celkom určite áno, 
pritakávajú päťdesiatnici Marta a  Edko, deti, 
ktoré sa z tohto rozhodnutia narodili a doved-
na si v Devínskej vychutnali krásny život.

Ach, tie spomienky. Na  čo nezabudnúť, 
aké tajomstvá ešte vyplaví pamäť? Františka 
sa v  požehnanom veku teší zo skvelej zdra-
votnej kondície, pokoj nachádza pri modlení 
a silu zbiera v kontakte s priateľmi na stretnu-
tiach v  galerijnom priestore Múzea kultúry 
Chorvátov na  Slovensku. Ale najradšej sa 
vracia ku  kôpke starých fotografií, tie sú jej 
cestovným lístkom na  potulkách v  čase. No 
ak by mala tú moc a  nasadla na  skutočný 
vlak do minulosti, vybrala by sa za najlepšou 
kamarátkou z detstva, za Aničkou Robotkou. 
S nikým iným sa Fanka nevedela tak dobre po-
rozprávať, spolu šili, štrikovali, varili púpavovú 
polievku a opätovali prvé šibalské úsmevy de-
dinským chlapcom...

Juraj Mravec

5/2022 3



Z HISTÓRIE

Obec sa do nej nepustila, lebo ne-
mala v pokladnici dostatok peňa-
zí. A do  tretice: čerešne! Napriek 
tomu, že nebolo peňazí, na čereš-
ňové stromy sa našlo. Bolo ich 
toľko, že ich vysadili od  dnešnej 
Eisnerovej ulice v  Devínskej No-
vej Vsi až po  Lamač,“ pousmeje 
sa Jožko a dodá, že čerešne na Eis-
nerovej zlikvidovala v 80. rokoch 
výstavba bytoviek. Odzvonilo aj 
oberačkám, ktoré dovtedy orga-

nizovala správa cesty. Vezieme sa 
veľmi pomaly ďalej. Popri ceste 
už len kde-tu zachytí môj  pohľad 
starú čerešňu. Prejdeme po-
pod železničný viadukt smerom 
do Dúbravky a pod briežkami pri 
strelnici blízko železničnej trate 
zastavujeme. Sme na mieste. Tu sa 
nachádza nedotknutý kus histórie. 
Pôvodná hradská, ktorú po oboch 
stranách lemovali hlboké prieko-
py. Nad priekopami zasadili pred 

sto rokmi čerešne. Boli to srdcov-
ky. Mali veľké, tučné a  šťavnaté 
plody v tvare srdca. Prechádzame 
sa medzi stromami. Staré, suché, 
vráskavé kmene a konáre sa mie-
šajú s  tými, ktoré prežili jedno 
storočie. „Krásny deň,“ opakujem 
po stýkrát a Jožko sa pridá: „Pán-
božko ho urobil pekným. Je slneč-
ný. Celý svet vyzerá krajší.“

 Jana Martanovičová

S R D C O V K Y

Je krásny deň. Bielym au-
tom sa veziem k stromom 
zakvitnutým na  bielo. Ne-
viem, kam presne idem. 

Cestu mi ukáže muž s  bielymi 
vlasmi. Jožko. Tak mu hovorím 
a  on mne zasa Jany – tak staro, 
po chorvátsky, kamarátsky. Vážim 
si ho pre jeho ľudskosť, múdrosť 
a  skromnosť. Vlastne v  Devín-
skej nepoznám človeka, ktorý by 
historika a archivára Jozefa Klač-
ku nemal v úcte. Jožko nastupuje 
do  auta pri Glavici, blízko svojej  
záhradky. „Teší ma, keď má niekto 
záujem o čosi, čo bolo a už nie je,“ 
hovorí. Vychádzame z  Devínskej 
a  smerujeme do  Dúbravky. Ve-
zieme sa po  ceste, ktorú kedysi 
husto lemovali čerešne. Čoskoro 
minieme ranč Ouzkých. Práve 
tam bola pred sto rokmi ovocná 
a šľachtiteľská škôlka. Vypestovali 
v  nej čerešňové stromčeky, kto-
ré obec za 2 000 korún nakúpila. 
„Uvedomte si, akú hodnotu mala 
vtedy koruna, koľko tých čerešní 
muselo byť,“ uvažuje nahlas môj 
sprievodca. „Písal sa rok 1926. Ten 
rok bol pre Devínsku prelomový. 
Po  štyristo rokoch sa zmenil in-
travilán chotára, ktorý sa rozrástol 
na sever. Za železničnou stanicou, 
tam, kde je teraz socha Štefánika, 
sa začala výstavba,“ sumarizu-
je históriu Jozef Klačka. „Druhá 
vec, ktorá sa v roku 1926 mala stať 
a  nestala sa, bola elektrifikácia. 
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Z HISTÓRIE

6. apríla 1945 priniesli mier do Devínskej No-
vej Vsi vojaci Červenej armády a  vybojovali 
ho aj s pomocou tunajších obyvateľov. Viacerí 
z nich sa mierových časov nedočkali, zomreli 
skôr, ako reálne nastali. Na znak úcty a vďaky 
sú mená obrancov Devínskej Novej Vsi vyte-
sané do mramoru Pamätníka padlým v prvej 
a  druhej svetovej vojne, ktorý je každoročne 
miestom pietnej spomienky. „Položiť život 
za obec, za republiku, za svojich blízkych, rodi-
nu a domov je najväčšou obetou v mene rod-
nej hrudy,“ vyhlásil pri príležitosti 77. výročia 
oslobodenia Devínskej Novej Vsi od fašizmu 
starosta mestskej časti Dárius Krajčír. Miest-
ny historik Jozef Klačka ani po dlhých rokoch 
pokoja a  mieru nemôže zabudnúť na  veľké 
bombardovanie rodnej obce v decembri 1944. 
Spomína, že nálety na Devínsku Novú Ves im 
v škole oznámil zvončekom školník Tonkovič. 
V  triedach sa okamžite skončilo vyučovanie 
a  všetci sa rozbehli domov. „Ja som dobehol, 
keď už lietadlá začali nalietavať, strašný hukot 
robili,“ hovorí. „Keď nastali prvé výbuchy, 
mama nás rýchlo skryla pod stôl a  všetky tri 
deti prikryla vlastným telom, aby nás aspoň 
takto ochránila. Okná rinčali, všetko sa triaslo,“ 
rozpráva traumatizujúci zážitok z  minulos-
ti Jozef Klačka. „Lietadlám agresora stačilo 5 
minút, aby na vŕšok v Kolónii zhodili vyše 350 

bômb. Zostali po nich obrovské krátery, ale čo 
bolo najhroznejšie, počas náletov vyhaslo 16 
životov civilistov, ktorí za nič nemohli a vojnu 
nikdy nechceli,“ pripomína ťažké chvíle z dejín 
Devínskej Novej Vsi miestny historik. Dnes, 
keď sme konfrontovaní vojnovým utrpením 
len niekoľko desiatok kilometrov od  sloven-
ských hraníc, vyznievajú tieto slová oveľa reál-
nejšie ako v čase, keď sme žili v ilúzii, že mier 

je tu navždy a nikto nám ho už nevezme. Upo-
zornil na  to pri príležitosti pietnej spomien-
ky na  padlých pri oslobodzovaní Devínskej 
Novej Vsi spred 77 rokov aj starosta Dárius 
Krajčír. „Nemám rád slovo vojna, je symbo-
lom zla, skazy, utrpenia, neistoty a bezprávia,“ 
povedal, „napriek tomu sa však slovo vojna už 
nedá z  nášho života úplne vytesniť. Želal by 
som si preto, aby nezostalo súčasťou histórie iba 
ako smutná spomienka, ale predovšetkým ako 
výzva na  hľadanie paralel a  poučení v  mene 
ochrany mieru a oslavy ľudského života.“ 

Zuzana Štukovská

SPOMIENKA
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Krásny máj 
Tradícia stavania májov siaha 
do  dávnej minulosti a  dodnes 
zostala súčasťou našich ľudo-
vých zvykov. Máj máme opäť aj 
v  Devínskej. Posledný aprílový 
deň ho stavali spolu starí a mla-
dí, známi i  neznámi, prišli celé 
rodiny, priatelia, susedia... Všetci, 
pre ktorých je tradícia stavania 
mája symbolom úcty, žičlivosti 
a  lásky. Bolo nám spolu dobre. 
V  krásnej atmosfére umocnenej 
slnečným počasím sme takto 
májom privítali máj – jeden 
z najkrajších mesiacov v roku. 

Webkamery na pošte a na Kobyle 
Na poštu sa vyberiete vtedy, keď tam nebude veľa ľudí, aby ste nestáli 
v rade. Podobne jedným „klikom“ zistíte, či je šanca na krásny výhľad 
z rozhľadne na Devínskej Kobyle. Prístup k webkamerám je cez we-
bovú stránku mestskej časti devinskanovaves.sk. Informácie poskytne 
aj Dohľadové centrum na telefónnom čísle 02/32 33 33 32. Kamery 
na frekventovaných miestach zvyšujú nielen komfort, ale predovšet-
kým bezpečnosť obyvateľov v Devínskej Novej Vsi. 

