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Koncom roka 2021 sa nám na ZŠ I. Bu-
kovčana 3 podarilo úspešne ukončiť rea-
lizáciu poslednej aktivity  tohto projektu 

– obstaranie Informačnej a komunikačnej tech-
nológie (IKT). V  rámci projektu sme tu zmo-
dernizovali 3 učebne – jazykovú, IKT a biolo-
gicko-chemickú. V učebniach sme vykonali sta-
vebné úpravy, obstarali nový nábytok, učebné 
pomôcky a IT techniku. Okrem kvalitných počí-
tačov a rôznorodých učebných pomôcok získala 
škola napríklad moderné jazykové laboratórium, 
resuscitačnú figurínu, ale aj 3D tlačiareň. 
Na ZŠ P. Horova realizujeme tento projekt vo 
väčšom rozsahu. Modernizujeme 9 učební, vrá-
tane knižnice. Momentálne sa venujeme po-
sledným aktivitám, a to obstarávaniu IT techni-

ky a knižného fondu. Projekt na tejto škole bude 
ukončený v roku 2022. 
Projekt Skvalitnenie technického vybavenia odbor-
ných učební je financovaný z prostriedkov mest-
skej časti Bratislava-Devínska Nová Ves a  sú-
časne podporovaný peniazmi z Európskej únie 
a štátneho rozpočtu. 
 Barbara Langsfeldová

modernizácia učební v základných školách
InvestícIe do vzdelávania 
patria medzi priority Devínskej 
novej vsi. Aj preto realizujeme na 
našich základných školách projekt 
s názvom Skvalitnenie technického 
vybavenia odborných učební. cieľom 
tejto iniciatívy je zlepšenie kľúčových 
schopností žiakov prostredníctvom 
modernizácie zastaraného vybavenia 
učební.

V IKT učebni budú žiaci pracovať na kvalitných počítačoch

Jazykové učebne s najnovšou technikou

Moderná výbava digitálneho jazykového 
laboratória

Biologicko-chemická učebňa má nový nábytok aj učebné pomôcky

Na Istrijskej ulici sa doprava vďaka elektro-
nickému zariadeniu na meranie rýchlosti  

významne upokojila. Bolo preto logické, že ďalšie 
takéto zariadenia pribudli na našich najrušnejších 
uliciach. „Je to čisto iniciatíva DNV. Inštalova-

li sme ich preto, aby sme vodičom ukázali, ako 
rýchlo skutočne idú. Aby spomalili, lebo práve na 
týchto uliciach sa pohybuje množstvo obyvateľov 
a detí, idúcich  do školy a zo školy. Viacero ne-
hôd bolo v minulosti práve na týchto uliciach,“ 

– upozorňujú nové merače rýchlosti na eisnerovej a  Opletalovej 
povedal k  osadeniu meračov starosta Dárius 
Krajčír. Merače rýchlosti poslúžia aj ako počítacie 
zariadenia. Budeme z nich mať údaje, na základe 
ktorých vyhodnotíme, či je v týchto úsekoch ne-
vyhnutná napr. častejšia policajná kontrola rých-
losti. Meracie zariadenia rýchlosti by mali tento 
rok pribudnúť aj na ulici Na hriadkach, ktorá je 
príjazdová, a na Ulici Jána Jonáša, ktorá je z hľa-
diska rýchlosti tiež problémová.         (jm)

SPOmaľTe! 
nA nAšIch dopravne najvyťaženejších uliciach – na eisnerovej 
a Opletalovej, pribudli nové merače rýchlosti. Merače rýchlosti na vodičov 
fungujú. Presvedčili sme sa o tom aj my v Devínskej novej vsi.
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Milí Devínskonovovešťania, 

pred pár dňami sme privítali nový rok. 
Veľmi rád preto prajem každému z  vás 
v novom roku 2022 veľa úspechov, radosti 
a najmä zdravia. Aby bol prichádzajúci rok 
rokom splnených snov, túžob a nádejí každé-
ho z nás. Našu Devínsku Novú Ves podobne 
čaká zaujímavý rok 2022 nielen s dokonče-
ním viacerých projektov, ale aj realizáciou 
nových, ktoré zabrzdila v uplynulých rokoch 
pandémia. V novom roku budeme odovzdá-
vať do užívania vynovené priestory klubu 
dôchodcov, ktorého rekonštrukcia úspešne 
napreduje, čo hodnotili pozitívne aj naši 
seniori na kontrolnom dni v závere minu-
lého roka. Podobne budeme ďalej pokračovať 
v druhej etape revitalizácie Vodnej nádrže 
Mlynská. Čo ma však teší najviac, naše 
zastupiteľstvo schválilo v  decembri nami 
predkladaný vyrovnaný rozpočet na rok 
2022 s  výhľadom na roky 2023 – 2024. 
Zodpovedné hospodárenie bez dlhov, zame-
rané na rozvoj našej mestskej časti je sľub, 
ktorý sa nám darí dlhodobo dodržiavať. 
V  novom roku nás čaká realizácia veľkých 
projektov, turbookružnej križovatky Eis-
nerova, ktorá má výrazne odľahčiť dopravu 
v Devínskej Novej Vsi, podobne s magistrá-
tom hlavného mesta budeme spúšťať rekon-
štrukciu terasy Milana Marečka, ktorá si už 
zaslúži podobu 21. storočia. Záverom roka 
dostala ešte naša mestská časť jeden pekný 
vianočný darček. 13. decembra 2021 nám 
bolo doručené rozhodnutie o schválení žia-
dosti o poskytnutie nenávratného finančné-
ho príspevku z  európskych prostriedkov na 
projekt Dostavba Základnej školy Ivana 
Bukovčana, vo výške 2  278  174,29 eur. 
V tomto novom roku sa teda pustíme opäť do 
rozširovania a rekonštrukcie škôl pre našich 
najmladších Devínskonovovešťanov. Teším 
sa, že naša Devínska bude aj v tomto roku 
aktívna, plná práce a projektov, ktoré uro-
bia našu mestskú časť opäť o kúsok krajšou. 
 
 S úctou Dárius Krajčír

„Rozpočet je výsledkom kvalitnej prípravy a prag- 
matického prístupu k  prioritám. Jeho prijatie 
predstavuje stabilitu pre ďalší rozvoj Devínskej. 
Umožní nám pripravovať a  realizovať projekty, 
ktoré sú pre naše napredovanie zásadné,“ povedal 
po prijatí rozpočtu starosta DNV Dárius Krajčír. 
Najviac výdavkov pôjde v roku 2022 na komuni-
kácie a dopravu, na všeobecné verejné služby a na 
vzdelávanie. Dôležité budú investície do 
l rozširovania kapacít základných  
a materských škôl.
Sme mestskou časťou s  najmladším obyvateľ-
stvom. V našom okolí prebieha dynamická vý-
stavba v  lokalite Bory. Budeme investovať do 
prístavby a nadstavby základnej školy ako aj do 
skvalitnenia technického vybavenia odborných 
učební, či do rekonštrukcie kuchyne. Budeme 
pokračovať v komplexnej: 
l rekonštrukcii klubu dôchodcov DNV, 
l v revitalizácii vodnej nádrže, 
l v opravách miestnych komunikácií a chod-
níkov. 

Naším cieľom je zrealizovať 
l rekonštrukciu terasy milana marečka. 
Financie sme naplánovali na
l ochranu a bezpečnosť,
l životné prostredie,
l rozširovanie športových areálov a ihrísk. 
Rozvoj čaká  
l areál verejnoprospešných služieb. 

Rozpočet ráta aj s výdavkami na vyhotovenie pro-
jektových dokumentácií, napr. na vybudovanie 
cyklotrasy, na rekonštrukcie miestnej komuniká-
cie Bystrická, na úpravy chodníkov, či na špor-
tovú halu. Z programu Komunikácie a doprava 
je potrebné spomenúť najvýznamnejší a finančne 
najnáročnejší projekt Úprava okružnej križovat-
ky s pripojením na diaľnicu D4 a pozemnej ko-
munikácie na zokruhovanie sprístupnenia zóny 
Devínska Nová Ves v okolí závodu VW, ktorý 
je financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu 
prostredníctvom Ministerstva dopravy a výstavby 
SR. Jana Martanovičová

Vyrovnaný rozpočet na rok 2022 
MIestne ZastupIteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska nová ves schválilo na 
svojom zasadnutí 8. decembra 2021 rozpočet mestskej časti Ba-Dnv na roky 2022 – 2024. 
Rozpočty na rok 2023 a 2024 sú orientačné. Rozpočet na rok 2022 je záväzný. 

rozpočet 
na rok 2022 

22 669 144,22 €

rozširovanie kapacít  
základných a materských škôl

rekonštrukcia terasy 
Milana Marečka

ochrana  
a bezpečnosť

rozširovanie športových 
areálov a ihrísk

životné 
prostredie

rozvoj areálu 
verejnoprospešných služieb

rekonštrukcia
Klubu dôchodcov DNV

revitalizácia
vodnej nádrže

opravy miestnych 
komunikácií a chodníkov

PriOriTy rOzPOčTu

– upozorňujú nové merače rýchlosti na eisnerovej a  Opletalovej 

Disciplinovaná jazda zachraňuje ľudské životy

Rozpočet na rok 2022 je vyrovnaný, ráta s rovnakou výškou
príjmov aj výdavkov 22 669 144,22 €
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„Program hospodárskeho a  so-
ciálneho rozvoja ponúka rieše-
nia najdôležitejších potrieb na-
šich obyvateľov. Vnímam ho ako 
silný podporný nástroj zdarného 
ekonomického fungovania našej 
mestskej časti, “ povedal na ad-
resu dokumentu starosta Krajčír 
a vysvetlil, že keď sa obce uchá-
dzajú o akékoľvek financie z eu-
rofondov alebo o štátne dotácie, 
musia mať takýto dokument zo 
zákona spracovaný. Jeho existen-
cia je teda pre rozvoj Devínskej 
Novej Vsi nevyhnutná.

pre programové obdobie 
2021 až 2027 bolo identi-
fikovaných celkom 41 zá-
merov v  hospodárskej, so-
ciálnej a  environmentálnej 
oblasti. sú to najdôležitejšie 
oblasti rozvoja s  takými pri-
oritami ako je doprava, škol-
stvo, investičná výstavba, 
životné prostredie. K najpál-
čivejším patrí napr.
l sanácia terasy Milana Ma-
rečka (s rekonštrukciou začí-
name čoskoro, uskutočnilo 
sa verejné obstarávanie na 
zhotoviteľa, 
l rekonštrukcia bývalého 
Kina Devín. 

pri spracovaní dokumentu  
sme museli myslieť na pre-
pojenie našich priorít s  prio-
ritami Bratislavského samo- 
správneho kraja a  hlavného  
mesta Bratislavy. naša mest- 
 

ská časť spolupracuje s  hlav-
ným mestom a s  Metropolit-
ným inštitútom Bratislavy na: 
l príprave architektonickej 
súťaže na návrh Centrálne-
ho námestia DNv a plánuje-
me sa zamerať aj na 
l rekonštrukcie a dobudo-
vanie cyklotrás. 

