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List Ježiškovi sme napísali, vianočnú 
pouličnú výzdobu pozažínali, 

stromček postavili, darčeky sme pobalili 
do krabíc od topánok. Vianoce môžu prísť. 
Prežime ich najmä v zdraví. To je teraz 
najdôležitejšie. Veľa, veľa, veľa zdravia 

v týchto ťažkých časoch a empatie k potrebám 
ostatných ľudí  praje svojim čitateľom 

redakcia DEVEX-u. 

       � �

FotoFórum 2021, 
plNé krásNych 
FotograFií
                                         strana 6 - 7
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Dynamická doprava na Opletalovej ulici 
v Devínskej Novej Vsi zasahuje do ži-
vota obyvateľov miestnej časti Kolónia. 

Historickým vývojom sa totiž stalo, že obytná 
zóna sa ocitla v blízkosti brány priemyselného par-
ku a brány závodu Volkswagen, a tak sa po ulici 
nepremávajú len osobné autá a Mestská hromad-
ná doprava (MHD), ale aj priemyselná doprava 
a autobusy, ktoré vozia zamestnancov VW. 
Zmierniť dopad súčasnej situácie na obyvateľov 
Opletalovej ulice je prioritou Devínskej Novej 
Vsi. Má to však niekoľko háčikov. Opletalova uli-
ca je  komunikáciou v správe hlavného mesta SR 
Bratislavy, preto je potrebné riešiť všetky ťažkosti 
v spolupráci s magistrátom. Navyše, ideálne rieše-
nia sa dajú dosiahnuť len veľkými projektmi, ktoré 
sú zase v gescii štátu. „Opletalova ulica je zaťaže-
ná najmä tranzitom. Neustále iniciujeme riešenia, 
ktoré by situáciu zmiernili. Mestská časť žiadala 
napr. o  zníženie maximálnej rýchlosti. Uvažo-
vali sme aj o  osadení bariér, ktoré by do určitej 
časti Opletalovej vpustili len rezidentov, MHD 
a  záchranné zložky. Zatiaľ čo možnosť zníženia 
rýchlosti je stále v  hre, osadenie zábran Krajský 
dopravný inšpektorát zamietol,“ informoval počas 
online diskusie 9. novembra 2021 starosta Devín-
skej Novej Vsi Dárius Krajčír. Do diskusie pozval 
nielen obyvateľov Kolónie, ale aj predstaviteľov 
hlavného mesta. 
Ideálne riešenie záťažovej situácie je už dávno 
známe. Týmto riešením je vybudovanie okružnej 
križovatky na Ulici Jána Jonáša a  tiež výstavba 
obchvatu priemyselnej zóny, ktorý by odklonil 

rýchle riešenia 
„Hoci Opletalova potrebuje systémo-

vé riešenia, dnes je na stole potreba 
rýchlych a uspokojivých riešení na 

dosiahnutie spomalenia alebo obmedzenia do-
pravy, na úpravu dopravného značenia, na nasme-
rovanie nákladnej dopravy na vyhovujúcejšie trasy, 
na zatraktívnenie MHD,“ skonštatoval poradca 
primátora pre mestské časti Bruno Konečný. „Po-
vedané slovníkom mladých, teraz musíme skúsiť 
„hacknúť“ niektoré správania dochádzajúcich do 
priemyselnej zóny, aby viac využívali iné komuni-
kácie, ktoré sú na to kapacitne stavané. Opletalova 
je pomerne úzka, nie je stavaná na veľký doprav-
ný nápor,“ povedal poradca Konečný a vysvetlil, 

že napr. spomaľovacie prahy, ktoré občania často 
považujú za účinný nástroj na dosiahnutie spoma-
lenia jazdy vozidiel, nie sú vhodným nástrojom na 
cesty, po ktorých chodí MHD. „Majú svoje argu-
menty, pričom najväčším z nich je zvýšená opotre-
bovanosť a škody na vozidlách,“ vysvetlil Koneč-
ný. Dodal, že mesto v rámci prípravy dokumentu 
Stratégia bezpečnosti cestnej premávky presadzuje, 
„aby mali obce možnosť inštalovať technické za-
riadenia na objektívnu zodpovednosť aj vo vzťahu 
k rýchlosti, aj vo vzťahu k dodržiavaniu zákazov 
vjazdu do niektorých zón.“ 
Starosta Krajčír v diskusii k Opletalovej ulici a jej 
blízkemu okoliu uviedol, že oceňuje správanie vo-

dičov, ktorí rešpektujú informačné smerové tabule. 
Osadené boli po dohode s  predstaviteľmi prie-
myselného parku a VW, a navigujú dopravu tak, 
aby obchádzala Opletalovu.  Dárius Krajčír bude 
v dialógu s parkom a fabrikou pokračovať a opä-
tovne požadovať, aby ani autobusy so zamestnan-
cami VW nejazdili po Opletalovej ulici.  Obča-
nov iste nepoteší informácia, ktorú získal starosta 
Devínskej na obvodnom oddelení štátnej polície, 
kde ho informovali, že z personálnych dôvodov 
nedokáže polícia zabezpečiť častejšie kontroly 
rýchlosti a dodržiavania predpisov.  „Opletalova 
ulica bude preto prvým miestom, kde budeme 
spoločne s hlavným mestom hľadať možnosti sa-

Ideálne riešenia sú behom 
na dlhé trate. Rýchle riešenia 
dokážu situáciu zmierniť.

Ulica Počet prejazdov Osobné vozidlá Nákladné vozidlá Úžitkové vozidlá Autobusy
Opletalova   2841 2315 42 184 300
Jána Jonáša 10671 8828 643 668 532

čo hovoria štatistiky?

namerané 8. novembra 2021
Hoci je Opletalova mimoriadne vyťažená ulica, najviac zaťažená ulica v Devínskej Novej Vsi je Ulica Jána Jonáša. Podobné čísla 
ako na Opletalovej ulici vykazujú aj sčítače na Eisnerovej ulici alebo Ulici Pod skalou smerom na Devín.

dopravu priamo na diaľnicu. Oba projekty sú také 
veľké rozsahom a finančnou náročnosťou, že ich 
riešenie je v gescii štátu. „Projekt obchvatu nie je 
ani ukončený, ani zavrhnutý. Stále sa na ňom pra-
cuje. V akom je dnes štádiu, tak to je nielen moja 
otázka, ale aj otázka hlavného mesta na Minis-
terstvo dopravy SR,“ skonštatoval starosta DNV 
a dodal, že naša mestská časť považuje tieto pro-
jekty za prioritné, a preto ponúkla a naďalej po-
núka súčinnosť a spoluprácu. Pre projekt obchvatu 
pripravila kompletnú projektovú dokumentáciu. 
Pokiaľ ide o okružnú križovatku Jána Jonáša, tá sa 

podľa vedomostí starostu Krajčíra nachádza v štá-
diu prípravy projektovej dokumentácie. 
„K  samotnému projektu poslalo hlavné mesto 
niekoľko požiadaviek, ktoré sa týkajú financova-
nia a dopravného riešenia. Čakáme na vyjadrenia 
kompetentných,“ dodal starosta Krajčír. Poradca 
primátora hl. m. SR Bratislavy Bruno Konečný 
vysvetlil, že väčšie  investičné projekty sú vždy be-
hom na dlhšie trate. „Nie je to nikdy jednoduchá 
záležitosť, keď sa stavia dopravná stavba, či už ide 
o riešenia dopadov na celkové okolie a obslužnosť 
územia, alebo o technické riešenia a financovanie.“

Opletalova ulica
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Milí Devínskonovovešťania, 

blížia sa najkrajšie sviatky roka – Vianoce, na 
ktoré sa tešíme všetci, nielen najmladší spome-
dzi nás. Žiaľ, neustále sa meniaca pandemická 
situácia nám neumožňuje organizovať vianoč-
né podujatia. S Vianocami sa spája teplo domo-
va v kruhu rodiny, ale aj koniec roka a začia-
tok nového. Čas bilancovania a nových plánov. 
Rok 2021 bol náročný pre mnohých z nás. Veľ-
mi ma teší, že sme počas leta a jesene našu De-
vínsku rozospievali, rozosmiali aj zahriali na 
kultúrnych a  spoločenských podujatiach. Preto-
že kultúra spája ľudí. Samozrejme, popri kul-
túre sme v tomto roku ďalej pokračovali v roz-
víjaní našej mestskej časti. Po kolaudácii Vodnej 
nádrže Mlynská pokračujeme ďalej v revitali-
zácii jej okolia. V novembri sme odovzdali do 
užívania vynovené a  rozšírené priestory ma-
terskej školy M. Marečka. Budúci rok nás ča-
ká realizácia projektu prístavby a  nadstavby 
ZŠ I. Bukovčana. Podobne rozbiehame nároč-
né projekty v oblasti dopravy, ktorá je neural-
gickým bodom v Bratislave. Po projektovej prí-
prave sa budú spúšťať práce na turbookružnej 
križovatke Eisnerova v spolupráci s mestom. To 
by pomohlo značne znížiť dopravnú záťaž pre 
obyvateľov Devínskej Novej Vsi. V najbližšom 
čase začneme aj s rekonštrukciou terasy Milana 
Marečka, v roku 2022 by mala finišovať s no-
vým vzhľadom, ktorý patrí do 21. storočia. Čo 
ma teší najviac, miestne zastupiteľstvo schváli-
lo na náš návrh nákup pozemkov - Kameňolom 
Srdce, a tiež takzvanú „Planírku“ od Okresné-
ho úradu. Ako jedna z mála obcí nepredávame 
pozemky, ale kupujeme, aby sme predišli záuj-
mu developerov. Budeme túto obľúbenú rekre-
ačnú lokalitu ďalej rozvíjať, pod mestskou čas-
ťou pre všetkých Devínskonovovešťanov.
Rád by som poďakoval každému Devínskono-
vovešťanovi za vaše aktivity, názory, myšlien-
ky, podanú pomocnú ruku v roku 2021. Naša 
samospráva cíti živý záujem obyvateľov o roz-
voj Devínskej Novej Vsi. Ak od vás dostáva-
me spätnú väzbu, o to lepšie môžeme fungovať 
a pracovať. Prajem vám, milí Devínskonoveš-
ťania, aby ste napriek zložitej pandemickej si-
tuácii mali krásne Vianoce a aby bola atmosfé-
ra Vianoc nielen v našich uliciach, ale hlavne 
v našich srdciach a vzájomnej solidarite k na-
šim blízkym a susedom. 
 S úctou Dárius Krajčír

rýchle riešenia motného vynucovania, alebo riešenia objektívnej 
zodpovednosti,“ povedal Krajčír. Priestupkom 
nákladnej dopravy na Opletalovej ulici bude na-
ďalej venovať zvýšenú pozornosť naše Dohľadové 
centrum. Miestny úrad bude spoločne s mestom 
riešiť požiadavky na osadenie ďalších zákazov 
vjazdu, zákazu otáčanie kamiónov na maličkom 
kruhovom objazde na Devínskom Dvore, parko-
vanie autobusov na chodníku pri servise na konci 
Opletalovej, nevhodné využívanie rôznych skra-
tiek medzi Bystrickou a  Ľubovníkovou ulicou 
v časoch, keď je Opletalova plná; ďalej možnosť 
osadenia semaforov pre chodcov, zákaz odboče-
nia z Opletalovej na Devínsky Dvor, ale aj ďalšie 
podnety, ktoré v diskusii odzneli.
Dôležitou súčasťou riešenia problematiky je aj 
rozvoj MHD, aby ju ľudia preferovali pred svo-

jimi osobnými autami. „Myslím si, že zastávky 
urobíme vhodnejšie a  bezpečnejšie za každého 
počasia, a tak zvýšime aj atraktivitu MHD. Má sa 
napr. zrealizovať nové zastrešenie zastávky Panské 
po jej presunutí na nové miesto bližšie k obytnej 
zóne Devínsky Dvor. Podľa plánu sa majú nano-
vo zastrešiť ďalšie zastávky v blízkosti priemysel-
ného parku.  Nasledovať budú aj zastávky na Is-
trijskej a Eisnerovej ulici,“ uviedol Dárius Krajčír. 
Poradca primátora Bruno Konečný ocenil po-
zvanie do online diskusie a prisľúbil, že magistrát 
v spolupráci s DNV pristúpi k operatívnemu rie-
šeniu problémov, ktoré nastolili občania. Konečný 
ocenil, že mesto bude môcť pracovať s podrobný-
mi štatistikami prejazdov, ktoré Devínska Nová 
Ves zbiera. Na ich základe bude môcť prijímať 
účinnejšie opatrenia.  Jana Martanovičová

