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Informačný 
spravodajca 

občanov  
mestskej časti
BratIslava-

-DEvÍNsKa  
NOvÁ vEs

l  OzNamujeme      l  iNfOrmujeme                                        l  ODPOrúčame      l   POmáhame
október/2021

„Naša história je veľmi unikátna. Naše hodnoty a bohatstvo si 
nechceme nechať len pre seba, chceme ich dostať do povedomia 
obyvateľov, chceme sa podeliť s tými, ktorí tu žijú a netušia, čo 
zaujímavé môžeme ponúknuť. Nikdy ma neomrzí opakovať, že 
sme v Bratislave špecifikum,“ hovorí starosta Devínskej Novej 
Vsi Dárius Krajčír.   (pokračovanie na s. 4)
 

32. festival 
chorvátskej kultúry
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Devínska Nová Ves usporiadala počas prvého 
septembrového víkendu 32. festival chorvátskej 
kultúry. Voňal jedlom, strhol folklórom, 
roztancoval návštevníkov. Napriek tomu, že 
korona poriadne zamiešala karty pri jeho 
príprave, organizátori podujatia sa ani na chvíľu 
nevzdali. Verili, vytrvali a uspeli. Najväčšou 
výhrou roka 2021 sa stala skutočnosť, že sa 
festival vôbec uskutočnil.



V  riešení je stále turbo kruhový objazd, 
predĺženie ulice Eisnerovej, Námestie 

Jána Kostru, a to v spolupráci s mestom Brati-
slava. Postúpilo sa s geologickými vrtmi, keď-
že sa počíta s vybudovaním parkovacích miest. 
Koncom roka 2021 sa začne s rekonštrukciou 
terasy Milana Marečka. Mestská časť nepôjde 
z časových a finančných dôvodov do predĺže-
nia terasy. „K terase Milana Marečka dostá-
vam od obyvateľov veľa otázok. Vnímam ich 
a chcem oznámiť, že s rekonštrukciou plánu-
jeme začať do konca tohto roka. Momentálne 
pripravujeme podmienky pre verejné obstará-
vanie na zhotoviteľa. Dáme terasu do stavu, 
aby sa stala bezpečnejšou a aby jej vzhľad bol 
na úrovni centrálnej pozície, ktorú v Devín-
skej Novej Vsi má.“  (jv)

Najbližšie  
rozvojové plány

Výmena  
v poslaneckom kresle
Dana Hlaváčová Vanková sa vracia do 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Devínska Nová Ves. Nastupuje 
ako náhradník. Mandátu poslanca sa 31. 
augusta 2021 vzdal Zoroslav Smolinský.
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Z realizovaných projektov hodnotí staros-
ta napredujúce práce na športoviskách 

(najmä v športovom areáli I. Bukovčana, po-
stupujúcu rekonštrukciu Klubu dôchodcov, 
ktoré by malo slúžiť ako zázemie aj iným 
občianskym združeniam, navyšovanie kapa-
cít materských a základných škôl v Devínskej 
Novej Vsi,  sfunkčnenie priestoru v Kine De-
vín pre potreby mestskej časti, dokončenie 
a sfunkčnenie vodnej nádrže Mlynská. Táto 
nádrž bude už od budúceho roka slúžiť aj 
na polievanie verejnej zelene, keďže obdobia 
sucha sa predlžujú. Po najťažsej fáze rekon-
štrukcie tzv. rybníka bude nasledovať reali-
zácia architektonického návrhu, ktorý vzíde 
zo súťaže vyhlásenej mestskou časťou. Porota 
bude vyberať z dvoch predložených návrhov. 
„Počas leta sme naozaj zaradili šestku, čo sa 
týka rozvojových projektov. Konečne sme 
zacítili úľavu od našich úloh spojených s tes-
tovaním a sústredili sme sa na úlohy, ktoré sú 
pre Devínsku Novú Ves dôležité.“  (jv)

Napredovanie 
projektov

l MZ MČ Ba-DNv berie na vedomie zánik posla-
neckého mandátu p. Zoroslava smolinského pod-
ľa § 25 ods. 2 písm. c) zákona sNr č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 
oznámenie starostu MČ Ba-DNv o zániku mandátu 
tohto poslanca a o nastúpení náhradníka; MZ MČ 
Ba-DNv konštatuje, že poslankyňa Mgr. Dana Hla-
váčová vanková zložila zákonom predpísaný sľub 
poslanca MZ MČ Ba-DNv v  súlade s  § 26 zákona 
sNr č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení ne-
skorších predpisov; MZ MČ Ba-DNv ju volí za člena 
Komisie legislatívy, financií, mandátovej a kontroly, 
Komisie sociálnej, bytovej zdravotnej, Komisie špor-
tu a kultúry, Komisie na ochranu verejného poriad-
ku, dopravy a parkovacej politiky; MZ MČ Ba-DNv 
odvoláva delegovaného zástupcu zriaďovateľa  
p. Zoroslava smolinského z funkcie člena rady školy 
Základnej školy Pavla Horova 16; MZ MČ Ba-DNv 
deleguje novú poslankyňu za zástupcu zriaďovateľa 
do rady školy ZŠ Pavla Horova 16; MZ MČ Ba-DNv 
odvoláva p. Zoroslava smolinského na návrh staros-

tu v súlade s § 15 ods. 2 písm. i) zákona č. 377/1990 
Zb. o  hl. meste sr Bratislave v  znení neskorších 
predpisov a  Štatútom hl. mesta sr Bratislavy čl.  
18 ods. 4 písm. i) z členstva Dr o. s. DNv ŠPOrt, spol. 
s r. o., vápencová 34, Bratislava; vymenúva poslan-
kyňu  Mgr. Beatu Janatovú na návrh starostu v súla-
de s § 15 ods. 2 písm. i) zákona č. 377/1990 Zb. o hl. 
meste sr Bratislave v  znení neskorších predpisov 
a Štatútom hl. meste sr Bratislavy čl. 18 ods. 4 písm. 
i) za člena Dr o. s. DNv ŠPOrt, spol. s  r.o., vápen-
cová 34, Bratislava; poveruje v  zmysle § 4 zákona  
č. 36/2005 Z. z. o  rodine v  znení neskorších pred-
pisov ako sobášiacu na obradoch uzavretia man-
želstva v  MČ Ba-DNv pred Matričným úradom 
MČ Ba-DNv poslankyňu Mgr. Danu Hlaváčovú 
vankovú; MZ MČ Ba-DNv poveruje doplniť zo-
znam sobášiacich na volebné obdobie 2018 – 2022 
o poslankyňu Mgr. Danu Hlaváčovú vankovú l MZ 
MČ Ba-DNv berie na vedomie informáciu o plnení 
uznesení MZ MČ Ba-DNv plniteľných do 31. 8. 2021, 
vrátane trvalo realizovaných uznesení z  minulých 

uznesenia mz mč ba-DNV zo zasadnutia 22. 9. 2021

Zľava župan Juraj Droba, Miroslava Síthová, ria-
diteľka župného odboru školstva Jana Zápalová

Veselá myseľ, hlava plná myšlienok 
na školu a veľká ochota pomáhať – to 
vystihuje miroslavu síthovú, ktorú 
ku Dňu učiteľov ocenil Bratislavský 
samosprávny kraj.  

Miroslava Síthová prevzala ku Dňu 
učiteľov ocenenie Učiteľ roka 2021, 
spolu s  ďalšími devätnástimi kole-

gami zo škôl Bratislavského  kraja. Župan Juraj 
Droba čakal na príležitosť poďakovať sa učiteľom 
osobne, preto namiesto v marci odovzdal ocene-
nia až krátko pred letnými prázdninami.
Mgr. Bc. Miroslava Síthová je profesorkou ma-
tematiky a fyziky na Strednej priemyselnej škole 
stavebnej a geodetickej v Bratislave. V minulos-
ti učila aj na ZŠ P. Horova v DNV. Kontakt so 
školstvom v Devínskej nikdy nestratila. Na MÚ 
MČ BA-DNV pôsobí na Spoločnom školskom 
úrade a čas si nájde aj na prácu tajomníčky v Ko-
misii školstva, mládeže a vzdelávania. Jej dni sú  
nabité, a preto sme sa potešili, keď časopisu DE-
VEX poskytla krátky rozhovor.
Na ocenenie Vás nominovali vlastní kolegovia 
a vybrala odborná porota. čo si na Vás Vaši ko-
legovia vážia?
Asi kreativitu, taký prehľad a ochotu pomôcť.
a majú Vás radi aj žiaci? 
Asi áno. (smiech)
ako sa to prejavuje?
Pozitívne. Teraz mám triedu, v ktorej je 29 chlap-
cov. Som ich triedna. Aj oni majú muchy, aj ja 
mám muchy. A hľadáme ten stred, kde sa stret-
neme. Fakt je ten, že keď si na začiatku stanovíte 
pravidlá, deti ich rešpektujú. Mám nejaké požia-
davky, ale rešpektujem ich osobnosti. S chalanmi 
sa dobre jedná. Vydebatujú si veci a je to pre nich 
uzavreté. Čo na srdci, to na jazyku. 
Ste pre niektorých aj takou mamou?
Dúfam, že pre všetkých. Vždy im hovorím, keď 

sa zoznamujeme v prvý deň, že idem v rovine ich 
mamy, že nech rátajú s tým, že tak, ako im mama 
šliape na krk, im budem aj ja. Že to budú mať 
také dvojité. Oni to vedia a aj akceptujú. Aj sa 
starám, aj ich kontrolujem. Hovorím: „Ste tretinu 
dňa v škole, kto iný by vám tu šliapal na krk? Nuž, 
jedine učiteľ.” (smiech) 
čo hovoríte na Vaše ocenenie?
Hreje ma to na duši, že niekto si všimol robotu, 
ktorú robím. Vnímam to pozitívne. Hoci ja by 
som dnes asi všetkým porozdávala všetky ceny, 
ak by sa dalo. V tejto dobe je to náročné. Nielen-
že v triede občas bojujete s deťmi, ale v súčasnej 
dobe bojujete hlavne s rodičmi. Podobne, ako je 
takmer každý fanúšik futbalový tréner, hokejový 
tréner, tak sa takmer každý považuje aj za učite-
ľa. Nazdávajú sa, že vedia, ako treba učiť. V tom 
je ten najväčší problém. Táto doba ešte prináša 
fakt, že rodičia v snahe uspokojiť materiálne po-
treby v rodinách nemajú toľko času na deti. Niet 
priestoru porozprávať sa, sadnúť si, venovať sa im 
tak trošku ináč. Ja to chápem. Nároky detí rastú 
a rodič chce dieťaťu dopriať. Vždy chceme deťom 
dopriať to najlepšie, ale to potom ide na úkor nie-
čoho iného. Väčšinou na úkor komunikácie rodi-
čov s deťmi. A potom, žiaľ, za všetko negatívne 
môže škola. 
 Za rozhovor ďakuje Jana Martanovičová

