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WALLY ŽIJE! 
A NÁJDE SI VÁS!

PRÍBEH

P oznáte ten príbeh? 
Wally je milý, značne ošarpaný robot pohy
bujúci sa na pásoch, a žije sám v ďalekej bu
dúcnosti na Zemi zdevastovanej apokalypsou. 
Presúva sa pod smrteľne pražiacim slnkom, 
ktoré zničilo fotosyntézu, a  poháňaný baté

riou v ruinách mrakodrapov zbiera kovový šrot, ktorý dômy
selne v bruchu stlačí do tvaru kocky a umiestni ju k miliónom 
iných kociek. Ľudstvo planétu už dávno opustilo a žije relatívne 
bezstarostne v obrovskej kozmickej lodi. Tá občas vyšle k Zemi 
sondy, aby zistili, či je život na nej stále beznádejný. 

Lenže... Wally jedného dňa nájde vo vyprah
nutej pôde výhonok zelenej bylinky. Nikdy 
také čosi nevidel. A vtedy stretne prieskumnú 
sondu Eve. Ukáže jej svoj bylinkový úlovok 
a spolu vymyslia, ako oznámiť pozemšťanom 
vo vesmírnej lodi, že sa môžu vrátiť na plané
tu, kde sa zrodil nový život...

Spoznal som človeka, ktorý priviedol Wal

lyho do  Devínskej a  ukázal mu celý vesmír 
byliniek. Viete, aký musel byť ten sympatický 
plechový hrdina očarený z toľkej rozkvitnu
tej zelene? Čo z toho vyplýva? Že Braňo Po
korný, ktorý v  tom všetkom má prsty, musí 
v  hĺbke srdca milovať pocit očarenia. Práve 
tento pocit je odmenou, ktorá ho najviac hre
je: úžas diváka z Braňových detailne prepra

co vaných  kovových výtvorov. Ale po
zor, to začíname od konca, 

lebo kdesi na za
č i a t k u 

jeho 

šibalskej cesty bola zvedavosť. Dokáže pospá
jať nepotrebné kovové prúty do tvaru koňa? 
Bude doň vedieť zapriahnuť sedliacky voz 
z nájdeného šrotu? A čo iné zvieratá? Stvorí 
kamzíka, žirafu, orla, medveďa či dokonca 
krokodíla? Je možné urobiť z plechu, armatúr 
a deravých hrncov celé ZOO?

A  vtedy to človeku dôjde. Dokelu, veď 
Braňo je vlastne tiež Wally, fanatic
ký zberač šrotu, ktorému dokáže dať 
zmysel, tvar a  poslanie. So  zváračkou 
v gejzíroch iskier kdesi v dielni domca 
vtláča kovu život a  dušu. Bizarnými 
artefaktmi z  pozbieraných kusov ne
potrebného železa oznamuje ľuďom, že 
sa ešte oplatí mať fantáziu, túžby a sny, 
lebo vďaka nim sa človek predsa môže 
tešiť na zajtrajší deň...

„Čítali ste Konfúcia?“
Nadvihol obočie a usmial sa.

„Jeho slávna veta je vaším obľúbeným mot-
tom... Nerob druhým to, čo nechceš, aby iní 
robili tebe...“

Prikývol. 
Načo ďalšími slovami vstupovať do teritó

ria veľkého filozofa? 
Braňo nie je samotár, ani introvert, ktorý 
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Milí Devínskonovovešťania,
posledný júnový deň dostali naši školáci 
vysvedčenia, v  záhradách dozrieva úro-
da – čerešne, jahody, melóny – a  tieto veci 
si vari každý z nás spája s letom. Kultúrne 
leto v našej mestskej časti otvorili hody. Te-
ším sa, že po vynútenej dlhšej prestávke ich 
konečne sprevádzal bohatý program pre 
deti i  dospelých. Taktiež sme u  nás hostili 
účastníkov MAMUT CUP-u 2022, sloven-
ských majstrovstiev v hokejbale, na ktorých 
najmladší Devínskonovovešťania obsadili 
skvelé prvé miesto, k  čomu som im veľmi 
rád osobne zablahoželal. Na  33. ročníku 
Festivalu chorvátskej kultúry, ktorý sa stre-
tol s veľkým záujmom verejnosti, sme opäť 
ukázali, ako sa nám darí rozvíjať kultú-
ru našich predkov a  slovensko-chorvátske 
priateľstvá. Ďakujem priateľom z Chorvát-
ska, ale aj vám, ktorí ste sa podieľali na or-
ganizácii tohto festivalu, a všetkým Devín-
skonovovešťanom za to, že prišli a vytvorili 
úžasnú atmosféru. V  najnovšom čísle De-
vexu neprehliadnite kultúrne a spoločenské 
podujatia, ktoré pre vás pripravila naša 
mestská časť v  letných mesiacoch. Verím, 
že každý si z nich vyberie to svoje, aby sme 
načerpali energiu, ktorá ide ruka v  ruke 
s  dobrou náladou, a  tá nám dovolí aspoň 
na  chvíľu zabudnúť na  každodenné sta-
rosti. Aj našu samosprávu zasiahli zvýšené 
náklady za  energie a  tiež cítime, že všetko 
je drahšie. Situáciu však zvládame hlavne 
preto, že sa snažíme účelne využiť každé 
euro a dlhodobo tak hospodárime s vyrov-
naným rozpočtom. Ako jedna z mála samo-
správ na Slovensku si priebežne vytvárame 
finančné rezervy. Vďaka nim sme teraz ne-
museli pristúpiť k obmedzovaniu verejných 
služieb či k iným plošným opatreniam v ob-
lasti daní a poplatkov, ktoré by ešte viac sťa-
žili ekonomickú situáciu bežným občanom. 
Aj to je dôvod, prečo som optimista, prečo 
verím, že Devínska Nová Ves si napriek 
všetkému, čo sa okolo nás deje, užije leto 
plné oddychu, pohody aj zábavy... 
Krásne leto, Devínskonovovešťania.

S úctou 
Dárius Krajčír, starosta

PRÍBEH

kontakt so živým svetom zamenil za spoloč
nosť chladných kovových skulptúr. Málokto 
tak zbožňuje ľudí ako on – to predsa pre nich 
vytvára svoje panoptikum zrodené z plame
ňa a potu. Nehrá sa na umelca. Svoje výtvory 
vníma ako číru radosť z tvorenia, zhmotnené 
hobby, bez ktorého sa možno dá žiť, ale nebo
lo by to ono. 

Bože, toľko je pred ním výziev! Dostane 
nápad, načrtne plán a  Wally z  Devínskej sa 
pohne k novému cieľu. V starých dedinských 
chalupách, na pôjdoch, v kôlňach a šopách je 
ešte stále dosť šrotu a nepotrebného haram-
pádia, stačí len zaklopať a bude mu otvorené. 
Chce to len trpezlivosť, znalosť prostredia 
a  citlivý kontakt s  ľuďmi. Vo vzorci onoho 
algoritmu sa opatrne posúva po  mape úze
mia, ktoré dôverne pozná. Pípajúci dozimeter 
na  odhaľovanie kovov má v  sebe. Tuší, kde 
hľadať. Ak sklame predtucha, je tu ešte náho
da. A keď zlyhá aj tá, vyrazí do šrotovísk a vy
tiahne peňaženku. Jeho senzory pracujú vte
dy naplno: brodí sa v rieke železa odsúdeného 
na  ničotu s  rozžeravenou predstavivosťou. 
Vidí telo hada z  hrdzavých reťazí, plechové 
uši slona, smutné gorilie oči z čiernych skru
tiek, neunikne mu žiaden detail.

Po  zoologickom šrot parku vytasí ďalší 
tromf – po deviatich mesiacoch nadšenej dri
ny príde s  galériou postáv z  obľúbených fil
mov. Dotiahne pod Devínsku Kobylu všetky 
známe divy filmového technoveku a  vycapí 
im pečiatku s  trvalým pobytom. Čo bytosť, 
to emócia. Z Predátora ide strach, Terminá
tor srší napätím a Batman na motorke zaiste 
uháňa rozlúsknuť dajaký problémik... 

Najviac lásky prúdi z  Wallyho. Braňo, 
jeho alter ego, sa k nemu nakloní a podá mu 
živú bylinku. Ak jestvuje dokonalá metafora 
spriaznenosti, práve sme jej svedkami. Kovo
vé srdce splynulo s ľudským. 

„Wally nás varuje, aká budúcnosť čaká 
ľudstvo, ak sa nezmestíme do kože,“ premýš
ľa nahlas Braňo a iba málo chýba, aby Wally 
prikývol.

Možno sa raz človek v rámci evolúcie o ti
sícky rokov prepojí s počítačmi, vymaže cho
roby a dokáže sa dožiť dnes ešte netušeného 
veku. Zmení ho to na novú bytosť tak, ako sa 
cez priepasť tisícročí zmenil chlpatý op na pi
lota vesmírnych lodí. A  možno sa už kdesi 
v nás ten evolučný štart začal práve tým ľud
ským dotykom s neživým kovom. 

Juraj Mravec

7/2022
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Z HISTÓRIESRDCOVKY

„Som Guloš Váloš,“ predstaví sa 80ročný dôchodca 
a  potmehúdsky sa zachichoce. Nie je to jeho meno a  ani 
ho nevystihuje, lebo Jano Čunderlík si ani na penzii nevá
ľa. Naladený je optimisticky a robí toľko, koľko mu choro
bou skúšané telo dovolí. Radšej sa pozerám do predku ako 
do zadku – tým sa riadi hneď od rána, keď ho z postele ženú 
hladné mačky. „Každý plače, že má malú penziu, ale nikto 
neplače, že má málo rozumu. Ja neplačem, ja robím,“ hovorí 
Jano, ktorý každý deň prekoná fyzickú bolesť a pracuje – ide 
do záhrady, upratuje, varí, perie, aj si niečo napečie. Vždy 
to tak bolo, vždy porobil veľa sám. Aj starú búdu prerobil 
na dom pre kedysi sedemčlennú rodinu, aj piecku pozváral, 
aj altánok postavil, stôl a stoličky zmajstroval. „Či hento, či 
toto... šecko som zvládol, okrem varovania detí a farárčiny.“ 

Pred slnkom, ktoré je už vysoko, sa ide schovať do chlád
ku v  obývačke. Dosadne ťažko do  kresla a  nohy ponorí 
do lavóra s vodou – nech odpuchnú, nech sa mu uľaví. „Tieto 
písačky,“ ukáže rukou na textami preplnené steny, police aj 
strop, „tie robím, odkedy som na penzii. Nafázujem sa na ne-
jakú tému, švacne ma nejaký nápad a už to ide,“ vysvetľuje 
vyučený elektrikár slovníkom svojho remesla. Okolo Jana je 
plno ľudí. S cudzími sa zoznamuje bez problémov od brány 
svojho domu. „Človek nechce byt sám, potrebuje mat niečo 
živé pri sebe,“ vtipkuje dvakrát ženatý penzista. O najväčší 
počet zápisov na drevo sa zaslúžili rusalky, ruženky aj baby 
jagy jeho života: Je lepšie byť dobre obesený, ako zle žena
tý, alebo Mojím nešťastím je urobiť ženu šťastnou. Vo vý
kladnej skrini životných právd obrátených na žart sa nájde 
aj toto: Milenec naučí ženu všetko, čo jej muž zatajil spolu 
s dodatkom ku Kámasútre: Poloha na cibuľu: Žena sa vy
zlečie, muž zaplače. „Slovenčina je taká krásna. Rád sa hrám 
s drevečkom aj so slovíčkami,“ povie Jano mäkko a nedá mu, 
aby neprečítal aj niečo o podrezaných ženských jazykoch, 
mieriac pritom prstom na  stoeurovku, pod ktorou tróni 
nápis: Kľúč k  ženskej logike. Potom už vážnejšie dodá, že 
prítomnosť ženy v živote muža je podstatná, že obaja boli 
„uplácaní“ na niečo iné a mali by sa doplňovať a rozumieť 
si. „Dôležitejšie ako dostávať je dávať,“ povzdychne si a kapi
tolu lásky uzavrie suchým konštatovaním: „Sexem sek sem. 
Zreješ, dospievaš, múdrosti ťa učí život,“ zasa sa zachichoce 
a  ukazuje na  ďalšiu drevenú „tabulečku“ s  textom: Blbosť 
ľudská je tiež dar prírody, len sa ňou nesmie hazardovať. 