Pozemok Kameňolom Srdce spolu s  pozem-
kom Planírka, ktorý sa nachádza pod ním, 

bude majetkom mestskej časti Bratislava Devín-
ska Nová Ves. Pozemky predáva štát, preto bola 
cena oboch pozemkov určená znaleckým posud-
kom a vyčíslená na 188 tis. €.  Nákup pozem-
kov schválilo na svojom novembrovom rokovaní 
Miestne zastupiteľstvo MČ BA DNV. „Kúpu 
považujem za zveľaďovanie majetku mestskej 
časti. Ako jedna z mála obcí nepredávame, ale 

kupujeme pozemky, ktoré budú slúžiť na verej-
ný účel. O Srdce sa budeme môcť plnohodnotne 
starať a zamedzíme jeho znehodnoteniu,“ vyhlá-
sil starosta Dárius Krajčír. Devínska Nová Ves 
nemala k pozemku právny vzťah, preto doteraz 
v spolupráci s okresným úradom vykonávala len 
nevyhnutné činnosti, týkajúce sa bezpečnosti 
a čistoty. Pozemok nepatrí medzi územia na De-
vínskej Kobyle, na ktorých sa má zvýšiť stupeň 
ochrany prírody.  (jm)

Kúpa Srdca a Planírky

predškoláci v nových priestoroch
Predškoláci z  materskej školy (MŠ) na 

Ulici Milana Marečka sa koncom no-
vembra presťahovali do vynovených priesto-
rov. „Neustále zvyšujeme kapacitu a  kva-
litu priestorov, v  ktorých naše deti trávia 
čas,“povedal pri odovzdávaní zrekonštruo-
vaných priestorov bývalej Bublinky starosta 
Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír. Okrem 
výmeny podlahy sa zmenilo dispozičné rie-
šenie, zväčšila sa jedáleň, oddychová miest-
nosť, vstupná časť a  zrekonštruované sú aj 
sociálne zariadenia. „Celkové náklady na 

rekonštrukcie v budovách materských škôl, 
vrátane tohto priestoru, sú vo výške zhruba 
100 tis. €. V tom nie je zahrnutý nákup tech-
niky a  inventára, ktorý predstavuje ďalších 
približne 50 tis. €,“ doplnil Dárius Krajčír. 
9300 € išlo z  grantu Ministerstva školstva 
SR na rozširovanie kapacít materských škôl. 
Riaditeľ ka MŠ Monika Zelenková doplnila, 
že deti budú mať v nových priestoroch kom-
pletný komfort: „Teším sa z týchto krásnych 
priestorov, z nového mobiliára a peknej veľ-
kej telocvične.“          (jm)

Predseda Národnej rady sr Boris Kollár 
navštívil Dom sociálnych služieb (DSS) Se-

necio v Devínskej Novej vsi. Priniesol ochranné 
a  dezinfekčné prostriedky a  pochvalne sa vy-
jadril  na adresu samospráv, ktoré zo všetkých 
síl pomáhajú najkrehkejšej a  najohrozenejšej 
skupine občanov. „Mám  pocit, že všade, kde 
prídeme, je to v  poriadku. samosprávy veľmi 
dbajú na tieto zariadenia,“ skonštatoval Boris 
Kollár. riaditeľka senecia Zuzana Horáčiková 

informovala, že každý klient, ktorý sa mohol 
dať zaočkovať, je už zaočkovaný. Momentál-
ne všetci dostávajú tretie dávky. v  lete počas 
uvoľnenia sa seniorom zlepšil psychický stav 
a  načerpali trocha energie. riaditeľka senecia 
má len jednu túžbu. aby sa nezopakovala zima 
v takej podobe, v akej si ju pamätá z minulého 
roka. seniori boli v  karanténe, zomierali a  na 
zabezpečenie chodu celého zariadenia nemala 
dostatok personálu.  (jm)

Seniori stredobodom záujmu 
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Účastníkom nejedenkrát na- 
skočili zimomriavky, ale 
dôvodom nebolo poča-

sie. Organizátormi pamätnej akcie 
„Víkend zatvorených hraníc“ boli 
Bratislavský samosprávny kraj, Ústav 
pamäti národa, občianske združenie 
V  lepších časoch a  naša mestská časť 
Bratislava-Devínska Nová Ves. 
Totalitná atmosféra na hraniciach 
nám všetkým bola symbolicky pri-
pomenutá zatvorenými hranica-
mi a  možnosťou prechádzania cez 
Cyklomost slobody len s cestovnou 
doložkou popri makete signálnej 
steny, ktorá bola vytvorená na zá-
klade fotografií. Víkend to nebol 
len spomienkový, ale aj edukačný. 
Učitelia sa mohli v piatok zúčastniť 
vzdelávacieho workshopu, týkajúce-
ho sa tohto obdobia, a pre verejnosť 
pripravili organizátori informačné 
tabule s  veľkoformátovými dobo-
vými fotografiami. Účastníci mohli 
navyše pod Mostom SNP nasadnúť 
na autobus známej linky č. 29, ktorá 
premávala pred rokom 1989 pozdĺž 
prísne stráženej hranice, a vypočuť si 
komentovanú prehliadku k historic-
kému obdobiu „neslobody“.
Dárius Krajčír, starosta mestskej 
časti: „Často počúvam od zahranič-
ných návštev obdivné slová, ako sme 

dokázali Nežnou revolúciou ukončiť 
komunizmus, ako sme sa dokázali 
rozdeliť Česko-Slovensko v  pokoji 
a  zhode. Tento víkend sme si pri-
pomenuli, že v  roku 1989 sa síce 
nebojovalo, ale boli miesta, kde boj 
o slobodu trval 40 rokov a vyžiadal 
si krutú daň na osudoch mnohých 
ľudí. Jedným z  týchto miest bola 
Devínska Nová Ves s ostro stráže-
nou hranicou obklopenou ostnatým 
drôtom. Dnes na týchto miestach 
stojí Cyklomost slobody, ktorý slo-
bodu nielen symbolizuje, ale ňou aj 
skutočne je. Spomeňte si, priatelia, 
pri každej prechádzke cezeň na tých, 
ktorí sa snažili utiecť zo svojho do-

mova, pretože nemohli slobodne žiť, 
rozprávať a ani myslieť. Spomeňme 
si aspoň dnes a vzdajme úctu a vďa-
ku tým, ktorí na to upozornili svojím 
životom. A nikdy na to nezabudni-
me, pretože len vtedy nedopustíme, 
aby sa niečo také zopakovalo.”
Na záver podujatia,  keď boli pri za-
paľovaní sviečok prečítané mená 42 
zdokumentovaných obetí, mnohým 
naskočili zimomriavky. Mestská 
časť s úctou položila pamätný veniec 
k  tabuli, ktorá dokumentuje mená 
ľudí, ktorí za útek za slobodou po-
ložili svoj život. Česť ich pamiatke. 
 
 Jana Vedejová

Víkend zatvorených hraníc sa za-
čal workshopom pre učiteľov dejepi-
su. Pri ostnatých drôtoch si vymie-
ňali skúsenosti a  premýšľali o  tom, 
ako učiť o Novembri '89, aby si žia-
ci a študenti uvedomili cenu slobo-
dy a význam novembrových udalostí. 

Zuzana 
Petrášová, 
učiteľka dejepi-
su na Základ-
nej škole Pavla 
Horova v devín-
skej novej Vsi

„Téme Novembra ´89 ako aj obdo-
biu, ktoré mu predchádzalo, by sa 
malo vo výučbe na školách venovať 
oveľa viac pozornosti. Tejto téme sa 
v školách na dejepise nevenuje toľko 
času najmä preto, lebo je to posledná 
téma v osnovách a často sa nestihne 
ani prebrať. Myslím si, že je to veľ-
ká škoda. Je to totiž stále aktuálna a aj 
dôležitá téma. Téma Novembra ´89 
navyše môže deti v škole veľmi zau-
jať, keďže stále majú možnosť stretá-
vať ľudí, ktorí boli jeho aktérmi. Roz-
právať sa s niekým, kto toto obdobie 
zažil, pomáha vžiť sa doň.“
Michal  
Mudroch, 
učiteľ dejepi-
su na Stred-
nej priemy-
selnej škole 
elektrotechnickej 
na Hálovej ulici v Bratislave 

„Vyučovanie tejto témy sa snažím ro-
biť predovšetkým interaktívnou for-
mou, či už svedectvami pamätní-
kov alebo prostredníctvom návštevy 
priamo na mieste niekdajšej  želez-
nej opony, aby si žiaci vedeli predsta-
viť, ako to tu asi pred rokmi vyzeralo.  
Téma železnej opony žiakov určite 
zaujíma, aj keď o nej predtým zo zá-
kladnej školy veľa nevedeli. Snažím 
sa im ju priblížiť, či už dobové sve-
dectvá, filmy alebo dobové fotografie. 
Pri tejto téme musí byť učiteľ naozaj 
kreatívny, čo sa neskôr odzrkadlí na 
vedomostiach žiakov.“
 Workshop pre učiteľov zorganizoval  

Bratislavský samosprávny kraj 
v spolupráci s neziskovou organizá- 

ciou CEDIN (Centrum edukácie  
a inovácií). Miroslav Vallo

ako nezabudnúť 
na November '89

víkend zatvorených hraníc
12. až 14. noVeMBRa sa pod Cyklomostom slobody za sychravého počasia 
konalo podujatie, ktoré pripomenulo časy minulé, ale nie až také dávne. 

Pri ostnatých drôtoch vyhasli mnohé životy

Spomíname na ľudí, ktorí za slobodu zaplatili životom
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lekárka MUdr. elena 
PRokoPoVá sa 
v devínskej novej Vsi 
už roky stará o zdravie 
malých pacientov. Je 
pediatrička, od roku 2017 
aj hlavná odborníčka 
Ministerstva zdravotníctva 
SR pre primárnu pediatriu. 
najnovšie ako  členka 
konzília odborníkov 
pomáha vláde svojimi 
skúsenosťami, radami 
a odporúčaniami  prijímať 
účinné rozhodnutia v boji 
s pandémiou ochorenia 
CoVId-19.  Rozhovor Jane 
Martanovičovej poskytla 
v deň boja za slobodu 
a demokraciu,  
17. novembra 2021.

správanie dospelých by nemalo  
spôsobovať utrpenie deťom

Spoločnosť stále rieši dôleži-
tosť očkovania ako nástroja na 
zvrátenie vývoja pandémie. 
Prečo niektorí ľudia očkovanie 
stále odmietajú? čo by ich pre-
svedčilo, aby zmenili názor?
Nemyslím si, že máme ešte k dis-
pozícii nejaké nové vysvetľovacie 
argumenty v prospech racionálne-
ho medicínskeho zdôvodnenia oč-
kovania. Tu už naozaj ide len o to, 
že ľudia sami ich musia pochopiť. 
Na základe situácie, ktorá nastane, 
alebo ktorá tu už je.

Detská ambulancia je vaším 
druhým domovom. ako sa dotkla 
pandémia zdravotného stavu 
detí? Stúpa s každou novou vlnou 
počet detí chorých na covid?
Pandémia sa týka detí tak zvláštne 
a trochu inak ako dospelých. Prvá 

vlna bola na Slovensku relatívne 
ľahká v porovnaní  napríklad s ta-
kým Talianskom. Deti boli väčši-
nu času doma, mali sme zanedba-
teľný zlomok infekcií. Do druhej 
vlny sme išli minulý rok na jeseň. 
Tam sme už aj my, pediatri, videli, 

že oproti predchádzajúcej vlne má-
me deti častejšie choré a že keď sú 
pozitívne, tak už majú aj príznaky. 
Podľa toho sme vedeli, že vírus sa 
zmenil, bol už silnejší. Síce s výraz-
ným útlmom spoločnosti a  s  od-
retými ušami, ale druhú vlnu sme 
nejako dokázali zvládnuť. Samo-
zrejme, veľmi nám pomohlo, že sa 
od konca decembra začalo s očko-
vaním.
Teraz ideme do tretej vlny a máme 
tu tretí typ vírusu, ktorý je zo všet-
kých doterajších najagresívnejší. 
Najagresívnejší v  tom, že inkubač-
ná doba (doba, odkedy sa infikuje-
te po prvé príznaky) je veľmi krátka. 
Kým pri prvom type vírusu to bolo 
možno sedem až osem dní, tak teraz 
sú to dva až tri dni, pričom klinické 
príznaky prichádzajú oveľa rýchlej-
šie a sú oveľa silnejšie. My ale máme 
už prostriedok, ako zvládať ocho-
renie a  infekciu. Je ním očkovanie. 
Aj zaočkovaný môže mať klinické 
príznaky, ale prirovnala by som ich 
k chrípke. Zaočkovaní neplnia ne-
mocnice ani intenzívky.  Problém, 
ktorý predstavujú najmenšie deti, je 
ten, že ony sa ešte nemôžu očkovať. 
 
 (Pokračovanie na strane 6 - 7)
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„Kto užil neslobodu, 
vie, čo je sloboda.“

anton Srholec (1929 – 2016) 

„Prišli ku mne niekedy v marci, že je 
možné utiecť za hranicu, už utiekli 
asi dve skupiny. Prevážal ich, to som 
sa neskoršie dozvedel, don Titus 
Zeman a  asi Janko Brichta alebo 
Pestún. Že je možnosť a  podob-
ne, spresnil mi to: ,Prídeš niekedy 
začiatkom apríla toho a  toho dňa, 
tým a tým vlakom, prídeš do Šaští-
na a  pôjdeš k  Hercogovým.‘ On 
bol cestár, jeho syn bol saleziánom. 

