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ČO JE NOVÉ V DEVÍNSKEJ

MOST
PRÍBEH

Stvoriteľ Cyklomosta slobody, klenúcom sa nad riekou 
Moravou, má za  sebou príbeh, v ktorom sa zrkadlia všetky 
peripetie: od počiatočných prejavov váhania cez zdĺhavé pre-
sviedčanie o význame ním navrhovanej koncepcie až po skú-
senosť, že ak umelec odovzdá svetu konštrukčný unikát, ne-
štekne po ňom ani pes. 

Ten príbeh sa začal dávno, plavil sa v  riečisku krvi. Ro-
dák zo Žiliny, ktorého otec bol stavbárom, sa vybral na cestu 
technicky zložitých konštrukcií. 

„Zlákal ma na ňu otec, to on ma priviedol ku Corbusierovi, 
k fenomenálnemu svetovému architektovi, ktorého knihy som 
hltal.“ Po priemyslovke, kde študuje dopravné stavby, ho ako 
študijného premianta na  rok prijmú do  Stavoprojektu. Má 
sotva dvadsať a  už je spolutvorcom prvých troch obytných 
blokov. Sústreďuje sa na statiku, absolútny základ úspešných 
projektov, získa zručnosť v  príprave projektovej dokumen-
tácie. Ak majú totiž jeho neskoršie výkony prinútiť odborné 
komisie k uznanlivému rešpektu, precíznosť a presnosť, ktoré 
si ozrejmí v mladom veku, sa stanú rozhodujúcimi faktormi. 
Potom sa presunie do Brna na Vysoké učení technické a šesť 
rokov sa drví architektúru, ku  ktorej si pridáva predmety 
z portfólia stavebnej fakulty. Vyniká v kresbe. Ešte v detstve 
bol jeho pedagógom akademický sochár Stanislav Biroš, kto-
rý učil aj neskorších akademických maliarov – Vladimíra 
Kompánka, Miroslava Cipára a architekta Štefana Svetka –, 
to on, Biroš, mu dá základy, s ktorými bude neskôr triumfo-
vať. V treťom ročníku dostane ako jediný zo školy jednotku 
z  modelovania. Špičkoví profesori Antonín Kurial a  Ferdi-
nand Lederer ho pritiahnu k oceľovým konštrukciám a v dip-
lomovke neodolá výzve:  zhmotní na  výkresoch odvážnu 
monumentálnu kongresovú sálu na Palackého vrchu v Brne. 
Kresba, čísla, výpočty. Sám je fascinovaný, ako umenie do-
káže komunikovať s  matematikou, ako je všetko prepojené 
a zapadá do seba. 

V  predposlednom ročníku dostane možnosť pôsobiť 
v rámci výmeny študentov v Tampere, Oulu a Helsinkách, br-
nianska vysoká škola má rozvinuté kontakty s Fínmi, no iba 
Beláček vďaka študijným výsledkom odletí za železnú oponu 
nasať proporcie svetovej architektúry. Tá skúsenosť v  ňom 
navždy zostane.  Keď dnes spomína na  rozhodujúce chvíle, 
ktoré určili smerovanie jeho kariéry, v hlase rozpoznáte vá-
šeň. Aj po niekoľkých desiatkach rokov čosi stále v Beláčkovi 
horí, tlejúce uhlíky dávnej fascinácie tvarov, figúr, modelov 
a všetkých možností, aké dokáže vytvoriť len umelec s hlavou 
vystrčenou do vesmíru matematiky.

„Tapiola Garden City neďaleko centra Helsínk je jedineč-
ným príkladom novej architektúry, hľadania harmónie so ži-
votným prostredím a kvality dobrého miesta pre život,“ povie 
a  v  očiach mu pritom žiari zvláštne svetlo. „Fíni nestavajú 
do výšky, nezahusťujú, nepotláčajú vzťah k prírode, využíva-
jú prírodné prostredie na  dosiahnutie harmonického výrazu 
stavieb. Návšteva Fínska výrazne ovplyvnila moje smerovanie 
ako architekta.“

Na lavičke pod košatými dubmi neďaleko Cyklomosta slo-
body je príjemný tieň a v korunách stromov poletujú droz-
dy. Po otázke, či nemá autor diela možnosť navrhnúť, ako to 
býva vo sfére umenia zvykom, aj jeho názov, sa usmeje. „Tu-
ším, kam mierite. K  Chuckovi Norrisovi, všakže?“ Zdvihne 
ruku do  opatrného gesta a  tú kuriozitu rozpitvá na  atómy: 
keď Maďari chceli pred časom pomenovať v Budapešti nový 
most, rozhodli sa pre názov Most Chucka Norrisa. Lenže na-
razili na medzinárodne platný úzus – nemožno dávať mos-
tom mená žijúcich osôb! Aktivisti, ktorí chceli cyklomost 