S pribúdajúcim vekom a bolesťou premýšľa Jano aj o kon
ci života. Uhni, nezavadzaj, zapísal na  drevo, lebo „ešte 
nikomu sa nestalo, aby bol na  zemi fyzicky večne. To si 
treba uvedomiť a s tým sa treba zmieriť. Ja som na Boženky 
založený, néééé nábožensky. Do hrobu mi nedávajte krížik, 
dajte mi tam tablo s  fotkami kamarádov a  flašu so  zvon-
čekom Nacengaj sa.“ V  drevárni má teraz desaťpätnásť 
krásne narezaných driev, ktoré „neexistuje, že by spálil.“ 
Hovorí, že by sa musel ešte raz narodiť, aby všetky tie „pr
kotiny“, čo má v hlave, zrealizoval a zapísal. „Čo stihnem, 
stihnem, čo nestihnem, nestihnem. Čas sa nedá vrátit, ani 
poorané veci napravit. Život není jak nápis na  drevečku. 
Nemóžeš ho zhoblovat a prepísat.“

Jana Martanovičová

7/2022



Vysvedčenie pre učiteľku Zuzku
Dievčatá a chlapci z II. D na Základnej škole Ivana Bukovčana vstupu
jú do triedy vyhriatej neskutočným teplom posledného júnového dňa. 
Možno o hodinkudve sa pôjdu schladiť niekde do vody, ale teraz sa 
kúpu v láske, ktorou ich zahŕňa učiteľka Zuzana Grigerová. Tá každé 
jedno dieťa počas rozdávania vysvedčení úprimne vystíska, pre každé 
nájde tie správne slová. Svojich žiakov si pozná dokonale, chváli ich 
a povzbudzuje: „Si úžasná, len tak ďalej. To, čo si dokázal, si  zaslúži 

obrovský potlesk. Nebuď smutný, každý neúspech nás posúva dopre-
du.“ Zuzka učí tieto deti druhý rok všetky predmety okrem nem
činy a  telocviku. „Milujem ich, v  tomto veku je na deťoch najkrajšia 
ich spontánnosť, sú také úprimné a milé,“ hovorí, „moja II. D je jedna 
úžasná trieda, šikovná, slušná, aj rodičia žiakov sú perfektní.“ Druhá
ci to cítia a lásku oplácajú láskou: „Je na nás veľmi dobrá, je najlepšia 
na svete, najmilšia, super...“ nešetria deti chválou na svoju pani učiteľ
ku Zuzku, ktorej pred prázdninami vystavili to najlepšie vysvedčenie. 

 Jana Martanovičová
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Žiaci a pedagógovia zo Základ
nej školy Pavla Horova sa tra
dičnou akadémiou v Istra Cen
tre rozlúčili so školským rokom 
2021/2022. „Hoci počas neho už 
nebolo treba plošne zatvárať ško-
ly, väčšina našich žiakov mala 
po  dvoch rokoch dištančného 
vzdelávania stále problém s  pl-
nením si školských povinností 
v štandardnom režime,“ upozor
nil riaditeľ Základnej školy Pav
la Horova Miloš Marko. Verí, že 
nasledujúci školský rok bude už 
pokojnejší a školám sa vytvoria 
priaznivejšie ekonomické pod
mienky na  získanie kvalitného 
pedagogického i  nepedagogic
kého  personálu, ktorý je kľúčo
vý pri zabezpečovaní vzdeláva
nia detí.

Väčšina deviatakov smeruje 
na stredné odborné školy 
Až 85 % deviatakov zo Základ
nej školy Pavla Horova sa bude 
ďalej vzdelávať na stredných od
borných školách. Tie preferuje 
aj 55 % žiakov končiacich roč
níkov na  Základnej škole Ivana 
Bukovčana. Jej riaditeľka Renáta 
Balogová sa teší, že napriek me
nej priaznivým okolnostiam má 
škola za sebou pomerne úspešný 

rok. „Dosiahli sme výborné vý-
sledky v celoslovenskom testovaní 
deviatakov T9-2022, v  matema-
tike sme mali výsledky o takmer 
17 % lepšie ako bol národný prie-
mer, v slovenskom jazyku sme ho 
prevýšili o viac než 10 %. Neskla-
mali ani žiaci 5. ročníkov, ktorí 
v  celoslovenskom testovaní T5- 
-2022 dosiahli taktiež lepšie čís-
lo v  porovnaní s  celoslovenským 
priemerom.“

Vyše 200 nových detí v mater
ských školách v DNV 
Odchodom deviatakov sa poč
ty žiakov na oboch základných 
školách zásadne nezmenia. 
V septembri nastúpi do Základ
nej školy Ivana Bukovčana 126 
prvákov a  na  Základnej škole 
Pavla Horova sa v  prvých trie
dach začne vzdelávať 75 detí. 
Budúcich prvákov vystrieda 
110 nováčikov v Materskej škole 
Pavla Horova a 100 v Materskej 
škole Milana Marečka. Všetky 
prijaté deti majú trvalý pobyt 
v  Devínskej Novej Vsi, ktorá 
z hľadiska veku obyvateľov patrí 
k  najmladším mestským čas
tiam Bratislavy. 

Zuzana Štukovská,  
Jana Vedejová

„Mestskáči“ sa vracajú 
Pred dvadsiatimi rokmi prechádzala mestská polícia v  Bratislave 
štrukturálnymi zmenami a viaceré z jej pracovísk vrátane pracoviska 
v Devínskej Novej Vsi zanikli. „Jedným z dôvodov bol nedostatok per-
sonálnych kapacít,“ vysvetľuje náčelník bratislavskej mestskej polície 
Miroslav Antal a dodáva, že od jeho nástupu do funkcie v roku 2021 
došlo k  zásadným zmenám: „Zefektívnili sme prijímanie a  výcvik 
uchádzačov o prácu v mestskej polícii a vybudovali vlastné vzdeláva-
cie stredisko. Dnes už posielame na okresné veliteľstvá viac policajtiek 
a  policajtov a  môžeme si dovoliť otvárať v  bratislavských mestských 
častiach aj nové pracoviská.“ K  existujúcim piatim pracoviskám 
v každom bratislavskom okrese pribudli nedávno dve nové: v Rači 
a Rusovciach. Ďalšou v poradí bude policajná stanica v Devínskej No
vej Vsi. Mestská polícia tu najčastejšie rieši priestupky v oblasti dopra
vy, životného prostredia, znečisťovania verejných priestorov, rušenia 
nočného pokoja. Veľa práce má aj s ľuďmi bez domova. „Od polície sa 
dnes vyžaduje citlivejší prístup. Spolupracujeme preto s terénnymi pra-
covníkmi  a psychológmi, učíme sa, ako pristupovať k ľuďom bez stre-
chy nad hlavou, ako komunikovať so závislými, ako im pomôcť a v ne-
poslednom rade takto chrániť aj verejný poriadok,“ objasňuje náčelník 
mestskej polície, podľa ktorého Devínska Nová Ves patrí v súčasnosti 
k bezpečnejším mestským častiam. „Spoliehame sa na ľudí, ktorí sú 
našimi očami, ale aj na kamerové systémy, ktoré nám umožňujú byť 
na viacerých miestach súčasne,“ približuje prácu mestských policajtov 
ich náčelník a zdôrazňuje význam záznamov z kamier, ktoré slúžia 
nielen ako dôkaz, ale aj ako prevencia; pomáhajú vidieť aj to, čo si 
zaslúži pozornosť, ale mohlo by zostať bez povšimnutia. Moderné ka
merové stredisko, v ktorom dohliada mestská polícia na dianie v ce
lej Bratislave, je od minulého roku v Dúbravke. „Uvedomujeme si, že 
pokrytie verejných priestorov kamerami nie je v Devínskej Novej Vsi 
dostatočné. Môže sa to však zmeniť prepojením tunajšieho dohľadové-
ho centra s naším kamerovým strediskom,“ predstavuje plány mestskej 
polície a našej mestskej časti Miroslav Antal a dodáva, že na technic
kom riešení tohto zámeru už obe strany spolupracujú.

Jana Martanovičová

Školám na dva mesiace odzvonili
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Olívii sa v škole páčilo. 
 Má veľa kamarátov
a učila sa ľahko. 

Maxim odchádza na prázdniny 
s riaditeľskou pochvalou. 
Školský rok bol super, dostal veľa jednotiek. 
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Posledná júnová nedeľa bola v Devínskej Novej Vsi Dňom farnos-
ti, ktorý sa po prvý raz konal v zrekonštruovanom Fcentre. Jeho 
návštevníci si hneď pri vstupe mohli všimnúť novú dlažbu a per
golu. Úpravami prešlo i  zázemie pre deti. „Zrekonštruovaná bola 
aj pivnica, v ktorej sa vymenila podlaha, poopravovali sa steny, a jej 
vetranie sme zabezpečili novou vzduchotechnikou. Spomenúť treba 
aj osvetlenie dvora na vytvorenie príjemnej atmosféry, aby to tu žilo 
aj večer,“ vysvetľuje projektant Tibor Havlík. Nezabudne spomenúť, 
že počas rekonštrukčných prác bola objavená stará studňa a teraz 
sa hľadajú dobové fotografie. Takéto účelné zhodnotenie finanč
ných prostriedkov, ktoré získala farnosť od mestskej časti Devínska 
Nová Ves predajom pozemku medzi obchodným centrom a  cin
torínom na  Eisnerovej ulici, oceňuje aj starosta Devínskej Novej 
Vsi Dárius Krajčír: „Tento zrekonštruovaný priestor určite využije 
na organizáciu svojich podujatí aj samospráva našej mestskej časti, 
lebo je to nádherné miesto s atmosférou, a viem si tu predstaviť veľa 
stretnutí s obyvateľmi.“ To je presne to, čo podľa správcu farnosti 
Andreja Kalamena vynovené Fcentrum teraz potrebuje. „Nechce-
me mrežami zamknutý krásny zrekonštruovaný dvor, preto spolu 
s farskou a pastoračnou radou musíme vymyslieť, ako ho efektívne 
využiť,“ dodáva. Považuje to aj za záväzok dobrovoľníkom, ktorí sa 
podieľali na tejto pozitívnej zmene. „To sa nedá merať na hodiny, 
koľko času sme tu strávili,“ zhodujú sa manželia Grožajovci, účast
níci Dňa farnosti. Miloš Encinger, ktorý prestavbu zabezpečoval 
manažérsky, sa pozerá do budúcnosti a za všetkých dobrovoľníkov 
sa teší najmä z toho, „že tu niečo krásne po nás zostane.“ 