Ocenenie devínskonovovešťanke 
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Milí Devínskonovovešťania, 

jeseň je v plnom prúde a už aj naša mestská časť 
hýri všetkými farbami jesenného šatu. Po lete pl-
nom zábavy a oddychu sme všetci naplno nabehli 
do kolotoča pracovných a školských povinností. Je 
to tak aj u nás, v samospráve, kde dobiehame čas, 
ktorý nám vzala v uplynulom období pandémia. 
Niektoré z projektov práve finišujeme, iné pri-
chádzajú do fázy realizácie. 
Za všetky spomeniem najmä ukončenie prvej 
fázy rekonštrukcie vodnej nádrže aj s  jej na-
pustením. Práve prebieha verejná súťaž (VS) 
návrhov revitalizácie jej okolia. VS na rozšíre-
nie kapacít materských škôl v súčasnosti finišuje, 
aktuálne prebieha aj obnova priestorov a  šatní 
futbalového štadióna, začne rekonštrukcia terasy 
na Ulici Milana Marečka, kde chceme vytvoriť 
funkčný verejný priestor a práve prebieha verejné 
obstarávanie dodávateľa prác.
O všetkých týchto a mnohých ďalších aktivitách 
vás, samozrejme, naša mestská časť priebežne in-
formuje na webových stránkach, prostredníctvom 
DEVEX-u a aj cestou sociálnych médií. Naďalej 
budeme pri týchto aktivitách pravidelne organi-
zovať stretnutia so širokou verejnosťou. Na týchto 
stretnutiach dostávame veľmi podnetné návrhy, 
ako zlepšiť verejné priestory a život Devínsko-
novovešťanov, za čo by som vám chcel za našu 
samosprávu veľmi pekne poďakovať. 

S úctou Dárius Krajčír, starosta

M inulý rok pandémia  oslavám ne-
priala, a  preto Chorvátsky kultúrny 
zväz na Slovensku oslavuje tridsiat-

ku až tento rok, hoci tridsať rokov od ustanovu-
júcej schôdze v  Jarovciach uplynulo už minulý 
rok. Pätnásť rokov od svojho vzniku si pripomí-
na aj Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku 
so sídlom v Devínskej Novej Vsi, ktoré zazname-
náva a uchováva bohaté päťstoročné kultúrne de-
dičstvo Chorvátov na Slovensku. 
Múzeum a zväz veľmi úzko spolupracujú. Od 
roku 2015 pripravili každoročne jednu výsta-
vu. Aj tento rok, na úvod 32. ročníka festiva-
lu chorvátskej kultúry, sa  uskutočnilo sláv-
nostné otvorenie výstavy 30. výročie založenia 
Chorvátskeho kultúrneho zväzu na Slovensku. 
Návštevník nájde na jednotlivých paneloch in-
formácie o tom, kto sú Chorváti na Slovensku 

a ako sú organizovaní. „Výstava je prioritne pre-
zentáciou toho, čo dokázal Chorvátsky kultúr-
ny zväz na Slovensku za tých 30 rokov od svoj-
ho vzniku po nežnej revolúcii, keď sa menšiny 
mohli prihlásiť k  tomu, že existujú,“ vysvetľu-
je riaditeľ Múzea kultúry Chorvátov na Sloven-
sku Andrej Solár. 
Súčasťou zdokumentovanej histórie, ktorú si 
môže návštevník pozrieť do konca októbra 2021, 
sú aj osobnosti a udalosti z Devínskej Novej Vsi. 
„Chorvátska menšina v Devínskej Novej Vsi je 
veľmi aktívna,” zdôraznil predseda Chorvátske-
ho kultúrneho zväzu na Slovensku Radovan Jan-
kovič a dodal, že stačí sa pozrieť na dlhoročnú re-
alizáciu festivalov chorvátskej kultúry, na bohatú 
publikačnú činnosť v chorvátskom jazyku alebo 
na činnosť folklórnych súborov. Podujatia prvého 
septembrového víkendu nielen v Devínskej No-
vej Vsi, ale aj Jarovciach, sú nádejou aj do budúc-
nosti. Predsedu zväzu presvedčili, že folklórne sú-
bory sa tešia veľkej priazni publika.   
 Jana Martanovičová

Oslavy chorvátov
MúzeuM Chorvátskej kultúry 
a Chorvátsky kultúrny zväz si pripo-
mínajú významné výročia.

rokov, podľa výsledkov vykonanej kontroly l MZ MČ 
Ba-DNv berie na vedomie informáciu o dôležitých 
rokovaniach starostu od posledného zasadnutia MZ 
MČ Ba-DNv l MZ MČ Ba-DNv berie na vedomie in-
formáciu o prehľade plnenia rozpočtu MČ Ba-DNv 
za 1. polrok 2021l MZ MČ Ba-DNv schvaľuje roz-
počtové opatrenia č. 3 k schválenému rozpočtu MČ 
Ba-DNv na rok 2021 zvýšením príjmov a  zároveň 
zvýšením výdavkov na položkách podľa predlože-
ného materiálu l MZ MČ Ba-DNv schvaľuje pozme-
ňujúci návrh poslancov a poslankýň Mgr. r. tešoviča,  
Mgr. v. veslárovej, Mgr. l. Hlaváčovej a P. Kolegu tak, že  
v  návrhu bodu rokovania č. 8 v odseku a vo variante 
2 budú vypustené dni: 1. máj, 8. máj a 1. september 
a na koniec textu sa dopĺňajú slová: v § 2 uvedené-
ho vZN budú vložené dni veľkonočná sobota, veľko-
nočná nedeľa a 17. november l MZ MČ Ba-DNv sú-
hlasí s pripomienkami k návrhom vZN hl. mesta sr 
Bratislavy o zákaze prevádzkovania hazardných hier 
na území hl. mesta sr Bratislavy počas dní ustanove-
ných týmto vZN č. .../2021 z ...... 2021 s tým, že budú 
vypustené dni: 1. máj, 8. máj a 1. september a na ko-
niec textu sa dopĺňajú slová: v § 2 uvedeného vZN 

budú vložené dni veľkonočná sobota, veľkonočná 
nedeľa a 17. november; zároveň žiada starostu MČ 
Ba-DNv doručiť UMZ týkajúceho sa stanoviska k ná-
vrhu vZN hl. mesta sr Bratislavy o zákaze prevádz-
kovania hazardných hier na území hl. mesta sr Bra-
tislavy počas dní ustanovených týmto vZN č. .../2021 
z ...... 2021 v lehote do 24. 9. 2021 l MZ MČ Ba-DNv 
schvaľuje trvalé upustenie od vymáhania pohľadá-
vok MČ Ba-DNv, vrátane príslušenstva, podľa pred-
loženého návrhu a  ich odpis z  účtovnej evidencie  
l MZ MČ Ba-DNv schvaľuje odmeny členom komi-
sií – neposlancom za I. polrok 2021 podľa predlože-
ného návrhu l MZ MČ Ba-DNv berie na vedomie 
vzdanie sa členstva v Komisii výstavby a životného 
prostredia p. Michala Gašparíka a  volí za jej člena 
poslanca Petra Kolegu l MZ MČ Ba-DNv schvaľuje  
ako prípad  hodný osobitného zreteľa  podľa § 9a 
ods. 9 písm. c) zákona sNr č. 138/1991 Zb. o majet-
ku obcí v znení neskorších predpisov prenájom častí 
poľnohospodárskych pozemkov nachádzajúcich sa 
v okrese Bratislava Iv, obci  Bratislava, MČ DNv, k. ú. 
DNv podľa predloženého návrhu l MZ MČ Ba-DNv 
schvaľuje z  dôvodu hodného osobitného zreteľa 

(zjednodušenie správy tohto vozidla v  súvislosti 
s údržbou a hospodárením) darovanie záhradného 
traktora solo by al-KO t23-125,6 HD v2 žatec 105 
s kosiacim zariadením a príslušenstvom organizácii 
DNv ŠPOrt, spol. s  r. o. vápencová 34, Bratislava. 
v prípade, že darovacia zmluva nebude podpísaná 
do 30 dní od schválenia uznesenia MČ Ba-DNv, toto 
uznesenia stráca platnosť l MZ MČ Ba-DNv berie na 
vedomie informáciu o stave rozpočtového hospo-
dárenia MČ Ba-DNv k 30. 6. 2021 l MZ MČ Ba-DNv 
berie na vedomie predbežný harmonogram zdigita-
lizovania zväzkov DEvEX-u vydaných do roku 2008  
l MZ MČ Ba-DNv berie na vedomie správu z kontro-
ly stavu a vývoja dlhu MČ Ba-DNv za 1. polrok 2021 
l MZ MČ Ba-DNv berie na vedomie správu z kontro-
ly vybraných výdavkov za rok 2020 l MZ MČ Ba-DNv 
schvaľuje  miestnemu kontrolórovi MČ Ba-DNv Mgr. 
vlastimírovi Fekiačovi odmenu za 1. polrok 2021 vo 
výške 30 % z jeho určeného mesačného platu za ob-
dobie, za ktoré sa odmena poskytuje. 

(Krátené znenie UMZ MČ BA-DNV, 
plné znenie na webovej stránke)

Chorvátska menšina v DNV je veľmi aktívna, zdôraznil predseda Chorvátskeho kultúrneho zvä-
zu na Slovensku Radovan Jankovič v spoločnosti starostu Dáriusa Krajčíra a riaditeľa Múzea 
kultúry Chorvátov na Slovensku Andreja Solára
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(Dokončenie zo s 1)
Devínska Nová Ves má chorvátske 
korene. Žije v  nej najpočetnejšia 
menšina Chorvátov na Slovensku. 
Chorváti prišli na územie Devín-
skej Novej Vsi v polovici 16. storo-
čia, keď utekali pred Turkami. Bolo 
to v období, keď na Balkáne expan-
dovala Osmanská ríša. Odvtedy tu 
potomkovia Chorvátov udržiavajú 
jazyk a zvyky svojich predkov. 