Ulica Na kaštieli prešla  
významnou zmenou

V  apríli sa skončili rekonštrukčné práce na  ulici Na  kaštieli, 
ktorými sa v krátkom čase podarilo výmenou asfaltu za dlažbu 
vyriešiť pretrvávajúci problém s  odvodnením tejto cesty. Čas 
nevyhnutný na  rekonštrukciu využila samospráva aj na  vy-
budovanie technickej infraštruktúry potrebnej na  zavedenie 
kvalitnejšieho internetu do tejto zóny. Prípojky sú pripravené, 
na  ťahu sú operátori, aby sa dohodli s obyvateľmi na nových 
zmluvách. V ich réžii bude potom doviesť kvalitnejší internet 
až priamo do jednotlivých nehnuteľností. V rámci rekonštruk-
cie ulice Na kaštieli mestská časť s cieľom ušetriť čas a peniaze 
vyriešila aj problematický úsek chodníka od ulice Na vyhliadke 
po Vápencovú ulicu. Ide o jediný chodník spájajúci ulice Na vy-
hliadke, Istrijskú a Vápencovú, ktorý je po oprave pre chodcov 
opäť bezpečný.            

S MOJOU DNV ste stále v obraze
Nemáte ešte aplikáciu MOJA DNV? 

Stiahnite si ju, aby ste mali neustále prístup 
k  dôležitým informáciám o  dianí v  našej 
mestskej časti, k upozorneniam na mimo-
riadne udalosti, ale aj k tipom na spoločen-
ské vyžitie. Je to naozaj jednoduché. 
Presvedčte sa na www.devinskanovaves.sk.

QR kód pre Apple                  QR kód pre Android
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Skvelí učitelia 
„Všetky deti v  Devínskej Novej 
Vsi majú v  našich materských 
a základných školách miesto nie-
len preto, že máme budovy a vyt-
várame nové priestory, ale najmä 
preto, že máme skvelých učiteľov. 
Vzdelanie bolo vždy dôležité, ale 
v  dnešných časoch jeho význam 
rastie, lebo okrem iného rozvíja aj 
schopnosť rozlišovať overené in-
formácie od hoaxov,“ povedal sta-
rosta Devínskej Novej Vsi Dárius 
Krajčír, ktorý odovzdal učiteľom 
pri príležitosti ich sviatku ocene-
nia za  prístup k  deťom, výborné 
výchovno-vzdelávacie výsledky 
a dlhoročnú obetavú prácu. Oce-
nenie si prevzala učiteľka Základ-

nej školy Ivana Bukovčana Mária 
Rybjanská, ktorá sa so  školou 
po rokoch krásnej a náročnej prá-
ce na konci tohto školského roka 
rozlúči, a  jej dvaja kolegovia  – 
Jana Müllerová a  Maroš Maslen. 
Na  Základnej škole Pavla Horo-
va sa z ocenenia ku Dňu učiteľov 
tešili Anna Kmeťová a  Katarína 
Šikulová. Ocenenými učiteľkami 
v  materských školách v  Devín-
skej sú Denisa Némethová, Ivana 
Ďurčová, Katarína Miháliková 
a  Andrea Dobrovodská. Pedago-
gickí zamestnanci sa zhodli, že 
pre vzdelávanie detí je najdôleži-
tejšie vytvoriť príjemné a inšpira-
tívne prostredie. 

O krok bližšie 
k vynovenej terase

Rekonštrukcia terasy na  Ulici 
Milana Marečka pokračuje. 
Hlavné búracie práce sú už 
z  veľkej časti ukončené, v  pl-
nom prúde je realizácia tech-
nických riešení statiky objektu. 
Najdôležitejšie je odvodňo-
vanie objektu. Samospráva je 
neustále v kontakte so zástup-
cami obyvateľom priľahlých 
domov, aby im čo najviac 
uľahčila situáciu. „Viem, že nie 
je jednoduché žiť na stavenisku. 
Rád by som sa preto poďakoval 
občanom za trpezlivosť, s akou 
znášajú hluk a celkovú nepoho-
du spôsobenú stavebnými prá-
cami,“ hovorí starosta Dárius 
Krajčír. „Verím, že ich poteším 
aspoň odpoveďou na  otázku, 
ktorú v týchto dňoch často do-
stávam. Áno, súčasťou rekon-
štrukcie terasy bude aj úprava 
okolia, chodníkov a  ciest, ale 
najskôr dáme do poriadku tera-
su,“ dodáva starosta. Pribudne 
na nej aj osvetlenie, ktoré tam 
doteraz chýbalo; káble trčiace 
z terasy sú toho dôkazom. 

Nový predseda Jednoty dôchodcov

Základná organizácia Jednoty 
dôchodcov v  Devínskej Novej 
Vsi si zvolila nového predse-
du. Hlasy všetkých prítomných 
získal vo verejnej voľbe Miro-
slav Jablonický, ktorý nastúpil 
do  funkcie s  odhodlaním roz-
šíriť členskú základňu a posilniť 
spoluprácu s  mestskou časťou 
Bratislava-Devínska Nová Ves. 
Nový predseda sa profesionálne 

venoval problematike drogovo 
závislých. Verejný život ho vždy 
zaujímal; v  Devínskej pôsobil 
ako člen sociálnej, športovej 
či školskej komisie. Miroslav 
Jablonický vystriedal vo funk-
cii  Beátu Jamborovú, ktorá bola 
predsedníčkou miestnej orga-
nizácie Jednoty dôchodcov 22 
rokov. Pre Devínskonovoveskú 
televíziu uviedla, že práca ju 
vždy bavila a odchádza spokoj-
ná. Kolegovia seniori ocenili 
jej organizačný talent a  ochotu 
pomáhať. „Beáta Jamborová 
nastavila pre všetkých budúcich 
predsedov latku poriadne vyso-
ko,“ vyzdvihol zásluhy odchá-
dzajúcej predsedníčky starosta 
Dárius Krajčír. 

Už len pár dní do kolaudácie  
klubu dôchodcov

Prípravy na  kolaudáciu klubu 
dôchodcov vrcholia. „Odpočíta-
vame dni do  otvorenia,“ hovorí 
starosta Dárius Krajčír, „interiér 
je krásne zrekonštruovaný, zá-
hradní architekti sa ešte postara-
jú o návrat zelene do dvora a pre-
dzáhradky. Naši seniori sa vrátia 
do zrekonštruovaných priestorov, 
ktoré prešli zásadnou a krásnou 

premenou. Je to najväčšia in-
vestícia do  obnovy tejto budovy 
po  sto rokoch,“ spresňuje staros-
ta. Vedúca klubu dôchodcov 
Daniela Lipková má už v rukách 
vizualizáciu návrhu interiérové-
ho   zariadenia. Seniori sa sami 
rozhodnú, aké chcú mať v klube 
stoly a stoličky. „Hotové to bude 
super,“ teší sa  Daniela Lipková.

NONSTOP linka dohľadového centra 02/32 33 33 32
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Znamenal si pre mňa tak veľa
Bol si všetkým čím som aj ja 

chcel byť
Vďaka otec...

... zato, že si bol pri mojich 
prvých krokoch,

 zato, že si vždy bol nablízku,
aby si mi utrel slzy,

aby si ma chytil, 
keď bezhlavo som sa rútil,

postrčil, 
keď bál som sa vykročiť,

rozsvietil, keď vôkol tma sa 
rozliala,

zato, že si bol, si a vždy budeš 
v hĺbke môjho srdca...

Dárius Krajčír

Spomienka na otca
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Sme v Múzeu kultúry Chorvátov na Slovensku. Pozeráme sa na fotografie z Vukovaru, 
ktoré neboli nikdy zverejnené. Prečo čakali 30 rokov na Devínsku?
Po obsadení Vukovaru sme robili s kolegom Petrom Kubínyim reportáž. Pracoval som 
vtedy v denníku Práca. Z toho miesta sme nakoniec do reportáže použili iba dve fotky 
a tým sa to skončilo. Pred takým rokom aj niečo som sedel s mojím priateľom z Tučepi 
Stankom Deličom a on mi hovorí: „Vieš ty vôbec, že v Bratislave je Vukovarská ulica?“ 
Ja mu na to: „Ani neviem. A vieš čo? Teraz bude 30. výročie obsadenia Vukovaru, však ja 
mám odtiaľ fotky, ktoré neboli nikdy uverejnené.“ Neviem z koľkých filmov som potom 
vyberal, ale vybral som asi 50 fotiek. Je dobré, že ma Stanko do toho „dokopal“, aby som 
sa prezentoval tu v Devínskej v stredisku Chorvátov.  

Aké emócie prežívate, keď sa pozeráte na vukovarské fotografie? 
Je to také zvláštne, lebo som ich 30 rokov nevidel. Ani som nevedel, či tie negatívy ešte 
mám. Keď som dorazil do Vukovaru, vyšiel som z auta a tam nebolo počuť nič. Ani vtá-
ky, ani vrany, nič. Absolútne ticho. Prvýkrát v živote som počul ticho. Vukovar bol bez 

ROZHOVOR

toho dosť!
Videl som

S Michaelom Douglasom si dal pivo v Le Petit Bar Carlton. Mela-
nie Griffith videl žiarliť na Antonia Banderasa. Fotoreportér Pe-
ter Leginský striehol trinásť rokov na hviezdy v Cannes v časoch 
najväčšej festivalovej slávy. Zvečnil aj ticho v zbombardovanom 
Vukovare. Tieto zábery priniesol do Devínskej. 
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zbraní, bez ľudí. Len domy. Rozbité domy, zrúcaniny a to ticho. Dodnes 
to na mňa pôsobí depresívne. 