 Jana Martanovičová

Pomôže Európa vnútroblokom? 
Sídliskové vnútrobloky volajú po  rekonštrukcii. Regenerácia 
vnútrobloku na  Ulici Štefana Králika by mala byť prvou roz
siahlou investíciou tohto druhu. Miestne zastupiteľstvo na  jú
novom zasadnutí schválilo spolufinancovanie projektu, ktorý zá
sadne zmení vnútroblok na Ulici Štefana Králika a vyjde v ústrety 
požiadavkám jeho obyvateľov. „Prešli sme si s občanmi ich požia-
davky, aby priestor slúžil najmä obyvateľom žijúcim v  priľahlých 
bytovkách a  využívajúcim vnútroblok,“ vysvetlil starosta Dárius 
Krajčír. V prípade úspešnej žiadosti o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku sa primárne využijú zdroje Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja. Devínska Nová Ves je pripravená vy
členiť zo svojho rozpočtu 16 646,97 eura. Cieľom projektu je rege
nerácia vnútrobloku s využitím ekostabilizačných funkcií zelene, 
rekonštrukcia detského ihriska a  športoviska, nahradenie súčas
ných spevnených plôch vhodnejšími, priepustnejšími a definova
nie jednotlivých zón. Po ukončení projektu sa stane minulosťou 
problém s naplavovaním zeminy na betónový chodník po silnej
ších dažďoch. Nový priestor počíta aj s bezbariérovým prístupom 
zo severnej strany. Poslanec Miroslav Antal hovorí, že rekonštruk
cia priestoru pomôže aj bezpečnostnej situácii. „Vieme, že vo vnút-
robloku už viackrát zasahovala mestská polícia, keďže sa tam stre-
távajú osoby, ktoré rušia nočný pokoj. Najmä preto by som si želal, 
aby sme postupne zrevitalizovali všetky vnútrobloky v  Devínskej 
Novej Vsi,“ dodal. Samospráva s rekonštrukciou ďalších vnútrob
lokov ráta, ale najskôr je potrebné majetkovoprávne vysporiadane 
pozemkov.

 Zuzana Štukovská, Jana Martanovičová
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LA LA SILO – LAND | ARCHITEKTÚRA – PRÍRODA – SUSEDSTVÁ
Známych umelcov Dolného Rakúska a Záhoria inšpirovali obilné silá na oboch brehoch rieky Moravy. 

PIVNICA, F-CENTRUM, 9. 7. – 7. 8. 2022

NIEČO KRÁSNE PO NÁS ZOSTANE

A je to tu! Z majstrovstiev Európy mažoretiek v chorvátskom Za
dare priniesli súťažiace z klubu Tina v Devínskej cenné kovy. Nina 
Nerádová sa stala 2. vicemajsterkou a Tabita Natalia Žáčik Jendru
chová majsterkou Európy. Blahoželáme!

Manželia Grožajovci prispeli 
k rekonštrukcii F-centra 
každodennou dobrovoľnou 
prácou 
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Andrej Kalamen 
s farníkmi vo vynovenom 
F -centre 
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Príďte častejšie!
Zámer lepšie spoznať históriu Devínskej Novej Vsi priviedol žiakov zo Zák
ladnej školy Pavla Horova do Vily Košťálovej. Keď im pani učiteľka rozdala 
Pátrača Tina, interaktívne brožúry na spoznávanie mestskej časti, otvorili 
ich na ôsmej strane, kde sa píše: „Vila Košťálová alebo Brixov dom je his-
torická budova nachádzajúca sa pri miestnom úrade...“ Ďalšie podrobnosti 
pridal už osobne starosta Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír, ktorého po
tešil záujem detí o túto kultúrnu pamiatku. „Je to tu upravené na sobášenie, 
ale v minulosti bola na tomto mieste záhrada, do ktorej rodina pani Košťá-
lovej vozila rôzne dreviny zo zahraničia.“ Starostov „výklad“ deti zaujal na
toľko, že Dáriusa Krajčíra svojimi otázkami poriadne „preskúšali“ nielen 
z histórie. „Na čo je tamtá gitara? Kam vedú tie zatvorené dvere? Prečo ste 
mali nedávno na sebe hasičskú vestu?“ Otázky nemali konca, ale návštevník 
Viktor nevedel v Košťálke spustiť oči z obrazu, na ktorom sú starostovia De
vínskej Novej Vsi. Našiel na ňom blízkeho človeka. „Môj pradedko Valent 
Milošovič bol tiež starostom v Devínskej,“ vyhlásil hrdo. Žiaci dostali od sta
rostu aj malé darčeky. „Takéto návštevy sem nechodia často, ale dúfam, že sa 
to už zmení, pretože vy ste obnovili jednu peknú tradíciu,“ rozlúčil sa s deťmi 
Dárius Krajčír. 

Veronika Valkovičová a redakcia

 PORIADOK A BEZPEČNOSŤ 
• 14. mája 2022 zaznamenalo naše dohľadové centrum incident 

na Eisnerovej ulici, kde sa terčom skupinky podgurážených obča
nov stala najskôr reklamná tabuľa umiestnená vedľa lavičky. Keď 
sa niektorí zo skupinky rozhodli, že si na vozovke posedia, resp. 
poležia, operátor okamžite privolal hliadku mestskej polície.   

• 23. mája 2022 spozoroval operátor dohľadového centra v oblas
ti zastávky MHD v  smere do  betónového polkruhu napadnutie 
muža s batohom, ktoré sa zmenilo na surovú bitku po tom, ako sa 
k útočníkovi pridali ďalšie tri osoby. Aj o tomto incidente bola ih
neď informovaná mestská polícia, ktorá následne začala po útoč
níkoch pátrať.

• 17. júna 2022 aktivovalo dohľadové centrum bezpečnostný alarm 

na  vyhliadkovej veži Modlivka, kde sa páchateľ snažil násilím 
vypáčiť mincovník na ďalekohľade. Ďalšie dve osoby sa prizerali 
a celá skupinka požívala alkohol. Fotografie z miesta činu zaslalo 
dohľadové centrum taktiež mestskej polícii. 

• Neznámy muž s nožom v ruke na ihrisku na Ulici Ivana Bukov
čana na staršom zábere z kamery dohľadového centra vyzeral ne
bezpečne, ale našťastie len na prvý pohľad... Ukázalo sa totiž, že sa 
tam vybral nie s cieľom páchať zlo, ale pomáhať. Keď svojpomocne 
opravil poškodenú hojdačku, všetko po  sebe poupratoval a  ešte 
aj vyzbieral drobné odpadky do  pripraveného igelitového vreca. 
Patrí mu za to poďakovanie starostu i spoluobčanov.

 Pavol Kravárik, koordinátor dohľadového centra

Nové tromfy matrikárov
Koncom mája bola Bratislava dejiskom jubilejného 20. kon
gresu Európskeho združenia matrikárok a  matrikárov. Jeho 
členmi sú odborníci z 11 krajín Európskej únie vrátane Slo
venska. Devínsku Novú Ves zastupovala matrikárka Diana 
Padychová. „Jednotlivé štáty majú vlastné systémy vydávania 
a  uznávania matričných dokumentov, ktoré treba postupne 
zjednotiť tak, aby sa rodné, sobášne, úmrtné listy, ale aj iné ve-
rejné listiny vrátane potvrdení o pobyte dali ľahko identifiko-
vať v rámci celej Európskej únie,“ vysvetľuje matrikárka. Hoci 
takzvaná apostila – vyššie overenie úradu, ktorý listinu vydal 
– už nie je od roku 2016 potrebná na využite listiny v rámci 
EÚ a na legalizáciu napríklad sobáša uzavretého v zahraničí 
stačí u nás iba preklad sobášneho listu do slovenčiny, záme
rom európskych matrikárov je proces ďalej zjednodušovať. 
„Na zníženie byrokracie potrebujeme, aby verejné listiny mali 
podľa možnosti čo najjednotnejší formát a obsah, v čom nám 
od  roku 2019 pomáha aj tzv. viacjazyčný formulár. Vďaka 
nemu už na  uznanie verejných listín nie sú potrebné ani ich 
preklady do jazyka príslušného štátu, čo v konečnom dôsledku 
ušetrí občanom nielen čas, ale aj peniaze,“ konkretizuje. Zdru
ženie matrikárok a matrikárov Slovenska, ktorého aktívnymi 
členkami sú aj matrikárky z Devínskej, podporuje elektroni
záciu matrík a považuje ju za prostriedok, ktorým sa dá reálne 
znižovať  byrokracia vo verejnej správe. 

Zuzana Štukovská, Jana Martanovičová

Boj s komármi 
Ani v tomto roku nie je na stole otázka či, ale kedy začneme 
v Bratislave čeliť nájazdom tohto nepríjemného hmyzu. Hlav
né mesto sa rozhodlo, že v boji s komármi sa opäť spoľahne 
na biologickú ochranu larvicíd BTI. Magistrát však na soci
álnych sieťach Bratislavčanov vystríha, aby komárom aj sami 
nepripravovali vhodné prostredie na  liahnutie – napríklad 
v  sudoch, plechovkách, pneumatikách, krhličkách či miš
tičkách pod kvetináčmi po  letnej búrke. Zatváranie sudov 
a  spotrebovanie všetkej takto uskladnenej vody aspoň raz 
týždenne na polievanie by preto malo byť samozrejmosťou. 
Pamätať treba i na  to, že po výdatnejších dažďoch sa môžu 
drobné liahniská komárov vytvoriť aj v trávnatých porastoch, 
kde sa voda z mlák pomalšie vyparuje. Trávu treba preto pra
videlne kosiť.

Jana Vedejová

Z HISTÓRIEČO JE NOVÉ V DEVÍNSKEJ

Viktor,  potomok bývalého starostu Milošoviča,
 preberá darček od starostu Krajčíra  
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Peter, máte v názve kapely slovo Project. Ste 
projektový typ? Idete bod po bode a hovoríte 
si done, done, done?
Človek musí mať nejaké ciele, nejaké plány. 
Ja si ich, samozrejme, robím a robíme si ich 
často aj spoločne s kapelou. Vždy mám neja
kú víziu, ktorú sa snažím napĺňať. V prvom 
rade je to hudobná vízia, čiže nové albumy, 
nové piesne, nové videoklipy, produkcia, ne
jaké spolupráce. Je toho strašne veľa. Človek 
by mal mať vždy nejaké víziu, aby sa mal kam 
posúvať.

Sladký típek alebo drsňák – niečo z toho ste 
si na začiatku vybrali, alebo sa život posta-
ral sám?

Ja som chcel byť muzikant, chcel som byť gi
tarista. Od štyrochpiatich rokov som vedel, 
že budem muzikant, že budem hrať a  tomu 
som prispôsobil všetko, čo sa dalo – aj ro
kenrolový spôsob života. Boli obdobia ťažšie, 
horšie, boli krásne obdobia, teraz je fantastic
ké obdobie. Človek rastie a vyvíja sa, všetko 
sa naňho lepí a buď sa z  toho zblázni, alebo 
zažije tú ozajstnú pokoru.