Architekt Milan Beláček, hoci nedávno dovŕšil 66 rokov, neprestal 
snívať dodnes. O tom, ako by veci mohli fungovať a svet by sa tak 
stal nielen krajším, ale aj jednoduchším. O tom, čo zmeniť, aby lo-
gické úsudky zdravého rozumu nehádzali do koša diletanti a ego-

centrickí tajtrlíci len preto, že sú v rozhodujúcich funkciách. Beláček vie svoje. 
Zažil ignoranciu inovácií, jav, ktorý na Slovensku devastuje ekonomiku, ener-
getiku, životné prostredie a znižuje životnú úroveň ľudí... Má právo na tento 
sen! 

Bola doba, keď krajinou putovali iba rieky. Odveký 
symbol plynúceho času valil sa korytami od prame-
ňov k moriam, boli svedkami éry saurov, ich zániku, 
a razili si cestu popri kmeňoch prvých humanoidov 
v ústrety budúcnosti. Stovky miliónov rokov brázdi-
li lesy a pustatiny ako osamotený cievny systém tejto 
planéty. A potom prišiel na scénu človek. Stál na jed-
nom z brehov a sníval...
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Milí Devínskonovovešťania,

posledné roky priniesli mnoho udalostí, kto-
ré sme si v  nedávnej minulosti nedokázali 
ani predstaviť. Som presvedčený, že v  ta-
kýchto situáciách je najdôležitejšie spojiť 
sily a ukázať, že spoločne to zvládneme. Pri 
mnohých projektoch sa potvrdilo, že spoloč-
ná práca prináša výsledky všetkým. Spolu 
s  rímskokatolíckym farárom Andrejom 
Kalamenom sme v  lete počas Dňa farnosti 
otvárali F-centrum – krásny zrekonštruo-
vaný priestor –, ktorý vznikol a začal slúžiť 
širšej verejnosti aj vďaka pomocnej ruke 
našej mestskej časti. Spolu sme zrekonštru-
ovali a znova vysvätili aj kríž na Mlynskej 
ulici. Som veľmi vďačný, že naša spolupráca 
s  najväčšou cirkevnou komunitou na  Slo-
vensku prináša osoh celej Devínskej.

Koncom augusta som privítal v  Devín-
skej predsedu Bratislavského samospráv-
neho kraja Juraja Drobu, s  ktorým sme 
skontrolovali postup prác na  dostavbe ZŠ 
I. Bukovčana 3 a na revitalizácii areálu pod 
Cyklomostom slobody. Pán župan vyjadril 
spokojnosť s  tempom napredovania oboch 
projektov, ktorých výsledky budú onedlho 
slúžiť Devínskonovovešťanom i  návštevní-
kom našej mestskej časti.

Leto sme si mnohí užili či už na  mimo-
riadne obľúbených oldies párty, komorných 
koncertoch v Istra Centre, alebo na poetic-
kých večeroch. Počas horúcich letných me-
siacov pribudli na rybníku, zrekonštruova-
nej nádrži Mlynská, šliapacie vodné bicykle, 
o ktoré bol veľký záujem. V ústrety vychá-
dzame aj cyklistom na  území celej Devín-
skej, kde postupne osádzame bezpečnostné 
stojany na  klasické bicykle. Všetky tieto 
pekné projekty sa podarili vďaka spoluprá-
ci. Žijeme neľahké časy a našou prvoradou 
úlohou je hľadať riešenia, dohody a priná-
šať výsledky. Teším sa, že sme to v Devínskej 
Novej Vsi za posledné roky pochopili a ve-
rím, že pracovitosť, vzájomná úcta, ústreto-
vosť, pokora a najmä cieľ – lepšia Devínska 
Nová Ves pre všetkých – nás bude naďalej 
spájať v mene dobra, prosperity a zmyslupl-
nejšieho každodenného života.
S úctou 

Dárius Krajčír, starosta

PRÍBEH

v   Devínskej „obdariť“ rovnakým názvom, 
o  tom nevedeli. Ich nevšedný návrh sa do-
konca dostal do  amerických médií, ktoré 
okamžite kontaktovali Chucka Norrisa. 
Predpokladajme, že sa slávny herec bojo-
vých scén možno aj potešil, veď iba náklady 
na reklamnú kampaň a medializáciu spojenú 
s jeho menom by vyšli na päť miliónov eur. 