Najnáročnejší festival
32. festival sa rodil vo veľkej neisto-
te, čo sa týka jeho organizácie, bol 
zo všetkých ročníkov najnáročnejší. 
Predsedníčka Chorvátskeho kul-
túrneho spolku Jozefína Daničová 
netušila, čo prinesie nasledujúci deň. 
„Najskôr odriekli účasť zahraničné 
súbory z Rakúska. Dva, tri dni pred 
festivalom aj Chorváti. Viete si to 
predstaviť, keď postavíte program 
na veľkých súboroch, a  to nielen 
kultúrny, ale aj sprievod ulicami 

a  gastronómiu? Nakoniec to do-
padlo výborne. Dovolím si tvrdiť, že 
nad moje očakávanie.”  

hlad po stretnutiach
Nakoniec bol program 32. festivalu 
chorvátskej kultúry pre pandemic-
ké opatrenia chudobnejší len o vy-
stúpenia niektorých zahraničných 
folklórnych súborov. Inak z  jeho 
tradičnej ponuky nechýbalo nič. 
Slávnostný začiatok festivalu sa ko-
nal ako každý rok v Múzeu kultúry 
Chorvátov na Slovensku v Devín-
skej Novej Vsi. Chorvátsky kultúr-
ny zväz na Slovensku si otvorením 
výstavy pripomenul 30 rokov svojej 
existencie. 
V Kostole Ducha Svätého celebro-
val omšu v  chorvátskom jazyku 
správca farnosti v Devínskej Novej 
Vsi. „Chudoba má mnoho podôb. 
Nejde len o  nedostatok peňazí. 
Môžeme skončiť chudobní aj na 

spoločnosť, priateľov, na ľudí oko-
lo nás. Preto sa stretávajme, žime 
v  spoločenstve, získavajme priate-
ľov,” pozýval na festivalové poduja-
tia farár Andrej Kalamen. 
Aj tento rok prešiel ulicami De-
vínskej Novej Vsi festivalový sprie-
vod. Do krojov, ktoré sú už rodin-
ným pokladom, sa obliekli aj vnuci 
a pravnuci Anežky Habudovej. Na 
32. festivale vystúpili domáce sú-
bory Rosica, Klapa Ravnica, Klapa 
Rožica a Grbarčieta.  „Deti sa ne-
vedeli dočkať, že  budú opäť na pó-
diu,” prezradila Nikoleta Griezlová 
Krajčírová, zakladateľka a umelecká 
vedúca medzinárodne uznávaného 
detského súboru Grbarčieta. Prišiel 
aj súbor Chorvatanka z  Chorvát-
skeho Grobu. Podujatie moderovala 
Mária Hanny, ktorá každý rok od-
vedie veľký kus práce pri príprave 
dramaturgie festivalu. 
Na tradičnom sprievodnom gastro-
nomickom podujatí sa dobre bavili 
všetci obyvatelia Devínskej Novej 
Vsi. Prišli a účinkovali aj manželia 
Gregorovci. Kto ich nepozná osob-
ne, len ťažko uhádne, či sa v Devín-
skej Novej Vsi narodili. „Do De-
vínskej sme sa presťahovali pred 32 
rokmi. My sme ani netušili, že sú tu 
Chorváti, veď v minulosti sa o tom 
ani nehovorilo. Začala som tu učiť 
na základnej škole a tak prišli prvé 
kontakty,” povedala Eva Gregorová 
o ich začiatkoch v Devínskej Novej 
Vsi. Dnes sú obaja manželia spolu-

organizátormi festivalu a na podu-
jatiach aj účinkujú. „S Evičkou sme 
nesmierne šťastní, že nás chorvátska 
komunita prijala medzi seba. Je to 
vynikajúce, krásne,” doplnil Oto 
Gregor, umelecký vedúci súborov 
Rosica, Klapa Ravnica a Klapa Ro-
žica. Oba festivalové dni sa skončili 
vďaka chorvátskej kapele Panorama 
výbornou zábavou. 

Podpora a vzájomnosť
Predsedníčka Chorvátskeho kul-
túrneho spolku Jozefína Daničová 
ocenila skutočnosť, že festival sa 
roky teší podpore mestskej časti 
Bratislava-Devínska Nová Ves bez 
ohľadu na to, ktorý starosta v De-
vínskej Novej Vsi pôsobí. Festival 
prichádza podporiť každý rok rad 
významných hostí, medzi ktorými 
nikdy nechýba predseda Chorvát-
skeho kultúrneho zväzu na Sloven-
sku Radovan Jankovič, zástupcovia 
Chorvátskej republiky na Sloven-
sku a  tiež predstavitelia spriatele-
ných obcí. „Priateľstvo medzi De-
vínskou Novou Vsou a  Svetim 
Ilijom trvá dlhé roky. Je jedno, kto 
je, alebo bude starostom. Pretrvá, 
aj keď my tu nebudeme,“ vyhlásili 
zhodne starostovia Marin Bosilj 
a Dárius Krajčír. 
32. festival chorvátskej kultúry pri-
pomenul tradície, pohladil dušu 
a  uspokojil hlad nielen po jedle, 
kultúre a zábave, ale po dlhom čase 
odriekania aj hlad po stretnutiach 
a spoločnosti.  Jana Martanovičová

Rosica s umeleckým vedúcim Otom Gregorom

Na festivalový sprievod čakalo pohostenie

Devínskonovoveské kroje z truhlice babky  
Agnesy Habudovej

32. festival chorvátskej kultúry
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V sobotu 4. septembra 2021 sa konala kaž-
doročná hasičská súťaž, ktorá má už dlho-
ročnú tradíciu. Uskutočnila sa Na Hriadkach 
na trávnatej ploche pri ceste. Programom 
nabitá súťaž pozostávala z  dvoch disciplín: 
Hasičská súťaž o  pohár starostu a  Memo-
riál Jána Rótha St. od hydrantu. Hlavným 
rozhodcom bol Jozef Dzurilla, hasič s  viac 
ako 58-ročnými skúsenosťami. Tento ročník 
mohol byť označený ako medzinárodný, lebo 
medzi sebou súťažili hasičské družstvá nielen 
zo Slovenska, ale aj z  Chorvátska, z  part-
nerskej obce Sv. Ilja. Medzi jednotlivými 
súťažnými disciplínami pre dospelých sa vo 
svojej exhibícii predstavili aj detské hasičské 
zbory, ktoré predviedli svoj útok. „Cvičíme 
stabilizovanú polohu, prvú pomoc a nieke-
dy si nacvičujeme rozťahovanie hadíc, beh 
s  hadicami,“ popisujú svoj hasičský krúžok 
deti z DHZ DNV. Silná hasičská komunita 
prišla podporiť nielen deti v ich snažení, ale 
aj devínskonovoveský tím hasičov.  (red)

hasiči 
súťažili

Pripravené družstvá dobrovoľných hasičov

Starosta otvoril slávnosť dobrovoľ-
ných hasičov príhovorom

A ide sa súťažiť. Bude si to vyžadovať veľa zručnosti a fyzic-
kej námahy...

Vynikajúca nálada strhla stovky ľudí do tancaHral Otto Kollmann Digband

Priestor na zábavu pre najmenších obdivovateľov hasičov Ocenenia pre najšikovnejších

repete s Oldies párty 

Pre veľký úspech letnej Oldies 
párty sa rozhodla mestská časť 

Bratislava-Devínska Nová Ves 
zorganizovať ju opäť 14. septem-
bra 2021. Vystupoval, hral a  ta-
nečníkov zabával Otto Kollmann 

Digband. Atmosféra na možno 
poslednej Oldies párty v  roku 
2021 bola taká dobrá, že prekona-
la všetky letné akcie svojou účas-
ťou a zábavou, ktorá strhla stovky 
ľudí do tanca. Veľa ľudí sa vrátilo 

po lete z dovoleniek, čo sa ukázalo 
na veľkej návštevnosti. Devínsko-
novovešťania sa nechali strhnúť na 
parket pri známych slovenských 
a zahraničných oldies hitoch. Če-
rešničkou na torte bola mašin- 

ka, ktorú vytvorili tancujúci pri 
známom hite od Michala Davida. 
Jednoznačne sa táto Oldies párty 
zapísala do dejín Devínskej Novej 
Vsi ako jedna z  najvydarenejších. 
#miestokdetozije #nonstop  (jv)
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ŽiaCi zo škôl 
v mestečku alexandra 
v Južnej afrike poslali do 
sveta 500 sovích masiek. 
Päť z nich sa nachádza aj 
u nás v ekocentre. 

Alexandra je časť metropo-
litnej oblasti Johannesburg 

a  patrí k  najchudobnejším čas-
tiam Južnej Afriky. Sovy (predo-
všetkým plamienky) tam hniez-
dia priamo v ľudských obydliach, 
kde majú dostatok potravy v po-
dobe hlodavcov. V  tejto oblasti 
je veľmi rozšírená čierna mágia 
a povery o tom, že sovy prinášajú 
nešťastie a sú predzvesťou niečo-
ho zlého. Vďaka tímu EcoSolu-
tions Urban Ecology a organizácii 
BirdLife South Africa sa deti na 
školách už odmalička učia o tom, 
že sovy sú užitočné tvory a že sa 
ich nemusia báť. Naopak: tre-

ba ich chrániť. Súčasťou výučby 
o ochrane sov sú aj rôzne work- 
shopy, kde prebiehajú okrem 
iného aj výtvarné dielne. Jedným 
z  výsledkov týchto workshopov 
sú aj maľované sovie masky.
 Mgr. Natália Lipová, PhD., 
 ekolektorka

Soví pozdrav z južnej afriky

Viacerí z  vás si možno všim- 
li čierne obruče, ktoré bo-

li osadené pozdĺž Eisnerovej a Is-
trijskej ulice. Ide o  výsledok spo-
lupráce hlavného mesta Bratislava 
a mestskej časti Bratislava-Devín-
ska Nová Ves. Cyklostojany boli 
umiestnené na miestach, kde je ob-

čianska vybavenosť a kde je pred-
poklad, že by lokálny cyklista vy-
hľadával bezpečný stojan pre svoj 
bicykel. „Tieto hlavné ulice De-
vínskej máme dobre monitorované 
kamerovým systémom dohľado-
vého centra, a preto verím, že ich 
budú obyvatelia využívať. Do kon-

ca roka očakávame doplnenie sto-
janov aj pri materských a základ-
ných školách. Je v našom záujme, 
aby sa obyvatelia presúvali v rám-
ci Devínskej Novej Vsi na dvoch 
kolesách,“ vysvetľuje Dárius Kraj-
čír, starosta MČ.  
 (jv)

v devínskej no-

vej vsi pribudli 

cyklostojany

v devínskej novej vsi pribudli  cyklostojany

15. ročník 
výšľapu
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Stopy sú umeleckým výtvorom 
detí a lektorky ekocentra Na-

tálie Lipovej. Sú umelecky zná-
zornené a budú vzácnou pomôc-
kou pri rôznych aktivitách, hrách 
a vzdelávacích prednáškach eko-
centra. Tento školský rok je no-
vinkou to, že ekocentrum ponú-
ka vzdelávacie programy už aj pre 
materské a základné školy mimo 
Devínskej Novej Vsi, ktoré o  to 
prejavia záujem. 
Vzdelávacie programy sú zame-
rané predovšetkým na výchovu 
detí v oblasti ekológie a ochrany 
prírody, ale nechýbajú ani pred-

nášky o  systematických skupi-
nách živočíchov, ktoré sú vhod-
né na rozšírenie hodín biológie. 
Exkurzie s odborným výkladom 
prebiehajú na Devínskej Kobyle 
alebo na území nivy rieky Mora-
vy. Po dohode je možná aj pred-
náška priamo v  základnej alebo 
v materskej škole. 
Rozšírenie osvety aj mimo úze-
mie a  dosah škôl v  Devínskej 
Novej Vsi je dôležitým príno-
som pre všetky školy, ktoré sa 
do vzdelávania rozhodnú zapojiť 
svojich žiakov.   
 (nat)

Stopy rozmanitých druhov živočíchov

Na NáDVorí ekocentra pribudli stopy rozmanitých 
druhov živočíchov, ktoré budú slúžiť na edukač-
né aktivity s deťmi, ktoré ekocentrum – Turistická 
informačná kancelária Bratislava-Devínska Nová Ves 
organizuje pre deti materských a základných škôl.

novinka na nádvorí 
ekocentra

Pri zastávke Š. Králika (Eisnerova ul.)
Pri Samoške (Eisnerova ul.)