,Tam nájdeš to a  ostatné sa tam 
dozvieš. Zober si so sebou gumové 
čižmy, základné veci, čo potrebuješ, 
len osobné veci a nič viac, trochu 
jedla na jeden deň.‘ Tak som tam 
prišiel podľa tohto aj presne tým 
vlakom, aj sme z vlaku išli, ale báli 
sme sa k sebe prihlásiť. Najprv je-
den ostal na stanici, druhý išiel, 
viem, že som s  kýmsi prišiel tým 
istým vlakom, ale sme sa rozišli na 
stanici, išiel som k  Hercogovým. 
Bolo to podvečer, v apríli po Veľ-
kej noci, boli ešte krátke dni. Tam 
bolo asi desať ľudí, kňazov, niekto-

rých som ani nepoznal, a tak sme 
sedeli a  modlili sa, niečo písali, 
bol tam písací stroj, bol som jeden 
z  tých, ktorý som si už v  Skalici 
urobil kurz strojopisu. Vtedy písať 
na stroji bola istá výhoda alebo 
prednosť. Písal som ešte čosi na 

stroji, nejaké listy a spali sme tiež 
veľmi nahustení a skoro ráno sme 
sa vydali do lesa, veľká skupina 

okolo tých dvadsať ľudí, možno aj 
viacej, neviem, dvadsať. A išli sme, 
tam sa k  nám pridali ešte dvaja, 
Ferdiš Totka a neviem ešte kto, čo 
nás previezli a spali sme. Prešli sme 
veľký kus cesty, spali sme v  lese, 
v ten deň sme išli tým lesom a tam 
sme ostali, celé popoludnie som sa 
tam ešte vyhrieval. Bol jarný slneč-
ný deň, tak ako niekedy býva na 
Veľkú noc, tak sme sa na slniečku,
troška fúkalo, ale vyhrievali. Omšu 
sme tam na kufroch odslúžili, don 
Pavlík, ak sa nemýlim, a  neviem 
ktorí tam boli, Sandtner a Dermek. 

svedkovia z obdobia neslobody

viac svedectiev, ktoré odzneli aj na podujatí vo formáte video nahrávok, si môžete pozrieť na stránke 
www.upn.gov.sk v sekcii „svedkovia z obdobia neslobody“.

Pediatrička Elena Prokopová odporúča očkovanie detí
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 (Dokončenie zo strany 5)

Z tohto dôvodu  šíria infekciu me-
dzi sebou a  donesú ju aj  domov. 
Nakazia rodičov a starých rodičov, 
ktorí, ak nie sú očkovaní, tak kon-
čia v nemocnici, na JIS-ke a mož-
no aj na umelej pľúcnej ventilá-
cii. Keby boli zaočkovaní, priebeh 
ochorenia by mali podstatne ľah-
ší  a všetci by sme mohli žiť úplne 
normálne. Takto sa nedá vylúčiť, že 
určitým spôsobom budeme musieť 
obmedziť deti len preto, aby nepri-
niesli covid domov a nepreniesli ho 
na nezaočkovaných členov rodiny. 
Zatvárať školy určite nechceme, le-
bo deti by trpeli stratou sociálnych 
kontaktov, stratou kamarátov. Lep-
šia cesta  je apel na rodičov a sta-
rých rodičov, aby sa dali zaočkovať. 
Nemôžu predsa nechať deti a vnú-
čence trpieť za svoje správanie.
Koľko detí s covidom skončí v ne-
mocniciach?
Asi 5 % zo všetkých pozitívne tes-
tovaných detí, ale vďakabohu, dnes 
sa už o  tieto deti vieme  postarať. 
Pediatrické zdravotníctvo to zvlá-
da. Dokážeme zvládnuť akútnu in-
fekciu.
aké zdravotné riziká sú spojené 
s ochorením detí na covid?
U  detí je nebezpečný PIMS, te-
da pediatrický zápalový multisys-
témový syndróm, ktorý vzniká ná-

sledkom prekonania covidu. Môže 
sa objaviť po ochorení COVID-19, 
aj keď toto prebieha bezpríznakovo 
alebo len s minimálnymi príznak-
mi. Prejde však približne mesiac  
a objaví sa závažné ochorenie, kto-
ré je  vyvolané vlastnou imunitou 
dieťaťa. Covid urobí v jeho tele také 
závažné zmeny, ktoré môžu naštar-
tovať autoimunitný proces a ten vy-
volá spomínaný syndróm. PIMS je 
veľmi závažný, pretože často výraz-
ne poškodzuje srdiečko dieťaťa.  Ak 
sa nezasiahne včas a  veľmi rýchlo, 
celé sa to môže skončiť fatálne, teda 
smrťou dieťatka. V  júni 2021 sme 
evidovali na Slovensku asi 100 detí, 
u ktorých sa počas dvoch vĺn ocho-
renia COVID-19 prejavil PIMS. 
Preto všade zdôrazňujem, že je mi-
moriadne dôležité, aby rodičia dá-
vali deti pri akomkoľvek podozrení 
na ochorenie COVID-19 testo-
vať. Keď viem, že dieťa bolo pozi-
tívne a malo covid, hoci bez prízna-
kov, minimálne mesiac som veľmi, 
veľmi ostražitá.  Ak sa potom do 
mesiaca alebo do šiestich týždňov 
objavia nejaké príznaky,  ktoré by 
mohli signalizovať PIMS, oveľa 
rýchlejšie dokážem zareagovať, ako 
keď dieťa rodičia nedajú testovať 
a nemám teda informáciu, či dieťa 
malo covid. Tam ide o čas.
čo by mali rodičia v  týchto pan-
demických časoch určite vedieť 

a robiť, keď vidia, že ich dieťa má 
soplík, teplotu alebo kašeľ?
Najdôležitejšie zo  všetkého sú dve 
veci. Po prvé: nedávať do školy ale-
bo škôlky dieťa s príznakmi infek-
cie. Je to dôležité najmä preto, lebo 
príznaky covidu a iných vírusových 
ochorení, ktorých je teraz veľmi  ve-
ľa, sa u detí nedajú rozlíšiť bez testu 
a lekárskeho vyšetrenia.  Ani ja na 
začiatku neviem, či má dieťa chríp-
ku, respiračný syncyciálny vírus 
v  odborných kruhoch známy pod 
skratkou RSV, alebo covid. To sa 
naozaj ťažko rozlišuje. Preto prosím 
rodičov, aby nedávali deti do ško-
ly choré a nechali ich doma. Mu-
sím povedať, že v  Devínskej No-
vej Vsi sú rodičia naozaj uvedomelí 
a od pediatrov z našej mestskej čas-
ti majú dostatok informácií, ako sa 
o choré dieťa postarať, že potrebu-
je dať lieky na teplotu, vyfúkať nos, 
kvapky do nosa, lieky na kašeľ, na 
podporu imunity a  podobne. Jed-
noducho dieťa si treba liečiť  doma 
a mailom alebo telefonicky kontak-
tovať niektorého z  nás, pediatrov, 
a  my, samozrejme, poradíme, ako 
postupovať. Ak je zdravotný stav 
už taký, že dieťa nevyhnutne po-
trebuje lekára, určite ho objednáme 
na vyšetrenie do ambulancie.  Ro-
dičov však veľmi, veľmi prosím, aby 
nechodili do ambulancií bez ohlá-
senia. Chorých detí je teraz mi-

moriadne veľa. Deti boli dva roky 
doma, nosili rúška, boli zdravé a za 
toto obdobie neprekonali prakticky 
žiadne virózy. Teraz, keď sa vrátili 
do školských kolektívov, počet detí 
s virózami výrazne stúpol.  Tým, že 
viróza sa na začiatku nedá odlíšiť od 
covidu, naozaj nemám istotu, ktoré 
dieťa môže byť pozitívne na covid 
a ktoré má len virózu. Preto je ne-
vyhnutné selektovať, ktoré deti už 
lekársku starostlivosť skutočne po-
trebujú a ktoré majú iba soplík. My 
pediatri si už poznáme svojich pa-
cientov aj ich rodičov,  takže doká-
žeme odhadnúť, ktoré dieťa potre-
bujeme vidieť v ambulancii a ktoré 
nie. Určite to vieme posúdiť a po-
radíme. 
Tou druhou spomínanou dôleži-
tou vecou je moja prosba rodičom, 
aby dodržiavali pravidlá stanove-
né v  školách na základe prijatých 
pandemických opatrení. To zna-
mená, že ak bolo dieťa v kontakte 
s osobou pozitívnou na covid, mu-
sí bezodkladne zostať doma. Tre-
ba kontaktovať pediatra, prihlásiť 
dieťa cez webstránku korona.gov.
sk na test a  nechať ho v  karanté-
ne, kým nie je známy výsledok tes-
tu. Ak majú rodičia nejaké otáz-
ky, nech opäť píšu nám, pediatrom. 
Ďalšia vec: keď majú deti samotesty 
v školách a dvakrát do týždňa  ich 
využijú  doma, okamžite ako zistia, 
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Rastislav Šimkovič, riaditeľ Istra 
Centra, sa na vernisáži výsta-

vy, ktorá sa konala 4. 11., vyjadril: 
„Dúfam, že doba bude naklonená 
všetkým podobným podujatiam. 
Som hrdý na všetkých 13 ročníkov 

Fotofóra, ktoré sa nám podarilo 
zorganizovať." Duša, ktorá stojí už 
veľa rokov za podujatím Fotofórum, 
Lenka Rašković, pripomenula hlav-
nú myšlienku za celým projektom: 
„Portál Fotofórum, kde môžu pridá-
vať fotografie komunity fotografov 
Devínskej Novej Vsi a  okolia, bol 
založený v roku 2009. Nesnažíme sa 
ho pretransformovať do ultra profe-
sionálnej roviny, ale  záleží nám na 
tom, aby sme podporili amatérskych 
fotografov, ktorí sa o fotografiu zaují-
majú. Za 13 ročníkov bolo pridaných 
viac ako 4500 fotografií od 125 auto-
rov. Zapojení autori pribúdajú každý 
rok. Výstava vzniká každý rok z foto-

grafií, ktoré sa do portálu priebežne 
pridávajú.  Tentokrát to bolo za ob-
dobie od októbra 2020 do októbra 
2021." 
V ročníku 2021 bolo pridaných cca 
450 fotiek od 25 autorov. Výstava 
dala priestor 49 fotkám od 17 talen-
tovaných autorov, ktoré boli vystave-
né v Múzeu kultúry Chorvátov na 
Slovensku. Veľa fotiek každoročne 
zachytáva prírodu, stavby, ľudí. Roč-
ník 2021 bol špecifický obľúbenou 
témou Vyhliadkovej veže Devínska 
Kobyla. Veľká vďaka patrí fotogra-
fom, ktorí zachytávajú krásu nášho 
domova a  vzácnu lokalitu, v  ktorej 
všetci žijeme.   Jana Vedejová

Kalendár fOTOfórum 2022 nájdu  
Devínskonovovešťania na vrátnici istra centra,

v Knižnici ic a v múzeu kultúry chorvátov na Slovensku.

Fotofórum, po dvoch rokoch s verejnosťou
Fotofórum 2021 sa 
konalo ako 13. ročník 
peknej fotografickej 
a novembrovej tradície 
v devínskej novej Vsi. 