„A viete pritom, koľko stálo architektonické 
vytvorenie, projektová dokumentácia a  sa-
motná výstavba mosta? Iba smiešnych 2,6 mi-
lióna eur bez dépéhá.“ 

„To vážne?“
Milan Beláček niekoľkokrát pomaly pri-

kývne a  vzápätí vytasí príklady navlas po-
dobných mostov, ktoré niekoľkonásobne 
prekročili slovenskú eurovú úroveň. Most 
v  Kopčanoch bol štyrikrát a  Millennium 
Bridge v Londýne desaťkrát drahší v prepoč-
te na meter štvorcový. 

Odrazu sa architekt postaví a  vykročí 
k cyklomostu.  Akoby sa šiel pozrieť na vlast-
né dieťa. Moderný dizajn bol dielom Milana 
Beláčka, statiku mal na starosti profesor 
Zoltán Agócz, jeho spolupútnik v  desiat-
kach rôznych projektov. Lenže ani s dvoma 
absolútnymi esami v stavaní mostov ešte nie 
je partia vyhratá. Začiatky výstavby kompli-
kuje skutočnosť, že o všetkom sa rozhoduje 
vo Viedni. A  tá nastavuje tie najprísnejšie 
kritériá. Beláček musí tvrdo obhajovať svoj 
zámer vytvoriť dielo spĺňajúce nielen nároč-
né kritériá inovatívneho využitia vedeckých 
poznatkov a high-tech dizajnu, ale aj citlivé 
zakomponovanie mosta do prírodného pro-
stredia. „Aj príroda realizuje len efektívne 
konštrukcie,“ povie pred rozsiahlym fórom 
zahraničných odborníkov a dodá: „V prípade 

mosta budeme svedkami bioarchitektúry.“ 
Sú okamihy, v  ktorých vyslovíme silný 

bonmot, ale jeho skutočný rozmer nás za-
siahne až o čosi neskôr. Akoby tá myšlienka 
potrebovala ešte iskru, ktorá vyvolá ovácie. 
Francois Edouard Pailleron, expert na most-
né projekty, prítomný na  viedenskom fóre 
vo funkcii kontraktovaného supervízora, 
spozornie, keď ktorýsi z  úradníkov euro-
parlamentu „zapichne“ do  Beláčka otázku: 
„Dodržia tvorcovia cyklomosta nariadenia 
Európskej únie a zaručia minimálne päťroč-
nú životnosť svojho diela?“ A vtedy preskočí 
iskra, pretože Beláček povie: „Zaručujeme 
storočnú životnosť mosta.“ Všetci sa postavia 
a nadšene tlieskajú...

Tie ovácie burácajú v  spomienkach, keď 
architekt vykročí na 525 metrov dlhý most. 
„Pri jeho stavbe bola najdôležitejšia bezpeč-
nosť, hrozilo množstvo rizík. Ak sme chceli 
využiť inovácie, aké tu doteraz neboli, a stav-
ba sa pritom mala realizovať v  záplavovom 
území, museli sme byť opatrní a  opierať sa 
o  nezávislé posudky na  statiku. A  nielen to: 
rakúsky ekologický dozor tu bol 24 hodín den-
ne,“ povie a ukáže na zábradlie s vyklenutým 
kovovým pletivom. „Má tvar kvapky, je tak 
pevnejšie. Ten nápad som prebral z prírody...“

Stúpame na vrchol symetricky zaveseného 
trojpoľového mosta, na miesto, kde má mať 
človek pocit antigravitácie. Ocitne sa dvadsať 
metrov nad krajinou, akoby bol na rozhľad-
ni, a  zažije pocit slobody. Okolo architekta 
sa preháňajú cyklisti a nik z nich netuší, ako 
blízko sa ocitli pri mužovi, ktorý im pred de-
siatimi rokmi umožnil, aby sa mohli šťastne 
vznášať nad riekou. 

Juraj Mravec
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A co z toho budem mat ja?
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Z HISTÓRIESRDCOVKY

S   človekom sa čosi muselo stať! Hoci každý jeden 
je originál, poprepájaný s miliardami ďalších, glo-
bálnymi vzťahmi a  komunikáciou cez pavučiny 
sociálnych sietí, jednotlivec má vždy dar vytiah-
nuť z  hĺbok vlastného ega takú absurdnosť, že to 

až zabrzdí vzduch. Keď politológ Rastislav Tóth, pôsobiaci 
pred rokmi na  Univerzite Alexandra Dubčeka v  Trenčíne, 
zaklopal na dvere rektora, aby mu predstavil prestížny pro-
jekt, netušil, že sa dožije takej reakcie. „Oslovila ma univer-
zita v Bologni so zaujímavou ponukou,“ spomína si na chvíle, 
keď s  podobne formulovaným posolstvom predstúpil pred 
rektora. „Ponúkli nám dohodu na spoločný študijný program 
druhého a tretieho stupňa, čiže úspešní magistri a doktorandi 
by tak získali dva univerzitné diplomy – náš a bolonský. Bolo 
to čosi nevídané, čakal som, že rektor to prijme s otvorenou ná-
ručou, hm, lenže viete čo mi povedal?“ Politológ urobil krátku 
pauzu, zhlboka sa nadýchol a  dodal, citujúc rektora: „A  čo 
z toho budem mať ja?“