Pri VÚB banke (Eisnerova ul.)

Pri lekárni (Istrijská ul.)Pri F-centre (Istrijská ul.)
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Svätý Otec prešiel na papamobile pomedzi sektory, aby pozdravil veriacich

Starosta Dárius Krajčír privítal 
prvých mimobratislavských 

žiakov v ekocentre, ktoré mestská 
časť Bratislava-Devínska Nová 
Ves vybudovala aj vďaka finanč-
ným prostriedkom z  Európskej 
únie. 
Žiaci absolvovali exkurziu na 
Cyklomost slobody, odkiaľ si užili 
výborný výhľad na široké okolie. 
S  ekolektorkou Natáliou Lipo-
vou sa porozprávali o  lužnom 
lese a  jeho typickom obyvateľovi 
bobrovi európskom (Castor fiber), 
ktorý je dokonale prispôsobený 
životu vo vode. Žiaci sa napríklad 
dozvedeli, že bobor nikdy nepre-
mokne až na kožu. Môže za to 
jeho veľmi hustá srsť. Tá je naj-
hustejšia na bruchu, kde vyrastá 
až 23  000 korienkov na 1 cm2 

kože. Nasledovala prechádzka 
popri rieke Morave, kde boli žiaci 

zaujatí zaujímavosťami zo života 
komárov, ktoré sú dôležitou sú-
časťou funkčného ekosystému 
v lužnom lese. Na záver navštívili 
enviroučebňu na okraji NPR De-
vínska Kobyla v lokalite Na Skale, 
kde bol hlavnou témou výkladu 
život hmyzu. Ďalším prednášajú-
cim bol projektový manažér Bra-
tislavského regionálneho ochra-
nárskeho združenia (BROZ) 
Andrej Devečka, ktorý žiakom 
porozprával o  projekte Ochrana 
a obnova území NATURA 2000 
v cezhraničnom regióne Bratisla-
vy. Na Devínskej Kobyle sa opäť 
pasú kozy a  ovce, vďaka čomu 
táto cenná lokalita znovu získava 
stepný charakter. Žiaci odchádzali 
z  exkurzie obohatení o  zaujíma-
vé informácie, ktoré jednoznačne 
vyzneli zaujímavejšie v teréne ako 
teória z učebnice biológie.   (nat)

Pápež františek na Slovensku
za SvätýM Otcom Františkom putovali do Šaštína 
osláviť sviatok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky 
Slovenska, tisícky pútnikov. Boli medzi nimi aj pútnici 
z Devínskej Novej vsi.

Nanovo rozbehnutá  
výučba v ekocentre 
Prvý septembrový týždeň ekocentrum 
– turistické informačné centrum Ba-
DNv (ekocentrum) opäť rozbehlo 
výučbu. úplne prví ho navštívili žiaci 
z gymnázií Skalica a Senica.

Jozef a  Rafael išli so svojimi 
dcérami Terezkou a  Hankou. 
Rafael najskôr váhal, ale potom 

si povedal, že takú vzácnu návšte-
vu si treba uctiť. „Atmosféra bola 
fantastická a kázeň povzbudzujúca. 
Asi by som mal byť taký ako pút-
nik na ceste. Vyjsť zo seba, trošku 
zmeniť pohľad na to, ako žijem, 
a byť viac osožný pre druhých,” vy-
znal sa z pocitov Rafael. Silný záži-
tok si odniesol aj Jozef. „Bolo toho 
veľa. Hlboké myšlienky. Chcem to 
spracovať, porozmýšľať a uviesť do 
svojho života.” 
Do Šaštína sa vybrala aj Terezka 
Lenczová, pripravená „znášať ne-
pohodu vzácnej púte v radostnom 
očakávaní.” To ešte netušila, že 
bude kráčať dva kilometre poľom, 
lebo vlak, ktorým cestovala, sa po-
kazil. „Okolie baziliky v  Šaštíne 
bolo upravené úžasným spôsobom, 
plné usmievavých dobrovoľníkov,” 
opísala svoje prvé dojmy Terezka. 
„Vedeli sme, že v bazilike sa Svätý 
Otec modlí s  biskupmi. Bolo to 
nabité modlitbou, aj to pole, aj ten 
chrám. Keď potom pápež v papa-
mobile párkrát prešiel poľom, cítila 
som jeho úprimnú radosť. Tešil sa, 
že sa s nami vidí.” 
Terézia Lenczová, autorka niekoľ-
kých knižných publikácií a  členka 
Rady pre ekumenizmus Bratislav-
skej arcidiecézy, oceňuje, že pápež 
František vyslovuje posolstvá adres-
ne a v pokoji. „On nemá prednáša-
teľský pátos, jeho prejav je od srdca 
k srdcu. Jeho štýl nie je kazateľský. 
Posolstvá vyslovil s  bratským za-

angažovaním, s poznaním toho, čo 
tu prežívame. Kráčajte s Máriou za 
Ježišom, zostaňte na ceste, nebuď-
te pohodlní. Buďte otvorení svetu. 
Slovensko, ukazuj krásu evanjelia, 
žite tu bratský život, toto je vaše 
prorocké poslanie. Buďte tu pre 
druhých, ktorí trpia,“ interpretovala 
pani Lenczová pápežove posolstvá 
k prečítaným biblickým textom. 
V Šaštíne nechýbal ani správca far-
nosti Devínskej Novej Vsi Andrej 
Kalamen. „Svätý Otec nepovedal, 
čo máme robiť. Povedal, akí máme 
byť. Pozval nás k tvorivosti. A to je 
veľká výzva: vnášať to do konkrét-
neho života v našej farnosti, v celej 
Devínskej. Mnohí si myslia, že som 
tu len pre tých, čo chodia do kos-
tola, ale keď som farár v Devínskej, 
tak som farárom pre všetkých. Dať 
chuť do života, ako tá soľ, myslieť 
na hodnoty, vymyslieť nový slovník. 
Ako Cyril a Metod, keď prišli, tak 
vymysleli úplne nové písmo, aby ľu-
dia pochopili. Tak aj to je možno tá 
tvorivosť. Vymyslieť slová, ktorým 
ľudia porozumejú. Hľadajme spô-
sob, ako tvoriť, ako robiť, ako roz-
právať, aby nám rozumeli nielen ľu-
dia v kostole, ale aby nám rozumeli 
aj ľudia mimo kostola. Myslím si, 
že mnohým z nás kňazov nerozu-
mejú ľudia ani v kostole, nieto ešte 
mimo kostola,” ukončil svoje úvahy 
Andrej Kalamen. 
Svätou omšou v  Šaštíne 15. sep-
tembra 2021 zavŕšil pápež Fran-
tišek svoju štvordňovú návštevu 
Slovenska. 
 Jana Martanovičová

10/2021                                                                  z DiaNia Obce 7

Fo
to

: J
M

Fo
to

: J
V

rekonštrukcia športového ihriska 
na Zš i. Bukovčana sľubne napre-
duje.
V rámci prebiehajúcej modernizácie 
ihriska, ktoré bude slúžiť školákom 
aj verejnosti, už prebehla obnova a 
dobudovanie oplotenia a vstupných 
bránok. V ďalšej fáze, pri priazni-
vom počasí, je naplánovaná obnova 
asfaltovej plochy ihriska a následne 

bude možná pokládka plastového 
povrchu, osadenie nových lavičiek 
a herných prvkov - nových basket-
balových košov a bránok. Mestskej 
časti Bratislava-devínska nová 
ves sa podarilo získať dotáciu vo 
výške 45 tis. € od hlavného mesta 
sr Bratislavy na rekonštrukciu 
tohto športoviska.
 (Barbara Langsfeldová)

Budujeme športoviská
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PhDr. Jozef Klačka je historik a archivár, za-
kladateľ a dlhoročný riaditeľ Ústredného ar-
chívu Slovenskej akadémie vied, najväčší od-
borník na dejiny západnej časti Bratislavy so 
zameraním na Devínsku Novú Ves. Je spolu-
autorom štyroch monografií, autorom stovky 
odborných štúdií, viacerých popularizačných 
článkov, posudkov a  recenzií, ale i  autorom 
Registratúrneho poriadku a  plánu platné-
ho pre všetky pracoviská SAV. Doktor Klač-
ka je osobnosť, ktorá má mimoriadne zásluhy 
na vybudovaní systému archívnictva v  SAV. 

S doktorom Klačkom sa zhovárala Jana Mar-
tanovičová. 
Pán doktor Klačka, aký význam má z  hľa-
diska dokumentovania histórie organizo-
vanie podujatí ako je Deň obce? Píšu aj ta-
kéto podujatia históriu?
Áno, určite majú význam. Históriu síce ne-
píšu, ale zapadajú do histórie bez toho, aby to 
mali v podtexte, že to chcú, aby sa to zvečni-
lo. To donáša naozaj rozšírenie pohľadov na 
život v tom teritóriu, v ktorom sa to deje. Tá 
obec je vlastne stelesnením rodiny, všetkých 

obyvateľov, ktorí tam bývajú a tých, ktorí ma-
jú nejaký vzťah k tomu územiu. Vytvárajú si 
ho,  dotvárajú, obohacujú. Na to je Deň ob-
ce veľmi vhodný.  
Pred dvoma rokmi ste boli na oslavách 
Dňa obce ocenený Devínskonovoveskou 
holubicou. ako sa pozeráte na oceňovanie 
osobností? majú ocenenia význam len pre 
ocenených?
Podľa mňa je pre každého, kto je vybratý pri 
nejakej príležitosti a  dokonca ocenený, pre 
každého je to príjemná vec. Každý z  nás je 

„človek vie, čo hľadá, ale netuší,  
čo nájde. to je osud historika.“
 phdr. Jozef klačka

9. a 10. októbra 2021 sa v bratislavskej mestskej časti Devínska Nová Ves 
uskutočnia oslavy Dňa obce pri príležitosti 570. výročia prvej písomnej 

zmienky o Devínskej Novej Vsi. Prvú písomnú zmienku o Devínskej Novej 
Vsi našiel v archíve mesta bratislavy PhDr. jozef Klačka, osobnosť  

celoslovenského významu, rodák z Devínskej Novej Vsi.