že sú pozitívne, mali by si dať výsle-
dok samotestu overiť na niektorom 
mobilnom odberovom mieste, v tej 
známej MOM-ke. V  Devínskej 
Novej Vsi máme MOM-ku na-
príklad pri starom kine. Tam absol-
vujú výter iba z nosa, keďže deťom 
sa výtery z nosohltanu nerobia. Vý-
sledok samotestu potrebujeme mať 
verifikovaný, aby sa dostal do systé-
mu Národného centra zdravotníc-
kych informácií. Potvrdenie poziti-
vity je nevyhnutné okamžite hlásiť 
v škole, ktorú dieťa navštevuje, a je-
ho pediatrovi, pretože keď je dieťa 
pozitívne, je potrebné, aby čo naj-
skôr išli do karantény všetci, s kto-
rými prišlo do styku. 
Keď sa dá rodič očkovať, chráni 
tým aj svoje dieťa?
Áno. Napriek  tomu, že aj očkova-
ní sa môžu infikovať vírusom a na 
sliznici ho prenášať ďalej, ich ví-
rusová nálož je veľmi nízka. Či-
že pravdepodobnosť, že očkovaný 
infikuje vírusom niekoho iného, je 
oveľa nižšia ako v prípade človeka, 
ktorý nie je očkovaný, a teda v  je-
ho tele sa vírus môže voľne a ne-
kontrolovateľne množiť. Funguje to 
tak, že keď som zaočkovaná, mám 
vytvorené protilátky. Keď ma nie-
kto nakazí, obrazne povedané „na-
kašle“ na mňa, protilátky v mojom 
tele zaútočia na vírus už rovno na 
sliznici mojich dýchacích ciest a za-

bránia jeho množeniu. Tým ho ako 
zaočkovaná osoba oveľa menej roz-
nášam. To isté platí v prípade neoč-
kovaných detí. Vírusom môžu infi-
kovať svojich rodičov.  Ak sú rodičia 
očkovaní, majú oveľa slabšie  prí-
znaky ochorenia a sú aj kratšie in-
fekční.
ako je to s očkovaním detí na Slo-
vensku?
Momentálne máme na Sloven-
sku schválené očkovanie detí od 12 
rokov Európskou liekovou agen-
túrou. Naozaj ho odporúčam. Na 
Slovensku sa rozbieha už aj očko-
vanie mladších detí, vo veku 5 až 11 
rokov, ale nateraz iba v režime „off 
label”, teda bez overenia. To zna-
mená, že vakcinácia pre spomínanú 
vekovú skupinu nebola ešte oficiál-
ne schválená medzinárodnou au-
toritou.  Takéto očkovanie sa ak-
tuálne uskutočňuje iba na žiadosť 
rodičov v prípade detí so závažný-
mi chronickými ochoreniami, pre 
ktoré by prekonanie covidu ale-
bo infikovanie týmto ochorením 
mohlo mať vážne následky. Očko-
vanie detí od 5 do 11 rokov sa už 
masívne robí v Amerike, kde je za-
očkovaných viac ako milión de-
tí tejto vekovej kategórie. Návrh 
na schválenie plošného očkovania 
5- až 11-ročných chlapcov a diev-
čat má aktuálne na stole Európ-
ska lieková agentúra (EMA). Oča-

kávame, že už v najbližších dňoch 
by mohla  očkovanie proti ochore-
niu COVID-19 pre 5- až 11-ročné 
deti schváliť. Potom môžeme začať 
plošne – na žiadosť rodičov, očko-
vať aj deti v tejto vekovej kategórii 
na Slovensku. Vakcinácia bude, sa-
mozrejme, dobrovoľná. Deti mlad-
šie ako 5 rokov sa nateraz neočku-
jú,  lebo nebola pre ne ešte vyvinutá 
vhodná očkovacia látka.
môže zaočkovaná tehotná žena 
ochrániť svojho novorodenca?
Áno, jednoznačne. Očkovanie te-
hotných žien proti ochoreniu CO-
VID-19 sa odporúča. Za takmer 
rok, čo sa očkovanie využíva, neboli 
zaznamenané  žiadne jeho vedľajšie 
účinky na plod. Tým, že tehotnej sa 
po očkovaní vytvoria protilátky, cez 
placentu prechádzajú do krvi dieťa-
ťa, a teda  do určitej miery chránia 
nielen budúcu matku, ale aj jej die-
ťa. Je to podobné ako pri akomkoľ-
vek inom očkovaní. 
Doba je hektická, ste zrejme 
v  jednom kole. Odkiaľ čerpáte 
energiu do nového dňa?
Sme skutočne na pokraji síl. Boj 
s  covidom je extrémne ťažký. Na-
priek tomu, že nikto z  nás nech-
ce ľuďom zle, niekedy nám nadá-
vajú, ale aj takéto situácie musíme 
zvládnuť. Treba však povedať, že 
my, zdravotníci, ktorí sme členo-
via konzília odborníkov, nezodpo-

vedáme za prijímanie konkrétnych 
opatrení. My dávame rady a  od-
porúčania s  najlepším vedomím 
a čistým svedomím.  V posledných 
dňoch sme spali tri až štyri hodiny 
denne. Pendlovali sme medzi co-
vidovými oddeleniami v  nemoc-
niciach, ambulanciami a  vládou. 
Chcem tým povedať, že konzílium 
odborníkov nie je nejaký orgán te-
oretikov. Sú tam dvaja primári in-
fektologických oddelení, ktorí sa 
priamo na oddeleniach v nemocni-
ciach starajú o covidových pacien-
tov v najťažších stavoch, a ja zastu-
pujem ambulantný sektor, keďže 
viem, ako to tam chodí.  V konzíliu 
sú ďalej  epidemiológovia z terénu, 
zástupcovia regionálnych úradov 
verejného zdravotníctva z Banskej 
Bystrice a Trenčína. Všetci sme te-
da ľudia z  praxe, žiadni teoretici  
odtrhnutí od reálneho života. Ra-
díme sa nielen spolu, ale aj so svo- 
jimi kolegami, ako by sa toto všet-
ko dalo čo najlepšie zvládnuť. Ro-
bíme naozaj ťažkú a  zodpovednú 
robotu a unavení sme strašne. Na-
šťastie, vždy sú niektorí z nás trošku 
viac hore na tej energetickej krivke. 
Vzájomne si potom dodávame si-
lu.  Keď sa všetko skončí a adrena-
lín konečne opadne, predpokladám, 
že každý z nás bude chcieť aspoň na 
pol roka niekam vypadnúť a zrege-
nerovať sa. 
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v roku 2021 ste sa úspešne zapo-
jili do výstavy fotofórum 2021. 
ide o váš prvý ročník? Prečo ste 
sa rozhodli zapojiť? Koľko foto-
grafií ste do fotofóra 2021 pri-
hlásili? 
Prvýkrát som sa do Fotofóra zapo-
jil v  roku 2018, keď som prezen-
toval iba fotky z dronu. Rozhodol 
som sa zapojiť, pretože ma bavilo 
fotenie s dronom, neskôr som začal 
fotiť aj s fotoaparátom. Do Fotofó-
ra 2021 som prihlásil cca 40 fotiek, 
z ktorých 9 som mal vystavených 
na výstave a 3 v kalendári. 
Koľko rokov sa fotografii ve-
nujete a ako ste sa k nej dosta-
li? ide o zaujímavú voľnočasovú 
aktivitu.
Amatérskej fotografii z  dronu sa 
venujem asi 4 roky a foteniu s foto-

aparátom asi 2 roky. Fotografova-
nie je mojím hobby a v budúcnosti 
sa mu naďalej plánujem intenzívne 
venovať.
čo fotografujete najradšej 
a v akých lokalitách?
Najradšej fotím prírodu, ale mám 
rád aj fotenie architektúry, objek-
tov či portrétov. Fotogenickými lo-
kalitami sú pre mňa určite Devín-
ska Nová Ves, Bratislava a okolie, 
Záhorie či Horehronie.
Ste ešte vo veľmi mladom veku. 
Plánujete sa fotografii venovať 
profesionálne aj v budúcnosti?
Mám 16 rokov. Určite by som sa 
rád postupom času začal venovať 
fotografii aj profesionálne.
čo najkurióznejšie alebo najza-
ujímavejšie ste pri fotografova-
ní zažili?

Asi najkurióznejšie bolo, keď som 
s kamarátom fotil Vyhliadkovú ve-
žu Devínska Kobyla uprostred no-
ci. Pokúšali sme sa ju vďaka dl-
hej uzávierke osvetliť tak, že sme 
za dve minúty vybehli hore a dole 
s baterkou, čo na finálnej fotke vy-
tvorilo efekt, ako keby mala vlastné 
osvetlenie, túto fotku mám vysta-
venú na výstave Fotofórum 2021.
inšpirujete sa nejakým konkrét-

nym fotografickým smerom, prí-
padne známym fotografom? 
Asi najviac sa inšpirujem za- 
hraničným fotografom Petrom  
McKinnonom či slovenským fo- 
tografom Matejom Zedníčkom.
Veľmi pekne ďakujeme za inšpira-
tívny rozhovor a želáme Vám ešte 
veľa zachytených jedinečných mo-
mentov a lokalít.
 Jana Vedejová

mladý nádejný fotograf  
Samuel Padych
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Samuel Padych najradšej fotografuje prírodu
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záver roka je už tradične spojený s bilancova-
ním, ale aj s novými plánmi.  Pán starosta, skús-
te pre Devínskonovovešťanov zhrnúť, ako sa 
darilo samospráve pod vaším vedením v roku 
2021?
Rok 2021 bol pre nás všetkých, obyvateľov aj sa-
mosprávu, náročný.  Z  dôvodu množstva úloh 
navyše, ktoré priniesla pandémia, a vplyvu často sa 
meniacej legislatívy na mestskú časť. Hoci pri via-
cerých projektoch sme sa museli popasovať s kom-
plikáciami, ktoré priniesol život, rok 2021 sa v našej 
mestskej časti zapíše do histórie ako rok úspešných 
projektov. Podarilo sa dokončiť rekonštrukciu 
viacúčelovej Vodnej nádrže Mlynská, čo ma veľmi 
teší. Taktiež sme rozbehli rozsiahlu rekonštrukciu 
Klubu dôchodcov na Istrijskej ulici. Pripravili sme 
aj viacero rozvojových projektov, ktoré pozitívne 
ovplyvnia život obyvateľov Devínskej Novej Vsi 
v najbližších rokoch.  Budú súčasťou rozpočtu na 
roky 2022 – 2024, na ktorom intenzívne pracuje-
me, a práve tento rozpočet by mal stanoviť ciele 
rozvoja Devínskej Novej Vsi. Ak nám aj okolnosti 
nedovolili ísť priamo do realizácie niektorých pro-
jektov, snažili sme sa aspoň doladiť ich projektovú 
dokumentáciu, aby bola pripravená, keď sa situácia 
zmení. Vďaka tomu máme nachystanú projektovú 
dokumentáciu na rekonštrukciu terasy M. Mareč-
ka, ktorá bola dlhodobo odkladaná. V budúcom 
roku by mohla konečne dostať podobu, ktorú si 
Devínskonovovešťania zaslúžia. Keďže pracujeme 
s verejnými prostriedkami, je našou povinnosťou 
zvážiť účelnosť vynaloženia každého jedného eura. 
Snažíme sa preto rozumne šetriť prostriedky  s pri-
hliadaním na kvalitu projektov. Je ľahké postaviť 
chodník alebo cestu lacno a nemyslieť na to, čo 
bude s nimi o pár rokov, či sa nám takáto investícia 
nevypomstí drahými opravami a nákladnou údrž-
bou. Tomuto sa usilujeme vyhnúť. Razíme filozo-
fiu hodnoty za peniaze, ktorá zahŕňa aj spomenutú 
kvalitu. Za 3 roky nám žiadny kontrolný orgán ne-
vyčítal chybu ani pri verejných obstarávaniach, ani 
pri využívaní verejných prostriedkov. Množstvo 

peňazí je naviazaných na externé zdroje a hlavné 
mesto. Snažíme sa čo najmenej zaťažiť peňaženky 
Devínskonovovešťanov, pretože značná časť finan-
cií, ktoré získame od obyvateľov a štátu, končí prá-
ve v rozpočte hlavného mesta. Z tohto dôvodu je 
mojím cieľom dosiahnuť ich vrátenie obyvateľom 
Devínskej Novej Vsi v podobe investícií do rozvoja 
našej mestskej časti. Som rád, že v tejto oblasti sme 
úspešní. Záleží mi na tom, aby do realizácie kaž-
dého projektu boli zapojení aj občania. Projekty 
robíme pre nich, a preto im vždy dávame priestor, 
aby sa k nim mohli vyjadriť. Veľmi nás teší, že cíti-
me záujem Devínskonovovešťanov o to, ako bude 
vyzerať ich mestská časť, a túto pozitívnu energiu 
sa snažíme prenášať do praxe.
Pristavme sa podrobnejšie pri spomínaných 
rozvojových plánoch na rok 2022. aký by mal 
byť ich najväčší prínos? 
Hlavným cieľom samosprávy je všestranný rozvoj 
našej mestskej časti. Devínska Nová Ves je po-
dobne ako celé hlavné mesto pod tlakom develo-
perských a investičných projektov. Nie sme proti 
novej výstavbe, ale našou základnou podmienkou 
je, aby jej zodpovedal aj rozvoj infraštruktúry, a to 
najmä dopravnej, ktorá je neuralgickým bodom 

Bratislavy. Každý vodič či cestujúci v MHD pozná 
situáciu v hlavnom meste. Devínska Nová Ves má 
obrovskú výhodu – stále máme kapacity na rozvoj 
dopravnej infraštruktúry. Pristupujeme k nej ako 
k najdôležitejšiemu rozvojovému nástroju miest-
nej samosprávy. Náš kataster umožňuje rozvoj 
cestnej dopravy, rozvoj železničnej dopravy, ponú-
ka nám rozvoj cyklistiky. Práve preto pripravujeme 
viacero náročných projektov s  realizáciou dlhšou 
ako jeden rok. Finišujeme napríklad s prípravou 
projektu cyklotrasy do Dúbravky, ktorá má byť 
prepojená s Lamačom a so Záhorskou Bystricou 
smerom na Stupavu. Intenzívne v tejto veci komu-
nikujeme s Bratislavským samosprávnym krajom; 
za nás je projekt pripravený, môže sa začať s pro-
cesom vydávania stavebného povolenia a následne 
s  realizáciou. Čo sa týka cestnej dopravy, naším 
najdôležitejším projektom je turbookružná križo-
vatka Eisnerova. Ide o dlhodobo poddimenzovaný 
dopravný uzol, z ktorého sa stal najnebezpečnejší 
dopravný úsek v Devínskej Novej Vsi. Akútnosť 
riešenia súvisí aj s tým, že spomínaná križovatka 
je hlavným vstupom do našej mestskej časti. Ko-
munikáciou s investormi sa nám podarilo doriešiť 
jej realizáciu už v budúcom roku a v roku 2023. 