A zbláznili ste sa?
Ja som sa ešte nestihol zblázniť a nemám to 
ani v pláne, pretože som už 25 rokov na tejto 
scéne a zatiaľ to funguje. Ale nech to posúdia 
iní, či som sa zbláznil.

Kto sú vaše múzy a kedy kopú?
Život sám osebe je inšpirujúci a človek hľadá 
všade rôzne nápady. Niekedy nám príde dob
rý text k  pesničke, inokedy dostaneme my 
dobrý hudobný nápad a pošleme ho na otex
tovanie. Je to rôzne, tá práca je vždy iná. 
Múzy sú všade okolo nás. Viki je pre mňa 
veľmi inšpirujuca. Má nádherný hlas a veľmi 
dobre sa mi pre ňu skladá.

Viktória, musím sa vás po  tomto vyznaní 
opýtať, či je vašou múzou Peter?
Určite áno, aj keď je pravda, že ja sa až tak 
veľmi autorsky na hudbe nepodieľam. Všetko 
je to Petrova práca, ale som veľmi rada, že ma 
takto vníma, že som možno pre neho neja
kou inšpiráciou. Veľakrát je aj on inšpiráciou 
pre mňa tým, ako cíti hudbu, ako tou hudbou 
žije, ako ju vníma, ako kedykoľvek, keď chytí 
gitaru, zloží pieseň. Strašne ma to fascinuje, 
obdivujem to.

Peter, hit to je program, alebo každá pes-
nička si žije svoj život a niektorá to dá a iná 
zasa nie?

To už je aj odpoveď... (smiech). Nerobíme 
hudbu preto, aby sa hrala v  rádiách. Hudba 
z nás ide a ak príde nápad, tak nerozmýšľa
me, či sa to hodí do rádia alebo nie. Napr. al
bum Hlava nie je hraný v rádiách a napriek 
tomu je momentálne najpredávanejší. Je to 
skôr o dobrom nápade. Keď človek cíti, že to 
tam patrí, tak to tam dá. Keď cíti, že chce ľu
dom niečo povedať, tak to jednoducho nahrá. 
Je to o tom, aby sa človek sám zo seba vypí
sal a ak si k  tomu niekto nájde cestu, tak je 
to fantastické. A keď nie, tak sa aspoň vypíše 
z vlastných nápadov.

Ktoré piesne sú vaše srdcovky, Viktória? 
Moja srdcovka sa začína pri čísle 1 a  končí 
sa pri čísle 16. To sú všetky piesne z albumu 
Hlava. Momentálne sa veľmi tešíme, že sme 
urobili videoklip k Chalúpke, čo je sama ose
be krásna skladba s nádherným textom. Keď 
sme ten videoklip vydali, ľudia nám začali 
písať krásne, úprimné komentáre, správy, 
ako ich to dojíma, aká je to nádherná pieseň 
a klip, ako ich to teší.

Peter, najprv je hudba, potom sú texty. Máte 
dvoch textárov, ktorí sú vám blízki. Keď je 
hudba hotová, tušíte za ňou text, alebo zve-
ríte melódiu textárovi, nech s ňou urobí, čo 
chce?

Na lúke sa točili reťazové kolotoče, na pódiu kolotoče hudobných vášní. Muzika 
hrala pomaly, rýchlo, veselo, clivo, zbesilo a... stále naplno. Také boli devínsko
novoveské hody, ktoré ukončilo vystúpenie slovenskej kapely Peter Bič Project. 
Hudobná formácia, ktorá je na scéne dvanásť rokov, to pod holým nebom svojsky 
a jedinečne rozbalila. Nedívaj sa tak, Hlava, Chalúpka, Stoj, Všetko bude fajn... 
Dav sa húpal v rytme najväčších hitov a žasol pri sólových číslach členov kapely. 
Peter Bič Project hral radostne, úprimne a muzikantsky bravúrne. Hudobníci, 
ktorí vydali 5 albumov a prevzali niekoľko ocenení, opäť raz zažili obrovskú pria
zeň publika. Napriek tomu frontman kapely, skladateľ, spevák a gitarista Peter 
Bič a jeho múza s podmanivým hlasom, krásna Viktória Vargová, nepôsobia, že 
by sa z úspechu zbláznili. Keď ste v ich spoločnosti, ste v spoločnosti ľudskosti, 
 skromnosti a pokory.
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Musím povedať, že dlho to tak bolo. Vždy 
som skladal hudbu, nerobil som hudbu 
na  texty. Vždy som najskôr napísal pieseň 
a nechal som ju otextovať Vladovi Krauszovi. 
Potom prišiel Michal Mifkovič z  Bratislavy 
a poslal strašne veľa textov a ja som si z nich 
niekoľko vybral. Do  albumu Hlava vznikali 
prvýkrát v mojom živote piesne tak, že som 
videl texty a  hneď som k  nim zložil piesne. 
Začal som texty čítať a skončil som na konci. 
Bola to vtedy veľká chemická reakcia, veľký 
zázrak, že to takto môže fungovať. Toho člo
veka som nepoznal, nikdy som ho nevidel, 
nevedel som, aký život žije, ale poslal mi text 
a ja som sa na tú vec úplne napojil. Alebo aj 
naopak, keď zložím hudbu a  ten človek sa 
na moju hudbu napojí a zloží text, to sú pre 
mňa veľmi čarovné chvíle. Neviem si niekedy 
vysvetliť, ako to takto môže fungovať. 

Keď počúvam Viki, hovorím si: Tá Viki je 
femme fatale... Čím je Viki pre vás?
Pre mňa je to výnimočný človek od  prvej 
chvíle, ako sme sa stretli. Veľmi si vážim, že 
je v kapele, že si perfektne rozumieme, že sa 
máme radi a  že si užívame každý deň, keď 
sme spolu. Je to také vzácne.

Kapela prešla žánrovou záhradou. Bola to 
prechádzka ružovou záhradou?
Je to prechádzka ružovou záhradou, lebo 

mňa baví byť vždy iný a  stále hľadať nové 
možnosti, nové veci, nové prvky v  hudbe. 
Teším sa, že každá pieseň môže byť iná. Ne
chcem sa škatuľkovať do  polohy, že toto je 
náš žáner a  budeme sa ho držať. Veľmi ma 
baví to, že sme sa od pesničky Hey, now po
sunuli až k Chalúpke, že sme sa stali vyslove
ne slovenskou kapelou so slovenskými texta
mi, a to je jednoducho cieľ.

Viktória, kapela vám zmenila život od zák-
ladov. Ako si to užívate?
Veľmi. Som veľmi šťastná a  vážim si, že tu 
môžem byť. Som vďačná Petrovi, že mi vôbec 
dal príležitosť a šancu robiť to, čo milujem, čo 
ma baví a napĺňa.

Speváčka je taká čerešnička na torte. Cítite 
sa tak?
Nepovedala by som to takto. Som súčasťou 
kapely, v ktorej sú aj iní ľudia, a necítim sa byť 
niečo viac, ako tá čerešnička na  torte. Som 
súčasťou celku, ktorý si užíva to, čo robí, kto
rý sa delí o spoločné šťastie z toho, že môže 
hrať, že sa môže zabávať, že môže tešiť ľudí 
a že môže žiť práve takýto krásny život. 

Vytetované mená milencov treba po čase od-
strániť, to bolí dvakrát... noty sú určite lep-
šia voľba. Kedy sa dostali na vašu hruď?
Toto tetovanie som si raz vypýtala ako dar

ček k  narodeninám, lebo mi nič iné nena
padlo... (smiech). Dá sa povedať, že úplne bez 
rozmyslu. Je to veľký symbol, za ktorý sa ne
musím hanbiť, lebo hudba bude vždy súčas
ťou a zmyslom môjho života.

Peter, myslíte na  ďalšie roky vašej kapely, 
alebo žijete pre ten dnešný deň?
Človek musí plánovať. Hľadať možnosti, ako 
celý život prispôsobiť hudbe. Sme neustá
le na cestách, na koncertoch alebo v  štúdiu, 
a  tak hľadáme možnosti, ako sa venovať 
trošku rodine, trošku hudbe, trošku aj iným 
veciam, koníčkom... Čiže bez plánov to pros
te nejde. 

Keby ste mali urobiť poradie pre vás dôle-
žitých vecí v  živote, čo by obsadilo prvé tri 
priečky?
To je ťažká otázka. Tri priečky je strašne 
málo, tých priečok by muselo byť oveľa viac, 
ale začal by som asi tým, aby sa ľudia naplni
li láskou, aby medzi nami panovala tá láska. 
To je podstatné heslo celého sveta a tá láska 
k tomu patrí. Nechcem byť gýčový, ale v tejto 
dobe je mier veľmi dôležitý a podstatný. Keď 
nebude, nebude nič – ani láska, ani hudba, 
ani iné veci. 

 Jana Martanovičová

ROZHOVOR
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Ako som písal v článku v minulom čísle, v roku 1997 porazil superpo
čítač Deep Blue majstra sveta v šachu Garriho Kasparova. Od tej doby 
prešli počítačové šachy búrlivým vývojom a šachové programy alebo 
motory, ako sa nazývajú, dosiahli takú úroveň, že dnes hravo porážajú 
najlepších šachistov sveta. 

Len na porovnanie: najsilnejší šachový motor Stockfish ako počíta
čový majster sveta má rating okolo 3 400 elobodov, zatiaľ čo najvyšší 
rating, aký v šachu dosiahol človek, je 2 872 elobodov. Získal ho v roku 
2013 majster sveta Magnus Carlsen. 

Začiatkom decembra 2017 vstúpila do  sveta šachu spoločnosť 
Google a jej divízia Deep Mind, ktorá vytvorila algoritmus Alpha Zero. 
Ten za 4 hodiny dokázal vyvinúť nadľudskú šachovú silu a dokonca 
hneď poraziť najsilnejší šachový motor Stockfish v zápase na 100 partií, 
z ktorých Alpha Zero 28 vyhral a 72 remizoval. Neprehral ani raz!

Pre zaujímavosť: vedci odhadujú, že na to, aby ste sa stali majstrom 
v nejakej činnosti, potrebujete 10tisíc hodín tréningu. Počítače to, sa
mozrejme, zvládnu rýchlejšie. Ale ako dostať do stroja počas 4 hodín 
šachové vedomosti, ktoré ľudia získali za 15 storočí?

Samoučiaci sa algoritmus Alpha Zero pochádza z programu Alpha 
Go. Nový program Alpha Go Zero predčil ten pôvodný tým, že sa na
učil hrať go len pomocou hier, ktoré odohral sám so sebou! Podobný 
algoritmus aplikoval tím Deep Mind v šachu. 

To, že šachové motory prevzali dominanciu nad ľuďmi, sme vede
li dlho, ale mohli sme sa aspoň utešovať tým, že ich naprogramoval 
a vytvoril človek. 

Je pozoruhodné, že jediné, čo na začiatku program vie, sú pravidlá. 
O zvyšok sa postará umelá inteligencia na báze neurónovej siete, kto
rá používa metódu Monte Carlo. Tá je založená na štatistických me
tódach a  pravdepodobnosti. Algoritmus sa učí z  predchádzajúceho 
rozhodnutia – z ťahu a výsledkov, ktoré prinieslo  – a všetko neustále 
vylepšuje. 

Najsilnejší šachový motor Stockfish dokáže síce spočítať oveľa viac 
variantov ako Alpha Zero, ale tento algoritmus je zasa vysoko selektív
ny; vie si vybrať lepší ťah s menším výpočtovým výkonom.