Fo
to

: Ľ
ub

om
íra

 Pe
tro

vá



10/2021                                                              rOzhOVOr 9

rád, keď si ho ktosi všimne. To všimné ne-
musí byť vždy také, že musí dominovať v tej 
spoločnosti. Ocenenia bývajú veľa razy vyjad-
rením toho, čo si vlastne spoluobčania bež-
ne nevšímajú. Dovtípia sa, že tu máme vyni-
kajúceho športovca, máme tu vynikajúceho 
maliara, máme tu vynikajúceho vedca. Upo-
zorní to ľudí na túto skutočnosť. Myslím si, 
že to nikomu neuberá ani z tých, ktorí nie sú 
ocenení, len ich to upozorňuje, že ja nie som 
pupkom sveta, ale že je možné, že okolo seba 
mám množstvo dobrých, vynikajúcich, kvalit-
ných ľudí, ktorí sú ochotní sa obetovať alebo 
predstaviť svoj prídel alebo podiel na vylepšo-
vaní života.
Kedy vlastne začnú historikov a  archivá-
rov zaujímať udalosti, ktoré sa dejú dnes? 
O koľko rokov?
Existuje tzv. „Zeitgeschichte“, teda súčasná his-
tória, a  tam máte už všetko zahrnuté. Ja si 
myslím, že pre históriu začína prvý moment 
vtedy, keď sa rozhoduje o tom, aké písomnosti 
sa zachovajú a aké sa zoskartujú. Tam prichá-
dza k prvému výberu toho, čo historici mô-
žu považovať za osvetlenie situácie, v ktorej sa 
v tom čase nachádzala príslušná obec. To zna-
mená, že začínajú hovoriť do toho spisovne, 
podateľne a  tí, ktorí rozhodujú o  tom, čo sa 
nechá a čo nie. V súčasnosti je to odbor archí-
vov a  registratúr ministerstva vnútra. Odsú-
hlasujú to, čo je možné zničiť, čo má priebež-
nú hodnotu a  nepredstavuje niečo, čo môže 
charakterizovať alebo aspoň čiastočne dopĺ-
ňať pohľad na dobu, v  ktorej tie písomnosti 
vznikli. Potom neskôr sú to už ľudia, ktorí sa 
venujú výskumu príslušnej problematiky. Sú 
to buď sociológovia, psychológovia alebo his-
torici, národopisci a podobní špecialisti. Ľu-
dia, ktorí už nerozhodujú o tom, čo sa zacho-
vá a  čo nie, ale ľudia, ktorí využívajú to, čo 
niekto posúdil, že je treba opatrovať. 
Koľko dokumentov sa takto odkladá? Nie je 
ich príliš veľa?
Otázka znie asi tak, že aký je pomer toho, čo 
vzniká, a toho, čo predstavuje nejakú hodno-
tu. Je to približne necelých 40 % z celkového 
množstva dokumentov, ktoré sa v bežnom ži-
vote vytvárajú. 60 % sa teda považuje za do-
kumentáciu pre bežný život a nepoukazuje na 
niečo, čo je v živote dôležité. 
O Vás je známe, že ste človekom, ktorý vie 
všetko o  Devínskej Novej Vsi („chrobák 
Truhlík,“ podotkne a zasmeje sa jozef Klač-
ka – pozn. red.), ktorý sa zameral na zá-
padný región bratislavy. mali ste možnosť 
vybrať si toto územie alebo to zariadila ná-
hoda?
K Devínskej som sa dostal tak, že tesne pred 
rokom 1980 ma oslovila pani docentka Da-
rina Lehotská, ktorá pôvodne bola archivár-
kou mesta Bratislavy. Keď som končil vyso-
kú školu, tak ona nastúpila na subkatedru 
archívnictva pri katedre československých 

dejín. Pani docentka Lehotská vytvorila tím, 
ktorý spracoval knihu Bratislav a vyšla v ro-
ku 1980. Tento tím zorganizovala tak, že 
mne pripadlo záhorie Bratislavy. Teda La-
mač, Dúbravka, Devínska Nová Ves, Záhor-
ská Bystrica. 
V rámci tejto skupiny asi ešte neuzrela svet-
lo sveta prvá zmienka o  Devínskej Novej 
Vsi?
Nie. To trvalo dlho, dlho, dlho. V archíve som 
sa naučil, že je treba veľa dokumentov čítať na 
to, aby človek nahlas vyslovil nejaké stanovis-
ko. Uvedomil som si, že Devínska Nová Ves je 
moja rodná dedina a ja mám voči nej dlh, kto-
rý by mal vyriešiť dva problémy. Kedy tá de-
dina a prečo vznikla, a druhý problém, kedy, 
odkiaľ prišli Chorváti do tejto dediny. Kvali-
fikáciu na to som mal, čítať listiny som vedel 
a ako som povedal, v archíve som vedel pra-
covať. Sú počiatky riešenia dvoch zásadných 
problémov, ktoré dovtedy neboli vyriešené. 
V staršej literatúre sa hovorilo, že všetky loka-
lity, ktoré majú v názve Nová Ves alebo No-
vá dedina, nie sú staršie ako zo 14. storočia. 
A tak som hľadal dokumenty, ktoré by zasadi-
li túto moju rodnú obec do14. storočia. Nena-
šiel som, do dnešného dňa som nič nenašiel.
Hľadal som potom mladšie dôkazy. Opäť som 
v literatúre našiel zmienku o Novej Vsi spoje-
nú s rokom 1435. Áno, je to skutočne zmien-
ka o  Novej Vsi, lenže o  Novej Vsi, ktorá je 
medzi Zavarom a Majcichovom. Ukázalo sa, 
že ide o dedinu, ktorá zanikla, neexistuje, sta-
la sa súčasťou inej dediny, že je to dedina, kto-
rá nemá s Devínskou Novou Vsou nič spo-
ločné. Tak som hľadal ďalšie listiny a objavila 
sa listina z  roku 1451.  Vtedajší gubernátor 
bol Ján Huňady, ktorý bojoval proti Turkom 
a vyznamenal sa v niekoľkých bojoch aj s čes-
kými žoldniermi. V druhej polovici septem-
bra 1451 bojoval proti Jánovi Jiskrovi pri Lu-
čenci. Ján Huňady túto bitku prehral a vrátil 
sa so zvyškom vojska do Bratislavy. Zistil, že  
jiskrovci aj tu narobili neporiadky, že sa do-
konca pokúsili obsadiť Bratislavu. Ale ne-
podarilo sa im to. A  Huňady touto listinou 
ďakuje Bratislavčanom, že sa nepoddali jis-
krovcom. To je obsah listiny, ktorú dal napí-
sať v Novej Vsi. V datovacej formulke je na-
písané, že je to dané v Novej Vsi. Táto Nová 
Ves je Devínska Nová Ves, pretože tí jiskrov-
ci mali svoje štáby v  Stupave alebo v  Mar-
cheggu a iná Nová Ves tu nikde blízko nie je. 
Z druhej strany Dunaja je síce Nová Ves, ale 
tam Huňady nemal možnosť vchádzať, preto-
že to bolo rakúske cisárstvo.
Pán Klačka, Vy ste našli prvú zmienku o De-
vínskej Novej Vsi!
Áno. Dovtedy nebola zmienka o tom. Povedal 
som, že v literatúre sa citoval rok 1435, ale to 
nebolo ono, ako som už vysvetlil. Teraz je to 
prvá písomná zmienka o Devínskej Novej Vsi 
a to je naozaj nevyvrátiteľná zmienka.

akým písmom je napísaná huňadyho listi-
na?
Volá sa to malé písmo, kde sú jednotlivé pís-
mená pospájané. Hovorí sa tomu kurzíva.
V  stredoveku boli školení pisári. Tie písma 
sú vyjadrením miesta, kde sa pisár vyškolil. 
V  stredoveku bol vzácny materiál, na ktorý 
sa písalo, a vzácny bol aj materiál, ktorým sa 
písalo. Takže boli ustálené skratky, aby sa ne-
muselo toľko slov vypisovať. Neskôr, keď už 
začali písať aj neškolení pisári, tieto skrat-
ky ešte používali, ale väčšinou už je to ruko-
pis každého pisára tých písomností a človek 
sa musí do toho písma nejako tak zahľadieť, 
aby ho prečítal. Dotyčná listina je v latinčine. 
V stredoveku sa písali listy v latinčine. Každá 
listina mala ustálené formy. Najprv je pred-
stavenie, kto to píše, potom je adresát, komu 
sa to píše, potom je vzývanie požehnania Bo-
žieho pre tých, ktorí to budú čítať, a potom je 
obsah listiny. Na konci listiny bola datovacia 
formulka, prípadne výhražná formulka pre 
tých, ktorí by porušili obsah listiny. Datova-
cia formulka bola založená na ustálenej for-
me, kde bolo treba povedať miesto a čas. Ten 
čas bol daný buď tým, že sa hovorilo o vo-
jenských záležitostiach alebo vyjadrenie ča-
su bolo podľa kresťanskej chronológie, teda 
kresťanského kalendára. Naša listina je da-
tovaná kresťanským kalendárom. Hovorí, že 
je z desiateho dňa pred sviatkom pápeža Ka-
lixta. Pápež Kalixt mal v kresťanskej chrono-
lógii vyhradený 14. október.  Teda kresťanská 
chronológia je založená na sviatkoch a sviat-
ky pomáhajú určiť deň pred alebo po sviatku. 
Existujú vypracované tabuľky, ktoré hovoria 
o  chronologických prehľadoch, takže vieme 
presne určiť, že to bolo v  pondelok, utorok 
alebo v nedeľu. Listina je datovaná 10. ok-
tóbra a v roku 1451 bola nedeľa.  
Koľko času ste strávili v archívoch, kým ste 
túto listinu objavili?
To sa nemeria na čas. Človek vie, čo hľadá, ale 
nevie, čo nájde. Netuší, čo nájde. A to je vlast-
ne osud historika – či mu to vyjde alebo nie.

Nový slovník
K  570. výročiu prvej písomnej zmienky 
o  Devínskej Novej vsi vyjde slovník de-
vínskonovoveského chorvátskeho dialek-
tu – riečnik novosielskoga horvatskoga 
guovora. autori Jozefína Daničová, Jozef 
Klačka a viliam Pokorný ním okrem praktic-
kej možnosti preložiť si novoveský dialekt 
do slovenčiny alebo spisovnej chorvátčiny 
prispievajú k zachovaniu dedičstva v podo-
be jazyka, ktorý tu zostal po chorvátskych 
predkoch. O  príprave slovníka, jeho zrode 
a význame porozprávala DEvEX-u spoluau-
torka slovníka Jozefína Daničová. rozhovor 
uverejníme pri príležitosti krstu tejto výni-
močnej publikácie.  (jm)



Lukáško, 
6 rokov
Do školy som sa 
veľmi tešil, lebo 
sa tam naučíme 
čítať a písať. Som 
rád, že sa tam 
poobede nespí. 
:-) Najviac sa mi 
páči moja trieda, 
spolužiaci a pani 
učiteľka. Mám rád 
aj telesnú.