Zo sociálnych zámerov je 
potrebné vyzdvihnúť nut-
nosť: 
l rozširovania kapacít zák-
ladných škôl, 
l dostavbu ZŠ Ivana Bukov-
čana 3,
l rozširovanie kapacít na ZŠ 
Pavla Horova 16, 
l modernizáciu detských 
ihrísk a vnútroblokov,  
l vybudovanie skateparku/
pumptracku. 

v environmentálnej oblasti 
chceme zapracovať na: 
l znižovaní energetickej ná-
ročnosti objektov vo vlast-
níctve MČ, 
l znižovaní znečistenia 
ovzdušia v našej mestskej 
časti.

Na pomenovanie strednodobé-
ho strategického plánu rozvoja 
Devínskej Novej Vsi sme potre-
bovali popísať 129 strán. Doku-
ment pracuje s veľkým časovým 
obdobím, preto bude raz do roka 
vyhodnotený a aktualizovaný.  
 Jana Martanovičová

Bez programu  
rozvoja by neboli 
dotácie
PrOgrAM hOsPODárskehO rOzvOjA 
a sociálneho rozvoja (Phrsr) mestskej časti Bratislava-
Devínska nová ves na obdobie rokov 2021 – 2027 určuje 
priority a smerovanie Devínskej novej vsi. tento dôležitý 
strategický dokument schválilo na decembrovom rokovaní 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska 
nová ves. Do programu rozvoja boli zapracované aj výsledky 
prieskumu verejnej mienky, v ktorom obyvatelia Devínskej 
vyjadrili svoje názory na potreby rozvoja Devínskej novej vsi. moderné ihrisko je už otvorené 

eŠte pReD vIanocaMI (2021) sa podarilo 
dokončiť modernizáciu športového ihriska pri ZŠ 
I. Bukovčana 3. Realizácia sa uskutočnila vďaka 
podpore hlavného mesta Bratislavy, od ktorého 
mestská časť získala dotáciu vo výške 45 tis. €. 
Zvyšnú časť viac ako 34 tis. € dofinancovala MČ 
z vlastných zdrojov.

Chátrajúce, pôvodne 
basketbalové ih-
risko tak opäť po-

skytne kvalitné a bezpečné špor-
tové prostredie nielen pre žiakov 
školy, ale aj pre širokú verejnosť. 
Modernizáciou ihrisko získalo 
kvalitnú plastovú podlahu, nové 
basketbalové koše, nové sede-
nie, nové oplotenie  a pribudli aj 
hokejbalové bránky. Žiaci a  ve-

rejnosť si po novom na ihrisku 
môžu okrem basketbalu zahrať 
florbal, hokejbal, malý futbal, ale 
aj iné voľné loptové hry.
Zámerom mestskej časti Brati-
slava-Devínska Nová Ves bolo 
skvalitniť a  rozšíriť možnosti 
športového vyžitia širokej ve-
rejnosti, a  tým prispieť k  lepšej 
kvalite života v našej časti Brati-
slavy. V týchto aktivitách plánuje 

pred rekonštrukciou 
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Osem nových tried 
pre školákov
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„Toto je asi najkrajší adventný dar-
ček pre Devínsku Novú Ves. Je 
ohodnotením dlhej a  kompliko-
vanej práce na projekte, ktorý sme 
predložili na schválenie. Je to veľké 
zadosťučinenie a  ohodnotenie prá-
ce kolegov.“  Takto sa podelil o ra-
dosť zo správy Dárius Krajčír, sta-
rosta MČ BA-DNV. „Od začiatku 
bol tento projekt pre mňa prioritou, 
lebo sa týka budúcnosti detí a škôl. Je 
to ozaj najväčší projekt, ktorý čaká 
na Devínsku v  rámci celkovej in-
fraštruktúry,“ dodal starosta Dárius 
Krajčír. Riaditeľka Základnej ško-
ly Ivana Bukovčana Renáta Balogo-
vá ocenila, že vďaka európskym pe-
niazom budeme môcť vybudovať  
8 tried, do ktorých sa zmestí vyše 150 
detí: „Veľmi sa teším, že sa nám po-
darilo získať grant na dostavbu. Bu-
deme môcť umiestniť žiakov do no-
vých priestorov, ktoré nám chýbajú.“ 
O  grant žiadalo množstvo ďalších 
uchádzačov, keďže problém s kapa-
citami škôl rastie, lebo detí všade pri-
búda. „My sme stihli podať žiadosť 
v prvom kole, teda úplne na začiatku. 
Výziev na doplnenie bolo množstvo. 

Museli sme vedieť obhájiť každé 
jedno euro,“ komentoval rozhodnu-
tie starosta Dárius Krajčír. Dodal, že 
správnym rozhodnutím bolo zame-
rať sa na kapacity školy: „Osem tried 
bolo v pláne, to bol dôležitý bod pre 
schvaľovateľov. My sme nešli do re-
konštrukcie kuchyne na I. Bukovča-
na 1, tú budeme financovať z vlast-
ných prostriedkov, a nešli sme ani do 
telocvične, ale upriamili sme sa čis-
to na nové triedy a učebne.“ A kedy 
môžeme začať stavať? Agendu ne-
vyhnutnú pre začatie výstavby sa 
podarilo skompletizovať  na kon-
ci roka 2021. Starosta Dárius Kraj-
čír podpísal zmluvu o  poskytnutí 
nenávratného finančného príspev-
ku. Vyhlásenie verejného obstaráva-
nia bolo doplnené o  informáciu, že 
zákazka sa bude realizovať zo zdro-
jov EU. Mali sme pripravené všet-
ky vyjadrenia dotknutých orgánov 
a v najbližších dňoch predpokladá-
me ukončenie súťaže na zhotovite-
ľa. Následne musí verejné obstará-
vanie prejsť kontrolou MIRRI SR, 
čo je nevyhnutný krok pred za-
čiatkom samotnej realizácie. (jm) 

DevínsKa nová ves získala nenávratný finančný príspevok  
vo výške maximálne 2 278 174,29 eur na dostavbu Základnej 
školy Ivana Bukovčana 3. Rozhodnutie o schválení príspevku 
doručilo v polovici decembra 2021 Ministerstvo investícií, 
regionálneho rozvoja a informatizácie slovenskej republiky ako 
riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program. 

Starosta Dárius Krajčír pri podpise zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku na dostavbu ZŠ I. Bukovčana 3

moderné ihrisko je už otvorené 

mestská časť pokračovať aj v roku 
2022. „Najkrajší pocit bol, keď 
som sa na mieste, krátko pred 
dokončením, stretol  s  rodičmi 
s deťmi a oni sa pýtali, kedy si už 
budú môcť zahrať na tom ihrisku 

a hovorili, že je nádherné. To bol 
najkrajší pocit,“ povedal v  deň 
otvorenia ihriska – 21. 12. 2021, 
starosta Dárius Krajčír. 
 
 Barbara Langsfeldová
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Dana hlaVáčOVá 
VaNkOVá

RoBíte sI plány a pReDsavZatIa na nový rok? naši volení zástupcovia 
si ich na rok 2021 robili. preto sme sa ich na sklonku minulého roka spýtali, 

ako sú spokojní s tým, čo sami pred rokom nazvali výzvami pre našu 
mestskú časť. položili sme im aj otázku, ktorú tému považovali ako 

členovia komisií za kľúčovú tému roka 2021.

Poslaneckého mandátu som sa uja- 
la až v  septembri tohto roka, preto 
moje výzvy pri nástupe do miestneho 
zastupiteľstva sú stále aktuálne. Na- 
priek tomu som veľmi rada, že už počas  
niekoľkých týždňov sa stala realitou 
moja myšlienka rozšírenia zdieľanej 
dopravy aj v Devínskej, a tak môžu 
Devínskonovovešťania využívať 
služby prenájmu kolobežiek. 

Vzhľadom na moje zatiaľ 
len štvrťročné pôsobenie 

v komisiách bol určite kľúčovou 
témou rozpočet na rok 2022. 