je dôležité vedieť, že ľudia okolo vás sa dokážu zomknúť, keď treba pomáhať
Doba covidová posilňuje vzťah obča-
nov a samospráv. Aj keď starostovia 
a primátori covid neliečia, očakáva 
sa od nich, že nájdu liek na riešenie 
nových situácií, ktoré so zvládnutím 
pandémie súvisia. Popritom musia 
zostať citlivým uchom, ktoré trpezlivo 
načúva, čo ľudí trápi i teší, a rukou 
pripravenou pomáhať všade tam, kde 
treba. O dôležitých krokoch samo-
správy v našej mestskej časti v končia-
com sa roku 2021 sme sa porozprávali 
so starostom Devínskej Novej Vsi 
Dáriusom Krajčírom.  
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Dárius Krajčír, starosta mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves
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je dôležité vedieť, že ľudia okolo vás sa dokážu zomknúť, keď treba pomáhať
Hoci ide o stavbu hlavného mesta, pristupujeme 
k nej ako k nášmu projektu, keďže sa týka dopra-
vy v Devínskej Novej Vsi. Iniciovali sme viaceré 
stretnutia, projektová dokumentácia k stavebnému 
povoleniu je pripravená, snažíme sa čo najviac veci 
urýchliť, samozrejme, pri dodržaní podmienok 
kvalitnej prípravy a realizácie projektu. Po ukon-
čení turboorkružnej križovatky Eisnerova by malo 
následne pokračovať budovanie cestnej infraštruk-
túry až k Borom. Táto hlavná tepna pripojí De-
vínsku Novú Ves na diaľnicu. Ďalší dôležitý bod, 
ktorý ovplyvní život v Kolónii, je okružná križo-
vatka Jána Jonáša. Žiaľ, tu sme len v pozícii iniciá-
tora, lebo investorom je opäť hlavné mesto, ktoré sa 
vyjadrilo, že je to jedna z jeho priorít. Naša samo-
správa sa po vydaní stavebných povolení na turbo-
okružnú križovatku na Eisnerovej sústredí práve 
na tento projekt. Medzitým čakáme, ako sa štát 
postaví k obchvatu priemyselnej zóny. Naša mest-
ská časť bude riešiť v spolupráci s hlavným mestom 
aj opravy pri kine, na Opletalovej ulici, v časti Eis-
nerovej ulice s napojením na Istrijskú; tento úsek si 
už vyžaduje urgentnú opravu. V prvých mesiacoch 
roka 2022 by sa mala začať aj rekonštrukcia svetel-
nej križovatky pri Hornbachu, ktorá sa napája na 
Agátovú ulicu v smere do Dúbravky. 
veľa samospráv sa snaží riešiť svoju finančnú si-
tuáciu a rozvoj odpredajom majetku. ide touto 
cestou aj Devínska Nová ves?
Ako jedna z mála samospráv v Bratislave sa ma-
jetku nezbavujeme, ale, naopak, zveľaďujeme ho 
a rozširujeme. Môžem spomenúť napríklad kúpu 
pozemkov v Kameňolome Srdce a tzv. Planírku, 
obľúbené miesto na oddych a rekreáciu mnohých 
Devínskonovovešťanov. Tieto pozemky s rozlohou 
zhruba 10 tisíc m2 sme kúpili od okresného úradu, 
ktorý ich predával ako svoj nadbytočný majetok. 
Podarilo sa nám takto predbehnúť potenciálnych 
developerov a investorov, ak by chceli uprednostniť 
záujmy jednotlivcov na úkor nás všetkých. Záme-
rom je vytvoriť v týchto miestach vlastnú Železnú 
studničku Devínskonovovešťanov, kde by si mohli 
oddýchnuť a využívať ju na voľnočasové aktivity. 
Som presvedčený, že je to správny krok a teším sa, 
že to rovnako vyhodnotilo aj zastupiteľstvo, ktoré 
tento plán schválilo takmer jednohlasne.
Samosprávy zabezpečujú významné kompe-
tencie aj v oblasti školstva a vzdelávania detí. 
ich výkon v  bratislave je náročnejší v  tom, že 
hlavné mesto sa prudko rozvíja, s čím súvisí aj 
nárast počtu obyvateľov v  jeho jednotlivých 
mestských častiach. aký bol z  tohto pohľadu 
rok 2021 pre samosprávu v  Devínskej Novej 
vsi? 
Sme najmladšia mestská časť Bratislavy. Som veľ-
mi rád, že mladí ľudia spájajú s Devínskou Novou 
Vsou svoju budúcnosť a  zakladajú si tu rodiny. 
Uvedomujeme si, že ruka v ruke s tým musí ísť, 
samozrejme, aj rozvoj školstva a vzdelávania. Pri-

rodzený nárast obyvateľov našej mestskej časti sa 
darí úspešne zvládať najmä rozširovaním kapacít 
materských a základných škôl.  Budem konkrét-
ny: v týchto dňoch otvárame novú triedu v MŠ 
Milana Marečka a  spolu s  riaditeľmi školských 
zariadení sme dokázali lepšie využiť a  rozšíriť aj 
súčasné kapacity základných škôl. Takže v Devín-
skej Novej Vsi stále platí, že všetky deti tu majú 
svoje miesto v školách a ich rodičia nemusia riešiť 
alternatívy spojené s  cestovaním do škôl mimo 
našej mestskej časti, ako je to bežné inde v Brati-
slave. Rekonštrukciou priestorov materských a zá-
kladných škôl sa snažíme zlepšovať  aj vybavenie 
jednotlivých školských a predškolských zariadení. 
Teší ma v tejto súvislosti pozitívna spätná väzba 
rodičov najmladších Devínskonovovešťanov, pre 
ktorých všetky tieto zmeny robíme.  
v Devínskej Novej vsi sme tento rok zažili aj veľ-
kú vlnu solidarity s obyvateľmi zemetrasením 
postihnutého chorvátska a  tornádom zasiah-
nutej českej republiky.   Devínskonovoveštania 
ukázali svoju ľudskosť nezištnou pomocou, do 
koordinácie ktorej sa zapojil aj náš  dobrovoľný 
hasičský zbor. ako s  odstupom času nazeráte 
na túto iniciatívu? 
Je známe, že Devínskonovoveštania majú veľké 
srdcia, preto ma ich ochota pomáhať už neprekva-
puje. Je však pre mňa veľmi dôležité vedieť, že som 
starostom mestskej časti, v ktorej sa občania aj na-
priek vlastným existenčným problémom, napriek 
neistej dobe, v  ktorej žijeme, dokážu zomknúť 
a  pomáhať iným bez ohľadu na hranice štátov. 
Rád by som sa poďakoval obyvateľom Devínskej 
Novej Vsi, že predbehli výzvy a sami sa ozvali cez 
naše Dohľadové centrum s otázkou, ako bude naša 
mestská časť riešiť humanitárnu pomoc pre obyva-
teľov postihnutých oblastí v Chorvátsku i v Česku. 
Intenzívne sme komunikovali s  tamojšími sa-
mosprávami, ako najlepšie pomôcť. Reakcia ľudí 
bola úžasná a naši dobrovoľní hasiči ich pomoc 
operatívne v noci doviezli tam, kde na ňu čakali. 
Prekvapil ma ten rozsah záujmu o  osudy iných 
ľudí, zápal a energia nielen nás, Devínskonovoveš-
ťanov, ale aj všetkých  Bratislavčanov, keďže výzva 
sa veľmi rýchlo rozšírila. Nakoniec k nám chodili 
nielen obyvatelia z  iných mestských častí, ale aj 
z okolitých dedín a miest, aby priniesli, čo treba. 
Pomohli sme tak našim občanom i ľuďom v okolí. 
Spomienka na túto povznášajúcu ľudskosť nielen-
že zatienila všetky negatíva tohto roka, ale mňa 
a mojich spolupracovníkov sprevádzala aj  v iných 
zložitých okamihoch. Bola motiváciou veriť, že po 
búrke, obrazne povedané, opäť vyjde slnko. 
čo vás osobne, pán starosta, najviac potešilo 
v roku 2021 a čo príjemné ešte chystáte obyva-
teľom Devínskej Novej vsi v posledných dňoch 
tohto roka a v nasledujúcom roku? 
Som rád, že sme zvládli ďalší náročný rok, avšak 
som smutný z toho, že jeho záver bude opäť po-

znamenaný protipandemickými opatreniami. 
Z  tohto dôvodu budeme mať v Devínskej No-
vej Vsi, žiaľ, najkrajšie sviatky roka bez vianočnej 
uličky, ktorú sme pripravovali spolu s  pekným 
sprievodným programom. Uvidíme, či nám bude 
umožnené zorganizovať do konca roka aspoň nie-
ktoré z kultúrnych a spoločenských podujatí, ktoré 
sme pre obyvateľov našej mestskej časti chystali. 
Musíme improvizovať, aby sme pri akceptovaní 
protipandemických opatrení potešili aspoň naj-
menších Devínskonovovešťanov. Keď nebudeme 
môcť mať Mikulášov v uliciach Devínskej Novej 
Vsi, tak verím, že deti potešíme aspoň adventnými 
kalendármi, ktoré odnesieme do škôl. 
V týchto zložitých časoch by ma potešila aj taká 
maličkosť, akou je zamrznutý rybník. Mohli by 
sme sa na ňom korčuľovať, ako keď sme boli malí. 
Z toho, čo sa podarilo, sa teším, že Devínska má 
v majetku Srdce. Keďže si pamätám ešte zo svo-
jich mladíckych čias  neopakovateľné opekačky 
na Srdci, budúci rok, ak to situácia dovolí, zorga-
nizujem obecnú opekačku na Srdci pre všetkých 
Devínskonovovešťanov. Poteším sa však, ak prídu  
Devínskonovovešťania aj s vlastnými nápadmi, ako 
zaujímavo využiť túto jedinečnú rekreačnú lokalitu.
Rád by som ešte pripomenul svoju koncoročnú 
„srdcovku“, ktorou je vianočné osvetlenie. V De-
vínskej Novej Vsi sa ho snažíme neustále zdoko-
naľovať a inštalovať aj do nových častí. Pre mňa je 
najkrajší pohľad, keď idem s manželkou večer po 
ulici alebo so psíkom von, na rodinku s dieťatkom, 
ktoré ukazuje na ligotajúcu sa vianočnú výzdobu,  
a všetci spolu sa z nej tešia. Je to silná emócia, nie-
čo, čo nám spríjemňuje večer a dokáže nás odpútať 
od bežných starostí. Prirovnal by som to k tohto-
ročnému zážitku z rybníka, keď sa ním nieslo ob-
divné „wau“ po spustení laserovej show. Želal by 
som si, aby Devínskonovovešťania prežili napriek 
obmedzeniam podobné nezabudnuteľné chvíle aj 
v kruhu svojej rodiny a blízkych počas vianočných 
sviatkov, aby aspoň na chvíľu zabudli na to, čo sa 
deje okolo nás. Rád by som vám poprial, aby ste 
boli zdraví po celý rok, nech sa tešíme z maličkostí 
a nevytráca sa z nás to, čo nás nič nestojí: pozdraviť 
suseda,  usmiať sa na človeka na ulici, prihovoriť 
sa niekomu milým slovom... Kiežby nám takéto 
správanie vydržalo po celý rok 2022. 