Šimon, 
6 rokov:
V škole sa mi
veľmi páči, a to
najmä kvôli kama-
rátom. Popri
škole chodím
aj trikrát do
týždňa na futbal.
Veľmi ma to
baví.

andrejka, 
7 rokov:
Do školy cho-
dím veľmi rada 
a najviac ma tam 
baví matematika. 
Vždy sa teším do 
„oddychovne", kde 
sa hrávam s legom. 
Domáce úlohy mi 
každý deň zaberú 
dosť veľa času, 
zvykám si na to.
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turistický klub ašk inter Bratislava a  is-
tra centrum priniesli aj tento rok obľú-
bený výšľap na devínsku kobylu, ktorý 
pritiahol vytrvalcov a  ľudí. rekordy boli 
u  žien podľa kategórie na úrovni 12 až 15 
kôl, u  detí 3 až 10 kôl (12-hodinovka). Za 
24 hodín stihli ženy 16 kôl a muži neuveri-
teľných 28 kôl. Za najrýchlejšie kolo v šprin-
te sa zaslúžili Michal Šulja (čas 30 min  
35 s 09 stotín s) a Marian Šimko (čas 38:38:66). 
 (jv)

výšľap na devínsku kobylu

Prváčikovia hodnotia svoju životnú zmenu

Zúčastnilo sa 130 vytrvalcov

15. ročník výšľapu

fcL Devínska Nová Ves tipos III. liga
          TabuĽKY / SeNiOri a  
 Kolo Dátum Čas         Súper
11. 17. 10. 2021 15.00 ŠK Tomášov
13. 31. 10. 2021 14.00 FK Inter Bratislava 
15. 14. 11. 2021 13.30 ŠK Nová Dedinka
16. 20. 03 .2022 15.00 ŠK Bernolákovo
18. 03. 04. 2022 16.30 MFK Rusovce
20. 17. 04. 2022 17.00 OFK Dunajská Lužná
22. 01. 05. 2022 17.00 ŠK Vrakuňa Bratislava
24. 08. 05. 2022 17.00 SFC Kalinkovo
25. 15. 05. 2022 17.00 TJ Rovinka
27. 19. 05. 2022 17.00 MŠK Senec
29. 11. 06. 2022 17.30 FC – Žolík Malacky

          TabuĽKY / SeNiOri b  
 Kolo Dátum Čas         Súper
   9. 09. 10. 2021 15.30 MFK Záhorská Bystrica
11. 23. 10. 2021 14.00 ŠK Kaplná
13. 06. 11. 2021 13.30 TJ Malinovo
14. 19. 03. 2022 15.00 MŠK Iskra Petržalka
15. 26. 03 .2022 15.00 NŠK 1922 Bratislava B
17. 09. 04. 2022 16.30 ŠK Krasňany Bratislava
19. 23. 04. 2022 17.00 ŠKO Miloslavov
21. 07. 05. 2022 17.00 FK Danubia Veľký Biel
23. 21. 05. 2022 17.00 MŠK Kráľová pri Senci
25. 05. 06. 2022 17.30 FK Inter Bratislava B

Prípadné zmeny uverejní stránka FCl   

Nominovaná  
Vyhliadková veža 
Devínska Kobyla
Milovníci a fanúšikovia slovenskej archi-
tektúry mali aj tento rok možnosť rozhod-
núť o  cene vereJnOsti prestížnej 
súťaže ce Za ar 2021. Tá je udeľovaná 
nominovanému dielu, ktoré získa najväčší 
počet hlasov získaných v tajnom hlasova-
ní. V  tomto ročníku bola nominovaná aj 
naša Vyhliadková veža Devínska Kobyla. 
Hlasovanie o CENE VEREJNOSTI CE 
ZA AR bolo prístupné on-line v  termí-
ne od 1. do 30. septembra 2021 na we-
bovom sídle www.cezaar.tv. výsledky 
budú vyhlásené, spolu s  menami laure-
átov v  ostatných kategóriách, v  stredu  
7. októbra v priamom prenose na dvoj-
ke.  (red)
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Výsledky víťazov podľa kategórií: 
12 hodín     24 hodín
Ženy  12 kôl    Ženy  16 kôl
  Michaela Polakovičová   Zuzana Hrúzová
Ženy +  10 kôl   Ženy +  2 kolá
  Jana Quittnerová    Katarína Kraus-Dill
Muži  15 kôl   24-hodín  28 kôl
  Michal Glans    Peter Matej
Muži +  12 kôl    Muži +  20 kôl
  Miroslav Ďuračka    Jaroslav Kováč
Mládež  10 kôl   Mládež  2 kolá
  Ondrej Puškár     Daniel Glanz
  Marek Pavlovský    viktor vrabec
Deti 11 – 15 r. 8 kôl   Deti 11 – 15 r. 13 kôl
  Oliver Mikolášik    Ondrej Matkovčík
Deti 6 – 10 r. 8 kôl   Deti 6 – 10 r. 7 kôl
  Ján Hrúz ml.    Ján Hrúz ml.
Deti MŠ  3 kolá   Deti MŠ  3 kolá
  tomáš Matkovčík    Ema Mikletičová
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Pozdraviť prváčikov v prvý školský deň prišiel aj starosta MČ BA-DNV Dárius Krajčír. Najmenším Devínskonovovešťanom poprial veľa radosti  
zo školy a dobrých kamarátov.

Základné školy v  Devínskej Novej Vsi 
majú v novom školskom roku 2021/22 
oproti vlaňajšku väčší počet detí. Na 

Základnej škole Ivana Bukovčana je celkovo 
835 žiakov, z toho 118 prváčikov a 62 deviata-
kov. Základná škola Pavla Horova má o jednu 
triedu viac na prvom, aj na druhom stupni. Spo-
lu má 455 žiakov, z toho 65 prvákov a 27 de- 
viatakov. Viac detí potrebuje viac priestoru. 
Renáta Balogová, riaditeľka ZŠ na ulici I. Bu- 
kovčana, využila zatiaľ neobsadené odborné 
učebne a laboratóriá a naplno vyťažila aj klubov-
ňu. Miloš Marko, riaditeľ ZŠ na ulici P. Horova, 
musel otvoriť jedno celé poschodie a  dokúpiť 
lavice. Obaja potrebovali aj nové interaktívne 
tabule. V  novom školskom roku budú v  ško-
le na ulici P. Horova aj naďalej klásť dôraz na 
jazyky, ekológiu a  šport. „Za najpodstatnejšie 

považujem prepojenie reálneho života s vyučo-
vaním, aby deti vedeli použiť vedomosti v praxi, 
aplikovať ich do života,“ vysvetľuje zmysel škol-
skej dochádzky Miloš Marko. V škole na ulici 
I. Bukovčana zostáva  dominantnou nemčina, 
už tradične s podporou Volkswagenu. Tento rok 
bude deti učiť viac nemeckých lektorov, budú 
mať viac nemeckej konverzácie a aj dejepis bude 
po nemecky. Okrem toho budú môcť žiaci veľa 
športovať a rozvíjať kreativitu.  
Najväčším prianím riaditeľov pre tento škol-
ský rok je, aby deti zostali zdravé a aby sa učilo 
v škole. Dištančné vzdelávanie je totiž omnoho 
náročnejšie ako prezenčné.
„Komunikácia s rodičmi je dôležitá, hlavne na 
druhom stupni, aby deti mali podporu a cho-
dili na hodiny. Ak sa ulievali, bolo to ťažké zis-
tiť,” skonštatovala Renáta Balogová. 

Miloš Marko mal s kontrolou vedomostí detí 
rovnaké skúsenosti: „Výsledky niektorých detí 
sa diametrálne odlišovali od ich hodnotenia po 
návrate do školy. Zistili sme, že robotu za nich 
robili starší súrodenci alebo rodičia. Nemá to 
zmysel. Oklamali samých seba.” 
Navyše, po dlhých mesiacoch strávených učením 
z domu sa niektoré deti vrátili do škôl agresívnej-
šie a nevhodne sa správali k spolužiakom. „Mož-
no, ak by boli stále v škole, tak sa to až tak ne-
prejaví. Správanie sa vyhrotilo, bolo to dosť ostré 
a mali sme s tým veľký problém,“ priznala Renáta 
Balogová. Miloš Marko si myslí, že momentálne 
trpí celá spoločnosť, nielen deti. „Pri komunikácii 
s rodičmi zisťujeme, že aj oni sú značne pozna-
čení koronou. Bude to dlho trvať, kým alebo ak 
sa vôbec ako spoločnosť dostaneme do normálu.”  
 Jana Martanovičová

tretí školský rok s hrozbou covidu
Začal sa školský rok 2021/2022, tretí v poradí pod hrozbou covidu.
riaditelia základných škôl v devínskej novej vsi sa zhodli na tom, že zostať čo 
najdlhšie na vyučovaní v škole je nateraz to najdôležitejšie. klasické prezenčné 
učenie v triedach považujú za nenahraditeľné.

„Hlavne, aby sme boli zdraví. Aby sa nám ko-
rona vyhla a mohli sme učiť deti v škole.”

Renáta Balogová, riaditeľka 
Základnej školy Ivana Bukovčana        

„Budeme radi, ak budeme učiť v triedach. Na-
šou prioritou je udržať prezenčné vyučovanie 

čo najdlhšie.” 
Miloš Marko, riaditeľ 

Základnej školy Pavla Horova     

priania do nového školského roka
„Aby deti zostali zdravé, aby sa im darilo, 
aby sa cítili v  škole dobre, aby boli vzťahy 
medzi spolužiakmi korektné.  Aby si na-
vzájom pomáhali a neubližovali.”   
 Renáta Balogová

„Snažím sa o  to, aby sa deti chránili a  aby 
mohli chodiť do školy. Aby nepodceňovali 
túto situáciu. Myslím si, že mnohé deti pri-
šli na to, že bez školy to nejde, že im to chýba. 
Samozrejme, musia mať veľmi silné sociál-
ne zázemie v rodine a podporu  rodičov, to 
je základ. Rodina je základ spoločnosti a to 
nikto nikdy nepoprie. Pokiaľ funguje rodi-
na, tak môže fungovať aj dieťa v škole. Mys-
lím si, že naším hlavným krédom by malo 
byť, aby sme zostali všetci zdraví a potom sa 
môžeme vzdelávať. Zdravie je to najcen-
nejšie, čo máme.”     Miloš Marko 
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nádherná turistická jeseň

banská Štiavnica
Typ na krásny celodenný jesenný výlet po-
núka Banská Štiavnica. V tomto meste určite 
zažijete romantickú a  farebnú jeseň. Okrem 
okolitej prírody s farebnými listnatými lesmi 
je výborným výletom výstup na banskoštiav-
nickú kalváriu. Kalvária prekvitá bohatým 
duchovným životom a  históriou. Barokový 
komplex sakrálnych objektov si môžeme vy-
chutnať vo farebnom jesennom prostredí. Vo 
večerných hodinách mesto ponúka mnoho 
romantických zákutí a  kaviarní, kde sa dá 
stráviť príjemný večer. 

jesenné hory
Slovensko je na jeseň prenádherná krajina 
a  oplatí sa práve v  tomto období ju preces-
tovať. Mnoho turistov považuje jeseň za 
najkrajšie a  ideálne obdobie pre turistiku. 
Nesmieme však zabudnúť, že vysokohorská 

turistika je povolená len do 1. novembra a je 
dôležité sa na ňu správne obliecť. Nádhernú 
farebnú jeseň môžeme zažiť v  Súľovských 
skalách, Chočských vrchoch, Rokline Suchá 
Belá v Slovenskom raji, Jánošíkových dierach, 
na Hrebeňovke vo Veľkej Fatre, na Ďumbieri 
a v Pieninách na splave po Dunajci. 