Mnohé projekty sa aj vply-
vom pandémie spomalili, čo ma 
vôbec neteší, a  teda nemôžem 
veľmi hovoriť o  spokojnosti. Skôr 
naopak. Oddialili sa napríklad 
dôležité projekty ako sú prístavba 
ZŠ na Ul. Ivana Bukovčana, ale 
aj zavedenie parkovacej politiky. 
Na druhej strane aspoň aká-ta-
ká náplasť spokojnosti je to, že sa 
 

podarilo zrekonštruovať 
basketbalové ihrisko pri Zš 

na ul. ivana bukovčana a v jej 
areáli pribudli nové hracie 

prvky a boulder stena, 

že pribudol nový priestor v  Ma-
terskej škole na Ul. M. Marečka, že 
sa našej mestskej časti podarilo zís-
kať nenávratný finančný príspe-
vok z  európskych prostriedkov na 
projekt prístavby ZŠ na Ul. Ivana 
Bukovčana vo výške viac ako 2 
mil. eur. Tu patrí veľké poďako-
vanie pánovi starostovi a všetkým 
zamestnancom nášho miestneho 
úradu, ktorí na tomto projekte pra-
covali, ako aj kolegom poslaneckého 
zboru, ktorý tento projekt podpori-
li. Som rád aj tomu, že sa poda-
rilo v  spolupráci s  magistrátom 
hlavného mesta urobiť „prieskumy 
a  analýzy dopravy v  našej mest-

skej časti“, ktoré 
budú relevantným 
podkladom k  za-
vedeniu parkovacej 

politiky, a  schváliť, 
aby v  rámci nej bola 

naša mestská časť jednou 
zónou. 

Z pohľadu bezpečnosti som 
rád, že sa aj naďalej pracuje 
na rozširovaní kamerového 

systému, ktorý výrazne 
pomáha policajným zložkám 

pri odhaľovaní kriminality 
a má aj výraznejší 

preventívny charakter. 

Verím, že kamerový systém bude 
mať výrazný podiel aj pri zbe-
re údajov ohľadom dynamickej 
i  statickej dopravy v našej mest-
skej časti. Bol by som rád, ak by sa 
kamerový systém časom prepojil 
aj s novým operačným strediskom 
mestskej polície. 
Tých kľúčových tém v Komisii na 
ochranu verejného poriadku, do-
pravy a  parkovacej politiky bolo 
niekoľko. 

Najviac však rezonovala téma 
„bezpečnosť“, a to nielen 
v súvislosti s pandémiou 

a prijímanými opatreniami, 
ale aj na podklade podnetov 
od občanov, adresovaných 

tejto komisii. 

Keďže som aj v Komisii školstva, 
mládeže a  vzdelávania, kľúčo-
vými témami boli rozširovanie  
kapacít škôl a  škôlok a, samo-
zrejme, aj opatrenia prijímané 
v  školách a  škôlkach v  súvislosti  
s  pandémiou. Som rád, že sa to 
podarilo.

Projekty sme pre pandémiu 
riešili pomalšie ako, som predpo-
kladala, ale v  podstate som spo-
kojná. 

Dnes už môžem potvrdiť, že 
nadstavba a prístavba školy 

má stavebné povolenie, máme 
dodávateľa, ktorý ju bude 

v budúcom roku realizovať, 
a najnovšia informácia je,  

že sme boli úspešní aj  
v získaní financií na jej 

realizáciu z eurofondov,  
takže v budúcom roku  

bude realizovaná. 

revitalizácia vodnej nádrže 
v technickej časti bola  

úspešne realizovaná  
a postupne sa začína  

pracovať aj na vizuálnej 
a úžitkovej stránke tejto 

lokality, aby spĺňala potreby  
rekreačného využitia 
 pre občanov DNV. 

Minimálne, ak bude dostatočná 
zima, budú môcť občania vyu-
žiť túto plochu na korčuľovanie 
a zimné športy. Čo sa týka turbo 
okružnej križovatky, tak tu sa 
nám podarilo posunúť tento pro-
jekt do stavebného konania, ktoré 
sa v súčasnosti začína riešiť.

miroslav aNTal

    �

    �

    �

Beáta jaNaTOVá

    �
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adrián jaNkOVič

Ako najväčšiu výzvu som 
vnímala trpezlivosť nás všetkých 
obyvateľov Devínskej Novej Vsi. 
Je prirodzené, že čím dlhšie ná-
ročná situácia v  živote každého 
človeka trvá, tým je trpezlivosti 
menej. Je nutné vidieť svetlo na 
konci tunela, aby mal každý z nás 
silu, energiu, ochotu, a práve túto 
trpezlivosť kráčať ďalej. Dva roky 
kontinuálneho „kameňa v topán-
ke“ je príliš veľa času,  aby sa člo-
vek nezmenil. 

Vnímam, že ľudia tak 
všeobecne zosmutneli, chý-
ba im nádej, iskra a viera, že 

opäť bude všetko v poriadku. 
mne osobne pomáha dávať 
si krátkodobé ciele a žiť viac 

z prítomných okamihov. 

Snažím sa pretvoriť „obyčajné 
dni“ na špeciálne. Nečakať na 

obdobie, keď bude lepšie, 
nečakať na víkend, na 

dovolenku, na sviat-
ky. V  strede týždňa 
si kúpime s rodinou 
tortu a na džús vy-
tiahnem vínové po-
háre, pokojne spra-

vím v  utorok rezne 
a  v  nedeľu obedujeme 

praženicu, sem-tam si  
spravíme s  deťmi kino do- 

ma, pustíme si rozprávku, 
spravíme pukance a potom hráme 
do noci pexeso či „Človeče, nehne-
vaj sa!“. Dám si obľúbený parfum 
na večernú prechádzku k Morave 
s mojím mužom. Keď som niekde 
s  ľuďmi, s  ktorými je mi dobre, 
snažím sa sústrediť na daný oka-
mih a byť tam nielen telom, ale aj 
dušou a hlavou. 

Venujme svoj čas, energiu 
a lásku tým, čo o to stoja, 
tým, ktorí to ocenia, tým, 

ktorí pri nás boli a sú, nielen 
keď máme v duši slnko, ale 

nezdupkajú ani keď tam leje. 
mať pár blízkych ľudí, tráviť 
s nimi čas a vedieť sa tešiť vo 

všedné dni je návod  
ako toto obdobie zvládnuť, 

kým sa to svetlo na konci 
tunela objaví.   

Okrem mnohých iných, a nie me-
nej podstatných tém na rokova-
ní komisie, bola pre mňa témou 
roka  nadstavba a prístavba ZŠ 
Ivana Bukovčana 3.

potešilo ma, že mesto  
osadilo z mojej iniciatívy  

na svojich pozemkoch  
stojany na bicykle. 

pred rokom som tu napísal: 
„požiadal som o zverejňovanie 
lokalít chodníkov a ciest, ktoré 

budú opravované v nasledujúcom 
roku.“ bolo to kvôli tomu, 

 aby výber lokalít mohol byť 
transparentný a mal logiku. 

Zoznam lokalít sa dostal do textovej 
časti rozpočtu na r. 2021, ale opravy 
sa nevykonali podľa zoznamu. Tiež 
som napísal, že sa teším na projek-
tovú dokumentáciu k  športovej hale 
a  cyklotrase, obe však nie sú, navyše 
z rozpočtu na rok 2022 vypadlo aj ob-
starávanie dokumentácie k  námestiu  
(dá sa očakávať veľa výhovoriek v sú-
vislosti s  pandémiou...). Podľa toho je 
jasné, že súčasný starosta, tým pádom 
ani zastupiteľstvo, tak nesplní veľkú 
väčšinu predvolebných sľubov, tieto zá-
mery, ktoré som spomenul, boli pre mňa 
a  asi aj objektívne najzaujímavejšie 
a jedny z najdôležitejších.  (A kľúčová 
téma na rokovaní komisie?) Ide o ba-
nálnu tému – nelegálne státie vozidiel 
vo verejnom priestore. Na komisii ve-
nujúcej sa doprave sa opakujú podnety 
s  touto témou, vidno to v uliciach, na 
množstve miest sa stále parkuje na 
chodníkoch tak, že sa necháva menej 
ako 1,5 metra, na mnohých uliciach 
stoja vozidlá tak, že nezostávajú voľné 
3 metre pre každý smer jazdy. Vynu-
covanie pravidiel v tejto oblasti je síce 
záležitosť hlavne na mestskej úrovni, 
mestská časť by však mohla robiť viac. 
Od marca bude v  platnosti absolút-
ny zákaz státia na chodníkoch, okrem 
iných pozitívnych zmien v  prospech 
pešej a cyklistickej dopravy, ich vynuco-
vanie bude výzva.

    �

➲

    �

    �    �

    �

pre mňa ako predsedníčku 
komisie výstavby boli  

kľúčové najmä projekty, 
ktoré boli pre občanov 

podstatné z hľadiska ich 
budúcej kvality života, a to 
najmä slnečný vrch v časti 
kolónia a proxenta v časti 

oproti oc Glavica. 

Tieto boli pre našich občanov 
neprijateľné v  podobe, v  akej 
boli predložené. Počas viace-
rých rokovaní so starostom, na 
zasadnutiach komisie a  so zá-
stupcami týchto developerov 
a  aj občanov, sa nám podarilo 
dohodnúť  ústupky a  finali-
záciu týchto projektov tak, že 
v  čo najväčšej miere rešpektu-
jú požiadavky MČ a  občanov. 
Samozrejme, vedela by som si 
predstaviť aj zásadnejšie úpra-
vy, avšak aj dosiahnuté riešenia 
sú lepšie ako pôvodné zámery 
týchto developerov, ktoré mohli 
realizovať v  zmysle platného 
územného plánu. 

Bronislava 
kraVárikOVá 

som veľmi rada, že zahŕňa 
mnohé priority, s ktorými som 
pred troma rokmi kandidovala 

a ktoré by som chcela počas 
zvyšku volebného obdobia 

napĺňať. 

Teším sa, že sa konečne začne re-
konštrukcia terasy na Ulici Mila-
na Marečka, ktorá sa roky vliekla 
a vzhľad terasy v žiadnom prípade 
nezodpovedal očakávaniam ľudí.