Ktorá fotografia z Vukovaru vás aj po rokoch oberá o dych?
Každá z  fotografií má svoju výpovednú hodnotu. Snažil som sa dať 
do nich všetko, aj tú symboliku: tabuľu označujúcu koniec Vukovaru, 
keď Vukovar už nebol, odfotil som tabuľu Pozor, škola!, ale škola tam 
už nebola, alebo hotel Dunav a ten už tiež nebol. Jediné, čo zostalo, bola 
vodárenská veža. Našiel som film s jediným záberom toho, čo z veže 
zostalo. Jej torzo tam nechali ako spomienku na vukovarské boje. Rád 
by som sa ešte dostal do Vukovaru, možno aj tento rok sa tam pôjdem 
pozrieť. To mesto nakoniec nie je mŕtve, znovu ožilo. 

Bol Vukovar jediným miestom vojnovej, resp. povojnovej hrôzy, 
 ktoré ste navštívili? 
Viete čo, vo Vukovare to bolo najsilnejšie. Bol som aj inde, ale... ja som 
to pre seba uzavrel. Preboha, hovorím si, ja budem chodiť fotiť radšej 
niečo pekné. A tak som začal chodiť do Cannes. Musím sa priznať, ja 
som z tej vojny mal a dodnes mám hrôzu. Ja som pacifista, neznášam 
vojnu. Riešiť niečo v prvom pláne násilím, to nie je nič pre mňa. Teraz 
sa to s tými Rusmi a Ukrajincami vrátilo. 

Má význam dokumentovať hrôzy vojny pre nepoučiteľné ľudstvo? 
Stále sa držím toho, že opakovanie je matka múdrosti. Neviem, kde som 
sa to naučil. Myslím si, že to má význam, aj keď je to trošku pritiahnuté 
za vlasy, lebo vždy sa nájde niekto, kto to poruší. Ľudia si pozrú štatis-
tiku. To je také vzdialené. Čo si budem robiť starosti. Nedotýka sa vás 
to. Ale keby tam bol jeden človek z rodiny, priamy príbuzný, to sa vás 
už dotkne. 

Čo cítite dnes, keď máme vojnu na našej hranici? 
Som z toho smutný. Dosť som videl. Zničené všetko, čo generácie spolu 
tvorili. Len nech to nedospeje do toho tragického štádia – všetci vieme, 
o čo ide, o ten jeden gombík. A spustí sa čosi, čo už nikto nezastaví.

Pracovali ste v tandeme s publicistom Petrom Kubínyim. Ako vyzerá 
spolupráca dvoch profesionálov vo vojnovom teréne? 
Sadneme do auta a cestou do Vukovaru vyfajčíme 200 cigariet. Keď sme 
vystupovali, ako keby auto horelo. On mi nemusel povedať, čo chce a ja, 
keď som niečo zbadal, tak som mu povedal. Ale ani som nemusel, boli 
sme tandem, boli sme na jednej vlne. 

Poďme do  Cannes, kde ste 13 rokov striehli na  hviezdy filmového 
plátna... 
Cannes ma ohúrilo. Rozprával som sa so Sophiou Loren, s Michaelom 
Douglasom som bol na pive. Stretli sme sa v noci v Le Petit Bar Carl-
ton, niečo ako kedysi Kryštál bar v Bratislave. Hovorili sme o pive, že 
v Amerike také dobré nemajú. Pokecal som si aj so Seanom Pennom, 
mal som dobré kontakty. V prístave som stretol Ornellu Muti, hovorím 
jej: „Môžete mi zapózovať?“ A ona: „Áno, to nie je problém.“ A potom 
Antonio Banderas – to je absolútny herec, taký sympaťák. Preto som ho 
dal na titulku knihy Cannes. Vtedy bol s Melanie Griffith. Taká krásna 
baba a tak naňho žiarlila. Mala vytetované jeho meno na ramene. Potom 
si to dala dole, keď sa rozišli. S hercami som nemal jeden jediný problém. 
Bol tam vždy vreskot, rachot, talianski fotografi sa vedeli o dobré miesta 
aj pobiť. Nájsť si dobré miesto na fotenie bolo problematické. V Cannes 
sa mohlo akreditovať maximálne 400 fotografov z celého sveta. 

Máte radšej pred fotoaparátom osobnosti alebo obyčajných ľudí 
so silným životným príbehom? Vyhľadávate ich?
Všetko, všetko. Z každého niečo vyžaruje. Niekedy si človek myslí, že 
z  toho nič nebude a nakoniec je z  toho veľa. Niekedy viem aj naštvať 
objekt, ktorý fotím, a vyjdú z toho dobré fotky. 

Patríte k fotografom, ktorí sa túlajú po uliciach s pripraveným apa-
rátom a striehnu na rozhodujúci okamih, alebo vám viac vyhovuje 
metóda konceptuálneho a vopred premysleného projektu?
Jedno aj druhé. Momentálne skôr tá druhá metóda. Sedím nad archí-
vom a menej sa túlam po meste. Ale voľakedy som vždy ten foťáčik nosil, 
keď ma niečo zaujalo, tak som cvakol. A niekedy z toho neplánovaného 
alebo nového vznikla výborná fotka.

Aj najväčšie legendy mali svoje vzory. Portrétista Arnold Newman 
zbožňoval Modiglianiho, Stuart Franklin zasa Bressona... Koho ob-
divujete vy? Kto vám našepkáva? 
Viete čo, bol jeden fotograf, David Hamilton sa volal, tak ten. A potom 
zakladatelia agentúry Magnum Photos. Rád si pozriem všetky fotky. Aj 
štýl Modiglianiho mám rád, bol to môj, obrazne povedané, kôň. Za geni-
álny považujem film Zväčšenina (Blow up) – celý prístup, celú tú robotu. 
Milujem režisérov Felliniho a Passoliniho, potom novú francúzsku vlnu 
aj taliansku školu neorealizmu. Z výtvarného umenia na mňa zapôsobili 
impresionisti. Roky som fotil čiernobielu fotografiu pre jej silu, ale nie-
kedy ma úplne lákalo dať veci do farieb Vincenta van Gogha – aby tam 
bola plastickosť. A ešte Marc Chagall patrí k tým, ktorých obdivujem. 

Aký je rozdiel medzi mladým fotografom Leginským a súčasným fo-
tografom Leginským?
Vtedy aj teraz sa pozerám do hľadáčika foto aparátu tým istým okom. Ale 
dnes trošku viac uvažujem. Voľakedy som sa vedel spontánne vrhnúť 
do diania, dnes si už premyslím, do čoho pôjdem. Niekedy som bol ako 
mladý baran. Teraz by som išiel na veci skôr konceptuálne. 

Ktorú fotografiu z vlastnej tvorby máte najradšej?
Ťažko povedať. Mám asi tri fotky mimo svojej novinárskej činnosti. Sú 
to portréty môjho syna, mojej vnučky a môjho vnuka. To sú tri fotky, 
ktoré som si zarámoval, a na tie sa rád pozerám. Sú len moje, majú výraz, 
upokojujú ma.

Jana Martanovičová

ROZHOVOR

Mladý Antonio Banderas v zajatí žien 
na fotografii Petra Leginského
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Napoleon Bonaparte sa 
zahľadel na šachovni-
cu a  potom pomaly 
zdvihol zrak. Skúmal 

protivníka. Aká opovážlivosť! 
Má azda on, cisár a  veliteľ oz-
rutných vojsk, prehrať so šacho-
vým strojom? Figurína sediaca 
pred ním pripomínala na  sto-
ličke uvelebeného Turka a  bola 
akousi zmiešaninou dreva, ko-
vu a  dômyselne nastavených 
zrkadiel, ktorú vozili kade-tade 
po  európskych panstvách 
a  ona porážala jedného súpe-
ra za  druhým. Šachový stroj 
už zdolal Máriu Teréziu, Kata-
rínu  II., Jozefa II., veľkoknieža 
Pavla, ba aj Fridricha II. 

Píše sa rok 1809 a  namysle-
ný diktátor chce za každú cenu 
vyhrať. Partička sa odohráva vo 
viedenskom Schönbrunne a  ci-
sár v nej urobí viackrát úmysel-
ne nepovolený ťah. Stroj reaguje 
tak, že zhodí figúrky na šachov-
nici a  Napoleonovi dá najavo, 
aby hral fér. Historické pramene 
ponúkajú dve verzie tohto zápa-
su. Prvá hovorí, že po  zhodení 
figúrok zápas nepokračoval, 
druhá, že sa partia dohrala a ci-
sár prehral. 

Čo to bol za stroj schopný hrať šach s ľuďmi? 
Hračka, ktorú v Bratislave pre Máriu Teréziu 
v roku 1769 zostrojil a 1. februára 1770 pred-
viedol barón Johann Wolfgang Kempelen. 