Kam na huby na záhorí?
Jeseň a  jej premenlivé počasie síce nie vždy 
vyčarí úsmev na tvári, ale praje hojnému rastu 
suchohríbov na Záhorí. Hubárčenie je príjemný 
relax a v okolí Bratislavy sa nachádza niekoľko 

vhodných lokalít. Hubári najčastejšie navštevu-
jú Studienku, Kuchyňu, Lakšársku Novú Ves 
a Pernek. Aktuálnu situáciu je možné sledovať 
aj na stránke www.nahuby.sk. Potom stačí len 
naplánovať výlet počas dobrého počasia a môže 
sa ísť zbierať. Borovicový les pri Studienke s po-

kojnou atmosférou a  rovinatým povrchom je 
ideálnym miestom na zber húb. Tieto lokality 
sú však natoľko obľúbené, že víkendy sú úplne 
preplnené. Aj vo vojenských lesoch na Záhorí 
sa dá zbehnúť na huby a spríjemniť si tak deň. 
Avšak počas vojenského výcviku nie je dovole-
né do lesov vstúpiť. Mimo výcvik sú lesy nád-
herným prostredím na prechádzku, cyklistiku, 
šport a zbieranie húb. Od Devínskej Novej Vsi 
sú vzdialené len 30 km na západ.  

Súľovské skaly
Naozaj nádhernú jeseň je možné si vychutnať 
v Súľovských skalách. Farebné listnaté stromy 
listami pokrývajú zem farbami ako z rozpráv-
ky. Zákutia lesov ponúkajú nádherné pohľady 
ako napríklad pohľad cez Šarkaniu dieru. Na 

PriNášame vám naše tipy na jesenné výlety, ktoré vám vyplnia voľný čas  
prírodou, čerstvým vzduchom a pocitom, že slovensko je naozaj krásne.

Banskoštiavnická kalvária prekvitá bohatým duchovným životom a históriou Výborným relaxom je hubárčenie na Záhorí

Ideálne miesto na turistiku sú Jánošíkove diery v Národnej prírodnej rezervácii Rozsutec Súľovské vrchy ponúkajú krásne skalné úkazy
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turistike sa dostanete až k  zrúcanine Súľov-
ského hradu z 15. storočia z ktorého je nád-
herný výhľad nielen na jeseň. 
Možno niektorí zažili výhľad zo „zrakovej py-
ramídy“, ale projekt skončil a pyramída sa už 
nenachádza na mieste, kde bola. Autor pro-
jektu avizoval, že by chcel vybudovať podobný 
objekt, ktorý bude slúžiť ako ubytovacie za-
riadenie pre rekreačných turistov.  

Ondrejský cintorín
Zaujímavú prechádzku počas jesenných podve-
čerov, s atmosférou pokoja blížiacich sa sviatkov 
na pamiatku zosnulých, ponúka v Bratislave his-
torický Ondrejský cintorín. V roku 1988 bol vy-
hlásený za národnú kultúru pamiatku. Počas pre-
chádzky môžeme vidieť rôzne náhrobné kamene 

a posledné miesta odpočinku známych osobností 
– Július Satinský, Vavro Šrobár či Schöner Náci. 
Časť zaujímavých náhrobkov je postavená v no-
vorenesančnom štýle a teda dodávajú prostrediu 
cintorína príjemný dobový nádych. 

cintorín pri Kozej bráne
Aj na cintoríne pri Kozej bráne odpočívajú zná-
me osobnosti. Rozprestiera sa na kopci a vďaka 
tomu má zaujímavú atmosféru. Jeho história 
siaha na prelom neskorého stredoveku a  no-
voveku. Pochované sú tu osobnosti, ktorých 
mená sa spájajú napríklad s národným hnutím, 
slovenskými aj uhorskými dejinami, ale aj osob-
nosti, ktoré sa spájajú s vojnovým obdobím.  

Krvavé šenky
Jedna stará budova v  Lehote pri Nitre v  časti 
Krvavé šenky má nemilú históriu. Povráva sa, 
že okoloidúcich pocestných, ktorí sa zastavili na 
nocľah, opili a zabili. Vraví sa, že zbojníci na tom-
to mieste chytali dievky aj pre grófku Bátorio-
vú.  Budova je umiestnená v ponurom prostredí. 
S obľubou ju vyhľadávajú lovci duchov, ale z do-
stupných zdrojov je známe, že starosta obce dal 
namontovať fotopasce hlavne kvôli vandalizmu 
a v oblasti sa nedeje nič paranormálne. Napriek 
tomu história budovy a okolia je strašidelná a pre 
dobrodruhov a milovníkov strašidelných príbe-
hov zaujímavá destinácia na výlet. 

ruina kláštora mariánska čeľaď
Pôvodne pavlínsky kláštor sa nachádza cca  
100 km od Devínskej Novej Vsi za Nitrou, iba 
4 km od obce Podhájska.  Zničili ho ešte v  18. 
storočí kurucké a neskôr Rákocziho vojská, ale 
aj požiar. V súčasnosti je z neho už len ruina. 
Hovorí sa, že v kláštore mizli ženy, ktoré sa už 
nikdy nenašli. Obyvatelia okolia sú presvedče-
ní, že v kláštore sa nachádzajú duše týchto žien 
a je počuť ich hlasy. Ak máte chuť na tajomný 
výlet, môžete sa ísť započúvať do okolia kláš-
tora, alebo sa len prejsť po ruinách minulosti. 

Krásny jesenný výlet v čechách

Nádherné jesenné výlety môžete podniknúť 
aj v susednom Česku, napr. v CHKO Morav-
ský kras. Nachádza sa tu zaujímavá jaskyňa 
Macocha. Pri priepasti je postavená turistická 
chata Macocha, kde sa dá ubytovať. K jaskyni 
Macocha sa dostanete cez listnatý les, ktorý 
na jeseň žiari nádhernými farbami. Prehliad-
ka jaskyne Macocha je spojená aj s  plavbou 
na loďkách. Toto miesto je na jeseň naozaj 
čarovné. 
 Spracovala Veronika Valkovičová

Súľovský hrad je jedným z najnedostupnejších 
na Slovensku

Ondrejský cintorín bol založený v r. 1784 a pat-
rí k najstarším cintorínom na území Bratislavy

Evanjelický cintorín pri Kozej bráne je zapísa-
ný do zoznamu kultúrnych pamiatok

Mariánska Čeľaď bol kedysi honosný kláštor, 
dnes je z neho ruina

Plavba loďkami v útrobách jaskyne Macocha
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DeNOVa iNfOrmuje

Odoberá od obyvateľov s trvalým pobytom v MČ Ba-DNv (aj od majite-
ľov nehnuteľností) 400 kg odpadu ročne zadarmo. Pri príchode na zber-
ný dvor sa musíte vždy preukázať platným občianskym preukazom 
alebo iným dokladom, ktorý je dôkazom toho, že máte trvalý pobyt 
v mestskej časti Ba-DNv, resp. tu vlastníte nehnuteľnosť, z ktorej odpad 
vyvážate. DENOva sa snaží v prvom rade o separáciu a triedenie typu 
odpadov, čo sa odráža aj na objeme odpadu prijímaného zadarmo:
l prvých 100 kg na objemný odpad (starý nábytok, gauče, sedačky, 
matrace...)
l prvých 100 kg na zmes stavebného odpadu (zmes betónu, tehál, 
obkladačiek, dlaždíc, keramiky ...)
l prvých 200 kg na biologický rozložiteľný odpad (tráva, lístie, orezy 
stromov a drevín...)
občania DNV môžu priniesť a odovzdať zadarmo papier, sklo, plast, 
kov (železné konštrukcie, plechovky...), jedlé oleje a tuky.

zberNý DVOr Na uLici m. PiŠúTa 5

Otváracie hodiny zberného dvora  na ul. m. Pišúta 5:
Od pondelka do piatka, okrem stredy  8.00 h – 15.00 h 
Streda  8.00 h – 16.00 h
Obedňajšia prestávka  11.00 h – 12.00 h
Sobota  8.00 h – 13.00 h 
Nedeľa  zatvorené
Kontakt na prevádzku: Karol Berta, 0911 155 991, zbernydvor@denova.sk
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zberNé mieSTO Na EisnErovEj 25 
je určené len na vyseparované zložky komunálneho odpadu, patria-
ce do plastových nádob spoločnosti OlO, a. s. – papier, plasty, sklo.

Otváracie hodiny zberného miesta na eisnerovej 25: 
Od pondelka do piatka  7.00 h – 15.00 h 
Obedňajšia prestávka  11.00 h – 12.00 h
Sobota, nedeľa  zatvorené

častejší odvoz separovaného  
odpadu z rodinných domov

harmONOgram rOzmieSTNeNia  
VeĽKOKaPaciTNých KONTajNerOV

1. DO KONtaJNEra vHaDZUJtE IBa OBJEMNÝ KOMUNÁlNY ODPaD.
2. Na uvedenú ulicu, resp. križovatku sa pristavuje 1 kontajner v poobedňajších 

hodinách.
3. Kontajner naplnený odpadom skôr, ako je deň odvozu, neostáva na 

stanovisku, ale bude odvezený.
4. Nepoužívať na chemický odpad,  staré železo, sklo, lístie, orezy stromov, 

stavebný odpad a elektro odpad!