Ľudských veľmajstrov hry medzi Alpha Zerom a Stockfishom vo vše
obecnosti ohromili. Bývalý majster sveta Garri Kasparov povedal, že 
s potešením sledoval, ako si počína Alpha Zero, najmä preto, že tento 
štýl hry bol otvorený a dynamický ako jeho vlastný. 

Rudo Benci,
popularizátor šachu v Devínskej Novej Vsi

Mária Hanny absolvovala svoj 
prvý Festival chorvátskej kul
túry v  Devínskej Novej Vsi 
ako štvorročná. V  ďalších ro
koch ho už prežívala nielen 
očami diváčky, ale aj ako účin
kujúca a organizátorka. 

Bol Festival chorvátskej kultúry 
v  znamení dvoch trojok úspeš-
ný?
Zaradila by som ho medzi vyda
renejšie ročníky. Teším sa, že sa 
konal v riadnom júnovom termí
ne, čo sme, žiaľ, nezažili od roku 

2019. Napríklad vlani sa festival 
uskutočnil v  septembri a  súbory 
neboli po  nútených pauzách až 
tak dobre pripravené. Dnes sme 
to však zvládli výborne. 
 
K  úspešnosti festivalu zaiste 
prispela aj kvalita účinkujú-
cich...
V  sobotu bolo čerešničkou 
na  torte vystúpenie Chlapov zo 
Záhrebu, ktorí sú momentálne 
TOP trojkou na  chorvátskej hu
dobnej scéne. To, čo majú v hrdle, 
je doslova dar od  boha. K  výni

močným zážitkom patril aj kon
cert Graničiarov z Rakúska a so
botnú zábavu rozprúdili Harani. 
Plné nádvorie Fcentra, nadšené 
potlesky publika a dojaté pohľady 
boli pre nás tou najlepšou spät
nou väzbou.
  
Divákov potešili aj deti. Aké 
prvky z ich repertoáru by ste vy-
zdvihli?  
Pri detských súboroch je obdivu
hodné, že sa snažia o zachováva
nie tradícií hravou formou.  Pri
rodzený prírastok chorvátskych 
rodín už síce nie je, no som rada, 
že chorvátska kultúra si nachádza 
cestu aj do  komunít, ktoré majú 
blízko k spevu, tancu a k hudbe. 
Veľká vďaka patrí Nike Krajčíro
vej, vedúcej súboru Grbarčieta, 
ktorá takýmto spôsobom prepo
jila stovky detí s chorvátskou kul
túrou. Tie sa dnes už ako dospelé 
vracajú na  festival s  vlastnými 
deťmi, a to je krásne.
 
Nechýbal ani sprievod, ktorý 
je súčasťou prakticky každého 
folklórneho festivalu. Čím bol 
jedinečný?

Krojovaný sprievod je v  tomto 
slovenskom regióne naozaj uni
kát. Nekoná sa tu veľa festivalov 
a  ak aj podujatia tohto typu sú, 
len zriedka vidieť pochodovať 
ulicami hlavného mesta účin
kujúcich v  krojoch a  s  piesňou 
na perách. Ako to už pri letných 
festivaloch býva, pretrpieť tre
ba horúčavu aj otlaky z  čižiem 
na  nohách. Odmenou pre účin
kujúcich bola silná podpora oby
vateľov z okolitých domov, kývali 
im a natáčali si ich. Odozva bola 
silnejšia ako po iné roky. 
 
Na  svoje si prišli aj gurmá-
ni, keďže 33. ročník Festivalu 
chorvátskej kultúry ponúkol aj 
silný gastronomický zážitok...
Tohtoročný festival obohatila 
širšia ponuka morských rýb. Ve
ríme, že aj takýmto spôsobom sa 
nám podarilo priniesť do Devín
skej kúsok mora, čím sme vyho
veli viacerým podnetom náv
števníkov, ako festival neustále 
obohacovať.

Jana Vedejová

Najlepším 
šachistom sveta 
za štyri hodiny

Kúsok 
mora 
v Devínskej 
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Určite ste to už niekde na sociálnej sieti 
videli. Stojím so  Sylvesterom Stalonem 
pri akomsi aute, Sylvo sa opiera o kapotu 
a  trochu znudene, akoby už vopred tu
šil odpoveď, sa ma pýta: „Počuj, Chuck! 
A koľko ty vlastne urobíš zhybov?“ Od
vetím: „Všetky!“

Smejete sa? Len sa rehocte! 
Hľa, ďalší fórik: prečo sa vesmír ne

ustále rozširuje? No predsa preto, že chce 
utiecť pred Chuckom Norrisom... Je toho 
fakt dosť, od  jednoaktoviek typu: vraj 
vybehnem na  piate poschodie v  dvoj
poschodovom dome, nadojím z  kravy 
kozie mlieko, chytám ryby internetovou 
sieťou... až po náročnejšie: keď prechádza 
človek cez cestu, musí si dávať pozor, či 
nejde auto, ale keď idú po ceste autá, mu
sia si dávať pozor, či nejde Chuck Norris.

Znášam vtipy na vlastný účet a nemu
sím mať pritom na  čele mokrý uterák, 
tiež sa na nich smejem. A mám aj sklon 
k  sebairónii. Je to dôležité, lebo ak si 
neviete urobiť žart zo seba, ako potom 
zvládnete životné situácie, keď si iní ro
bia „prču“ z vás? Čo urobíte? Urazíte sa? 
Vypeníte? To nie je múdre, zvýši sa vám 
tlak a  pohodička bude v  ťahu. Veselej 
duši sa lepšie lieta, verte mi. Zmysel pre 
humor je človeku vlastný, žiaľ, rovnako 
ako závisť, nenávisť či prejavy násilia. Je 
zvláštne, čo všetko sa pomestí do nášho 
mozgu. 

Mne je jasné, odkiaľ všetci tí „vtipálko
via“ berú motiváciu zašpásovať si na môj 
účet. Videli filmy a v nich moju neohro
zenosť, vynaliezavosť a  bojový kumšt. 
Poznáte to. Scenárista napíše, trh to chce 
a ja si zahrám. Aj o MacGyverovi, ktoré
ho hral Richard Dean Anderson, kolo
vali vtipy. Vraj dokáže vyrobiť atómovú 
bombu aj zo šnúrok z topánok. Čudujete 
sa? Ja nie, išla mu karta, junáčikovi. Fak
tom však zostáva, že ten vtip pokračuje: 
Chuck Norris dokáže vyrobiť bombu 
z  MacGyvera. Ale kašlime na  bomby, ja 
som rád, že som tu v  Devínskej s  vami. 
A že sa spolu smejeme. 

Váš Chuck

Ema vychádza z  domu. Má oblečenú pohodovú čiernu súpravičku, na  nohách tenisky, 
v  ušiach biele slúchadlá. V  hlave má matematiku a  informatiku. Ráta dni do  maturity, 
na nič nemá poriadne čas. Po Devínskej sa prechádza iba preto, aby našla pekné a poriadne 
rušné miesto, na ktorom vystaví umenie. Keď spozoruje zelené stromy na Eisnerovej ulici, 
tak vie, že našla to pravé.
„Akoby sme vyhnali umenie znútra von na uli-
cu, aby zaujalo a  potešilo tých, čo idú okolo, 
však?“ povie Ema Šimková hlasom plným 
nadšenia v  čase, keď sa už obrázky hojdajú 
na špagátoch priviazaných o stromy a okolo
idúci sa pri nich pristavujú. Výstava sa dostala 
na verejné priestranstvo vďaka projektu Spoj-
me hlavy, do ktorého sa maturantka úspešne 
zapojila. Nebol to jej prvý projekt. Mladučká 
žena ide z jedného projektu do druhého, lebo 
zistila, že kamoši, ktorí sa zapájajú do  ko
munitných aktivít, sú šťastnejší, že „projekty 
im dávajú čosi navyše.“ To ju dostalo. „Robiť 
veci pre iných má veľký význam,“ hovorí Ema 
o  svojom základnom pocite. Informatika, 
z ktorej maturuje na Gymnáziu Juraja Hron
ca v Bratislave, a organizovanie podujatí majú 
podľa nej veľa spoločného. „Treba si veci roz-
ložiť na malé kúsočky a neustále postupovať, 
až kým nepríde to, čo ste si priali.“ Emu in
formatika a programovanie baví, ale zasa nie 
natoľko, aby im venovala celý život. Rozhodla 
sa preto, že spojí zručnosti informatičky s lás
kou k umeniu a pôjde študovať do Brna hu
dobný manažment. K hudbe má blízko; sama 
hrá na niekoľko hudobných nástrojov a stihla 
už pozbierať aj prvé skúsenosti ako dobrovoľ
níčka na  hudobných festivaloch Atmosféra, 
Tehláreň a Drienok. Stretla na nich veľa nad
šencov, ktorí dokázali urobiť z malých podu

jatí navštevované veľké happeningy. „Ľudia 
sú najdôležitejší. Možno to je ten faktor, ktorý 
ovplyvnil môj výber. Medzi umelcami sa cítim 
inak ako medzi informatikmi, ale nechcem 
generalizovať. Páči sa mi dynamika umelec-
kého prostredia, aj taký ten trošku neporiadok 
je fajn. Mám potom pocit, že som tam s mo-
jím analytickým myslením dobre využiteľná.“ 
Ema zodpovedne hľadá slová, akoby sa chcela 
nahlas utvrdiť v  tom, že si vybrala skutočne 
správnu školu. Budúcnosť jej ponúka mnoho 
zaujímavých možností – možno manažment 
opery, možno rokovej kapely, možno prá
cu v  kultúrnom centre... „Vyskúšala by som 
si najradšej všetko, každé prostredie je také 
zaujímavé. Ale... asi ma láka skôr pokojnejší 
život, nie stále niekam cestovať. V poslednom 
čase sa mi darí nachádzať krásy v  tom, čo je 
okolo mňa. Páči sa mi pomáhať ľuďom, vytvá-
rať spojenia, budovať komunitu.“ Ema hovorí, 
že sama je zvedavá, ako to nakoniec všetko 
dopadne. „Najskôr sa vidím v  nejakej samo-
správe, v  nejakom kultúrnom centre. Budu-
jem komunitu, robím dramaturgiu, prinášam 
umenie. Dozerám na to, aby sa všetko zrealizo-
valo. Zatiaľ mám málo skúseností, takže moje 
predstavy môžu byť idealistické. Veď uvidíme,“ 
povie a  nakoniec dodá, „možno sa na  tomto 
článku o desať rokov schuti zasmejem.“

 Jana Martanovičová

Potešilo? To som rada!
JEDEN Z NÁS
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PEDRO 
Charakteristická vlastnosť: 
nadpriemerná empatia, ľudskosť

Až ma oči bolia, keď vidím, koľko ľudí nemá 
šajnu o tom, ako sa my psi dorozumievame. 
Myslia si, že ak krútime chvostom, tak sa 
tešíme. Hohooo... veľký omyl. Tešíme sa vo 
vnútri, v  srdci, chvost máme na  niečo iné: 
vírime ním vlastný pach, aby druhý hafan 
vedel, s kým ide mať do činenia. A viete čo 
znamená, keď sa dvaja psi stretnú, pozera
jú si do očí a  jeden z nich nadvihne prednú 
labku? Oznamuje, že sa nechce biť. Nie je to 
gesto podriadenia, len prvý signál pacifizmu. 
Pes, ktorý si ľahne na chrbát a odhalí mäkké 
časti brucha, prejavuje zasa absolútnu dôveru 
a oddanosť. Je ešte veľa iných signálov, preto 
nás pozorujte a  pátrajte. Ja napríklad spoza 
brány brešem, ale ak by ste rozumeli psej reči, 
zistili by ste, že vás pozývam k sebe, aby ste 

ma pohladkali, a takto vám ukazu
jem, ako vás mám rád. Tiež s obľu

bou sledujem signály 
ľudí. 