Veľmi oceňujem, že naša 
mestská časť dokáže napĺňať 

požiadavky rodičov na 
umiestnenie deti do škôlok 

a škôl – to v iných mestských 
častiach rozhodne nie je 

samozrejmosťou a spôsobuje 
to rodičom obrovské problémy. 

Sme v tom úspešní, pretože aj vďa-
ka budúcoročnému rozpočtu sa opäť 
rozrastú kapacity škôl a škôlok. Za 
všetky spomeniem aspoň začatie 
prác na veľkej nadstavbe Základ-
nej školy Ivana Bukovčana. 

okrem detí však  

nezabúdame ani na seniorov, 
pre ktorých sa finalizuje 

rekonštrukcia klubu 
dôchodcov. 

osobitnou kapitolou  
je aj spustenie rekonštrukcie 

kina Devín, na ktorú  
sa mnoho rokov čakalo. 

Z  týchto projektov je zrejmé, 
že Devínsku Nová Ves v  žiad-
nom prípade nečaká len „kúrenie 
a  svietenie", ale naozaj hodnot-
né a  dlho očakávané investičné 
a rozvojové akcie.

    �
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Nebol to rok len v  znamení 
pandémie. V  sociálnej oblasti 

sa mnoho cieľov podarilo splniť. 

V komisii sociálnej, bytovej 
a zdravotnej sme rozdelili 

finančné prostriedky v rámci 

jednorazovej finančnej 
pomoci pre a rodiny 

s deťmi a jednotlivcov, 
ktorí sú v zlej 

finančnej situácii. 

V rámci poskytovania 
sociálnych služieb som 
veľmi rada, že seniori 

a zdravotne postihnutí 
okrem opatrovateľskej  

služby využívajú  
linku na zabezpečenie  
nákupu a vyzdvihnutia  

liekov. 

Seniori taktiež naďalej môžu vy-
užívať dovoz obedov súkromnou 
spoločnosťou. Pokračovalo sa s de-
barierizáciou chodníkov. Za všet-
ky môžem spomenúť najmä rekon-
štrukciu a debarierizáciu chodníka 
na Eisnerovej ulici. V Komisii pre 

dotácie sme rozdelili finančné pro-
striedky okrem iného aj pre orga-
nizácie, ktoré sa venujú seniorom, 
zdravotne postihnutým a deťom. 

obrovskú radosť mám  
z toho, že rekonštrukcia  

klubu dôchodcov  
DNV je v plnom prúde.  

bezbariérovosť v architektúre 
je dôležitá pre všetkých ľudí, 

pretože všetci majú  
úžitok z dobre  

navrhnutého, prístupného 
a bezpečného prostredia. 

Takéto prostredie si vysoko cenia 
nielen ľudia s telesným, ale aj starší 
ľudia. Preto sa teším, že rekonštruk-
cia prebieha v  súlade s  legislatívou 
o  bezbariérových stavbách a  bude 
tak slúžiť aj pre seniorov s  obme-
dzenou schopnosťou pohybu.

Mojím hlavným posla-
neckým cieľom na rok 2021 
bolo aktívnejšie zapájanie 
občanov do riešenia „vecí 
verejných“. 

chcel som a naďalej 
chcem presadiť, aby 

poslanci viac diskutovali 
s občanmi o tom, aké majú oni 

predstavy o tom,  
aká by mala byť Devínska 

Nová Ves v budúcnosti. 

Žiaľ, tento cieľ sa mi nepodarilo 
presadiť. Čiastočne je na vine aj 
súčasná pandémia. Väčšina za-
sadnutí miestnych zastupiteľstiev 
a  komisií sa v  tomto roku konala 
online a občania sa ich nemohli fy-
zicky zúčastniť. Ale mrzí ma, že to 
krátke obdobie, keď bolo stretávanie 
umožnené, sme nevyužili na verej-
né stretnutia poslancov s občanmi. 

som členom viacerých  
komisií miestneho 

zastupiteľstva. občanov 

budú asi najviac zaujímať 
aktivity komisie výstavby 

a životného prostredia, 
týkajúce sa pripravovaných 

developerských 
projektov v DNV. 

V  súčasnosti sú najväčšími z  nich 
Obytný súbor Slnečný vrch na ulici  
Jána Jonáša a  obytný súbor Pro- 
xenty v oblasti Glavica. 

pri viacerých rokovaniach 
s investormi  sa komisii 

podarilo dosiahnuť výrazné 
zmeny v pripravovaných 

projektoch v prospech 
občanov. to považujem za 
veľ ký úspech tejto komisie 

a jej predsedníčky.
Na druhej strane sa 

nemôžem ubrániť dojmu, 
že táto odborná komisia je 
obchádzaná pri dôležitých 

investíciách financovaných 
z rozpočtu DNV. 

Napríklad tá nešťastná terasa na 
Ulici Milana Marečka. Pri tej-
to investícii sa neustále motáme 
v  bludnom kruhu. Poslanci pra-
videlne od prvého roku tohto vo-
lebného obdobia schvaľujú v  roz-
počte na jej rekonštrukciu potrebné 
peniaze. Je to ale zbytočné, keďže 
vedenie mestskej časti nevie tieto 
peniaze minúť. S  terasou nepohlo 
v roku 2019, ani v roku 2020 a do 
tretice ani v roku 2021. V rozpočte 
na rok 2022 svieti rekonštrukcia 
terasy opäť. Žiaľ, toto nie je jediný 
projekt mestskej časti, na ktorý sú 
v  rozpočte schválené peniaze, ale 
napriek tomu sa výstavba z  roka 
na rok odkladá. Škoda. Trpia tým 
občania. 

    �

    �

    �

    �

    �

ján ŽaTkO 

Veronika 
VeSlárOVá

jOzef TiTTel

Projekt nadstavby ZŠ I. 
Bukovčana sa presunul na rok 
2022, a  teda s  ním aj revitali-
zácia športového areálu vo väč-
šom rozsahu. Navyše bojujeme 
s  vysporiadaním vlastníckych 
vzťahov k  niektorým z  pozem-
kov v  rámci tohto areálu, takže 
situácia zďaleka nie je ideálna. 
Osobne to ale považujem za vý-
zvu, ktorú je nutné prekonať. 

teším sa z novej 
bouldrovej steny a opravy 
basketballového ihriska, 
v roku 2022 je potrebné 

pokračovať v investíciách 
do výmeny povrchu na 

futbalovom miniihrisku 
a výmeny workoutových 

prvkov. 

Športový areál I. Bukovčana 
chceme a  musíme v  horizonte 
pár rokov dostať na úroveň are-
álu pri ZŠ P. Horova.

Za kľúčové považujem 
navýšenie dotácií  

pre športové kluby zo 
60.000 eur na 70.000 eur, 

a navýšenie dotácií pre 
kultúrne spolky z 20.000 eur 

na 25.000 eur. 

Verím, že tieto peniaze budú po-
užité na zmysluplný účel. 

Ďakujem členom komisie 
športu a kultúry za ich 

doterajšiu prácu pre našu 
mestskú časť.

(DEVEX uverejnil odpovede poslancov, ktoré boli doručené do redakčnej uzávierky.)                                 (jm)

    �
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Opravili sme 
vyše kilometra  
chodníkov 
v správe DNV
l Chodník Poniklecová – Ps 376 m
l Chodník Bridlicová-v úseku od ul. Na Grbe po Delenú ul. 130 m
l Chodník Delená-v úseku od ul. Bridlicová po Kosatcovú ul. 213 m
l Chodník Delená od spádovej po samovu 48 m
l Chodník Charkovská pred rod. domami 3-7 vrátane 52 m
l Chodník spádová-Ľs 110 m
l Chodník Janšákova-Ps 270 m

zasadili sme 
desiatky drevín
l stromy   69 ks
l kríky   77 ks

                        z ulíc odstraňujeme  
 dlhodobo stojace vozidlá
l vraky odvezené na autovrakovisko 1 ks
l Dlhodobo stojace vozidlá bez stK nahlásené na OÚ Ba 4 ks
l Označené vozidlá – vraky, ktoré boli odstránené 
bez zásahu MČ 9 ks

informácia  o OVS 

Mestská časť Bratislava-DNV 
vyhlasuje obchodnú verejnú 
súťaž (OVS) na prenájom ne-
bytových priestorov:
l v  objekte Dovina pasáže na 
Ulici M. Marečka 8 – 12 o vý-
mere 22,00 m²,
l v  objekte VÚZ na Ulici Š.  
Králika 1 o výmere 126,01 m².
Bližšie informácie o  súťažných 
podmienkach nájdete na ofi- 
ciálnej stránke:
www.devinskanovaves.sk

Terasa Milana Marečka je dlhý  
príbeh, ale bude to príbeh so 
šťastným koncom!

l
 vysadené dreviny 

l     
l

 vysadené drevi
ny

 l 2021
✮✮✮✮

✮
                  ✮✮✮✮✮

  
  

l
 opravy chodníkov 

l     
l

 opravy chodník
ov

 l 2021
✮✮✮✮

✮
                  ✮✮✮✮✮

  
  