Prenesme sa teraz v myšlienkach do vieden-
ského paláca Hoffburg, kde na cisárskom dvo-
re predvádza svoje iluzionistické predstavenie 
sám konštruktér. V  spoločnosti cisárovnej 
a  dvoranov Kempelen pristúpi k  tajomnému 
predmetu a  stiahne z neho atlasovú prikrýv-
ku. Na drevenej stoličke sedí Turek, ktorý má 
na  hlave turban a  je oblečený do  pestrého 
orientálneho odevu. Hlavu má naklonenú nad 
šachovnicou, na  ktorej sú postavené šachové 
figúrky. Panstvo je ohúrené a začína si všímať 
aj drevenú skrinku na kolieskach. Pravú ruku 
má Turek stále položenú na  skrinke, v  ľavej 
drží dlhú tureckú fajku a vyzerá, ako keby si 
ju práve vybral z úst. Kempelen pootvára všet-
ky dvierka a zásuvku skrinky tak, aby sa kaž-
dý mohol presvedčiť, že sa medzi hodinovým 
strojom a zásuvkou nikto neukrýva. Následne 
sviečkou osvetlí figurínu, ako aj všetky časti 
skrinky, pričom súčasne sú otvorené všetky 
dvierka aj zásuvka. Vyzve prítomných, aby si 
so strojom zahrali. Ako prvý hrá gróf Cobenzl 
a... prehráva. Mat dostanú aj ďalší, čo to skú-
šajú po ňom. Vo Viedni majú novú zábavku, 
ktorá však netrvá dlho. Dvorného radcu Kem-
pelena čakajú povinnosti a  začiatkom roka 

1771 Turka „zakonzervuje“ a tvrdí, že automat 
sa pokazil. Fajka zhasla, je koniec zaujímavým 
predstaveniam! 

Ticho okolo zázračného stroja však trvá iba 
desať rokov. Panstvo chce zábavku, Viedeň 
túži ohurovať svet, a preto cisár Jozef II. posie-
la Kempelena aj s jeho Turkom na dvojročné 
turné po Európe. A vynálezca, schopnosťami 
siahajúci až kamsi do  dimenzií slávneho da 
Vinciho, implantuje šachovému automatu 
ďalší dar: Turek dokáže odpovedať na otázky – 
poskytuje interview.

Začiatkom roka 1783 Kempe-
len postupne navštívi Drážďany, 
Lipsko, Paríž a Londýn. 

Turek sa síce na  cisárskom 
dvore vo Viedni ukázal ako vy-
nikajúci hráč, ale Kempelen 
dobre vedel, že v Paríži bude mať 
dočinenia so šachistami vyššie-
ho rangu. Okrem toho očaká-
val, že členovia Parížskej akadé-
mie vied, jednej z  popredných 
spoločností vedcov v Európe, si 
zoberú jeho stroj pod drobno-
hľad. 

Kempelenove obavy sa v Parí-
ži naplnili – Turek prehral partiu 
s Philidorom. Ten však priznal, 
že ani jeden zápas, v ktorom bol 
jeho súperom človek, ho takto 
neunavil. Hru sledovali viacerí 
členovia akadémie vied a hútali 
nad tajomstvom automatu. Ani 
Journal des Savants, jeden z pr-
vých moderných vedeckých ča-
sopisov na svete, vo svojom sep-
tembrovom vydaní z roku 1783 
neodhalil, aký mechanizmus sa 
ukrýva v stroji. Všetci v ňom vi-
deli použité triky s magnetický-
mi javmi alebo v automate ukry-
tého človeka nízkeho vzrastu. 

Po  jeden a  pol roku sa Tu-
rek vracal domov. Na  lipskom 

Michalskom trhu videli automat aj dvaja vý-
znamní vedci: Carl Friedrich Hindenburg – 
nemecký matematik a profesor filozofie a fy-
ziky na univerzite v Lipsku – a Johann Jacob 
Ebert – profesor matematiky na univerzite vo 
Wittenbergu. Obaja uviedli, že Turka predvá-
dzal Kempelen a jeho komorník Anton. Kem-
pelen natoľko dôveroval schopnostiam svojho 
komorníka, že mu niekedy pri produkciách 
prenechal ovládanie stroja, zatiaľ čo on zau-
jal miesto v publiku. Táto okolnosť ohromila 
tých, ktorí sa domnievali, že Kempelen riadi 
automat z malej vzdialenosti. Ebert si všimol, 
že Turek bol silný hráč a v Lipsku prehral iba 
dve partie. Možnosť, že v  skrinke je ukrytý 
človek, vylučoval. Keďže automat nebol počas 
produkcie v blízkosti steny ani závesu, nedo-
kázal si predstaviť, že by ho riadil niekto iný 
ako Kempelen alebo Anton. Došiel k záveru, 
že mechanizmus vo vnútri samotného Turka 
síce vykonáva jednotlivé ťahy prostredníc-
tvom svojej ľavej ruky, avšak stratégia hry je 
určovaná človekom. Tajomstvo šachového 
stroja napokon odišlo do hrobu spolu s  jeho 
tvorcom. Až o desiatky rokov neskôr počas ša-
chovej partie Turka v Amerike, keď miestnosť 
zachvátil požiar, ktosi spozoroval, že zo stroja 
vybehol akýsi malý človiečik a utekal sa skryť 
pred plameňmi...

Rudo Benci

Páčil sa vám tento príbeh? Jeho autor Rudo 
Benci, známy popularizátor šachu v Devínskej 
Novej Vsi a  vychutnávač kvalitnej kávy, vám 
bude v Devexe na pokračovanie odhaľovať la-
byrint tajomstiev tejto kráľovskej hry.

TAJOMSTVÁ ŠACHOVNICE

Ste na ťahu, 
Napoleon!
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Dievčatko beží dole ulicou Na mýte k Cyklomostu slobody. 
Pofukuje príjemný vánok. O chvíľu je na mieste, kde sa hráva 
na škôlku s kamarátkou Aničkou. „Milujem deti, raz sa im bu-
dem venovať ako špeciálna pedagogička,“ hovorí trinásťročná 
Janka Vavrová, ktorá sa len nedávno prisťahovala do Devín-
skej Novej Vsi. Janke sa nezastavia ústa. „Som ukecaná,“ smeje 
sa a šteboce ďalej o škole, troch bratoch a o maličkej sestre. 
Zrazu zvážnie a povie: „Som hrdá na svoju mamu. Má toľko 
detí, a tak krásne sa o nás stará.“ Janka sa poobzerá a zbadá 
psíka. „Júj, ten je milý,“ pohladí ho očami a pokračuje v roz-
právaní o  tom, ako ju baví zdolávať trasy na  lezeckých ste-
nách, jazdiť na motokárach a písať básničky. „Občas ma len 
tak chytí múza. Zrazu mi niečo napadne, niečo sa mi porýmuje 
a idem... Takto som vymyslela Myšlienku. Ani neviem, ako mi 
to napadlo.“ Z ruksaku vyberie poznámkový blok so žirafou 
na obale. „To je moje obľúbené zvieratko, milé, že?“ otvorí blok, 
ktorý dostala od Aničky. „Zapisujem si sem básničky. Niekedy 
iba vety, ktoré sa mi páčia,“ listuje v bloku, kým nenájde Myš-
lienku a hneď ju aj zarecituje. Potom hľadá ďalšiu báseň. Nájde 
Radosť a keď ju dočíta, vysvetľuje: „Radosť som napísala pred 
rokom v máji. Keď nemám správne nakopnutie, ide mi to po-
maly, ale väčšinou píšem rýchlo. Minule mi v škole čosi prebehlo 
hlavou a písala som, písala, ale aj veľa gumovala,“ zasa sa rozo-
smeje. „U nás doma básne nikto nepíše. Skúšam sama, nikto mi 
neradí. Moje básničky často s ničím konkrétnym nesúvisia, len 
tak mi napadnú. Ale môj Úsmev vznikol špeciálne pre súťaž Keď 
úsmev klope na dvere. Básničkám posielajú ľudia hlasy. Keby 
som nejaký dostala aj ja, to by bolo milé! A zasa som ju pove-
dala! Svoju obľúbenú vetu To je milé,“ usmiala sa milá Janka.  

Jana Martanovičová

Znie to ako fór a ja milujem fóry. Akási 
občianska iniciatíva si priala, aby som ja 
Chuck Norris, vlastným menom Carlos 
Ray Norris, preslávený kopom z  otočky, 
prišiel na  otvorenie cyklomosta v  De-
vínskej Novej Vsi. Tak som tu, priatelia! 
Viem, je už po funuse, prešli roky a mostu 
ste dali iné meno, okey, všetko je v poho-
de.

Všeličo som už v  živote preskákal, aj 
údery schytal zľava-sprava, mám však 
štyri čierne pásy z  rôznych bojových 
umení, prežijem to. Veď o nič nejde. Bez-
tak bude každý v sebe nosiť svoje vlastné 
pomenovanie konštrukcie, čo sa klenie 
nad riekou. Napokon, Cyklomost slobo-
dy je fakt dobrý názov, dáva totiž úžas-
nú odpoveď vašej pokrútenej minulosti, 
keď k  brehom Moravy mali prístup iba 
samopalníci s visačkou „režimoví obran-
covia železnej opony“. Dali ste im na frak 
s noblesou, akú som vždy obdivoval. Veď 
o Nežnej sa učia na Harvarde. Je skvelé, ak 
sa dnes z mosta-doprosta môžete usmie-
vať na svet, sledovať let bocianov a západy 
slnka a vaše deti, frndžiace tadiaľ na bi-
cykloch, o  všetkých tých mrzutostiach 
zlých čias budú vedieť len z rozprávania. 