Keď sa pani domu smeje, 
bežím za ňou a teším sa 
s  ňou, ak je nahne
vaná, radšej  
sa ukryjem 
a čakám,  
kým búrka 
prehrmí. 
Nemám papiere, nie som žiadny 
šľachtic s  modrou krvou, no aj napriek 
tomu som raz zvíťazil v  súťaži kdesi na Žit
nom ostrove. To bol najväčší signál, aký som 
dosiaľ zachytil, lebo bol asi z neba. Ale vlast
ne ešte čosi dojímavejšie ma očarilo. Viete, 
pochádzam z  Čataja, a  keď sa neznámi pý
tali, čo som za plemeno, mojich majiteľov už 
unavovalo vysvetľovať fenomén bastarda, tak 
vraveli, že som čatajský stavač. V tom výmys
le som zaňuchal lásku, ktorá vonia intenzív
nejšie než stovka špikových kostí. 

KIRK 
Charakteristická vlastnosť:
vernosť a bezbrehá oddanosť

Vidím to tak, že život 
pod psa je pre mňa ne
známy pojem. Hoci 
začiatky neboli boh
viečo. Ktosi ma ako 
šteňa vyhodil z  auta 

pri Devínskom jazere 
a  mastil som do  útul
ku na  Poliankach. Vie
te, my útulkáči si často 
vravíme, nech si už, pre
boha, ktosi po nás príde. 
Niekto s  veľkým srdcom. 
My mu ho už naplníme 
láskou. Nepoznám niko
ho, kto by bol naštvaný, že 

ho vza
li z koterca 
do  vyhriatej vilky, 
kúpali ho, dávali mu najesť, púšťali fajn hud
bu a nechali ho pozerať filmy na veľkoplošnej 
obrazovke. Ak by som zostal v útulku, mohlo 
by mi puknúť srdce. Nie preto, že by som pri
šiel o všetky tie krásne technické vymoženos
ti, bez toho by psík prežil, ale preto, že by som 
nemal komu zaštekať, ako veľmi ho ľúbim...

Dobrým ľuďom je fuk, či ste kríženec, 
bastardík alebo poškrabok z Hornej Dolnej, 
otvoria vám srdce a vy doň hopsnete. Snaží
te sa splynúť s  rodinkou, nikoho nenaštvať, 
byť slušný a  vďačný za  každú sekundu no
vého života. Ja osobne mám svoju špeciálnu 
fintu, vďaka ktorej ma prezývajú zvonček. 
Keď k  nášmu plotu príde návšteva, utekám 
k dverám domu a búcham na ne celou silou 
chvostom. Počul som však o  psovi, ktorý 
k  bránke domu nosil návštevníkom z  kôlne 
drievka s  rôznymi nápismi od  pána domu: 
Som na pošte, prídem o pol hodinu... alebo... 
Spím, navštívte ma zajtra. Stále hútam nad 
tým, ako ten pes vedel, ktoré drievko má pri
niesť...

So  svojou Jankou chodím na  prechádzky 
po Grbe, občas pozdravíme susedku Vierku 
alebo hodím reč s  fenkou Henou. Kráčam 
spôsobne ako kráľ, ktorý si je sakra vedomý, 
že mohol zostať navždy žobrákom.

My psi z Devínskej 
to vidíme takto...

V Devínskej Novej Vsi našľapuje na labky 1 164 registrovaných psov. Podľa odhadov ich však môže 
byť o tristoštyristo viac. Že nie sú prihlásení, nie je ich chyba, lebo oni huňáči žijú bez viny. Poháňa 
ich iba láska premiešaná s vernosťou a oddanosťou. K pánovi, k miske s jedlom a k revírom, ktoré si 

disciplinovane značkujú. A všetci majú svoje sny, túžby a spomienky.  
Piati zo zaregistrovaných boli ochotní zveriť sa  Devexu  

so svojimi najintímnejšími  myšlienkami...
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KESI 
Charakteristická vlastnosť: 
dobráčka od kosti

Aj vy to vidíte ako ja? Že niektorí ľudia pri 
nás psoch dokonale zinfantilnejú? Je úžasné, 
akú máme schopnosť vrátiť dospelých k nehe. 
A  túto vlastnosť veru nemajú len šteniatka. 
Ľudia radi zabárajú svoje tváre do  našich 
hebkých kožuchov a  my sa z  toho tešíme 
a láskyplne im to ťuťuli muťuli opätujeme. Ja 
napríklad mám rada pokoj, vyvaľovanie sa 
v  ústraní, ale mojkošenie s  tými mojimi ma 
veru nikdy neomrzí. Dávajú mi toľko pre
zývok: mrkva, kukurica, žabka, fifinečka, až 
niekedy zabúdam, ako sa to vlastne volám. 
Pamätám si, že pochádzam z Ovčiarska, ma
lebného kraja neďaleko Žiliny, v  Devínskej 
mi ho tak trochu pripomína Dendropark.

Maminka bola krásna a  tatino snaživý – 
silno makal, aby sa popod ten susedov plot 
podhrabal... Som najlepšie namixovaný orie
šok pod slnkom, aspoň pre tých mojich. Čo 
narobíte? Ja sa zo života teším. Ak panička 
chce, vyskočím do  vzduchu, pretáčam sa 

na chrbte po dlážke 
a  idem sa zjašiť 

od radosti, keď 
ma po  tých
to cirku
s a nt s k ýc h 
č í s l a c h 
p o c hv á l i . 
Po  sídlisku 
rada po
n a h á ň a m 

m ô j h o 
p á n a , 

ktorý 
mi 

n e 
ujde 

a n i 
na ko

lobežke. 
A  pre

c h á d z k y 
pri Morave? 

Páni! Občas 
si myslím, že 

Devínska je 
stvorená pre psí

kov. K dokonalosti 
chýba už len viac 

vykosených chod
níkov pri rieke, kde 

by sme sa vyhli stov
kám cyklistov. Inak 

pohoda. Ťuťuli muťuli.

FLYN 
Charakteristická vlastnosť:
kamarát do dažďa

Videl som nedávno kreslený vtip. Piati psi 
sedia uprostred noci na lesnej čistinke okolo 
ohňa a  jeden z  nich rozpráva hrôzostrašný 
príbeh. Keď vysloví záverečnú vetu, všetkým 
sa od strachu naježia chlpy a do tváre sa im 
vkradne výraz absolútnej paniky. Tá veta 
znela takto: 

A keď pániček odišiel, pes zostal sám doma 
celých pätnásť minút!

Hoci netrpím separačnou úzkosťou, mys
lím na všetkých havinov, ktorí sa trasú pred 
týmto ukrutným príbehom. Sme totiž sociál
ne naprogramovaní na ustavičný kontakt, nie 
na samotu. Dám labku do ohňa, že aj flegma

tik Amigo by sa z toho vtipu zbláznil, radšej 
mu ho ani neukazujte. 

Ale dosť bolo hororov, 
moja milovaná Linda, 

pani domu, ma prá
ve hladká medzi 

ušami. Nepoznám 
väčšiu slasť, ako 

keď sme spo
lu. Prišla si 

po  mňa 
pred de
v i a t i m i 
r o k m i 
do  brati

slavského útulku Majme srdce a bola to láska 
na prvý pohľad. Kdesi tu je aj odpoveď, ako sa 
dá vzdorovať šokom zo samoty. Ak sa s vami 
doma ustavične hrajú či vás cvičia do úmoru 
rôzne povely, ste dosť unavení nato, aby vás 
trápili krátke chvíle opustenosti. Oddychu
jete a  tešíte sa na nové zážitky. Ja napríklad 
zbožňujem wellness v rieke Morava, ale ešte 
viac bahenný kúpeľ v  blatových kalužiach. 
A potom o tom rozprávam svojim psím ka
mošom. 

Monológy psov trpezlivo zapisoval
 Juraj Mravec

AMIGO 
Charakteristická vlastnosť:
flegmatik s komputerom v hlave

Takže takto: vidím vás čuchom! Ale aj oči 
používam, nebojte sa, dokážem nimi vrhať 
také pohľady na  pána, že je ochotný vzdať 
sa nedeľného wiener schnitzlu, poslať mi ho 
do brucha a chtiac nechtiac držať hladovku. 
Robiť psie oči je totiž najväčšia zbraň všet
kých psov, ale najmä basetov. Žobrem očami, 
vidím čuchom. To je čo? Iba dve plemená 
na svete – bloodhoundi a baseti – majú vďaka 
predĺženým ňufá
kom najviac 
nervových 
z a k o n č e 
ní v  nose. 
Vďaka nim pri 
poľovačkách cí
tim na  dva kilo
metre líšku, srnu 
či diviaka, z  pa
chu rozpoznám ich 
hmotnosť, vek, ale aj to, 
či majú strach, alebo práve 
relaxujú. Možno prespím aj 

16 hodín denne, no len čo sa ocitnem mimo 
pelechu, v hlave mi ožije komputer. Ňuchám 
ako šialený. Nozdrami povysávam každý 
milimeter prechádzky a  v  mozgu mi ako 
na displeji vyskakujú obrázky všetkých psov, 
ktorí si v tráve značkovali územie. Ak nado
budnete pocit, že si vás nevšímam, buďte si 
istí opakom. Skrátka, nerušte moje kruhy, 
keď pracujem. 

Veľmi si vážim, že ma môj pán nevláči 
po súťažiach. Mám síce papiere a rodokmeň 
ako gróf Esterházy, viac ma však baví slobo
da a pokoj v duši. Vďaka, lepšieho šéfinka by 
som nenašiel. Ha... lenže ja som so  svojím 
pánom spojený aj telepaticky. Môžem po
kojne drichmať, no v okamihu, keď si on iba 
pomyslí, že sa ide von, tradááá, už mastím 

k dverám. 
Takže takto: 

uvidím vás 
čuchom!
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Mladí šachisti z Devínskej 
na stupni víťazov

V devínskonovoveskom Istra Centre súťažili na ša
chových majstrovstvách Bratislavského kraja 
4členné zmiešané družstvá základných škôl. Naši 
reprezentanti D. Kaňuch, Š. Murárik, M. Horný, 
L. Palát, D. Murárik a M. Horná zo Základnej školy 
I. Bukovčana využili domáce prostredie a  v  kon
kurencii 134 detí nominovaných na turnaj obsadili 
2. miesto. Víťazom sa stala SZŠ CENADA a bronz 
patrí ŠPMND Teplická. Trojica najlepších si odnies
la z  majstrovstiev poháre, medaily a  diplomy. Pre 
všetkých súťažiacich pripravili organizátori vecné 
ceny, aby im pripomínali krásnu atmosféru kráľov
skej hry, ktorú sme pre nich vytvorili v našej mest
skej časti. 