  
  

 l
 vr

aky na ulici l

                          
l

 vraky na ulici l   

2021

✮

✮✮✮✮                  ✮

✮✮✮✮   
 

rekonštrukcia terasy 
milana marečka

modernizácia  
verejného  
osvetlenia
Verejné osvetlenie bratislavy sa mení. 
obyvatelia Devínskej Novej Vsi si mohli 
všimnúť, že aj niektoré naše ulice už 
osvetľujú moderné leD svietidlá, ktoré 
šetria energiu a verejné peniaze. Za 
postupnou výmenou svietidiel stojí mesto 
bratislava, ktoré zobralo verejné osvetlenie 
do vlastných rúk. Do roku 2025 by chcelo 
vymeniť všetkých asi 50 tisíc svietidiel.  (red)
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Dnes už sme prekonali mnohé 
prekážky a splnili dôležité pod-
mienky k rekonštrukcii a pre jej 
začiatok je všetko pripravené. 
„na ceste k  poslednému dôle-
žitému kroku,  teda k  podpisu 
zmluvy so zhotoviteľom stavby, 
bolo potrebné urobiť množstvo 
úkonov. v  tomto roku dostane 
terasa podobu, akú si obyva-
telia dlho želajú," komentoval 
prípravu pred začiatkom rekon-
štrukcie terasy starosta Dárius 
Krajčír a vymenoval všetky úko-
ny, ktoré bolo nevyhnutné pred 
začiatkom realizácie urobiť: „pô-
vodný zámer zväčšenia terasy 
nebol ani obyvateľmi vnímaný 
ako vhodné riešenie, pristúpili 
sme teda k  zmene samotného 

projektu. Museli sme po posú-
dení statikom nanovo vyhoto-
viť projektovú dokumentáciu, 
ktorá je kompletne pripravená. 
v  rámci stavebného konania sa 
k  rekonštrukcii vyjadrili všetky 
dotknuté inštitúcie, medzitým 
sa nám podarilo v rozpočte mes-
ta na tento účel zohnať ďalšie 
nevyhnutné finančné prostried-
ky, čomu predchádzalo aj dorie-
šenie prenájmu pozemku pod 
stavbou od mesta. Dôležitým 
krokom bolo schválenie rozpoč-
tu, v  ktorom sú viazané finanč-
né prostriedky na rekonštrukciu 
terasy. preto je na mieste po-
ďakovať aj tým poslankyniam 
a  poslancom, ktorí hlasovali za 
návrh rozpočtu na rok 2022. na 
záver sa uskutočnilo verejné 
obstarávanie na zhotoviteľa."                                                         
 (red)
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hovorí sa, že všetko sa časom me-
ní. menia sa rokmi aj materské 
školy? 
Menia. Spomínam si, ako som za-
čínala ja ako 18-ročná v  dedin-
skej dvojtriedke. Hodili ma do vo-
dy, nikto mi nepomáhal. Čo som 
sa v  škole naučila, to som skúšala 
v praxi. Dnes je to iné. Začínajú-
ca učiteľka dostane uvádzaciu pa-
ni učiteľku, ktorá jej pomáha s teó-
riou aj praxou. Má sa o koho oprieť. 
Navyše, dnešné panie učiteľky sa 
pozerajú na vzdelávanie inak. Sú 
dravšie v  snahe pripraviť deti čo 

najkvalitnejšie na prvý ročník v zá-
kladnej škole.
a  čo deti?  zmenilo sa niečo na 
výchovnom a  vzdelávacom pro-
cese?
Deti podľa mňa dostávajú stále kva-
litný vzdelávací proces, hoci sa štát-
ne vzdelávacie systémy menili. Deti 
musíte vnímať a  rozvíjať všestran-
ne ako osobnosť. Všetky schopnosti 
sú dôležité – kognitívne, či sociálne. 
Dieťa musíme brať ako niečo výni-
močné, pretože každý je jedineč-
ný. Musíme jeho osobnosť od útle-
ho veku rozvíjať. Keď niekto povie, 

že vy sa v tej škôlke len hráte, tak 
to milujem. Vtedy poviem – poď-
te si to vyskúšať jeden deň. Hrajte 
sa a súčasne vychovávajte a vzdelá-
vajte. Potom si povieme, či je to na-
ozaj len zábava. Iste, hlavnou me-
tódou rozvoja dieťaťa je hra, ale nie 
taká, ako to poznajú laici, že sad-
nem si k deťom a budeme si púš-
ťať autíčka. My využívame metódu 
hry na to, aby deti napredovali, aby 
sme ich čo najlepšie pripravovali na 
nástup do školy. Ide to postupne. 
V  nižších triedach sa oboznamu-
jú so samoobslužnými činnosťami, 

so základnými návykmi, ktoré mu-
sí mať predškolák zvládnuté „ľavou 
zadnou“. Deti v  povinnom pred-
primárnom vzdelávaní vo vyšších 
triedach sa už zoznamujú akoby so 
školským režimom.  
Povinné predprimárne vzdelá-
vanie tu dlhé roky bolo, potom 
sme na istý čas od toho upustili. 
rokmi sme prišli na to, že chýba 
a opäť sme ho zaviedli. Správne? 
Určite. Povinné predprimárne vzde- 
lávanie je v  praxi od 1. septem-
bra 2021. Všetky deti, ktoré dovŕši-
li päť rokov do augusta, sú v povin-

„robím maximum pre to,  
aby sa deti cítili v škôlke dobre“

Prišla, ViDela a zOSTala. Takto stručne opisuje cestu  
do Devínskej Novej Vsi riaditeľka materskej školy na ulici milana marečka 

mONika zeleNkOVá. je zrejme jedinou učiteľkou v škôlke, ktorá robila 
súčasne rozhlasovú moderátorku. Prácu s deťmi v predškolskom veku 
miluje. Dokázala by o nej hovoriť celé hodiny. jej cieľom je čo najlepšie 

pripraviť deti na vzdelávanie v základných školách. 
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Monika Zelenková s predškolákmi v nových priestoroch



1/2022                                                              rOzhOVOr 11

nom predprimárnom vzdelávaní. 
Môže, samozrejme, prebiehať aj do-
ma, individuálne. Neznamená to, že 
každé dieťa musí navštevovať ma-
terskú školu. Aj my máme päť de-
tí v individuálnom vzdelávaní. Ma-
terská škola úzko spolupracuje s ich 
rodičmi. Dostali obsah vzdelávania, 
pracovné zošity, vedia, čo musí dieťa 
zvládnuť. Plus, majú k dispozícii pa-
nie učiteľky, s ktorými môžu čokoľ-
vek konzultovať. Rady pomôžeme.
V materských školách, aj v tej va-
šej,  je viac detí ako v minulosti, 
však?
Áno, detí stále pribúda. Minulý 
školský rok som mala okolo 170 pri- 
hlášok. Neskutočné množstvo pri-
hlášok. Neboli to deti len z DNV, 
ale aj zo Stupavy, Marianky, Zá-
horskej Bystrice. Vtedy prišiel  zria- 
ďovateľ  (MČ BA DNV) s nápadom  
využiť priestory Bublinky. Oslovili  
ma, či by som do toho išla. Nevá-
hala som, lebo som už videla, koľ-
ko detí sa mi hlási. Vedela som, že 
táto jedna trieda sa nám určite bu-
de hodiť, aby sme si kapacitu dopl-
nili hlavne s deťmi z Devínskej, aby 
žiadne nemuseli chodiť do okolia, 
ale chodili do svojej škôlky doma.
Predškoláci sú už v  nových 
priestoroch. Bolo náročné uviesť 
tieto priestory do prevádzky?
Veľkou výhodou bolo, že už pred-
tým slúžil tento priestor deťom. 
Bola tam spomínaná Bublinka. 
Pustili sme sa do práce, dobudo-
vali detské záchodové misy, toalety, 
prebudovala sa jedáleň, znížili sme 
pult, pribudla spálňa. Telocvičňa 
zostala, a to je pre nás najviac, vieme 
ju využívať v rámci celej škôlky. Pe-
niaze na rekonštrukciu sme mali od 
zriaďovateľa. Okrem toho ja som sa 
zapojila do výzvy ministerstva škol-
stva, ktorá sa týkala dotácií na roz-
širovanie priestorov. Uspela som. 
Za získaných 9300 eur som kupo-
vala učebné pomôcky, inventár do 
triedy, stoly, stoličky, postieľky. Deti 
prišli do nových priestorov koncom 
novembra potom, ako hygienič-
ka z  regionálneho úradu verejné-
ho zdravotníctva priestor odobrila. 
Chcem sa veľmi pekne poďakovať 
pánovi starostovi Krajčírovi za je-
ho iniciatívu a osobný vklad do tej-
to rekonštrukcie. 
ako to bude s nástupom nových 
detí? Prijímate ich aj počas škol-
ského roka?
Riaditeľka môže prijímať deti aj 