A  o  to ide. Nepoznať zlo, byť vľúdni 
k iným, podať si ruky... je to tak veľa? A je 
jedno, kde sa človek narodí, či v  meste 
Ryan v štáte Oklahoma ako ja – 10. marca 
1940 – alebo na Slovensku ako vy. Ľud-
stvo je predsa jedna veľká rodina, nie? 
Hm, teda mala by byť. Vždy to však nie-
kto pohnojí. 

Tešte sa z  mosta! Mosty vždy spájali 
brehy medzi ľuďmi. A  mňa tak trochu 
priviedli k vám.
 

Váš Chuck

Úsmev   

Kráčam mestom, 
kráčam ulicami, 
rozmýšľam o tom, 
ako sme osameli. 

Len ja a moja aktovka
plná učebníc, 
blíži sa naša bytovka, 
zase z úloh neurobím nič. 

Čím čas zabiť,
keď nedá sa mi sústrediť?
Čím sa zabaviť, 
v hlave z myšlienok 
pomotaná niť.   

Len malý úsmev 
vylepší náladu,
nalomí sa srdce 
zmrznuté od ľadu.

Myšlienka 
Myšlienka sa zrodí v mysli,
keď človek práve na ňu 
myslí.
Myšlienka môže byť 
všelijaká:
neutrálna, dobrá, zlá.
Skoro celý deň myslíš,
len vtedy nie, keď spíš.
Vtedy sa ti sníva sen,
zamieša sa ti v mysli  
celý deň.
Možno si myslíš,  
že zvieratá nemajú myseľ,
ale má ju každý, aj malý 
syseľ, 
a práve je tvoja myseľ 
obohatená o túto báseň.
Nápad, lepšie povedané,
ktorý sa zrodil v mojej 
hlave.

Dievčatko s úsmevom
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Kristína 
mama Lukáška (7 r.) a Lucky (4 r.)
„Ku Dňu matiek mi zvyknú deti priniesť 
kvet, prípadne niečo nakresliť. Najviac sa 
mi však rátajú besiedky v  škôlke uspo-
riadané špeciálne pre maminky. Deti sa 
nám v  Devínskej Novej Vsi veľmi dobre 
vychovávajú, keďže sme obaja s  manže-
lom Devínskonovovešťania a poznáme tu 
všetky zákutia. Najväčšia výhoda, ktorú 
vnímame, je blízkosť lesa, Sandbergu, Mo-
ravy. Páči sa mi aj to, že sa renovujú detské 
ihriská a  pribúdajú nové, moderné. Ako 
mamu ma, samozrejme, najviac teší, keď 
vidím, že moje deti sú spokojné v  škole 
a v škôlke.“ 

Erika 
mama Erika (7 r.) a Elišky (5 r.)
„Vyslovene oslavu Dňa matiek v našej ro-
dine nemáme, no na svoju vlastnú mamu 
nikdy nezabudnem a  vždy jej pripome-
niem, ako som rada, že ju mám, ako jej 
za všetko ďakujem a ako veľmi ju ľúbim. 
Priznám sa, že počas roka jej to často ne-
hovorím. Manžel však učí aj naše deti ne-
zabúdať na Deň matiek, a tak mi vždy dajú 
kvetinku alebo mi niečo pekné nakreslia.“

Veronika 
mama Hanky (8 r.) a dvojičiek Mišky 
a Matúška (4 r.) 
„Spolu s  deťmi si každý rok upečie-
me koláčik a vyrazíme si na jeden deň 
do prírody. Vždy ma veľmi potešia dar-
čeky, ktoré vyrobia deti s pani učiteľka-
mi. Najviac ma nabije energiou domá-
ca rodinná pohoda. Deti v  Devínskej 
sa vychovávajú veľmi dobre. Všetko, 
čo potrebujeme, máme blízko – školu, 
škôlku, umeleckú školu, krúžky, stále 
lepšie detské ihriská, divadielka, tábo-
ry.“

Monika 
mama Julky (7 r.) a Olivky (4 r.)
„Spokojné a  šťastné deti ma vedia 
najviac nabiť energiou. Mám veľa prí-
jemných spomienok a zážitkov z  tejto 
jedinečnej lokality, ktoré by som chcela 
postupne dopriať aj svojim vlastným 
deťom. Verím, že sa mi to darí.“

Lucia 
mama Timka (3 r.) a Sebiho (5 mes.)
„Deň matiek špeciálne neoslavujeme, 
lebo naše deti sú ešte malé. Ale v De-
vínskej je veľmi príjemné prostredie pre 
rodinu s deťmi, je tu všetko, čo máme 
radi a  čo potrebujeme – milí susedia 
s rovnako starými deťmi, krásna príro-
da, krúžky, kultúrne centrum či dobrá 
zmrzlina.“

Veronika 
mama Lucky (4 r.) a Adelky (2 r.)
„Nabíja ma čas, ktorý aktívne trávim so svojou 
rodinou a známymi. V Devínskej máme prí-
rodu na skok, či už les alebo povodie Moravy. 
Páčia sa mi akcie, ktoré usporadúva mestská 
časť, aj keď sa pre nepriaznivú pandemickú si-
tuáciu ostatné dva roky veľa podujatí zrušilo. 
Veľmi oceňujem divadielko v Istra Centre.“

Jana Vedejová

DEŇ MATIEK

Mamičky, máte svoj Deň!
Už starí Gréci oslavovali matky uctievaním Rhey, matky Dia. 

Ako Deň matiek prežívajú v Devínskej Novej Vsi súčasné  
moderné mamičky? Čo ich poteší a naplní v tento sviatočný deň? 
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Fotografia Labute vznikla v oblasti medzi Devínskym jazerom a rie-
kou Moravou vlani v máji, v čase, ktorý je obdobím prirodzeného 
spoznávania sa aj v  ríši vodného vtáctva. „Zrejme je vtedy menej 
ostražité, aspoň labute mi to potvrdili,“ hovorí autor májovej snímky 
v kalendári Fotofórum 2022 Ján Lukáš. Prezrádza, že ani vodné plo-
chy s bohatým výskytom vtáctva nie sú vždy zárukou fotografického 
úlovku. „Veľakrát sa vrátim domov bez jediného záberu, inokedy sa 
mi zasa podarí odfotografovať bobra, ktorý je skôr nočné zviera a cez 
deň oddychuje.“ Hoci podľa snímky v kalendári by sa mohlo zdať, 
že tento autor hľadá inšpiráciu najmä v prírode, Ján Lukáš najradšej 
fotografuje koncerty klasickej hudby a život okolo ich organizovania. 
Dobrá fotografia v jeho ponímaní sa rodí ako pocit zamilovania sa... 
ale do fotografovania. 

Na vznik júnovej fotografie musel jej autor Andrej Hrubý podstúpiť 
pred západom slnka výstup na skalu pod Sandbergom, ukrývajúcu 
jaskyňu, kde sa už dnes nedá len tak ľahko dostať. Odmenou za spo-
jenie fyzickej aktivity s umeleckým okom fotografa je nevšedný záber 
na Devínsku Novú Ves. Práve krása tunajšej prírody, ktorá poskytuje 
množstvo príležitostí na aktívny oddych, vyformovala v Devínskej 
Novej Vsi podľa Andreja Hrubého silnú skupinu amatérskych foto-
grafov.  „Verejná prezentácia tvorby amatérskych fotografov, napríklad 
prostredníctvom kalendára Fotofórum, podporuje medzi nami zdravú 
konkurenciu a  umožňuje amatérskym fotografom vzájomne sa spo-
znávať a inšpirovať,“ hovorí Andrej Hrubý, autor fotografie s názvom 
Pohľad z jaskyne. 

 Zuzana Štukovská

Blahoželanie jubilantovi

Významného životného jubilea 
– 90. rokov – sa v týchto dňoch 
dožíva Ing. Ján Cvečko.

Ku  krásnemu sviatku jubi-
lantovi blahoželá a  ešte veľa 
spoločných dní v kruhu rodiny  
mu zo srdca praje manželka, 
dcéra a synovia s rodinami.