 Jana Martanovičová

Podeľte sa aj vy s časopisom devex o ne-
zabudnuteľné okamihy vášho života. 
Spomeňte si, čo pekné niekto pre vás 
nezištne urobil v  tomto roku a  pomôžte 
tak šíriť krásne emócie, ktoré nám sprí-
jemnia nielen nadchádzajúce Vianoce, 
ale aj dni všedné, ktoré prídu po nich. 
Vaše príbehy radi uverejníme. 
redakcia@mudnv.sk
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V decembri bude Miest-
ne zastupiteľstvo mest-
skej časti Bratislava-De-
vínska Nová Ves (MZ MČ 
BA-DNV) naposledy v sú-
časnom zložení schvaľo-
vať rozpočet. 
Mojou prioritou bude návrh 
na zvýšenie príspevkov pre 
občianske združenia a spol-
ky pôsobiace u nás o 35 ti- 
síc € oproti súčasným 95 ti-
síc €. Z toho som navr-
hol zvýšenie o 20 tisíc € pre 
športové kluby a 10 tisíc € 
pre kultúrne spolky. Tento 
môj návrh podporila aj Komi-
sia športu a kultúry a verím, 
že ho podporí aj pán staros-
ta a zastupiteľstvo. Okrem 
toho si myslím, že minimálne 
o 5 tisíc € by mali byť zvýše-
né aj príspevky pre organizá-

cie pôsobiace v sociálnej ob-
lasti. Pri rozpočte mestskej 
časti, ktorý bude určite vy-
soko nad 10 miliónov €, ide 
o zanedbateľnú čiastku, 
ktorá ale veľmi pomôže na-
šej komunite. 
Prečo navrhujem toto zvýše-
nie?  V DNV pôsobia v ob-
lasti športu, kultúry a sociál-
nych vecí desiatky klubov, 
občianskych združení a spol-
kov. Na ich pôde môžu stov-
ky našich detí pravidelne 
športovať, venovať sa tancu, 
spevu a kultúre našich pred-
kov. Nemajú potom čas bez-
cieľne sa túlať po uliciach 
a skĺzavať na šikmú plochu. 
Nestojí tých smiešnych  
35 tisíc € za to, aby mali na-
še deti viac priestoru na 
zmysluplné vyžitie?

l MZ MČ Ba-DNv neschválilo návrh 
poslanca adriána Jankoviča na dopl-
nenie bodu rokovania 13/a Návrh na 
zmenu v Devínskonovoveskej televízii 
spol. s r. o. l MZ MČ Ba-DNv neschvá-
lilo návrh poslanca adriána Jankoviča 
na doplnenie bodu rokovania 13/B Ná-
vrh na zmenu v zložení Komisie legis-
latívy, financií, mandátovej a kontroly 
l MZ MČ Ba-DNv vzalo na vedomie 
informáciu o plnení uznesení MZ MČ 
Ba-DNv plniteľných do 27. 10. 2021, 
vrátane trvalo realizovaných uznese-
ní z minulých rokov, podľa výsledkov 
vykonanej kontroly l MZ MČ Ba-DNv 
vzalo na vedomie informáciu o  dô-
ležitých rokovaniach starostu od po-
sledného zasadnutia MZ MČ Ba-DNv  
l MZ MČ Ba-DNv schválilo rozpočto-
vé opatrenia č. 4 k schválenému roz-
počtu MČ Ba-DNv na rok 2021 v znení 
podľa predloženého návrhu l MZ MČ 
Ba-DNv schválilo vZN MČ Ba-DNv 
č. 6/2021 o výške príspevku a spôso-
be jeho platby na čiastočnú úhradu 
nákladov (o príspevkoch) v školách a  
školských zariadeniach v  zriaďovateľ-
skej pôsobnosti MČ Ba-DNv, s  účin-
nosťou od 1. januára 2022 l MZ MČ 
Ba-DNv schválilo kúpu pozemkov 
parciel registra  „C" KN parc. č. 3450, os-
tatná plocha o výmere 5520 m2 a parc. 
č. 3451, ostatná plocha o výmere 4602 
m2, parcely  zapísané  na lv č. 4130 v k. 
ú. DNv, obe vo výlučnom vlastníctve 
slovenskej republiky v dočasnej sprá-
ve OÚ Bratislava, za navrhovanú cenu 
188 tis. €. Kúpna zmluva bude pod-
písaná oboma zmluvnými stranami 
do 60 dní od schválenia uznesenia 
zastupiteľstvom MČ Ba-DNv l MZ 
MČ Ba-DNv schválilo kúpu pozem-
ku registra „C" KN, parc. č. 2339/27, 
zastavaná plocha a nádvorie o výme-
re 8 m2, evidovaného na lv č. 1225 
a  pozemku registra „E" KN, parc. č. 
3131/1, ostatná plocha o  výmere  
16 m2, evidovaného na lv č. 4513, 
oba vo výlučnom vlastníctve sr 
v  dočasnej správe Železníc sr, za 
navrhovanú cenu 2  544 € bez DPH 
s  podmienkou zachovania verej-
noprospešného účelu a  nepreve-
denia vlastníckeho práva k  pozem-
kom v  prospech tretích osôb po 
dobu najmenej 10 rokov l MZ MČ  
Ba-DNv schválilo zámer predaja 
a  predaj pozemku registra „C" KN 

parc. č. 154/2, druh pozemku zastava-
ná plocha a nádvorie o výmere 2 m2, 
pozemok zapísaný na lv č. 1, vo vlast-
níctve hl. mesta sr Bratislavy, zverený 
do správy MČ Ba-DNv ako prevod 
majetku z  dôvodu hodného osobit-
ného zreteľa v súlade s ustanovením 
§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov v  prospech žiadateľa za 
kúpnu cenu 145 €. Kúpna zmluva 
bude s  kupujúcimi podpísaná do  
60 dní od schválenia uznesenia v MZ 
MČ Ba-DNv l MZ MČ Ba-DNv schváli-
lo odpustenie dlhu vo výške 3 984,97 €  
spoločnosti nasisa s. r. o., M. Marečka 12,  
Ba, ktorý vznikol ako nedoplatok na 
nájomnom a  službách spojených 
s užívaním nebytových priestorov. Dô- 
vodom platobnej neschopnosti bola  
povinnosť zatvorenia prevádzok v sú-
vislosti so zabránením šírenia ochore-
nia COvID-19 a  tým následnej straty 
príjmu nájomcu z prevádzkovania úče- 
lu nájmu:  záujmovo-rekreačnej čin-
nosti pre matky s  maloletými deťmi 
a pre rodiny s deťmi a súkromnej ma-
terskej škôlky l MZ MČ Ba-DNv schvá-
lilo výpoveď a odstúpenie od nájom- 
nej zmluvy z nájmu nebytových prie- 
storov o výmere 126,01 m2 v objekte  
vÚZ na ulici Š. Králika č. 1, nájomcovi  
Maxline trade s. r. o., P. Horova 23, Ba;  
nájom uzatvorený na základe Zmluvy  
o  nájme nebytových priestorov č. 
2011/14 zo dňa 18. 10. 2011 so spo- 
ločnosťou BElaGGIO s. r. o., Šancova 31,  
Ba (ďalej „Zmluva“), prevedený  
na spol. Maxline trade s. r. o. so všet- 
kými právami a záväzkami. Dôvodom 
výpovede je neplnenie povinností zo 
Zmluvy riadne a včas platiť nájomné 
a preddavky za služby spojené s uží-
vaním nebytového priestoru, ihneď 
ako je to možné v  zmysle Zmluvy l 
MZ MČ Ba-DNv schválilo predložený 
harmonogram zasadnutí Miestnej 
rady a MZ MČ Ba-DNv na rok 2022 
a  požiadalo predsedov komisií, aby 
do 30. 11. 2021 doručili termíny za-
sadnutí komisií prednostke MÚ MČ 
Ba-DNv l MZ MČ Ba-DNv vzalo na 
vedomie správu z kontroly správnos-
ti a oprávnenosti použitia finančných 
príspevkov a  dotácií poskytnutých 
z  rozpočtu MČ Ba-DNv, kontrolova-
ný subjekt: Dom sociálnych služieb 
senecio, n. o. 

uznesenia mz mč ba-DNv  
zo  zasadnutia dňa 10. 11. 2021
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Moje rozpočtové priority

Ing. Ján Žatko, poslanec  MZ MČ BA-DNV

NÁZORY POSLANCOV

V oblasti športu obsahuje ná-
vrh rozpočtu na rok 2022 
mnoho investícií do športo-
vých areálov, čo ma veľ- 
mi teší. 
V areáli I. Bukovčana je to 
výmena povrchu na futbalo-
vom miniihrisku, nové wor-
koutové prvky. Na P. Horova 
plánujeme nové osvetlenie 
okolo bežeckej dráhy. V are-
áli Vápencová chystáme pro-
jekt skate-parku. V pláne je 
rekonštrukcia ihriska na Ka-
lištnej a obnova areálu na 
Mečíkovej ulici.
Pump-tracková dráha sa, 
žiaľ, do rozpočtu nevošla, ale 
budeme sa snažiť o jej reali-
záciu v ďalšom volebnom ob-
dobí (v prípade opätovnej dô-
very od občanov). Dobrou 
správou je navýšenie podpo-

ry pre športové organizácie 
na 70 tis. €. Pre kultúrne or-
ganizácie je vyčlenených  
25 tis. €, čo predstavuje ná-
rast o 25 %.
Práve v podpore športových 
klubov a kultúrnych spolkov 
vidíme veľký zmysel. Za ich 
činnosť im patrí veľká vďaka.
V oblasti kultúry nepočítame 
v roku 2022 s väčšími investí-
ciami, čo ma mrzí, pretože 
vnímame potrebu rekonštruk-
cie knižnice. Vďaka za ich 
prácu patrí aj členom KŠK, 
príspevkovým organizáciám, 
MÚ a nášmu starostovi.
Chcem zaželať všetkým oby-
vateľom našej mestskej čas-
ti pokojné prežitie vianočných 
sviatkov, veľa zdravia, trpez-
livosti a pokory v tejto ťažkej 
dobe, ktorú žijeme.

Viac na šport aj na kultúru

Jozef Tittel, poslanec  MZ MČ BA-DNV
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niekde určite áno, ale budú biele aj u nás, 
v devínskej? Prečítajte si, akú odpoveď nám 
poslala  meteorologička, devínskonovovešťanka 
nikoleta Hrušková, ktorá je súčasťou 12-členného 
profesionálneho tímu meteorológov Slovenského 
hydrometeorologického ústavu (SHMÚ).

Predpoveď pre bratislavu, 
resp. DNv na vianoce  

podľa globálneho modelu 
ecmWf (európske 

centrum pre strednodobé 
predpovede počasia):

vo vianočnom týždni  
(20. – 26. 12. 2021) sa očakáva 

teplota vzduchu aj úhrn 
zrážok na úrovni dlhodobého 

normálu. Počasie by teda 
nemalo byť teplotou ani 

zrážkami výrazne odlišné, ako 
sme ho mali v uplynulých  
20 rokoch. Podľa údajov 

sHMÚ je vo vianočnom týždni 
priemerná najvyššia denná 
teplota v Bratislave okolo  
+3 stupňov a priemerná 

najnižšia nočná teplota okolo 
-2 stupňov Celzia. 

Z

Budú biele vianoce? 

Serióznu predpoveď počasia 
pre jedno miesto (napr. De-
vínsku Novú Ves)  s  uvede-

ním oblačnosti, zrážok, vetra a teplôt 
s presnosťou na deň a noc je možné 
zostaviť na max. 10 dní vopred. Pri 
nestabilných poveternostných pod-
mienkach je už pri piatom dni (nie-
kedy dokonca aj skôr) ťažké určiť, či 
sa dážď vyskytne, ako aj to, či bude 
v noci alebo cez deň.
Predpovedné modely sa neustále 
vyvíjajú a meteorológovia sa pokú-
šajú zistiť vývoj počasia aj ďalej ako 
len na 10 dní. Obdobie od druhého 
do piateho týždňa dokážu odhad-
núť len orientačne – pomocou tep-
loty vzduchu a  spadnutých zrážok. 
Priemerná  týždenná teplota a prie-
merný týždenný úhrn zrážok sú dve 
základné charakteristiky, ktoré sa 
porovnajú s dlhodobým normálom 
a poskytnú nám informáciu o trende 
počasia v nasledujúcich 5 týždňoch. 
Dokážeme sa z takejto predpovede 
dozvedieť, či bude v  danej lokali-
te a  v  danom týždni teplejšie ale-
bo chladnejšie (príp. tak isto), ako 
zvyklo byť v priemere za uplynulých 
20 rokov. Podobne, či bude zrážok 
viac alebo menej (príp. rovnako), 

ako je dlhodobý priemer. Takáto 
predpoveď je veľmi orientačná a  jej 
presnosť sa každým týždňom zni-
žuje. Máme skúsenosť, že niekedy 
bola presne opačná. Žiaľ, atmosféra 
je veľmi chaotický systém a seriózne 
predpovedať počasie je možné naj-
viac na 7 až 10 dní. 