Rudo Benci

ŠPORT

Sezóna nevyšla podľa očakávania
Futbalové A mužstvo Devínskej Novej 
Vsi po prehre v záverečnom zápase se
zóny 2021/2022 opúšťa 3. ligu. Smutní 
sú hráči i tréner Lukáš Luknár. Napriek 
tomu, že od januára sa pod jeho vede
ním veľa zmenilo, na udržanie v 3. lige 
chýbal futbalistom Áčka kúsok šťastia. 
Lukáš Luknár sa za  nesplnenie cieľa 
ospravedlňuje všetkým priaznivcom 
i podporovateľom FCL Devínska Nová 
Ves: „Zostup beriem na  svoje plecia, 
pretože, ako som povedal v  januári, 
za celkový výsledok zodpovedám pre-
dovšetkým ja. Hráči i ľudia v klube si 
zaslúžia úctu a  určite aj ďalšiu pod-
poru v činnosti. Pretože či chceme ale-
bo nie, títo hráči, odchovanci klubu, 
sú budúcnosťou mužského futbalu 
v Devínskej.“ Spokojný so 6. miestom 
v  5. lige Bratislavského kraja v  práve 
skončenej sezóne nie je ani tréner 
B mužstva FCL Devínska Nová Ves Jú
lius Beke. „Dúfam, že mužstvo zostane 
pokope a po jeho doplnení o mladších 
alebo skúsenejších hráčov sa v  novej 
sezóne pokúsime zabojovať o  popred-
né umiestnenie v  6. lige, na  ktorú sa 
po  reorganizácii súťaže zmenila sú-
časná 5. liga. Tiež dúfam, že Devínska 

bude mať naďalej dve futbalové muž-
stvá. V  tejto súvislosti by som preto 
rád apeloval aj na obyvateľov Devín-
skej, aby sa stali členmi klubu a pod-
porili ho, lebo sponzori sa v  dnešnej 
dobe hľadajú ťažko.“ Pomáhať futbalu 
v Devínskej, ktorý na budúci rok oslá
vi storočnicu, je naďalej pripravená aj 
samospráva mestskej časti. Z  jej roz
počtu odišlo v  tomto roku na  činnosť 
FCL 12tisíc eur. Okrem tejto dotácie 
zabezpečuje zo svojich zdrojov údržbu 
hlavného a tréningového ihriska, šatní 
a wellness. Poslanec miestneho zastupi
teľstva, predseda komisie športu a kul
túry Jozef Tittel tvrdí, že na  podpore 
FCL nič nemenia ani aktuálne výsled
ky: „Naďalej budeme hľadať možnos-
ti, ako podporiť futbal v  Devínskej, 
a to snahou o navýšenie ročnej dotácie 
a  ďalším skvalitňovaním jeho záze-
mia. Zostup z tretej ligy nás všetkých, 
samozrejme, mrzí, ale šport nás učí 
nielen vyhrávať, ale aj prehrávať. Nie-
kedy sa človek snaží zo všetkých síl, ale 
jednoducho to nestačí. Chalani z FCL 
môžu mať vďaka predvedeným výko-
nom napriek zostupu hlavy hore.“ 

 Zuzana Štukovská

Mamutie úsilie korunované úspechom
V Devínskej sme to druhý júnový víkend 
opäť rozbalili vo veľkom štýle. Organi
zovali sme prestížne podujatie MAMUT 
CUP 2022, na ktorom súťažili o Sloven
ský pohár v hokejbale deti do 8 a 12 ro
kov. „Pol roka sme sa pripravovali na ten-
to turnaj a  hneď na  začiatku nám bolo 
jasné, že nechceme taký MAMUT CUP, 
na ktorý hráči prídu a hneď odídu. Zále-
žalo nám na  tom, aby si mladí hokejba-
listi užili tri nezabudnuteľné dni,“ hovorí 
predseda MAMUT CUPu 2022, konateľ 
spoločnosti DNV Šport Andrei Kiszel. 

Všetko vyšlo na jednotku. V kategórii 
hráčov do 12 rokov získali zverenci tré
nera Milana Gubiša zlato a hráči do 8 ro
kov, ktorých trénuje Branislav Thron, vy
bojovali pre Devínsku striebro. V oboch 
kategóriách máme najlepších útočníkov. 
Medzi hráčmi do 12 rokov patrí toto in
dividuálne ocenenie Simonovi Sisíkovi, 
v  kategórii hráčov do  8 rokov vyhlásili 
za  najlepšieho útočníka Borisa Harisa 
(obaja z  HBC lepurii DNV). Pravidlá 
hry držal v  rukách skúsený a  stále ak
tívny 71ročný rozhodca Karol Chmela, 
ktorému touto nomináciou organizáto
ri MAMUT CUPu 2022 prejavili úctu 

a obdiv. Okrem skvelých športových vý
konov bol magnetom vydareného podu
jatia slovenský hokejový obranca Martin 
Feher váry, ktorý hrá v  kanadskoame
rickej NHL v tíme Washington Capitals. 
Pozornosť divákov pritiahol aj exibičný 
zápas detí z Detského domova v Bernolá
kove s mužstvom zloženým zo známych 
osobností. Boli v  ňom napríklad raper 
Majself, bývalý futbalista Róbert Vittek, 
starostovia Devínskej Novej Vsi a  Petr
žalky Dárius Krajčír a  Ján Hrčka, ale aj 
predseda MAMUT CUPu 2022 Andrei 
Kiszel: „Bol to férový súboj, v ktorom nás 
deti porazili v  nájazdoch. Sú šikovné, 
úžasné – helma, slnko, teplo –, všetko 
zvládnu.“ Po športe prišla na rad zábava 
s dobrou hudbou, so spevom, s  tancom, 
kúzelníckymi kúskami, tombolou. MA
MUT CUP 2022 v Devínskej mal opäť aj 
charitatívny rozmer. Podarilo sa vyzbie
rať 2tisíc eur, ktoré Devínska Nová Ves 
venuje neziskovej mimovládnej organi
zácii Úsmev ako dar pôsobiacej v oblasti 
náhradnej starostlivosti a pomoci ohro
zeným rodinám na Slovensku.

Zuzana ŠtukovskáFo
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Uznesenia Miestneho zastupiteľstva 
MČ-DNV zo zasadnutia 22. júna 2022
• Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves (ďalej len 
„MZ MČ BA-DNV“) zobralo na vedomie informáciu o plnení svojich uznesení 
terminovaných do  6.  6. 2022 vrátane trvalo realizovaných uznesení z  minu-
lých rokov podľa výsledkov vykonanej kontroly. • MZ MČ BA-DNV zobralo 
na vedomie informáciu o dôležitých rokovaniach starostu od posledného za-
sadnutia MZ MČ BA-DNV. • MZ MČ BA-DNV schválilo odkúpenie pozemkov 
registra „C“ KN vo výlučnom vlastníctve Slovenskej republiky v správe Železníc 
Slovenskej republiky (druh pozemkov: zastavaná plocha a nádvorie) za sumu 
180,00 €/m2 bez DPH, a to: parc. č. 2339/18 s výmerou 1 592 m2 za 286 560,00 € 
bez DPH, parc. č. 2339/19 s výmerou 1 699 m2 za 305 820,00 € bez DPH, parc. č. 
2339/26 s výmerou 783 m2 za 140 940,00 € bez DPH, parc. č. 2339/159 s výme-
rou 1 950 m2 za 351 000,00 € bez DPH a parc. č. 2339/160 s výmerou 2 800 m2 

za 504 000,00 € bez DPH. Zmluva podlieha schváleniu Ministerstvom financií 
SR. • MZ MČ BA-DNV zobralo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra 
MČ BA-DNV k čerpaniu dlhodobého investičného úveru vo výške 1 910 000 
eur vrátane poplatkov a DPH na financovanie kapitálových výdavkov MČ BA- 
-DNV – kúpa pozemkov vo výlučnom vlastníctve Slovenskej republiky v sprá-
ve Železníc Slovenskej republiky. • MZ MČ BA-DNV schválilo prijatie inves-
tičného splátkového úveru vo výške 1 910 000 eur vrátane poplatkov a DPH 
od Slovenskej sporiteľne, a. s., na financovanie kapitálových výdavkov MČ BA- 
-DNV – kúpa pozemkov vo výlučnom vlastníctve Slovenskej republiky v správe 
Železníc Slovenskej republiky – s možnosťou čerpať úver jednorazovo alebo 
postupne, so splatnosťou na 10 rokov, s úrokovou sadzou fix 10-ročný 1,98 % 
p. a. (platnosť počas celej dĺžky úveru), sankčný úrok z omeškania 5 %, spraco-
vateľský poplatok 250 eur, poplatok za monitoring splátkového úveru 198 eur 
ročne, splatný bez poplatku za nedočerpanie a za predčasné splatenie úve-
ru, 0,00 % p. a. záväzková provízia z nečerpanej časti úveru bez zabezpečenia 
úveru. • MZ MČ BA-DNV schválilo rozpočtové opatrenia č. 2 k schválenému 
rozpočtu MČ BA-DNV na rok 2022. • MZ MČ BA-DNV schválilo predloženie 
Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu pro-
jektu Regenerácia vnútrobloku na  Ulici Štefana Králika realizovaného v  rámci 
výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87, ktorého ciele sú v súlade s platným územným 
plánom a  platným programom rozvoja mestskej časti BA-DNV, zabezpeče-
nie realizácie tohto projektu v  súlade s  podmienkami poskytnutia pomoci, 
zabezpečenie finančných prostriedkov na  spolufinancovanie realizovaného 
projektu vo výške 16 646,97 eura, ako aj zabezpečenie financovania prípad-
ných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce. • MZ MČ BA-DNV súhlasilo 
s  návrhom všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy 
o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území Bratislavy počas dní usta-
novených týmto všeobecne záväzným nariadením č. ../2022 z ... 2022  a požia-
dalo starostu MČ BA-DNV o doručenie uznesenia týkajúceho sa stanoviska 
k predmetnej veci do 30. 6. 2022. • MZ MČ BA-DNV nesúhlasilo s návrhom 
dodatku č. .. k Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy z ... – pôsobnosť mestskej 
časti v oblasti poskytovania príspevku za ubytovanie odídenca a požiadalo 
starostu o doručenie uznesenia týkajúceho sa stanoviska k predmetnej veci 
do 26. 7. 2022. • MZ MČ BA-DNV súhlasilo s návrhom všeobecne záväzného 
nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. ../2022 z ... 2022, ktorým sa dopĺňa 
všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 13/2019 o dani 
z nehnuteľností v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR 
Bratislavy č. 4/2020 a požiadalo starostu o doručenie uznesenia týkajúceho 
sa stanoviska k predmetnej veci do 30. 6. 2022. • MZ MČ BA-DNV schválilo 
zámer prenájmu nebytového priestoru s celkovou výmerou 71,10 m², ktoré sa 
nachádza na 1. nadzemnom podlaží v objekte Líniového centra na Eisnerovej 
ulici č. 54/B v BA-DNV, a podmienky obchodnej verejnej súťaže, v ktorej bude 
nájomca vybraný. • MZ MČ BA-DNV určilo počet volebných obvodov pre voľ-
by do orgánov samosprávy obcí v MČ BA-DNV pre volebné obdobie 2022 – 
2026 v počte 1, počet poslaneckých mandátov MZ MČ BA-DNV pre volebné 
obdobie 2022 – 2026 v počte 12 a rozsah výkonu funkcie starostu na volebné 
obdobie 2022 – 2026 na plný úväzok. • MZ MČ BA-DNV zobralo na vedo-
mie informáciu o stave rozpočtového hospodárenia MČ BA-DNV k 31. 3. 2022, 
správu o kontrole vybavovania sťažností a petícií v MČ BA-DNV za rok 2021, 
ako aj správu o kontrole inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku 
a záväzkov v ZŠ Ivana Bukovčana 3 k 31. 12. 2021. • MZ MČ BA-DNV schválilo 
plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ BA-DNV na 2. polrok 2022 
a poverilo ho výkonom kontrol v 2. polroku 2022 v zmysle schváleného plánu 
kontrolnej činnosti.