POSTAVY ZO ZNÁMYCH FILMOV
V areáli miestnej knižnice na Is-
trijskej ulici bude čoskoro ver-
nisáž dlhoočakávanej výstavy 
talentovaného umelca Braňa Po-
korného Šrot Park Cinema. Bra-
ňo Pokorný je tvorcom Šrot Park 
Gallery v  Devínskej Novej Vsi, 
ktorá sa nachádza v  tesnej blíz-
kosti Cyklomosta slobody a patrí 
k  top turisticky vyhľadávaným 

miestam v rámci celého hlavného 
mesta. Šrot Park Gallery je do-
movom viac ako 100 lokálnych 
i  exotických zvierat vyrobených 
zo šrotu a  ťažko nájdete Devín-
skonovovešťana, ktorý by tento 
slovenský unikát ešte nenavštívil. 
Od  roku 2019, keď galéria začí-
nala s 29 exponátmi, sa ich počet 
postupne zvyšoval, aktuálne je 

v  galérii už viac ako 110 exponá-
tov. Aj špeciálna novovznikajúca 
výstava Šrot Park Cinema bude 
unikátna svojimi exponátmi. 
Tentoraz pôjde výlučne o  posta-
vy zo známych filmov – od Iron 
Mana, Batmana, Bumblebeeho až 
po rytiera z rozprávky či význam-
nú komickú postavičku z  Doby 
ľadovej. Výstavu bude sprevádzať 
dokumentárny film Ivana Zelen-
ku, ktorý nazrie do zákulisia tvor-
by každého z  vystavených expo-
nátov. „Mal som v hlave zoznam 
postáv, ktorý by som chcel zreali-
zovať. Niektoré prvky boli dokon-
ca len vo fáze myšlienky, ale keď 
sa už objavili v upútavke na výsta-
vu, nedovolil som si nezrealizovať 
avizované a  sľúbené,“ smeje sa 
Braňo Pokorný. S  prípravou vý-
stavy mu pomáha jeho manželka 
a  dobrovoľní hasiči z  Devínskej 
Novej Vsi. Vernisáž výstavy Bra-
ňa Pokorného bude 28. mája 2022 
o 10.00 h. Výstava Šrot Park Cine-
ma potrvá 3 týždne. 

Jana Vedejová

Pohľad do kalendára Fotofórum 2022

ZAUJÍMAVOSTI

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

135/2022



Ďalšiu veľkú radosť pripravil Devínskej Novej 
Vsi tanečný pár Sean Bačiak a Veronika Vile-
mová z tanečného centra Eleganza. Za necelé 
dva roky spoločného tancovania našli súlad 
a vlastný štýl. Dnes sú takí dobrí, že sa na Maj-
strovstvách Slovenska v najťažšej disciplíne – 
10 tancoch – postavili rovno na stupeň víťazov. 
Pre Tanečné centrum Eleganza Bratislava-De-
vínska Nová Ves získali historicky prvé zla-
to. Veronika a  Sean majú viacerých trénerov 
doma aj v zahraničí. „Keď súťažím na parkete, 
vtedy už nemyslím na techniku, ale len na pre-
zentáciu. Celá sa do toho vložím a užijem si to,“ 
hovorí o svojom recepte na úspech Veronika. 
„Prežívame to spolu. Dáme do  toho emócie 
a máme celkom dobrú kondičku. Vieme rozbaliť 
aj jive (džajv), posledný latinsko-americký tanec 
v súťaži 10 tancov,“ doplní Sean Veroniku. Tré-
ner Milan Bačiak je na svojho syna a jeho ta-
nečnú partnerku hrdý: „Je to len začiatok cesty. 
Čakajú nás Majstrovstvá sveta v  Portugalsku 
a to bude ešte veľká výzva.“

Jana Martanovičová

Tamara Kubalová z  Best Boxing Club-u pri-
niesla bronz z  Majstrovstiev Európy v  Bul-
harsku. „Bola to moja prvá Európa. Teším sa 
z  umiestnenia, dopadlo to dobre,“ povedala 
krásna športovkyňa v Košťálke počas prijatia 
u starostu. „Tamare je jedno, koho má v ringu. 
Nemá problém so súpermi a ani s tým, či súťaží 
v  krajskej alebo medzinárodnej lige. Jednodu-
cho ide, rozdá údery a  hotovo,“ skonštatoval 
Tamarin tréner Andrej Horný. Starosta Dárius 
Krajčír ocenil ich úspech pochvalou a boxer-
skými rukavicami: „Som hrdý na to, že v De-
vínskej máme takýto skvelo fungujúci boxerský 
klub a Novovešťanku, ktorá podáva také úžasné 
výkony,“ povedal starosta a  odovzdal Tama-
re a Andrejovi boxerské rukavice so slovami: 
„Do ringov, v ktorých pôjde o medaily, sa tieto 
rukavice asi nedostanú, nech teda poslúžia as-
poň pri kvalitnom tréningu.“ Tamara nezavá-
hala a  do  boxerskej rukavice vsunula ruku s   
dlhými pestovanými nechtami. „To je v poho-
de, ja takto bežne boxujem. Nechty sú gélové, 
vydržia.“ 

ŠPORT

Skvelá reprezentácia
Apríl bol pre Devínsku mesiacom fantastických športových výkonov. 
Naši športovci bodovali na majstrovstvách na Slovensku aj v Európe.

Šachisti Devínskej sú pred záverečným 
kolom na 7. mieste v Bratislavskom kraji
Poslednú aprílovú nedeľu – 24. 4. 2022 – 
pokračovala v  Petržalke 4. kolom 3. liga 
Bratislavského kraja v  šachu. Hráči De-
vínskej Novej Vsi v  ňom zvíťazili nad 
G družstvom Slovana presvedčivo 6 : 2. 
V neúplnej tabuľke sú aktuálne s 12 bod-
mi na 7. mieste. V záverečnom kole 8. mája 
zabojujú o víťazstvo na šachovnici s hráčmi 
Ružinova. 

Milan Kolesár

Futbalisti Devínskej začali úspešne boj 
o záchranu v 3. bratislavskej lige 
V zimnom prestupovom období prešiel ká-
der futbalového mužstva Devínskej Novej 
Vsi viacerými zmenami. Keďže cieľom je 
udržať  Devínsku Novú Ves aj budúci rok 
v 3. lige, vedenie FCL posilnilo klub o útoč-
níka Stojana Vasiljevića z Bosny a Herce-
goviny, ofenzívneho stredopoliara Michala 
Pokorného a z B-mužstva sa vrátil defen-
zívny štít Matej Hanúsek. Všetko sa udialo 
už pod taktovkou nového hlavného trénera 
A-mužstva Lukáša Luknára. Po úvodnom 
zápase jarnej časti ligy, v ktorom Devínska 
remizovala s  Bernolákovom 2 : 2, prišlo 
v 18. kole prvé zaslúžené víťazstvo. Futba-
listi Devínskej na  domácej pôde porazili 
MFK Rusovce 2 : 1 vďaka gólom Cichru 
a Vasiljevića. Ďalšie víťazstvo zaznamena-
li v  20. kole, v  ktorom bolo ich súperom 
mužstvo OFK Dunajská Lužná. Prvý gól 
v tomto zápase si pripísal na konto najlep-
ší strelec FCL Jozef Vlašič, poistku na 2 : 0 
pridal po  krásnej akcii Pokorný a  skóre 
uzavrel pokutovým kopom Vasiljević. 
O víťazstvo v oboch zápasoch sa svojím vý-
konom pričinil aj brankár Adama Jaraba. 
Na predposledný tím v tabuľke stráca FCL 
Devínska Nová Ves už len 2 body. Veríme, 
že zlepšené výkony prilákajú na tribúny čo-
raz viac fanúšikov.

Miroslav Vallo

Behaj lesmi opäť motivuje k  športovým 
výkonom v okolí Devína
Podujatie, ktoré malo vlani na  Slovensku 
premiéru, odštartuje nový ročník 7. mája 
2022 na  Devíne. Na  pretekoch na  5 km, 
12 km a 20 km sa môže zúčastniť maximál-
ne 1 500 bežcov, takže, ak sa plánujete za-
pojiť, treba sa rýchlo zaregistrovať na www.
behajlesmi.sk. Preteky Behaj lesmi sa každý 
rok rozširujú o nové lokality. Ročník 2022 
ponúka sériu Devín, Čičmany, Bachledova 
dolina, Veľká Fatra a Štiavnické vrchy. On-
line registrácia je možná do 5. mája, potom 
sa bude dať zaregistrovať už len priamo 
na mieste v deň pretekov.                        (jv)

14 5/2022



Regulácia  
dopravy  
na ulici 
Na mýte
V máji sa začne v De-
vínskej Novej Vsi s in-
štaláciou technického 
zariadenia na  ulici 
Na Mýte, ktoré pomôže pri regulácii dopravy v tej-
to oblasti. „V  súčasnosti množstvo ľudí nerešpektuje 
dopravné značenie a napriek zákazu parkuje na tejto 
ulici. Vznikajú tak kolízie medzi chodcami a cyklista-
mi, ktorým chceme predchádzať,“ vysvetľuje zámer 
starosta Dárius Krajčír. Po novom bude už na ulicu 
Na Mýte iba regulovaný vstup pre autá, čím sa vstup-
ná brána na  Cyklomost slobody stane bezpečnej-
šou pre chodcov aj  cyklistov. Len pre zaujímavosť: 
za  prvý štvrťrok 2022 využilo Cyklomost slobody 
takmer 48-tisíc cyklistov, čiže priemerne viac ako 
500 denne. 