PrIstavENIE – ODvOZ  UlICa  
5. 10. – 7. 10. 2021 križovatka tehliarska – Ílová, Istrijská pri Mýtnici 
   križovatka J. Poničana – I. Bukovčana (špicatý dom)

12. 10. – 14. 10. 2021 vápencová, Hradištná  za obchodom  
  Bystrická (bývalé kasárne)  

19. 10. – 21. 10. 2021 križovatka Kalištná – Novoveská  
  Opletalova pri ramirent  
  Mečíková (pri detskom ihrisku)  

26. 10. – 28. 10. 2021 križovatka J. smreka – Š. Králika 2, Ľubovníková  
 (pri detskom ihrisku), Bridlicová    
 Zberný dvor je naďalej otvorený podľa otváracích hodín – podrobné informácie 
na www.denova.sk

Od septembra 2021 bol 
zavedený vrecový zber 
triedeného odpadu 
z  rodinných domov 
vo všetkých mest-
ských častiach Brati-
slavy. Nakoľko bol me-
dzi návrhmi na zlepšenie 
systému zo strany obyvateliek 
a obyvateľov aj častejší odvoz od-
padu, zvýšila sa frekvencia zvozu 
oboch komodít na odvoz v dvoj-
týždňovom intervale. Zavedením 
tohto systému zberu pre rodinné 
domy celoplošne by sa mala úro-
veň vytriedenia odpadov v  hlav-
nom meste zvýšiť až o 20  %.
V rámci vyhodnotenia vreco-
vého zberu triedeného odpadu 
bolo prioritou mesta Bratislava 
prihliadnuť na názor obyvateliek 

a  obyvateľov zapojených 
mestských častí a pri-

spôsobiť im ho. Pre-
to bol realizovaný 
prieskum spokojnosti 
na vzorke 501 zapoje-

ných domácností.  
Až 76,8  % z opýtaných 

doposiaľ zapojených domác-
ností informovalo, že systém je 
pohodlnejší ako zberné hniezda 
a až 85,4  % opýtaných je presved-
čených, že ľudia takto triedia lep-
šie. Zrealizovali sme tiež analýzu 
vzoriek odpadov zo zapojených 
mestských častí, ktorá potvrdi-
la, že v  rámci systému vrecového 
zberu je znečistenie vytriedeného 
plastu len 11  %, kým pri systéme 
zberných hniezd bolo znečistenie 
až 38  %.

DeVíNska Nová Ves a jej 
obyvatelia mali možnosť 
priniesť staré nepotrebné 
veci do 20. 9. do DeNoVy 
na eisnerovej ulici, aby 
prispeli k októbrovému 
mestskému bazáru. Na 
čo veci poslúžia a kam 
putujú?

Podujatie  Mestský bazár sa 
bude konať 9. – 10. októbra 

v  areáli komunálneho podni-
ku na Bazovej 8. Vyzbierané fi-
nancie budú vedené na transpa-
rentom účte a budú použité na 
budovanie stabilného Bratislav-
ského centra opätovného pou-
žitia. Na mieste bude možná aj 
bezkontaktná platba kartou.
Cieľom zberu je zbaviť domác-
nosti nepotrebných vecí, ktoré 
by sa inak stali odpadom, a dať 
im tak druhú šancu. Tieto vy-

zbierané veci budú môcť zá-
ujemcovia následne získať za 
symbolické ceny na podujatí 
Mestský bazár, ktoré sa bude 
konať 9. – 10. októbra v priesto-
roch Komunálneho podniku na 
Bazovej ulici.

Prvé dve kolá Mestského bazá-
ru ušetrili Bratislavu od 21 ton  
nepoužívaných vecí, ktoré pri-
niesli návštevníci počas júno-
vého zberu a  minuloročného 
septembrového zberu. Viac ako 
1  500 návštevníkov si vďaka 
tomu osvojilo takmer 8 tis. vecí 
s hmotnosťou viac ako 8 ton. Za 
nákup vyzbieraných vecí prispe-
li ľudia celkovo sumou vyše  
11 tis. €. Vyzbierané financie 
sú uložené na transparentnom 
účte a budú použité na vytvo-
renie stabilného bratislavského 
reuse centra. (red)

V Devínskej 
Novej Vsi sa zber 
oboch komodít 
realizuje každý 
nepárny týždeň 

v stredu.

OzNam cintorín
Stránkové hodiny na jeseň 2021
pondelok 18. 10. 2021       9.oo – 12.oo // 13.oo – 17.oo
pondelok 22. 11. 2021       9.oo – 12.oo // 13.oo – 17.oo 
pondelok 13. 12. 2021       9.oo – 12.oo // 13.oo – 17.oo

Dr. martin Puhovich, PhD.
správca sposlovensko@gmail.com
V prípade pohrebu a naliehavých vecí, prosím, volajte na tel. č.:
0911 640 100 – správca          0918 652 903               0948 521 325

bratislavský  
mestský bazár 
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múzeum KuLTúrY 
chOrVáTOV 
na Slovensku
Istrijská 68, 841 07 Bratislava-DNV
Tel. č.: 02/20 49 31 02
Mail: andrej.solar@snm.sk
www.snm.sk/mkchs

múzeum cOLNÍcTVa 
a fiNaNčNej SPráVY
Istrijská 49, 841 07 Bratislava-DNV
Tel.: 0918 628 622
Mail: Petra.Kleckova@financnasprava.sk

otvorené  každý utorok a štvrtok 
od 9.00 do17.00 h

ekocentrum – TiK-DNV
Istrijská 49, 841 07 Bratislava-DNV
Tel. č.: 0917 164 215  
Mail: info@tikdnv.sk, ww.tikdnv.sk

Devínskonovoveská 
televízia, spol. s r. o. 
M. Marečka 18, 841 07 Bratislava
Tel. č.: 02/64 537 581 
Mail: dtv@swanmail.sk

PremiérY PrOgramOV Na DTV
Pondelok  Kreslo pre hosťa
Streda       Magazín DTV
Reprízy programov na DTV – každá celá hodina
Videotexty – inzercia, oznamy MČ BA-DNV

mieSTNa KNižNica 
DeVÍNSKa NOVá VeS
Istrijská 6, 841 07 Bratislava-DNV
Tel. č.: 02/64 77 51 90  
Mail: kniznica@istracentrum.sk 

otváracie hodiny:
PoNDelok 12.00 – 18.00 h
sTreDa  12.00 – 18.00 h
šTVrTok  12.00 – 18.00 h
PiaTok 8.00 – 12.00  13.00 – 16.00 h

Oznamujeme všetkým čitateľom, 
že knižnica istra centra je otvorená 
v riadnom výpožičnom termíne za 
dodržania všetkých nariadení úradu 
verejného zdravotníctva Sr. 

TeSTOVaNie 
v Devínskej Novej Vsi

Možnosť antigénového testovania 
a PCR testovania v DNV. 

Testovanie ponúka externá 
spoločnosť.

KDe? OPLeTaLOVa 4

Unimobunka, z ktorej sa 
vykonávajú výtery, je umiestnená 

pred bývalým kinom Devín –  
oproti železničnej stanici DNV.

NOVé OTVáracie hODiNY

Každý pracovný deň a soboty  
od 8.00 do 17.30 h.

Všetky informácie budú  
aktualizované na stránke:   
www.covidcentrum.sk

iSTra ceNTrum
Hradištná 43, 841 07 Bratislava-DNV
Tel. č.: 02/64 77 00 33
Mail: info@istracentrum.sk
www.istracentrum.sk

PrOgram  na október 2021
9. 10. 2021, od 11.00 h 
jabLKOVé hODOVaNie
– kultúrny program, súťaže, program  
pre deti
– vystúpia: Ľudová hudba Paprčkovci, 
Schrödingerova mačka, Los Saranchos
Miesto: Nádvorie miestnej knižnice, Istrijská 6
Organizuje: Bratislavský samosprávny kraj,  
MČ BA-DNV  a Istra Centrum 
9. – 10. 10. 2021
Deň Obce
Bližšie informácie na: www.devinskanovaves.sk

16. 10. 2021, 19.00 h
SrDečNe VáS VÍTame
– premiéra bláznivej autorskej komédie 
Činoherného klubu Bratislava
Miesto: veľká sála Istra Centra

17. 10. 2021, 15.00 h
VeK je LeN čÍSLO
– divadelné predstavenie pri príležitosti  
Mesiaca úcty k starším
– v programe vystúpi divadlo SELAVI
Miesto: veľká sála Istra Centra

24. 10. 2021, 16.30 h
DLhý, ŠirOKý a bYSTrOzraKý
– účinkuje divadlo Žihadlo
Miesto: veľká sála Istra Centra

26. 10. 2021, 17.30 h
LamPiONáDa
– detský zábavný program, diskoparáda Šaša 
Maroša, súťaž o najkrajší tekvicový svetlonos, 
registrácia svetlonosov o 17.00 pred Istra Centrom, 
o cca 19.00 h lampiónový sprievod 
Miesto: veľká sála Istra Centra

Od roku 2011 Činoherný klub odpremiéroval 
deväť titulov a aktuálne pripravuje svoj jubilejný 
desiaty. 
Šesť rokov bola neodmysliteľnou súčasťou Čino-
herného klubu aj talkshow riaditeľa Jakuba ab-
raháma s názvom Bez opony, v ktorej vyspovedal 
viac ako 60 významných osobností umeleckého 
a spoločenského života. 
Pri príležitosti 10. výročia vzniku uvedie Čino-
herný klub aj ďalšiu zo svojich autorských pre-
miér, takmer bláznivú komédiu z pera režisérky 
a  umeleckej šéfky Činoherného klubu Kataríny 
Želinskej s názvom Srdečne vás vítame!

Námet hry: 
Keď poštárka otvára poštu, predavačka predáva 
pokazené potraviny, šofér autobusu pije a starosta 
obeduje na faktúrach, nemôže taká kontrola z vyš-
ších miest dobre dopadnúť. Rázovitá obec, možno 
nie až tak na konci sveta, ako sa na prvý pohľad zdá 
– a jej ešte rázovitejší obyvatelia, z ktorých má každý 
niečo za ušami a  za plotom, aby to sused nevidel. 
A záhadná revízorka bez otázok a odpovedí, ktorá 
možno odhalí viac, než len finančnú spreneveru. Po-
krytectvo, klamstvá, pretvárka a hlavne humor, to je 
nová, takmer groteskná fraška na desať obrazov bez 
jedinej kladnej postavy. Alebo žeby predsa...?

scenár a réžia: Katarína Želinská
scéna: Jakub Branický
Kostýmy a rekvizity: Gaby luptáková
Hrajú: Jakub abrahám, linda Kubíčková, Hana 
letková, lesana Krausková/lenka Hošková, 
tomáš lamoš, Gaby luptáková/Dora Kulová, 
Ľudmila swanová, sylvia stredňanská letková, 
Igor Hrabinský
 
Premiéry: 
16. 10. 2021 19.00 h istra centrum 
30. 10. 2021 19.00 h Štúdio L&S 
 (red)

činoherný klub oslavuje 10. výročie vzniku
Zmena programu vyhradená!

DiVaDeLNá platforma profesionálnych umelcov vznikla v  Devínskej Novej Vsi v  roku 2011 z  iniciatívy jakuba  
abraháma, Tomáša Lamoša a zuzany chudějovej v snahe vytvoriť v mestskej časti vlastný divadelný súbor. 
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