Uznesenia Miestneho zastupiteľstva 
MČ-DNV zo zasadnutia 28. júna 2022
• MZ MČ BA-DNV schválilo z dôvodu hodného osobitného zreteľa výpožič-
ku pozemku, parc. č. 2292/957 s  výmerou 392 m2, od  pozemku registra „C“, 
parc. č. 2292/215 s výmerou 30 978 m2, druh pozemku orná pôda, k. ú. DNV, 
vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zvereného do správy MČ BA-DNV, 
so  všetkými právami a  záväzkami pre Kaufland Slovenská republika, v. o. s., 
na vybudovanie a počas realizácie projektu športoviska K Park. Dôvodom hod-
ným osobitného zreteľa je bezodplatné vybudovanie športoviska K Park pre 
MČ BA-DNV. • MZ MČ BA-DNV schválilo prenájom časti plochy cvičiacich prv-
kov športoviska K Park z dôvodu hodného osobitného zreteľa na označenie 
zhotoviteľa diela umiestnením loga spoločnosti Kaufland Slovenská republika, 
v. o. s., na dobu určitú 10 rokov odo dňa odovzdania pozemku a športoviska 
MČ BA-DNV za jednorazovú odplatu vo výške 300,00 € (umiestnenie zodpo-
vedajúce vizualizáciám športoviska). Dôvodom hodným osobitného zreteľa je 
bezodplatné vybudovanie športoviska K Park pre MČ BA-DNV. • MZ MČ BA- 
-DNV schválilo bezplatné nadobudnutie hnuteľného majetku od spoločnosti 
Kaufland Slovenská republika, v. o. s., podľa nasledujúceho zoznamu: basket-
balový kôš, sedenie z farebných kociek, skate prvok 01, skate prvok 02, skate 
prvok 03 (2 ks), work out konštrukcia OCTAGO G1, lezecká stena, pingpongový 
stôl, stojan na bicykle, kôš na smeti (2 ks).

Krátené, v plnom znení sú uznesenia zo zasadnutí miestneho zastupiteľstva uverej-
nené na webovom sídle mestskej časti www.devinskanovaves.sk.

Kúpim... Kúpim pozemok alebo rodinný dom, nie som realitná 
kancelária. Kontakt: 0949 136 458

Obchodná verejná súťaž vyhlásená
Mestská časť BratislavaDevínska Nová Ves vyhlasuje obchod
nú verejnú súťaž na  prenájom nebytových priestorov s  výmerou 
71,10 m² v Líniovom centre na Eisnerovej ulici 54/B. Bližšie infor
mácie o súťažných podmienkach nájdete na webovom sídle mest
skej časti www.devinskanovaves.sk.

PRÍBEHČO JE NOVÉ V DEVÍNSKEJ

Letne vjlety na bicykli su 
v plnom prude 
Pred vyletom nepodcenujte bezpecnost' a 
pripravu. Ak bicykel nebol istu dobu 
pouzivany, nechajte si bicykel skontrolovat', 
namazat' a opravit' profesionalmi. Sme 
servis bicyklov priamo v DNV. 

Servis a predajna 
bicyklov priamo 

vDNV 
www.cshop.sk 
02 / 3810 4183 
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MIESTNY ÚRAD MESTSKÁ 
ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍNSKA 
NOVÁ VES
Novoveská 17/A, 843 10 Brati-
slava-Devínska Nová Ves
www.devinskanovaves.sk

8. 7. 2022, 29. 7. 2022,  
27. 8. 2022, 14. 9. 2022  
o 18.00 h
OLDIES PARTY
Miesto konania: futbalový šta-
dión, Vápencová ul.

4. 9. 2022 o 15.00 h 
HURÁ DO ŠKOLY 
Miesto konania: Športový areál 
P. Horova

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

15. 7. – 19. 8. 2022
LETNÉ KINO
Júl: začiatok premietania 
o 21.30 h (alebo po zotmení)
15. 7. 2022 Srdce na dlani (ko-
média)
22. 7. 2022 Krúdovci: Nový vek 
(animovaný/komédia)
29. 7. 2022 Ako byť dobrou že-
nou (komédia/dráma)
August: začiatok premietania 
o 20.30 h (alebo po zotmení)
5. 8. 2022 Po čom muži túžia 2 
(komédia) 
12. 8. 2022 Myši patria do neba 
(animovaný)
19. 8. 2022 Čo sme komu všetci 
urobili (komédia)
Vstup: zdarma
Miesto: nádvorie knižnice, Istrij-
ská 6

3. 7. 2022 o 18.00 h
LETNÝ PODVEČER 
S KOMORNOU HUDBOU
Varga Quartett Wien
Účinkujú: Pavol Varga (husle), 
Katarína Veselská (husle), Peter 
Zwiebel (viola), Katarina Huber 
(violončelo) 
Miesto konania: SNM – Múzeum 
kultúry Chorvátov na Slovensku, 
Istrijská 68, Devínska Nová Ves

17. 7. 2022 o 17.00 h
KOCÚR V ČIŽMÁCH
Detská divadelná scéna, účinku-

je BUM BÁC.
Miesto konania: nádvorie Miest-
nej knižnice, Istrijská 6, Devínska 
Nová Ves

24. 7. 2022 o 18.00 h
LETNÝ PODVEČER 
S KOMORNOU HUDBOU 
KONCERT BAROKOVEJ HUDBY 
V MÚZEU
Účinkujú: Sándor Szászvárosi 
(viola da Gamba), Zoltán Tegyei 
(čembalo) 
Miesto konania: SNM – Múzeum 
kultúry Chorvátov na Slovensku, 
Istrijská 68, Devínska Nová Ves

31. 7. 2022 o 17.00 h
KEDY STROMY SPIEVAJÚ
Detská divadelná scéna, účinku-
je Divadlo na hojdačke
Miesto konania: nádvorie Miest-
nej knižnice, Istrijská 6, Devínska 
Nová Ves

7. 8. 2022 o 18.00 h
LETNÝ PODVEČER 
S KOMORNOU HUDBOU 
HUDOBNÁ CESTA OKOLO 
SVETA
Účinkujú: Veronika Vitázková 
(flauty a píšťaly z celého sveta), 
Joen Mikkel Simonsen (husle) 
Miesto konania: SNM – Múzeum 
kultúry Chorvátov na Slovensku, 
Istrijská 68, Devínska Nová Ves

14. 8. 2022 o 17.00 h
KOHÚTIK A SLIEPOČKA
Detská divadelná scéna, účinku-
je divadlo Žihadlo.
Miesto konania: nádvorie Miest-
nej knižnice, Istrijská 6, Devínska 
Nová Ves

28. 8. 2022 o 17.00 h
MELÓDIA MAJSTROV
Melódie operetných majstrov 
pretkané brilantnými ukážkami 
miniatúr klasickej hudby a sve-
tovými folklórnymi perličkami. 
Účinkujú Ľudová hudba DUDÍCI, 
sólistka Severočeského divadla 
Viktória Ballánová a člen Slo-
venského filharmonického zboru 
Pavol Oravec.
Program na záver kultúrneho 
leta sa koná pri príležitosti 
78. výročia SNP a Dňa ústavy 
SR.
Miesto konania: veľká sála Istra 
Centra, Hradištná 43, Devínska 
Nová Ves

MÚZEUM KULTÚRY 
CHORVÁTOV 
NA SLOVENSKU

Istrijská 68, 841 07 Bratislava 
Mail: andrej.solar@snm.sk
www.snm.sk/mkchs
Otvorené: utorok – piatok 
od 11.00 h do 17.00 h  
sobota – nedeľa  
od 12.00 h do 17.00 h
Prvá nedeľa v mesiaci je v mú-
zeách v zriaďovateľskej pôsob-
nosti MK SR bezplatná.

18. 6. – 31. 8. 2022
JAČKA, PERLA CHORVÁTSKEJ 
KULTÚRY
Výstava Radoslava Jankoviča 
sprevádza históriou chorvát-
skej piesne

3. 7. 2022, 24. 7. 2022,  
7. 8. 2022 o 18.00 h
LETNÉ KOMORNÉ KONCERTY
Miesto konania: výstavná sieň 
SNM – Múzeum kultúry Chorvá-
tov na Slovensku

STÁLE EXPOZÍCIE 
Dejiny a kultúra Chorvátov 
na Slovensku
Chorváti na Slovensku
4000 rokov osídlenia Devínskej 
Novej Vsi
Múzeum starej Devínskej

MÚZEUM COLNÍCTVA 
A FINANČNEJ SPRÁVY
Istrijská 49,  
841 07 Bratislava
www.financnasprava.sk/sk/
financna-sprava/muzeum/_1
Otvorené: utorok a štvrtok  
od 9.00 do 17.00 h
Pre skupiny ponúkame možnosť 
dohodnúť sa na telefónnom čísle 
0918 628 622 na individuálnom 
termíne návštevy. 

STÁLA EXPOZÍCIA
Colníctvo a finančná správa

TURISTICKÁ 
INFORMAČNÁ 
KANCELÁRIA 

Istrijská 49, 841 07 Bratislava- 
-Devínska Nová Ves
E-mail: info@tikdnv.sk
www.tikdnv.sk

Otvorené: pondelok – nedeľa  
od 10.00 h do 18.00 h

POŽIČOVŇA BICYKLOV 
Otvorené: pondelok – nedeľa  
od 10.00 h do 18.00 h

EKOCENTRUM – TIK-DNV
Istrijská 49, 841 07 Bratislava
Tel. č.: 0917 164 215
VZDELÁVACIE PROGRAMY 
EKOCENTRA 
Výučbu s lektorkou Natáliou 
Lipovou si možno dohodnúť 
e-mailom na adrese  
ekocentrumdnv@gmail.com. 

GALÉRIA ŠROT PARK 
pri Cyklomoste slobody
Otvorené: pondelok – piatok  
od 14.30 h do 18.30 h 
sobota – nedeľa od 10.00 h  
do 18.00 h

OZ GAUDETE DNV  
(CHARITA DNV)
Istrijská 15, 841 07 Bratislava
E-mail: charitadnv@gmail.com
www.devinska.fara.sk

F-CENTRUM
Istrijská 4, 841 07 Bratislava

9. 7. 2022 od 10.00 do 12.00 h
ZÓNA BEZ PEŇAZÍ

9. 7. 2022 o 17.00 h
VÝSTAVA LA LA SILO-LAND
Vernisáž: 9. 7. 2022 o 17.00 h

DEVÍNSKONOVOVESKÁ 
TELEVÍZIA
Vysielanie v lete: 
Magazín DTV –  premiéra každý 
druhý týždeň
Kreslo pre hosťa – opäť od sep-
tembra
Reprízy programov – každá celá 
hodina
Videotext – inzercia, oznamy 
MČ BA-DNV

V Y B E R T E  S I  Z   P O D U J A T Í