Zrekonštruované ostrovčeky 
Obyvatelia Ulice Jána Poničana a Ulice Ivana Bukov-
čana sa tešia z upravených verejných priestranstiev. 
Po  výrube poškodených a  bezpečnosť ohrozujú-
cich topoľov prešli priestranstvá oboch ulíc revita-

lizáciou. V  rámci nej boli 
zrekonštruované ostrov-
čeky medzi parkovacími 
státiami. Príspevková or-
ganizácia DENOVA, ktorá 
revitalizáciu zabezpečova-
la, nahradila poškodené 
a  rozpadnuté obrubníky 
zaoblenými hranolmi, 
vhodnejšími pre parkova-
cie plochy. Okrem spomí-
naných prvkov pribudla 
vysadená vysoká okrasná 
tráva a  stromčeky s  men-
šou koreňovou sústavou. 

Rozmiestnenie 
veľkokapacitných 
kontajnerov
3. 5. – 5. 5. 2022 
križovatka Charkovská – Delená • Vápencová 

• P. Horova 1 – 5
10. 5. – 12. 5. 2022 
I. Bukovčana 12 – 14 • I. Bukovčana 13 • Bystric-
ká – pri kasárňach • Križovatka Ílová – Tehliarska
17. 5. – 19. 5. 2022 
P. Horova 20 • Š. Králika 2 • Hradištná za obcho-
dom
24. 5. – 26. 5. 2022 
J. Jonáša 13 • M. Marečka 1 – 3 • križovatka Ka-
lištná – Novoveská
31. 5. – 2. 6. 2022
J. Poničana 1 – 3 • Pieskovcová • Kosatcová

ČO NOVÉ V DEVÍNSKEJ

Uznesenia Miestneho zastupiteľstva MČ - DNV  
zo zasadnutia 27. apríla 2022

• Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Brati-
slava-Devínska Nová Ves (ďalej len „MZ MČ BA-
DNV“) zobralo na vedomie informáciu o plnení 
svojich uznesení terminovaných do  4. 4. 2022 
vrátane trvalo realizovaných uznesení z  minu-
lých rokov podľa výsledkov vykonanej kontroly. 
•  MZ MČ BA-DNV zobralo na  vedomie infor-
máciu o dôležitých rokovaniach starostu od po-
sledného zasadnutia MZ MČ BA-DNV. •  MZ MČ 
BA-DNV schválilo bezodplatné nadobudnutie 
hnuteľného majetku do  vlastníctva MČ od  Slo-
venskej republiky zastúpenej Ministerstvom 
vnútra SR v zostatkovej hodnote 39 863,60 € (cis-
ternová automobilová striekačka malá vrátane 
technickej výbavy).  •  MZ MČ BA-DNV zobralo 
na  vedomie odborné stanovisko miestneho 
kontrolóra k  Návrhu záverečného účtu MČ BA-
DNV za rok 2021 a schválilo bez výhrad závereč-
ný účet vrátane celoročného hospodárenia MČ 
v roku 2021. MZ MČ BA-DNV schválilo použitie 
prebytku bežného a kapitálového hospodárenia 
vo výške 912  284,69 € bez finančných operá-
cií na  vylúčenie zostatku poplatku za  rozvoj vo 
výške 248  870,82 €, na  vylúčenie podielu z  vý-
nosu poplatku za  rozvoj za  4.Q 2021 určeného 
pre Magistrát hlavného mesta SR Bratislava vo 
výške 189 262,72 €, na vylúčenie transferu zo ŠR 
pre ZŠ a  MŠ vo výške 75  070,00 €, na  vylúčenie 
transferu zo ŠR na sčítanie obyvateľstva vo výš-
ke 19  774,18 € a  na  vylúčenie transferu zo ŠR – 
ÚPSVAR – stravné vo výške 120 158,50 €. Výsledok 
hospodárenia po  vylúčení nevyčerpaných pro-
striedkov je 259  148,47 €, ktorý je prerozdelený 
na tvorbu rezervného fondu vo výške 25 914,84 € 
a  na  tvorbu fondu rozvoja mestskej časti vo 
výške 233  233,63 €. MZ MČ BA-DNV schválilo 
použitie zostatku finančných operácií vo výške 
65 287,47 € na tvorbu rezervného fondu vo výš-
ke 6 528,75 € a na tvorbu fondu rozvoja vo výške 
58  758,72 €, schválilo hospodárenie príspevko-
vej organizácie DENOVA za  rok 2021 s  hospo-
dárskym výsledkom po zdanení – prebytkom vo 
výške 11 730,60 € – a jeho prevod do rezervného 
fondu príspevkovej organizácie spolu vo výške 
11  730,60 €, ako aj hospodárenie príspevkovej 
organizácie ISTRA CENTRUM za  rok 2021 s hos-
podárskym výsledkom 35 760,61 € a jeho prevod 
do  rezervného fondu príspevkovej organizácie 
vo výške 35  760,61 €. •  MZ MČ BA-DNV schvá-
lilo rozpočtové opatrenia č. 1 k  schválenému 
rozpočtu MČ BA-DNV na rok 2022. • MZ MČ BA-
DNV schválilo poskytnutie dotácií z  rozpočtu 
MČ na rok 2022 v zmysle všeobecne záväzného 
nariadenia č. 5/2019 pre 17 žiadateľov v oblasti 
športu v celkovej výške 70-tisíc eur, pre 10 žiada-
teľov v oblasti kultúry v celkovej výške 25-tisíc 
eur, pre 5 žiadateľov v sociálnej oblasti v celko-
vej výške 10-tisíc eur a pre 3 žiadateľov v oblasti 
životného prostredia v  celkovej výške 5-ti-
síc eur. •  MZ MČ BA-DNV schválilo všeobecne 
záväzné nariadenie MČ č. 1/2022 o  spádových 
materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti 
MČ BA-DNV podľa osvojeného návrhu • MZ MČ 
BA-DNV schválilo zmluvu o  spolupráci pri re-
konštrukcii terasy na Ulici Milana Marečka medzi 
hlavným mestom SR Bratislavou a  MČ BA-DNV.  
• MZ MČ BA-DNV schválilo všeobecne záväzné 
nariadenie č. 2/2022, ktorým sa mení a  dopĺňa 
všeobecne záväzné nariadenie MČ BA-DNV č. 
9/2019 zo dňa 11. 12. 2019 upravujúce podmien-

ky poskytovania príspevkov sociálnej pomoci 
z  rozpočtu MČ BA-DNV v  predloženom znení. 
•  MZ MČ BA-DNV schválilo zámer odkúpenia 
parciel registra „C“ KN – parc. č. 3450, ostatná plo-
cha s výmerou 5 520 m2 a parc. č. 3451, ostatná 
plocha s výmerou 4 602 m2, zapísaných na  liste 
vlastníctva č. 4130 v k. ú. DNV, obe vo výlučnom 
vlastníctve Slovenskej republiky a  v  dočasnej 
správe Okresného úradu Bratislava, so  sídlom 
Tomášikova 46, 832  05 Bratislava, za  navrhova-
nú cenu 18,59 €/m2, t. j. po zaokrúhlení spolu pri 
výmere 10 122 m2 za kúpnu cenu 188 000,00 €. 
Kúpna zmluva podlieha schváleniu Ministerstva 
financií SR. •  MZ MČ BA-DNV schválilo prevod 
spoluvlastníckych podielov na pozemku registra 
„C“ KN parc. č. 2149/17, druh pozemku zastava-
né plochy a  nádvoria, výmera 199 m2, parc. č. 
2149/16, druh pozemku zastavané plochy a ná-
dvoria, výmera 368 m2, zapísaného na liste vlast-
níctva č. 6231, vo vlastníctve hlavného mesta 
SR Bratislavy, zvereného do  správy MČ BA-DNV 
dňa 1. 9. 1992, patriaceho k  bytom a  nebyto-
vým priestorom v obytnom dome na Ulici Pavla 
Horova 17, 19, do vlastníctva Adama Sokola, by-
tom na Ulici Pavla Horova 19, byt č. 62, 6. podl., 
spoluvlastnícky podiel na  pozemku s  veľkosťou 
6998/302655, cena pozemku 652,76 €, s tým, že 
správne poplatky za  vklad vlastníckeho práva 
znáša kupujúci. • MZ MČ BA-DNV schválilo ako 
prípad hodný osobitného zreteľa nájom časti po-
zemku registra „C” KN parc. č. 233/10 s výmerou 
61,50 m2 pre Zuzanu Kirschnerovú, bytom na Ul. 1. 
mája 35, 841 07 Bratislava, na využívanie pozem-
ku ako predzáhradky k  stavbe bytového domu 
so súp. č. 5535, ktorý je postavený na susednom 
pozemku registra „C“ KN, parc. č. 234, s výmerou 
563 m2; bytový dom a pozemok sú v podielovom 
spoluvlastníctve žiadateľky na  dobu neurčitú 
od  1. 5. 2022 za  cenu 5,30 €/m2/rok na  základe 
minimálnych sadzieb prenájmov NP a  pozem-
kov platných od 1. 4. 2022, t. j. za ročné nájomné 
v sume 325,95 €. Dôvod hodný osobitného zre-
teľa spočíva v  tom, že ide o časť pozemku, kto-
rý bezprostredne susedí s pozemkom a bytovým 
domom, ktoré sú v podielovom spoluvlastníctve 
žiadateľky. • MZ MČ BA-DNV zobralo na vedo-
mie informáciu o prevode podielu na pozemku 
v obytnom dome na Ulici Pavla Horova 18, ktorý 
je postavený na pozemku registra „C“ KN, parc. č. 
2149/21, do  vlastníctva Mgr.  Angeliky Švecovej, 
byt č. 104, 10. podl., spoluvlastnícky podiel na po-
zemku s veľkosťou 6536/341966, cena pozemku 
1,25 € s tým, že správne poplatky za vklad vlast-
níckeho práva znáša kupujúca. • MZ MČ BA-DNV 
zobralo na vedomie informáciu o stave rozpoč-
tového hospodárenia MČ BA-DNV k 31. 12. 2021. 
•  MZ MČ BA-DNV zobralo na  vedomie správu 
nezávislého audítora z overenia riadnej účtovnej 
závierky MČ BA-DNV k 31.12.2021. • MZ MČ BA-
DNV zobralo na  vedomie informatívnu správu 
o  plnení komunitného plánu MČ BA-DNV 2018 
– 2022 k 31. 12. 2021. • MZ MČ BA-DNV zobra-
lo na  vedomie správu o  kontrole dodržiavania 
rozpočtových pravidiel MČ BA-DNV za rok 2020. 
•  MZ MČ BA-DNV zobralo na  vedomie správu 
o  kontrole plnenia uznesení MZ MČ BA-DNV 
za rok 2021. 
Krátené, v plnom znení sú uznesenia zo zasadnutia 
miestneho zastupiteľstva uverejnené na webovom 
sídle mestskej časti www.devinskanovaves.sk.
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7. 5. 2022 o 13.00 h
SAMOVE HRY
Jazdecká skupina Vermes, 
tanečníci Caltilion, dobové 
tance, dobová strelnica, sokoliari 
Devín, hudobná skupina Oukey 
& HARVESTRI.
Miesto konania: pod Cyklo
mostom slobody