Nikoleta Hrušková, 
meteorologička SHMÚ

Skutočné Vianoce sú 
o darovaní seba samého 

Posolstvo Vianoc je určite o štedros-
ti. Posolstvo štedrosti je založené na 
tom, že Boh dáva svojho Syna. Po-
siela ho na svet, aby nám priniesol 
vykúpenie a spásu, ľudskými slova-
mi povedané záchranu. Aby nám 
predstavil Boha, teda seba samého. 
Toto je aj to, prečo sme obdarová-
vaní na Vianoce a prečo aj obda-
rúvame. Boh dáva, obdarúva nás 
svojím Synom, preto aj my dávame 
a  dostávame darčeky na Vianoce. 
My sme, keď to slušne poviem, tro-
chu pokrivili obraz Vianoc. Sami 
sme si nastavili Vianoce v zmysle 
darčekov, hmotných vecí a ako keby 
nám unikal skutočný obraz Vianoc. 
Aj mňa sa už ľudia pýtajú, či mám 
nachystané darčeky na Vianoce, že 
už pred Vianocami nebudú alebo 
nás náhodou zase nezavrú a nebu-
dem mať kde nakúpiť. To je mož-
no tento pokrivený obraz, že hmot-
ný darček nie je iba o tom, že dám 
niekomu niečo hmotné, lebo o tom 
neboli prvé Vianoce. Boh nám ne-
poslal parfum, ani lego, ani počítač, 
Boh nám dal seba samého, a  to je 
možno aj dnešný problém, dať seba 
samého. Tak, ako sme už spomenu-
li na začiatku, toto adventné ob-
dobie je veľmi hektické. Ja by som 
povedal, že to nie je o tom, dať veľ-
ký a drahý darček, ale možno to je 
o tom, dať malý darček, ale urobiť si 
čas na svojho blízkeho.
My sme sa dostali do takého zača-
rovaného kruhu. Rodičia potrebujú 
viac zarábať, aby zaplatili krúžky 
pre svoje deti. Ale zase na druhej 
strane, keď budú tráviť viac času 
v  práci, budú mať menej voľného 
času na svoje deti. To isté platí aj 
pri našich starých rodičoch. Ľudia 
sa nemôžu postarať o  svojich sta-
rých rodičov, pretože sú stále v prá-

ci, a preto ich dajú do nejakej DSS-
ky. Ich deti zase na druhej strane 
musia prispievať na tie DSS-ky 
a  tráviť viac času v  práci, čiže 
im zostáva už menej času tráviť 
so svojimi starými rodičmi. Do-
stali sme sa do začarovaného kru-
hu, kde vlastne nestíham, nie som 
ani s deťmi, ani so starkými, pre-
tože trávim veľa času v práci a ne-
viem, ako z  tohto začarovaného 
kruhu vykorčuľovať. Toto by sme si  
mohli uvedomiť v adventnom čase: 
štedrosť nie je vo veľkosti hmotného 
darčeka, ale o darovaní seba samé-
ho svojim blízkym.
Minulý týždeň som na môj Youtu-
be kanál natočil video pre deti o sv. 
Alžbete. Je nám veľmi blízka, pre-
tože sa narodila tu na Bratislav-
skom hrade a zároveň tu prežila aj 
svoje detstvo. A práve v tomto vi-
deu som deťom rozprával, ako sa 
Alžbeta starala o chudobných a cho-
rých. Ale jej najväčší dar nebol ten, 
že sa zriekla peňazí, ale ako boha-
tá grófka za tieto peniaze postavila 
nemocnicu a potom v tej nemocni-
ci dennodenne pracovala. Bola tam 
pre chudobných a chorých, starala sa 
o nich, dala celú seba. Potom zho-
dou okolností mi volali moji synov-
ci, že kedy dám darček ja im. Ja im 
hovorím, že aký darček vám mám 
dať? Oni hovoria, že ten naozajst-
ný darček, aký si povedal v tom vi-
deu „Dar seba samého“, že kedy už 
konečne prídem. Sám som zostal 
z toho prekvapený, že takéto malé 
deti (od 4 do 9 rokov) takto úžasne 
pochopili moje myšlienky. Môžem 
vám dať kopec darčekov, ale pokiaľ 
ja nemám čas sa odtiaľto odtrhnúť 
a ísť za vami možno na jeden, dva 
dni, tak je to úplne zbytočné.
O tomto si myslím, že sú skutočné 
Vianoce, možno sa zamyslieť nad 
tým, čo je naozajstná štedrosť. Je to 
o  tom, mať plný stôl jedla a kopec 
vecí pod vianočným stromčekom? 
Alebo je to o tom, že budeme možno 
menej podráždení a budeme tráviť 
viacej času spolu? Toto je možno 
výzva, ktorú prajem každému, aby 
zažil takúto štedrosť, nie tú atrapu, 
ktorú sme si možno vymysleli.
 Pripravil Miroslav Vallo

Andrej Kalamen, správca 
farnosti v Devínskej Novej Vsi
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Nikoleta Hrušková autorsky pripravuje a prezentuje reláciu RTVS o počasí
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zvýši devínska kobyla 
stupeň ochrany prírody?
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Štátna ochrana prírody vyhlási 
pre územie Devínska Kobyla 
stupeň ochrany 5, ak návrh  

MŽP úspešne prejde celým schva-
ľovacím procesom. Zaujímalo nás 
viac, a preto sme kontaktovali pria-
mo Štátnu ochranu prírody Sloven-
skej republiky  (ŠOPSR) s  otáz-
kami, čo by navrhovaná zmena 
priniesla pre turistov a  obyvateľov, 
ktorí navštevujú Devínsku Kobylu. 
Na otázky odpovedal riaditeľ správy 
ŠOPSR Peter Puchala.
v  akom štádiu je pripravovaný 
návrh?
Chránené územie sa vyhlasuje na-
riadením vlády, ktoré pripravuje 
MŽP. Celý proces je v štádiu pre-
rokovania s dotknutými subjektmi, 
ktorých sa dotýkajú zmeny stupňa 
ochrany. Následne sa uskutoční 
medzirezortné pripomienkovanie 
návrhu.
Kedy predpokladáte vstúpenie 
5. stupňa do platnosti?
Dátum schválenia a  vyhlásenia je 
náročné odhadnúť, pretože závisí 
od toho, ako prebehnú jednotlivé 
prerokovania. Dôležité je upozorniť, 
že na území s 5. stupňom ochrany 

sa počíta s vymedzením území, na 
ktorom nebude platiť daný zákaz. 
To sa týka napríklad voľného pohy-
bu mimo vyznačených turistických 
chodníkov. Orgán ochrany prírody 
(Okresný úrad Bratislava), ktorý 
takéto vymedzenie určuje, môže 
zahrnúť aj celé územie, na ktorom 
bude platiť táto výnimka. Podrob-
nosti k činnostiam, ktoré je možné 
v zmysle zákona o ochrane prírody 
a  krajiny, budú v  sprievodnej do-
kumentácii legislatívneho návrhu. 
MŽP plánuje dokumentáciu zve-
rejniť do konca aktuálneho roka.
zvýšia sa kontroly dodržia-
vania opatrení v  jednotlivých 
stupňoch ochrany prírody štát-
nou ochranou prírody?  
Kontroly dodržiavania zákona 
o ochrane prírody sa vykonávajú na 
základe situácie, ktorá je aktuálne 
v  danom chránenom území. Dô-
raz na kontrolu dodržiavania zá-
kona a  usmernenie voľnočasových 
aktivít bude zameraný na územia 
s výskytom najcennejších biotopov 
a druhov.
v  akom stupni ochrany príro-
dy by sa po novom nachádzala 

vyhliadková veža Devínska Ko-
byla? 
Vyhliadková veža a  areál býva-
lej raketovej základne je v návrhu 
na vyhlásenie PR Devínska Ko-
byla zaradený do 4. stupňa ochra-
ny s tým, že aj v tomto priestore sa 
počíta s  územím, ktoré bude vy-
hradené na voľný pohyb mimo vy-

značených turistických chodníkov. 
starosta dárius krajčír vznie-
sol k návrhu nariadenia vlády sr, 
ktorým sa vyhlasuje prírodná re-
zervácia, niekoľko pripomienok. 
požaduje stiahnutie predložené-
ho návrhu ako celku  a zachovanie 
územia v súčasnom stupni ochrany.   
 Veronika Valkovičová

Ministerstvo životného prostredia SR (MžP) zverejnilo 
na portáli právnych predpisov Slov-lex informáciu 
o príprave vyhlásenia nového chráneného územia. Týmto 
územím by sa mala stať devínska kobyla s navrhovaným 
5. stupňom ochrany, avšak s vyhradenými miestami, kde 
tieto zákazy nebudú platiť. 

Tradičné podujatie má stále 
viac priaznivcov. K  turistom, 

prevažne z  Devínskej Novej Vsi, 
sa rokmi začali pridávať aj obyva-
telia iných mestských častí a  tiež 
hostia z Rakúska. „Tradícia výstupu 
na Devínsku Kobylu siaha až do 
minulého storočia. Výstupy neboli 
vždy organizované. Konali sa zväčša 
na Silvestra, ale na Kobylu sa chodi-
lo aj v iné sviatky v roku. Boli to také 

spontánne akcie“, hovorí riaditeľ  
 Istra Centra Rastislav Šimkovič.  
Výstupy na Kobylu sa začali or-
ganizovať niekedy po roku 2005. 
Súčasnú podobu nadobudlo po- 
dujatie v roku 2013, keď sa k orga-
nizátorom pripojil Turistický klub 
AŠK Inter Bratislava. „Špeciálny 
sprievodný program sa nepri-
pravuje, ale nie je taký ročník, na 
ktorom by nejakí muzikanti nie-

čo spontánne nezahrali,“ doplnil 
s úsmevom informácie o podujatí 
Rastislav Šimkovič.
Na každého, kto sa 31. decem-
bra o 9.30 h zaregistruje pri Istra 
Centre, čaká v  cieli na Devínskej 
Kobyle nielen odmena v  podobe 
spomienkového darčeka, ale aj prí-
jemná atmosféra. K nej patrí  za-
hriatie sa vareným vínkom, ktoré 
už dlhé roky zabezpečuje rodina 
Balážová. Spočiatku bol hostite-
ľom pán Jožko Baláž a  teraz po 
ňom prebral štafetu jeho syn Ivan 
so svojimi priateľmi.   
 (jm)

rozlúčte sa s rokom 2021 na devínskej kobyle

Podujatie je podmienené protipandemickými opatreniami

istra centrum srdečne pozýva devínskonovovešťanov 31. decembra 2021 
na tradičný silvestrovský výstup na devínsku kobylu. 

Výstup na Kobylu má dlhoročnú 
tradíciu
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Ž iaci Základnej školy na Ulici 
Ivana Bukovčana 3 sa zapoji-

li do 12. ročníka česko-slovenského 
projektu: Záložka do knihy spája 
školy. Témou projektu bol očarujú-
ci svet knižných príbehov, rozprá-
vok a básní. Ide o výborný zážitko-
vý  projekt s knihami a s výrobou 
záložiek do nich. Záložky do kníh 
vyrobia dve vybrané základné školy 
a navzájom si ich pošlú. Zapájame 
sa už niekoľko rokov a stále nás to 
baví, inšpiruje a  napĺňa dobrým 
pocitom. Prečo? Lebo radi čítame 
dobrú knihu za knihou. Tento rok 
sme pestrofarebné záložky vyrábali 
s  obrovskou dávkou fantázie pre 
kamarátov zo Šlapaníc z  Českej 
republiky. Vyše sto originálnych 

záložiek putovalo v obálke za no-
vými knihami a  novými čitateľmi 
cez české hranice smerom k Brnu. 
S  chuťou sme počas celého pro-
jektu lepili, maľovali, strihali, ale 
hlavne sme čítali, spoznávali a ob-
divovali neuveriteľne nádherný svet 
rôznych knižných príbehov. Na zá-
ložkách sa objavovali motívy z rôz-
nych kníh, rôznych žánrov či lite-
rárnych druhov. Každá  záložka si 
zaslúži super knihu a každá kniha 
zase super záložku. My z Bukovča-
na sme vždy radi čítali, čítame a čí-
tať vždy budeme. Nie preto, že sa 
to musí, ale preto, že chceme a baví 
nás to. Čítajte s nami a určite sami 
spoznáte, že to naozaj stojí za to.  
 Soňa Škulová, ZŠ I. Bukovčana 3

záložky do kníh pre nových kamarátov
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Školské knižnice mali sviatok

Deti, výkresy, farbičky, kni-
hy. Netušilo, že knižnica 
má sviatok a deti jej prišli 

blahoželať. Akože inak ako s pek-
nou knihou a s rôznymi knižnými 
aktivitami!
Medzinárodný deň školských kniž-
níc, do ktorého sa zapojila škola na 
Ulici Ivana Bukovčana, sa niesol 
v duchu motta: Radostná podpora 
zážitkového učenia školskou kniž-
nicou. Rôzne aktivity realizovali 
šiestaci až deviataci vo svojich trie-
dach, iba ôsmaci zostali v knižnici,  
aby všetci dodržali potrebné pro-
tiepidemické opatrenia. Jedna trieda 

oslavovala sviatok knižnice  v  dô-
sledku karantény z domu prostred-
níctvom počítačov. Deti nadviazali 
virtuálny kontakt so  spisovateľom 
Dušanom Dušekom a s akademic-
kým maliarom Mariánom Komáč-
kom.  Obaja umelci ich podporili 
v tom, aby veľa čítali, maľovali a aby 
sa nevzdávali na ceste, ktorú si vy-
snívali. Šiestaci sa zaoberali svojimi 
obľúbenými knihami, siedmaci 
a  ôsmaci pracovali na ilustráciách 
svojich kníh. Deviataci odprezento-
vali svoje projekty venované obľúbe-
ným štúrovským básnikom, ktorých 
v duchu hesla Štúrovci verzus súčas-

nosť porovnávali s terajšími predsta-
viteľmi našej krajiny.  
Bola to oslava, ako sa patrí!  Tvo-
rivá, zaujímavá, kreatívna, veselá. 
Aj slniečko bolo spokojné a nežne 
rozdávalo svoje lúče všetkým šikov-
ným deťom, ktoré vedia, že kniž-
nica skrýva v  sebe poklad – knihy 
od výmyslu sveta! Do budúcnosti 
budú pre nás inšpiráciou aj slová 

pána Dušeka: „Vždy som rád čítal, 
dodnes radšej čítam, ako píšem. 
Vlastne chcem povedať – a tým sa 
s vami lúčim – bez čítania sa nedá 
písať, knihy vynikajúcich autoriek 
a autorov sú pre začínajúcich spiso-
vateľov tie najlepšie učebnice. A ako 
sa mám? Dobre, najmä ak mám po-
ruke nejakú dobrú knižku.“ 
 Soňa Škulová, ZŠ I. Bukovčana 3

Aha, čo sa to tam deje? Túto otázku si nesmelo kládlo 
zubaté jesenné slniečko ráno 25. októbra, keď nakúkalo 
do knižnice Základnej školy na Ulici Ivana Bukovčana 3.