počas školského roka, pokiaľ jej to 
umožňuje kapacita. No mne to ka-
pacita momentálne neumožňuje. 
Všetky žiadosti budú môcť rodičia 
podávať opäť až v máji. Do konca 
júna vydávame rozhodnutie o pri-
jatí. Zatiaľ teda neviem, aký bude 
záujem o budúci školský rok.
Pandémia vplýva na všetky ob-
lasti, materské školy nevyníma-
júc. čo sa deje teraz? 
Musím povedať, že lepšie sme zvlá-
dali minulý školský rok ako tento. 
Predtým som mala pocit, že deti 
boli menej choré. Teraz nám to ku-
muluje. Práve deti prinášajú covid 
do rodín, to už nám potvrdilo veľa 
rodičov. V triedach používame ger-
micídne žiariče, veľa vetráme, de-
zinfikujeme. Dezinfekcia je u  nás 
na každom kroku. Som v  úzkom 
kontakte s epidemiologičkou. Ako-
náhle mi rodičia nahlásia covid po-
zitívne dieťa, volám jej. Nariadenie 
karantény alebo zatváranie tried je 
z rozhodnutia hygienika. Veľa rodi-
čov si myslí, že to robím ja, ale nie je 
to tak. Teraz pomaly každý týždeň 
zatváram jednu triedu. Začalo sa to 
začiatkom októbra (2021) a odvte-
dy idú triedy sústavne do karanté-
ny. Keď sa deti vracajú z karantény, 
tak potvrdenie od lekára nevyžadu-
jeme. Potrebujeme ale potvrdenie 
o domácej liečbe dieťaťa, kvôli kto-
rému bola karanténa nariadená.
mnohí rodičia majú doma testy. 
keď sú doma urobené testy detí 
pozitívne, je to dôvod na zatvore-
nie triedy? 
Nie. Je totiž veľmi dôležité, akým 
testom rodičia deti testujú. Tie sa-
motesty urobené doma nepovažu-
je epidemiologička za dôvod, aby 
sme uzavreli triedu. Musí to byť an-
tigénový test z mobilného odbero-
vého miesta alebo PCR test. Až na 
základe týchto výsledkov sa zatvá-
ra trieda.
čo by ste popriali deťom do všed-
ných dní, ale aj do nového roka?
Je to síce také všedné, ale myslím 
si, že práve v týchto mesiacoch vie-
me oceniť význam zdravia. Ja sa 
možno stále opakujem, ale aby bo-
li v prvom rade zdravé. Nech vždy 
prichádzajú do materskej ško-
ly s úsmevom a nech od nás nera-
dy odchádzajú. Pre nás je najväčšie 
ocenenie, keď vidíme, že dieťa sa tu 
cíti dobre, keď plače pri odchode 
z materskej školy, nie ráno pri dve-
rách.  (mf, redakcia)
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Predškoláci  už užívajú krásne nové priestory
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l MZ MČ Ba-DNv vzalo na vedo-
mie informáciu o plnení uznesení 
MZ MČ Ba-DNv plniteľných do 
24. 11. 2021, vrátane trvalo rea-
lizovaných uznesení z  minulých 
rokov, podľa výsledkov vykonanej 
kontroly l MZ MČ Ba-DNv vzalo 
na vedomie informáciu o  dôleži-
tých rokovaniach starostu od po-
sledného zasadnutia MZ MČ Ba-
DNv l MZ MČ Ba-DNv schválilo 
navýšenie bežného transferu na 
podporu kultúrnych organizácii 
na 30 tis. € a  navýšenie bežného 
transferu na podporu športových 
organizácii na 80 tis. €. Zvýše-
nie príjmov o  15 tis. € sa vykryje 
z rezervného fondu l MZ MČ Ba-
DNv vzalo na vedomie Odborné 
stanovisko miestneho kontrolóra 
k návrhu rozpočtu MČ Ba-DNv na 
roky 2022 – 2024 a schválilo pred-
ložený rozpočet ako vyrovnaný 
vo výške 22  669  144,22 € v  príj-
movej i výdavkovej časti l MZ MČ 
Ba-DNv vzalo na vedomie návrhy 
rozpočtov MČ Ba-DNv s  výhľa-
dom na rok 2023 ako vyrovna-
ný v  oboch položkách vo výške 
17 403 866,02 €, v r. 2024 ako vy-
rovnaný v  oboch položkách vo 
výške 16  155  625,02 € l MZ MČ 
Ba-DNv požiadalo prednostku 
MU MČ Ba-DNv, aby schválený 
rozpočet zverejnila obvyklým 
spôsobom l MZ MČ Ba-DNv 
uložilo riaditeľom rozpočtových 
a  príspevkových organizácií MČ 
Ba-DNv, aby spracovali rozpoč-
ty vlastných organizácií na roky 
2022 – 2024, ktoré zohľadňujú im 
stanovené hodnoty a  ukazova-
tele, a zaslali ich MU MČ Ba-DNv 
do 10 dní; riaditeľom základných 
a  materských škôl v  zriaďovateľ-
skej pôsobnosti MČ Ba-DNv, aby 
vždy k  termínu odovzdávania 
informácií o  počte žiakov (15. 9. 
a  15. 1.) predložili túto informá-
ciu aj MU MČ Ba-DNv za účelom 
úpravy rozpočtu podľa reálnych 
potrieb l MZ MČ Ba-DNv schvá-
lilo „Program hospodárskeho 
rozvoja a  sociálneho rozvoja MČ 
Ba-DNv na programové obdobie 
2021 – 2027“ l MZ MČ Ba-DNv 
schválilo spolufinancovanie pro-
jektu „rekonštrukcia interiéru 
a modernizácia kultúrneho centra 
v  MČ Ba-DNv v  súvislosti s  pan-

démiou COvID-19“ pre kultúrne 
centrum v Devínskej Novej vsi (Is-
tra Centrum – Centrum pre voľný 
čas) l MZ MČ Ba-DNv schválilo 
predloženie ŽoNFP za účelom re-
alizácie projektu „rekonštrukcia 
interiéru a  modernizácia kultúr-
neho centra v  MČ Ba-DNv v  sú-
vislosti s  pandémiou COvID-19“ 
realizovaného v  rámci výzvy 
„IrOP-PO7-sC77-2021-75“, kto-
rého ciele sú v  súlade s  platným 
územným plánom MČ Ba-DNv 
a  platným programom rozvo-
ja MČ Ba-DNv; MZ MČ Ba-DNv 
schválilo zabezpečenie realizácie 
projektu v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci; zabezpeče-
nie finančných prostriedkov na 
spolufinancovanie realizovaného 
projektu vo výške 5%, čo pred-
stavuje  9  737 €; zabezpečenie 
financovania prípadných neo-
právnených výdavkov projektu 
z rozpočtu MČ Ba-DNv l MZ MČ 
Ba-DNv schválilo predloženie 
Žiadosti o  finančné prostriedky 
z  príspevku za účelom realizácie 
projektu  z pozície užívateľa, reali-
zovaného v rámci výzvy „Ochrana 
verejného zdravia a  zníženie do-
padov koronavírusovej pandémie 
na regionálnej a  miestnej úrov-
ni“ č. IrOP-PO-2-sC214-2020-63; 
zabezpečenie realizácie projek-
tu z  pozície užívateľa v  súlade 
s  podmienkami poskytnutia po-
moci; zabezpečenie finančných 
prostriedkov, kde MČ Ba-DNv 
vystupuje ako užívateľ a bude sa 
spolupodieľať na spolufinanco-
vaní realizovaného projektu  vo 
výške 5% z  celkových oprávne-
ných výdavkov svojej časti pro-
jektu; zabezpečenie financovania 
prípadných neoprávnených vý-
davkov svojej časti projektu z roz-
počtu obce; štatutárny orgán je 
oprávnený k  podpisu dokumen-
tov nevyhnutných na realizáciu 
projektu, vrátane uzatvorenia 
zmluvy o spolupráci s hl. mestom 
sr Bratislavou l MZ MČ Ba-DNv 
schválilo správu  o  výsledkoch 
a  podmienkach výchovno-vzde-
lávacej činnosti ZŠ Ivana Bukov-
čana 3 za šk. rok 2020/2021 l MZ 
MČ Ba-DNv schválilo správu o vý-
sledkoch a podmienkach výchov-
no-vzdelávacej činnosti ZŠ Pavla 

Horova 16 za šk. rok 2020/2021 l 
MZ MČ Ba-DNv schválilo sprá-
vu  o výsledkoch a podmienkach 
výchovno-vzdelávacej činnos-
ti MŠ Pavla Horova 3 za šk. rok 
2020/2021  l MZ MČ Ba-DNv 
schválilo správu  o  výsledkoch 
a  podmienkach výchovno-vzde-
lávacej činnosti MŠ Milana Mareč-
ka 20 za šk. rok 2020/2021 l MZ 
MČ Ba-DNv schválilo súhrnnú 
správu o  výsledkoch a  podmien-
kach výchovno-vzdelávacej čin-
nosti  škôl a  školských zariadení 
v  zriaďovateľskej pôsobnosti MČ 
Ba-DNv za šk. rok 2020/21 l MZ 
MČ Ba-DNv schválilo zabratie 
pozemku vyrubením dane za 
užívanie verejného priestranstva, 
t. j. zvláštnym užívaním miestnej 
komunikácie – chodníka za úče-
lom umiestnenia dočasnej letnej 
terasy Ul. Istrijská, v rozsahu 6 m2 
vo výklenku pri bytovom dome 
pre spoločnosť Favor.it s. r. o. l MZ 
MČ Ba-DNv schválilo ako prípad  
hodný osobitného zreteľa podľa 
§ 9a ods. 9 písm. c) zákona sNr 
č. 138/1991 Zb. o  majetku obcí 
v znení neskorších predpisov pre-
nájom pozemku registra "C" KN, 
parc. č. 2565/1 na dobu neurčitú 
od 1. 1. 2022 za cenu 500 €/rok 
+ služby spojené s  užívaním po-
zemku pre o. z. ŠK albatros pri ZŠ 
na Ul. I. Bukovčana 3, za účelom 
vykonávania činnosti v  oblasti 
tenisového športu pre deti, mlá-
dež a dospelých pre členov klubu 
l MZ MČ Ba-DNv schválilo ako 
prípad hodný osobitného zreteľa 
výpožičku nebytových priestorov 
v ZŠ I. Bukovčana 3, priestor chod-
by vo výmere 300 m2 a  priestor 
herne vo výmere 200 m2, na dobu 
neurčitú od 1. 1. 2022, a to denne 
vrátane víkendov v čase od 14.00 
do 21.00 pre o. z. stolnotenisový 
klub Devínska Nová ves, za úče-
lom využitia nebytových priesto-
rov na výkon športovej činnosti 
stolného tenisu a  podpory roz-
voja detí a  mládeže v  stolnom 
tenise. Úhrada za energie spojené 
s  užívaním nebytového priestoru 
je vo výške 2,00 €/h l MZ MČ Ba-
DNv schválilo zámer prenájmu 
nebytového priestoru miestnos-
ti č. 32 až 44 o  celkovej výmere 
126,01 m² na 1. nadzemnom pod-