7. 5. 2022 o 10.00 h 
SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE 
CYKLOMOSTA VysoMarch
Divadielko, šašo a klauniáda pre 
deti, dychová hudba, vystúpenie 
speváckych súborov, prezentácia 
Bratislavského kraja a Dolného 
Rakúska. 
Miesto konania: Vysoká pri 
Morave 
Vstup: voľný

CYKLOJAZDY
Miesto a čas štartu:
• Gajary (11.00 h)
• Bory Mall (11.00 h)
• Záhorská Bystrica (11.00 h)
• Devínska NováVes, Cyklomost 

slobody (12.00 h)
• Stupava (13.00 h)
Vstup: voľný

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

8. 5. 2022 o 15.00 h
KONCERT KU DŇU MATIEK 
VYSTÚPENIE DFS 
GRBARČIETA, DFS KOBYLKA, 
FS ČRIP, HOSŤOM PODUJATIA 
SÚ DULICKÍ PASTIERI. 
Vstup: voľný
Miesto konania: veľká sála Istra 
Centra

11. 5. 2022 o 18.00 h
KONCERT KU DŇU RODINY
Verejný koncert základnej 
 umeleckej školy z Devínskej 
 Novej Vsi.
Miesto konania: veľká sála Istra 
Centra

15. 5. 2022 o 17.00 h
ZAJKO FAJKO A HADÍK VADÍK
Detská divadelná scéna, účinku
je Divadlo Kasia. 
Vstupné: 2 €
Miesto konania: veľká sála Istra 
Centra

28. 5. 2022 o 14.00 h
DEŇ DETÍ
Súťaže, skákacie atrakcie, ukáž
ky colnej a finančnej správy, 
kultúrny a športový program  
pre deti, penová šou.
Organizátori: občianske zdru
ženia a organizácie z DNV, Istra 
Centrum, MČ BADNV 
Vstup: voľný
Miesto konania: Istrijská ulica – 
areál pri ZUŠ v Devínskej Novej 
Vsi 

29. 5. 2022 o 15.00 h
VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA 
CHORVÁTSKEHO SPOLKU
Miesto konania: veľká sála Istra 
Centra

1. 6. 2022
OTVORENIE LETNEJ ČITÁRNE
Posedenie a čítanie v príjemnom 
a tichom prostredí pod holým 
nebom až do 29. 7. 2022 vždy 
v čase otvorenia miestnej kniž
nice. 
Miesto: nádvorie knižnice,  
Istrijská 6, Devínska Nová Ves

MÚZEUM COLNÍCTVA 
A FINANČNEJ SPRÁVY
Istrijská 49,  
841 07 Bratislava

Otvorené: utorok a štvrtok 
od 9.00 h do 17.00 h

7. 5. 2022 od 10.00 h do 18.00 h 
MIMORIADNE OTVORENÉ 
PRI PRÍLEŽITOSTI  
SPRÍSTUPNENIA 
CYKLOMOSTA VYSOMARCH 
VEREJNOSTI.  
14. 5. 2022 od 10.00 do 20.00 h
NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 
Prehliadka stálej expozície 
histórie a colníctva a finančnej 
správy.

MÚZEUM KULTÚRY 
CHORVÁTOV 
NA SLOVENSKU

Istrijská 68, 841 07 Bratislava 
Mail: andrej.solar@snm.sk
www.snm.sk/mkchs
Otvorené: utorok – piatok 
od 11.00 h do 17.00 h 
sobota – nedeľa  
od 12.00 h do 17.00 h
Expozície:
•  VUKOVAR, výstava doteraz 

nepublikovaných fotografií 

Petra Leginského o meste 
 Vukovar počas chorvátskej 
vojny za nezávislosť (1991 – 
1995) – do 26. mája 2022

• Stála expozícia Dejiny a kultú
ra Chorvátov na Slovensku

•  Stála expozícia Dejiny a kul
túra Chorvátov v Devínskej 
Novej Vsi

14. 5. 2022
NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 
(posledný vstup o 21:30)
12.00 h – 22.00 h  
Individuálna prehliadka výstavy 
Vukovar a stálych expozícií.
16.00 h  
Diskusia s fotografom Petrom 
Leginským o výstave Vukovar.
18.00 – 20.00 h  
Špeciálna komentovaná pre
hliadka k expozícii múzea.

TURISTICKÁ 
INFORMAČNÁ 
KANCELÁRIA 

Istrijská 49, 841 07 Bratislava
Tel. č.: 0917 164 215
Otvorené: pondelok – nedeľa 
od 10.00 h do 18.00 h
Požičovňa bicyklov 

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

centra
• Prednášky v interiéri, exkurzie 

v prírode
• Výučba po dohode s lektorkou 

Natáliou Lipovou na adrese 
ekocentrumdnv@gmail.com

FUTBALOVÝ KLUB 
LOKOMOTÍVA 
DEVÍNSKA NOVÁ 
VES 

Rozpis zápasov:
1. 5. 2022 o 17.00 h 22. kolo  
III. ligy: Lokomotíva Devínska 
Nová Ves – ŠK Vrakuňa Brati
slava
4. 5. 2022 o 17.30 h  23. kolo  
III. ligy:  FK Rača Bratislava – Lo
komotíva Devínska Nová Ves
8. 5. 2022 o 17.00 h 24. kolo  
III. ligy: Lokomotíva Devínska 
Nová Ves – FCL Kalinkovo
15. 5. 2022 o 17.00 h 25. kolo  
III. ligy: Lokomotíva Devínska 
Nová Ves – TJ Rovinka

22. 5. 2022 o 17.00 h  26. kolo 
III. ligy:  ŠK Tomášov – Lokomotí
va Devínska Nová Ves
29. 5. 2022 o 17.00 h 27. kolo  
III. ligy: Lokomotíva Devínska 
Nová Ves – MŠK Senec

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ 
ŠKOLA 
7. 5. 2022  
od 17.00 h – 20.00 h 

GALA – DYCH I. 
Hrá Istropolis Concert Band 
a FOR Bratislava. 
Miesto konania: Kamel klub 
Karlova Ves.
8. 5. 2022 od 15.00 h  – 18.00 h 
GALA – DYCH II. 
Hrá saxofónové kvarteto Saxtet 
a ďalší hostia. 
Miesto konania: Vodárenská 
záhrada, Vodárenské múzeum, 
Riviéra
30. 5. 2022 o 17.30 h 
VERNISÁŽ PRÁC ŽIAKOV 
VÝTVARNÉHO ODBORU ZUŠ 
Miesto konania: Múzeum kul
túry Chorvátov na Slovensku, 
Istrijská ul. 

14. 5. 2022 od 8.00 – 14.00 h
FARMÁRSKE TRHY
Miesto konania: parkovisko  
OD Glavica

GALÉRIA ŠROT PARK
(blízko Cyklomosta slobody)
Otvorené: pondelok – piatok  
od 14.30 h do 18.30 h
sobota – nedeľa  
od 10.00 h do 18.30 h 
28. 5. 2022 o 10.00 h
VERNISÁŽ VÝSTAVY BRAŇA 
POKORNÉHO ŠROT PARK 
CINEMA
Unikátna prehliadka postáv zo 
známych filmov vyrobených zo 
šrotu potrvá do 18. 6. 2022. 
Miesto konania: areál knižnice 
v Devínskej Novej Vsi, Istrijská 6 

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

VYBERTE SI Z PONUKY PODUJATÍ