Spolupatričnosť a srdečnosť ľu-
dí nám len potvrdzuje, že akcia je 
správna, darčeky sú darované ad-
resne a my sme veľmi radi, že takto 
môžeme spríjemniť Vianoce rodi-
nám, ktoré sa ocitli v nepriaznivej ži-
votnej situácii. Nami vybrané rodi-
ny oslovíme, aby si pripravili svoj List 
Ježiškovi, aby napísali, čo by si žela-
li ich deti, resp. čo nevyhnutné potre-
bujú do domácnosti.  Na základe že-
laní sa vytvorí zoznam a zverejní sa 

na webovom sídle mestskej časti  a 
na sociálnych sieťach mestskej časti. 
Do projektu zapájame rodiny, s kto-
rými na referáte sociálnych vecí pra-
cujeme, alebo sme v minulosti praco-
vali, a touto cestou sa im snažíme aj 
naďalej pomáhať. Minuloročné spo-
lupráce boli krásne, ľudia sa aktívne 
zapájali a podarilo sa nám darovať 
všetky požadované darčeky. Aj ten-
to rok sme už dostali veľa darčekov 
podľa zoznamu, ktorý sme zverejni-
li na webe Devínskej Novej Vsi. Po 
prvýkrát sme v tomto roku zapoji-
li do projektu aj občianske združenie 
Gaudete Devínska Nová Ves. Oby-
vatelia Devínskej Novej Vsi sa za-
pojili aj do projektu Koľko lásky sa 
zmestí do krabice od topánok? Kra-
bice sme už odovzdali seniorom v 
Dome sociálnych služieb Senecio a 
tiež seniorom v Klube dôchodcov. Aj 
touto cestou ďakujeme všetkým dar-
com, ktorí sa rozhodli pomôcť a po-
tešiť. Veľmi si to vážime.

Erika Labašková a Andrea Juráčková,
 Miestny úrad mestskej časti 

Bratislava-Devínska Nová Ves

darujme spoločne 
krásne vianoce 

Deviataci porovnávali štúrovcov so súčasnými politikmi

Fo
to

: a
rch

ív 
šk

oly

Fo
to

: a
rch

ív 
šk

oly

Fo
to

: re
da

kc
ia

List Ježiškovi je úspešná akcia s niekoľkoročnou tradíciou, 
ktorú organizuje mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves.
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Na Majstrovstvách Slovenska v  choreografi-
ách sa TC Eleganza zúčastnilo s choreografiou 
s názvom Oldies but Goldies. Už podľa názvu je 
zrejmé, že aktérkami sú naše „Latino Lady“ pod 
vedením choreografky a trénerky Zuzany Haut 
Jeszoovej.V  silnej konkurencii oveľa mladších 
účastníčok obsadili skvelé 4. miesto, čo patrí 
k našim najväčším úspechom. V súčasnosti tré-
nujú Latino Lady už v dvoch skupinách – začia-
točníčky a pokročilé a začínajú sa pripravovať na 
svoje ďalšie choreografie. Milan Bačiak

Bol to náročný boj o záchranu 
a-mužstva a spanilá jazda 
poprednými priečkami B-mužstva. 
Futbalová jeseň sa nám skončila 
a tak prichádzame so zhrnutím 
výsledkov jesennej časti našich 
futbalových mužstiev.

Jesenná časť v  podaní B-mužstva stála za to. 
B-mužstvo vedené trénerom Júliusom Bekem 
predvádzalo na jeseň stabilné výkony, podpo-

rené veľmi peknou predvedenou hrou a  výstav-
nými gólmi. Umiestnenie na 3. mieste so stratou 
len 8 bodov na prvý FK Inter Bratislava B nie je 
žiadnym prekvapením, ale odrazom systematickej 
práce s mládežou v predchádzajúcich obdobiach, 
doplnenou o  skúsenosť starších hráčov. Muž-
stvo vyhralo 9 z 13 zápasov a má bilanciu 42 : 20. 
Mužstvo sa aj napriek viacerým zraneniam kľúčo-
vých hráčov udržalo na víťaznej vlne a šírka kádra 
sa ukázala ako dôležitý aspekt počas tejto nároč-
nej pol sezóny.
Naše futbalové A-mužstvo prežívalo náročnejšie 
obdobie. Po polovici odohratej sezóny 3. ligy Brati-
slava obsadilo priebežne posledné 16. miesto. Treba 
podotknúť, že má najmladší káder v lige, celé muž-
stvo je postavené najmä na odchovancoch a muž-
stvu chýba skúsenosť v náročných zápasoch. Bo-
hužiaľ, napriek tomu, že by si to chlapci za prístup 
zaslúžili, nebolo možné doplniť mužstvo o  skú-
senejších hráčov vzhľadom k dlhom, ktoré tu za-
nechalo bývalé vedenie. Musíme jedným dychom 
dodať, že si naše „áčko“ odnieslo aj kus smoly. Vo 
viacerých zápasoch siahalo na 3 body, ktoré im na-
pokon súperi uchmatli. Mužstvo vedené kapitá-
nom Tomášom Lukáčom a Tomášom Pikálim má 
do budúcna určite veľký potenciál. Momentálne 
robí vedenie klubu kroky k tomu, aby posilnilo ká-
der A mužstva a zároveň robí všetko pre to, aby sa 
3. liga v DNV udržala aj na ďalší rok.
Vedenie klubu zároveň oznamuje, že sa po vzá-
jomnej dohode ukončila spolupráca s  hlavným 

trénerom A-mužstva Rastislavom Borisom. Tou- 
to cestou by sme sa mu chceli veľmi pekne po-
ďakovať za skvelú prácu, ktorú odviedol pre klub 
a pre naše deti a mužov za posledných skoro 25 ro-
kov. Pán Boris si takpovediac vychoval svojich hrá-
čov od prípravky až po dospelých mužov, trénoval 
všetky kategórie. Od prípravky, cez žiakov, dorast 
až po mužov. Pán tréner, ďakujeme Vám za krás-
ne chvíle, na ktoré budeme radi spomínať a za Va-
šu dlhoročnú prácu pre našu mládež a mužov. Za 
dlhé roky ste urobili pre devínsky futbal enorm-
né kvantum práce a právom Vám patrí za všetky 
tie roky, obetovaný čas a úsilie obrovské poďako-
vanie. Ďakujeme! 
Vedenie klubu chce zároveň popriať všetko najlep-
šie Michalovi Vlčekovi k 60. narodeninám, kto-
rých sa dožíva práve v tomto období. Vyjadrujeme 
mu veľkú vďaku za jeho dlhoročný obetavý prístup 
a podporu nielen mužského futbalu v DNV.  
 Miroslav Vallo

futbalová jeseň

zimný režim v DeNOve
Zberný dvor denoV-y na Ulici Milana 
Pišúta 5 prešiel na zimný prevádzkový 
režim. od pondelka do piatka je otvore-
ný od 7.00 do 16.00 h.  V sobotu od 8.00  
do 15.00 h. V nedeľu je zatvorené.

Šachové výsledky
7. 11. pokračovala 2. kolom 3. liga Bra- 
tislavského kraja v  šachu. Šachisti De-
vínskej Novej Vsi na svojich šachov-

niciach zdolali Láb 5 : 3. Pô-
vodne sa malo hrať v  Lábe, ale 
naše družstvo vyhovelo žiadosti 

súperov o zmenu miesta stretnutia kvôli výhodnej-
šej farbe okresu podľa COVID automatu. V tabuľke  
s  3 bodmi sa delia o  piate a  šieste miesto. Ďalšie  
3. kolo sa  konalo 21. 11. Šachisti DNVna svo-
jich šachovniciach prehrali s  Doprastavom C  
1 : 7. V tabuľke s 3 bodmi klesli na 8. miesto, na čele 
súťaže je Doprastav C s  plným počtom 9 bodov. 
V nasledujúcom kole 5. 12. vycestujú do Petržalky, 
kde je naplánovaný zápas proti Slovanu G. 
 Milan Kolesár

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

PrOGram  na december 2021
17. 12., 19.00 h
TerchOvSKé PaSTOrále
Folklórny súbor BLANCIAR a folklórna  
skupina ĽUBOVNÍK
Na záver programu Terchovská muzika 
Miesto: veľká sála IC

31. 12., 9.30 h
TraDičNý výSTuP 
DevíNSKONOvOveŠťaNOv  
Na DevíNSKu KObYlu
Organizuje: IC a Turistický klub AŠK Inter  Zm
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Tanečné centrum 
eleganza slávi úspech

Fo
to

: F
CL

Fo
to

: F
CL

Michal Vlček (druhý zľava) oslávil 60. narodeniny

Rastislav Boris už nie je hlavným trénerom  
A-mužstva
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Úprimne ďakujem za pomoc pri odstra-
ňovaní škôd po zaplavení ambulancie Do-
hľadovému centru, pánu starostovi, našim 
dobrovoľným hasičom v  DNV Pavlovi 
Goldsteinovi, Pavlovi Kravárikovi, Domi-
nikovi Martanovičovi a všetkým ostatným, 
ktorí mi dňa 23. 11. 2021 pomáhali.  
 Vďačná MUDr. Kohnová Darina

Požiadajte o nákup
Milá naša mama 
brigita vostálová, k Váš- 
mu krásnemu životné-
mu jubileu Vám chceme 
zaželať zdravie, spokoj-
nosť a radosť z každého 
stretnutia so 4 deťmi 
s rodinami, ale hlavne s 5 
vnúčatami,1 pravnukom 
a 6 pravnučkami. 
Rodina Vostálová, 
Zemanová, Ružovičová

SpoločenSká kronika

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 

OzNam
Miestna knižnica začala 25. novembra 
2021 revíziu knižného fondu s  plánova-
ným ukončením k 31. januáru 2022. 

Informujeme čitateľov knižnice v dnV, že 
počas pandémie CoVId-19 je možnosť 
využiť služby Mestskej knižnice v  Brati-
slave, ktorá  ponúka požičiavanie e-kníh 
na diaľku zadarmo pre všetkých regis-
trovaných klientov knižnice Istra Centra. 
Podmienkou je, po predložení platného 
čitateľského preukazu našej knižnice,  
bezplatná registrácia v  Mestskej knižnici 
v Bratislave. Tá sa dá teraz vybaviť emai-
lovou žiadosťou o  registráciu s  prílohou 
oskenovaného čitateľského preukazu na-
šej knižnice zaslanou na adresu:
marta.markova@mestskakniznica.sk

vianočné svetielka

v  dôsledku zlej epidemiologickej situá-
cie obnovila naša mestská časť v  spoluprá-
ci s  goodsports international slovensko 
nakupovanie pre seniorov. ak chce senior 
starší ako 60 rokov, prípadne dlhodobo cho-
rá osoba požiadať o  nákup, ktorý mu nevie 
zabezpečiť blízka osoba, môže volať  do-
hľadové centrum mč Ba-dNv na tel. č.: 

02-32 33 33 32 alebo poslať e-mail na adresu  
mozsi@gmail.com, erika.labaskova@mudnv.sk. 
o nákup z lekárne alebo potravín bude mož-
né požiadať  každý pracovný deň. Nákup 
nahlásený do 12.00 h bude uskutočnený ešte 
v deň nahlásenia.   
 (red)

poďakovanie

informácia 

vážené dámy, vážení páni, 
kolegyne, kolegovia,  

mládež, deti,
dovoľte mi zaželať vám 

milostiplné prežitie 
vianočných sviatkov.

v novom roku vám prajem, 
aby ste posilnení vierou, 
bdelosťou, vnímavosťou 

i pokorou dosiahli 
pokoj a radosť v srdci. 

pri plnom zdraví 
rozdávajte lásku, úctu 

i nádej k životu.

zo srdca ing. mária koprdová, 
prednostka miestneho úradu  

mč Bratislava-devínska Nová 

Vianočné sviatky v  Devínskej 
Novej Vsi umocňuje každoroč-
ne pouličná svetelná výzdoba. 
Výnimkou nie je ani rok 2021. 
Tentoraz zažiarilo vianočnou vý-
zdobou viac ulíc ako minulý rok. 
Svetielka pribudli aj v  miestnej 
časti Kolónia na Ulici Jána Jonáša 
a  na Opletalovej ulici. Vianoč-
ne sa bude trblietať aj  Ulica Na 
mýte, ktorá vedie k  Cyklomostu 
slobody. Výzdobu nainštalova-
li zamestnanci  MČ BA-DNV 
spolu s členmi Dobrovoľného ha-
sičského zboru DNV v posledný 
novembrový týždeň.  (red)

farmárske trhy, ktoré sa mali konať 
11. decembra 2021 na parkovisku 

pred Oc Glavica, sa rušia.
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Šťastný 
nový rok 

2022, 
Devínska 
Nová Ves!
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