laží v objekte viacúčelového zaria-
denia na Ul. Š. Králika 1 v Ba-DNv. 
Nájomca bude vybratý na základe 
podmienok obchodnej verejnej 
súťaže  a MZ MČ Ba-DNv zároveň 
schválilo podmienky „obchodnej 
verejnej súťaže" podľa predlo-
ženého materiálu l MZ MČ Ba-
DNv schválilo zámer prenájmu 
nebytového priestoru miestnosť 
č.1.5.01 o  výmere 22,00 m², na 
1. nadzemnom podlaží bytové-
ho domu na Ul. M. Marečka 8-12 
v Ba-DNv. Nájomca bude vybratý 
na základe podmienok obchod-
nej verejnej súťaže a zároveň MZ 
MČ Ba-DNv schválilo podmienky 
tejto „obchodnej verejnej súťaže" 
podľa predloženého materiálu  
l MZ MČ Ba-DNv schválilo ako 
prípad  hodný osobitného zreteľa 
nájom časti pozemku registra "C" 
KN parc.č. 1834/1 o výmere 30 m2 
pre pokračovanie využívania po-
zemku pre vjazd do  garáže, ktorá 
je postavená na pozemku parc.č. 
1834/3 vo vlastníctve žiadateľky: 
Zlatice Mekesovej, na dobu neur-
čitú od 1. 1. 2022 l MZ MČ Ba-DNv 
schválilo ako prípad hodný oso-
bitného zreteľa podľa výpožičku 
nebytových priestorov miestnos-
ti č. 1.11.01 až 1.11.04 a  1.16.01 
o  celkovej výmere 209,57 m2 na 
1. nadzemnom podlaží bytového 
domu na Ulici M. Marečka 8-12, 
na dobu určitú od 15. 12. 2021 
do 31. 12. 2022 za účelom zriade-
nia elokovaného pracoviska MŠ 
M. Marečka 20 l MZ MČ Ba-DNv 
schválilo príspevok na vybudova-
nie a  oplotenie kontajnerového 
stojiska Bystrická 25, Bratislava, 
v  celkovej výške 500 € l MZ MČ 
Ba-DNv vzalo na vedomie in-
formáciu o  stave rozpočtového 
hospodárenia MČ Ba-DNv k 30. 9. 
2021 l MZ MČ Ba-DNv schválilo 
Plán kontrolnej činnosti miestne-
ho kontrolóra MČ Ba-DNv na ob-
dobie 1. polrok 2022  s doplnením 
bodu č. 7 o kontrolu kapitálových 
výdavkov pri zákazkách s  nízkou 
hodnotou za rok 2021, kontrol-
ný subjekt MČ Ba-DNv l MZ MČ 
Ba-DNv poverilo miestneho kon-
trolóra MČ Ba-DNv na výkon kon-
trol v  zmysle schváleného plánu 
kontrolnej činnosti na obdobie 1. 
polrok 2022.  

uznesenia mz mč Ba-DNV zo zasadnutia 8. 12. 2021
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miestny úrad a pomoc stále po ruke

zodpovedáte za chod miestne-
ho úradu. ako sa v  roku 2021 
darilo plniť jeho základné povin-
nosti?
Pandémia Covid-19 priniesla so 
sebou aj výzvu, ako v  sťažených 
podmienkach zabezpečiť riadny 
chod úradu. Spustili sme on-line 
systém objednávania, ktorý sme si 
vyskúšali počas pravidelného tes-
tovania v MOM, a neskôr po ma-
lých úpravách sme ho použili aj na 
objednávanie na jednotlivé služby 

a činnosti, ktoré miestny úrad vy-
konáva a zabezpečuje. Aj vďaka to-
mu bol miestny úrad počas celého 
roka otvorený pre občanov. 
aká je spätná väzba na prácu 
úradu od poslancov, starostu 
a občanov?
Som vďačná za každú odozvu. Po-
zitívna poteší, tá negatívna, najmä 
konštruktívna, posunie ďalej. 
S akými výzvami sa úrad stretol, 
ako ich riešil? 
Výzvou bolo a  je stabilizovať 

kolektív spolupracovníkov na úra-
de a zapracovať nových kolegov.
Výzvou bolo zapojiť sa aj do vý-
ziev „Dostavba ZŠ Ivana Bukov-
čana 3", „Rekonštrukcia interiéru 
a  modernizácia kultúrneho cen-
tra v mestskej časti Bratislava-De-
vínska Nová Ves v súvislosti s pan-
démiou COVID-19“ i  ,,Ochrana 
verejného zdravia a  zníženie do-
padov koronavírusovej pandémie 
na regionálnej a  miestnej úrov-
ni‘‘. Dovoľte mi poďakovať kolegy-
niam a kolegom za precízne spra-
covanie žiadostí o  tieto výzvy, za 
vzájomnú spoluprácu a súčinnosť, 
starostovi za podporu i prezentá-
ciu významu zapájania sa do vý-
ziev a v neposlednom rade poslan-
kyniam a poslancom za schválenie 
zabezpečenia spolufinancovania 
týchto projektov, resp. výziev.
keď sa obzriete za starým ro-
kom, čo výrazné z neho zostalo 
vo Vašej pamäti?
V mojej pamäti zostalo veselé a ra-
dostné leto, keď sa  nám v situácii 
po uvoľnení opatrení podarilo zor-
ganizovať kultúrne podujatia pre 
všetky vekové kategórie. Pre de-
ti a mladších to bol napríklad Deň 
detí, Hurá na prázdniny s  JOJ-
kom, Hurá do školy, pre tých star-
ších, ale nielen pre nich, Oldies 
party, letné kino, Festival chorvát-
skej kultúry či Jablkové hodovanie 
spojené s  víkendom osláv k  570. 
výročiu Dňa obce. Verím, že obča-

nov a návštevníkov potešili a pozi-
tívna energia, ktorú mohli načer-
pať, im vydržala čo najdlhšie. 
čo vystupuje zo šedého prieme-
ru pracovných dní v roku 2021?
Keď sa obzriem za uplynulým ro-
kom, tak si spomeniem na slová 
vďaky za krabičku lásky od osame-
lého človeka. Dostal ju v deň, keď 
si musel vypočuť správu, že je covid 
pozitívny. Tá radosť a  vďaka na-
priek nepríjemnej situácii dokážu 
povzbudiť a nabiť na veľmi dlho. 
čo vás Vaša funkcia naučila? čo 
dnes robíte inak ako na začiat-
ku? chceli by ste niečo zmeniť na 
chode úradu?
Práca prednostky priniesla so se-
bou aj výzvu zvládnuť väčší ko-
lektív. Ľudia sú povahovo rozliční, 
s  postupom času som sa nauči-
la pristupovať ku každému indi-
viduálne, ale spravodlivo, tak aby 
to viedlo k  splneniu cieľa. Funk-
cia prednostky je časovo náročná, 
je pre mňa vždy výzvou zorganizo-
vať si deň, čas a povinnosti. Pokiaľ 
cítim, že je potrebné niečo zmeniť, 
snažím sa to konzultovať so sta-
rostom a spoločne nájsť to najlep-
šie riešenie.
robíte si pracovné novoročné 
predsavzatia, plány?
Mojím cieľom je, aby nasledujú-
ci rok bol úspešnejší ako uplynulý 
a aby pozitívnej spätnej väzby bo-
lo čím viac. 

(jm)

Mária Koprdová, 
prednostka 

miestneho úradu

s akými výzvami sa v roku 2021 stretol miestny úrad a ako zvládol svoje úlohy?  
na sklonku roka 2021 vyhodnotila jeho prácu prednostka Mária Koprdová. spätná väzba  
na prácu úradu ju vždy zaujíma a konštruktívnu kritiku prijíma s cieľom posúvať sa ďalej. 

Na čo môžete linku využívať?
l nahlásenie priestupkov 
alebo trestných činov 
pre zabezpečenie 
dôkazného materiálu   
l v reálnom čase môže operátor 
vytvoriť záznam incidentu 
v prípade, že je v dohľade 

kamery a privolá príslušné 
zložky činné v priestupkovom, 
alebo trestnom konaní
l nahlásenie nefunkčného 
verejného osvetlenia
l operátor zaeviduje 
nefunkčné zariadenie 
a postúpi záznam príslušnému 

referátu miestneho úradu
l nahlásenie poškodenej cestnej 
komunikácie alebo chodníka
l operátor zaeviduje podnet 
a postúpi záznam príslušnému 
referátu miestneho úradu
l nahlásenie iných dôležitých 
podnetov samospráve

24-hodinová linka pre obyvateľov Devínskej Novej Vsi , ktorú pre vás  
obsluhujú operátori nášho Dohľadového centra kamerového systému.

Naša NONSTOP liNka Dohľadového centra 02/32 33 33 32
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Rok 2021 bol pre Eleganzu veľmi úspešný. Zís-
kali sme titul vicemajstra Slovenskej republiky 
v štandardných tancoch a 4. miesto v 10 tan-
coch v kategórii Junior 1  (pár Marko Lach-
kovič – Michaela Špačková), 5. a 6. miesto na 
Majstrovstvách SR v Junior 2 (pár Sean Bačiak 
– Veronika Vilémová). Tieto úspechy by ne-
boli možné bez pravidelnej a tvrdej trénerskej 
práce nášho medzinárodného tímu v  zložení 

po pReDČasne uKonČenej 
sezóne 2019/2020 a zrušenej 
sezóne 2020/2021 sa s vidinou 
svetielka nádeje v septembri 
začala sezóna 2021/2022. 
stolnotenisový klub Devínska 
nová ves v nej nemôže chýbať. 

Do stolnotenisového zápolenia sa klub 
vrhol so šiestimi družstvami v hlav-
ných ligových súťažiach. Našu 
mestskú časť reprezentuje klub 
takmer vo všetkých súťažiach (od 
druhej ligy až po ôsmu ligu) or-
ganizovaných Bratislavským stol-
notenisovým zväzom. Doposiaľ sa 
najviac darí „Céčku“ v  piatej lige, kto-
rému po šiestich odohratých stretnutiach 
a  jednom zápase k  dobru patrí dru-
há priečka v tabuľke. Najväčším ťa-
húňom družstva je iba dvanásťroč-
ný Adamko Ódor, ktorý napriek 
tomu, že je to súťaž dospelých 
a hrajú v nej ostrieľaní stolnoteni-
soví veteráni, vyhral až 16 z doteraj-
ších 19 dvojhier. V tabuľke úspešnosti 
jednotlivcov piatej ligy mu patrí vynika-
júca druhá priečka.  
Devínskonovoveské mladé talenty príkladne re-
prezentujú aj vo vyšších súťažiach. V tretej lige, 
kde Devínskonovoveské „Béčko“ drží stred ta-
buľky, sa perfektnou hrou predstavuje šestnásť-
ročný Patrik Godál. Jednoznačne zaujal úlohu 
ťahúňa mužstva a s vyše 78 %-nou úspešnosťou 
vo dvojhrách si pýta miestenku do „Áčka“. To 
v druhej lige drží rovnako siedmu priečku z tri-
nástich družstiev. V „Áčku“ sa v perfektnom svet-
le ukazujú Devínskonovoveské juniorky Noemi 
Némethová a Veronika Drobová, pre ktoré je to 
prvý ročník v najvyššej krajskej súťaži. Prvá me-
novaná dokázala dokonca poraziť hráčov s  pr-
voligovými skúsenosťami. S  takmer 74 %-nou 

úspešnosťou ukazuje, že s ňou treba do 
budúcnosti počítať. Družstvá v šiestej, sied-

mej a ôsmej lige sa zatiaľ držia v spodnej polovici 
tabuliek a po dlhej prestávke sa ešte len dostávajú 
do tempa. Okrem krajských súťaží našu mestskú 
časť reprezentujú Devínskonovovesčania aj v Ex-
tralige juniorov a junioriek. Juniori sú po prvých 
dvoch kolách súťaže bez bodu na konci tabuľky. 
Dievčatá sú v Extralige junioriek v presne opač-
nej pozícií potom, čo suverénne vyhrali 4 z 5 do-
terajších stretnutí. 
Okrem klubových súťaží Devínskonovoves-
ká mládež bojuje aj v Slovenskom pohári, z kto-
rého sa skladá slovenský rebríček. V ňom majú 
momentálne najlepšie postavenie Veronika Dro-
bová u junioriek a Adam Ódor u mladších žia-

kov. Obom vo svojej kategórii patrí v konkurencii 
hráčok a  hráčov z  celého Slovenska vynikajú-
ca šiesta priečka. Výbornými výkonmi si miesto 
v prvej desiatke v  starších žiakoch vybojoval aj 
Milan Godál. Do prvej dvadsiatky na Slovensku 
sa dostali aj Noemi Némethová medzi juniorka-
mi a Adam Ódor medzi staršími žiakmi, čo je pre 
neho vzhľadom na vek vyššia kategória. 
V stolnotenisovej herni ZŠ I. Bukovčana 3 sa 
teda doterajšia sezóna rozbehla naplno. Dúfa-
me, že zvuk stolnotenisových loptičiek sa bude 
aj naďalej ozývať v jej útrobách a všetci priazniv-
ci tohto športu budú vždy vrelo vítaní. 
Výsledky zápasov a rozpis budúcich zápasov: 
Stolný tenis - 2. liga - výsledky (stolnytenis.
info). Silvia Kresanová

eleganza  
sa pretancovala 
k úspechom

stolnotenisové talenty príkladne reprezentujú 

Mladé stolnotenisové talenty z Devínskej

Adam 
Ódor

Veronika 
Drobová

Zázemie a podporu našla 
ELEGANZA v DNV
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Sean Bačiak – Veronika Vilémová  s trénerom 
Milanom Bačiakom
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Dotĺklo srdiečko, prestalo 
biť. Zavreli sa oči Tvoje, 
nemožno na Teba zabud-
núť. Osud je krutý, nevráti, 
čo vzal. Zostali len spo-
mienky, v srdci žiaľ. Už niet 
návratu a  ani nádeje, len 
cestička k hrobu nás k Tebe 
zavedie. Kytičku kvetov na 
hrob Ti môžeme dať, spo-
kojný spánok Ti popriať 
a s úctou spomínať.

Dňa 4. januára si pripomenieme druhé výročie, ako  
nás navždy opustila naša drahá Terka ivanová.
S láskou a úctou spomína celá rodina.

SpoločenSká kronika

zber vianočných 
stromčekov

Každý môže dať stromčeku možnosť ďal-
šieho využitia a  zároveň prispieť k  čistote. 
stačí, keď po vianociach  odnesie stromček 
do ohrádky na vianočné stromčeky. 
Zber stromčekov, ktorý potrvá do 11. febru-
ára 2022, pripravilo hlavné mesto Bratislava 
v spolupráci so spoločnosťou Odvoz a likvi-
dácia odpadu, a. s. Ohrádky sú všade tam, 
kde môžu byť pevne ukotvené a prístupné 
z komunikácie. Na každej ohrádke nájdete 
aj harmonogram odvozu. Ohrádky nájdete 
v blízkosti kontajnerových stojísk, na zele-
ných ostrovčekoch, pásoch a plochách.
l Novoveská 10 
l   Mečíková 6 – 24, zelený pás pri ihrisku 
l   Ivana Bukovčana 5 
l   Jána Poničana 13 
l   Pavla Horova 22 
l  Štefana Králika 6 
l   Jána smreka 7 
l   Uhrovecká 12 
l   Delená 1
l  vápencová 12 
l   Bystrická 44 
l  Ľubovníková 30 – 57 (medzi bytovými 

domami) 
l   Janšákova 43 
l   Opletalova 94

kultúrno-spoločenské aktivity

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

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

PrOgram  na január 2022

14. 1. 2022, 19.00 h
„kaTarÍNSka" NOVOrOčNá záBaVa
Moderátor: Richard Vrablec
Hudba: BeHappy
Zábava: kúzelník Talostan a akrobatické vystúpenie 
CirKusKus
Miesto: veľká sála 

23. 1. 2022, 16.30 h
SPeVOhraD
- detská divadelná scéna, účinkuje Divadlo Dunajka
Miesto: veľká sála 

29. 1. 2022,  19.00 h
PleS Oz DeVÍNSka iNak 
Miesto: veľká sála 
Konanie podujatia je podmienené platnými 
protipandemickými opatreniami. Aktuálne 
informácie nájdete na stránke Istra Centra.
Zmena programu vyhradená!

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

Milan Bačiak, Fabio Belucci (IT), Braňo Eliáš 
a  Jana Hradilová (CZ), mimochodom všetko 
majstri SR. 
Okrem trénerov stoja za úspechmi aj rodičia, 
ktorí obetujú na podporu svojich detí obrovské 
množstvo času a financií. Vďaka podpore MČ 
DNV sú výdavky pre rodinu na znesiteľnejšej 
úrovni, za čo všetkým patrí veľká vďaka. 
Všetci, ktorí sa zaujímate o dianie v tanečnom 
centre, pozrite si informácie o nás na webe a na 
sociálnych sieťach.     
 Milan Bačiak
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Milí Novovešťania, želám vám, aby bol pre 
vás tento nový rok pokojný, plný šťastných 

a úspešných dní prežívaných v plnom zdraví. 
Buďme, prosím,  voči sebe zodpovední, aby 
sme boli zdraví, len tak budú zdraví naši 

blízki a následne celá naša spoločnosť. Len tak 
sa budeme môcť vrátiť do kultúrnych záhrad, 
spoločenských miestností, len tak sa budeme 

môcť slobodne stretávať. Na záver mi dovoľte 
vyjadriť novoročné prianie tak, ako to robili naši 

predkovia v Novej Vsi kedysi: 

Prajeme všetkým 
ľuďom pokoj do duše, 

láskavé srdcia, ústretovosť 
a radosť. Aby sme sa tešili 
aj z maličkostí a vrátili sa 

k všedným dňom. 
Matej a eva

jozefína Daničová, 
predsedníčka Chorvátskeho 

kultúrneho spolku

Všetko 
dobré a nech 
sa podaria 
projekty.

vlado

Prajeme 
veľa zdravia. 
tomáš a Maťo

Prajem 
Devínskonovo- 

vešťanom hlavne  
zdravie. Keď je 
zdravie, tak je 

všetko. 
laura

Prajem 
Devínskonovo-
vešťanom, nech 

zveľaďujú a budujú 
toto miesto. 

silvia

    �

    �

    �

    �

    �

Prajem obyvateľkám a obyvateľom Devínskej 
Novej Vsi po celý rok zdravie a radosť z maličkostí. 

Aby sa z nás nevytrácala ľudskosť a ochota. 
Nech sme k sebe dobrosrdeční, láskaví, a to po celý rok 2022. 

Dárius Krajčír, starosta Devínskej Novej vsi

    �

    �

    �

Vinšujem vam ovuo Nuovo lieto
Ouv stari Božitj

Dab´vam cvalo, rodilo
Puolje žitkuom

Dvuor dobitkuom
Guora drivuom

Vinougrad vinuom
Stanje dobrim zdravljem. 
V životi vam prijamo se 

Ča si od miloga Buoga pruosite
A po smrti dušnoga spasenja najvetj. 

Vinšujem vám tento Nový rok, 
tieto krásne Vianoce,

aby vám kvitlo, rodilo
pole obilím,

dvor prírastkom,
hora drevom,

vinohrad vínom,
obydlie dobrým zdravím. 

V živote vám želáme všetko,
čo si od milého 
Boha prosíte

a po smrti najmä 
Božie spasenie. 

Prajem všetkým 
Novovešťanom veľa  
pokoja, Božej milosti  

a ľudskej blízkosti.
 andrej Kalamen, 

správca farnosti DNv

Novoročné 
priania 2022
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