Dnes už bývalý šéf katedry politológie a sociológie, profe-
sor na dôchodku, žijúci v Devínskej, len so smutným úsme-
vom v  intenciách vyslovenej spomienky premýšľa nad tým, 
ktoré dva javy škodia Slovensku najviac. „Je to korupcia a hlú-
posť, ktoré akoby v súčasnosti akcelerovali.“ Podľa jeho poli-
tologického úsudku ide ešte o horší úkaz ako v divokých 90. 
rokoch, k moci totiž prichádzajú ľudia odborne nepripravení 
a s morálkou ako na hojdačke. „Akoby moc bola nedostatko-
vým tovarom, hrnú sa k nej ľudia, ktorí by tam nemali byť, 
a sú úspešní.“

Človek, ktorý začal v  šesťdesiatomôsmom na  Filozofickej 
fakulte UK v Bratislave študovať sociológiu a politológiu, aby 
sa o dva roky neskôr dozvedel od straníckych normalizáto-
rov, že politológia je buržoázna paveda, dnes žasne: podľa 
nedávneho prieskumu Rady vysokých škôl sa 25 percent štu-
dentov nebráni zaplatiť za hotovú diplomovku! 

„V normálnej krajine je predsa neprípustné, aby traja vysokí 
ústavní činitelia – Matovič, Kollár a Gröhling – získali takým-
to nečestným spôsobom vysokoškolský diplom!“ Mávne rukou. 
A nič sa nedeje. Psi štekajú, karavána ide ďalej...

Autora knihy Chuť moci vo svete, v ktorej analyzuje ako sa 
moc tvorí a regeneruje, zdá sa, už neprekvapí žiadny odtieň 
korupcie. Dobre si pamätá na citát prvého amerického prezi-
denta Georgea Washingtona: „V USA nemôžu prezidenta vo-
liť občania priamo, pretože by sa ním stal ten najväčší gauner, 
mafián a zločinec. Všetkých by totiž získal korupciou a nási-
lím.“ S Ruskom, tvrdí, je to zasa tak, že nikdy neprešlo dobou 
osvietenstva ako Západ, cirkev je stále stredoveká, najväčšia 
krajina sveta nemá skúsenosť s  liberálnou demokraciou 
a  každý panovník od  Petra Veľkého a  Ivana Hrozného ju 
vnímal ako svoj majetok.

Je toho veľa, nad čím rodák z Piešťan často a rád premýš-
ľa, ale keď mu poviete, že na Islande by našiel vo svojich úva-
hách pokoj, na okamih podľahne profesionálnej deformácii 
a odvetí: „Tam asi niet čo rozkradnúť.“ Ale v Devínskej sa cíti 
spokojne. Chýba mu azda iba viac bankomatov pri rodinných 
domoch a stredná škola. „Je tu plno detí, zbytočne sa musia 
trepať do mesta za vzdelaním a pritom, ak by sa na jednej zo 
základných škôl vyčlenilo niekoľko tried, mohlo by sa v Devín-
skej aj maturovať. To tam napíšte, do toho Devexu.“ 

 Juraj Mravec
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Miesta bude dosť! 
Na začiatku bol zámer zvýšiť kapacitu tunajších škôl. Na konci minu-
lého roku sa stal zo zámeru prístavby Základnej školy Ivana Bukovča-
na úspešný projekt, podporený nenávratným finančným príspevkom 
v maximálnej výške 2 278 174,29 eura. Na prístavbe sa už od júla in-
tenzívne pracuje a riaditeľka školy Renáta Balogová aktuálne rieši, ako 
rozvrh vyučovania čo najlepšie prispôsobiť novej situácii: „Najmenej 
prvé dva mesiace nového školského roka musíme improvizovať a z dô-
vodu zvýšeného hluku a bezpečnosti detí fungovať v náhradnom reži-
me.“ Osem nových tried, ktoré dostavbou pribudnú, škola nevyhnut-
ne potrebuje, keďže detí v Devínskej je stále viac a viac. Využije ich 
ihneď – na delené vyučovanie a ako odborné učebne. „Následne ráta-
me s kompletnou rekonštrukciou priľahlého športového areálu,“ pribli-
žuje ďalšie plány v tomto priestore poslanec miestneho zastupiteľstva, 

predseda komisie športu a kultúry Jozef Tittel. Starosta Dárius Krajčír 
odhaduje ukončenie dostavby v polovici januára 2023. „Po 40 rokoch 
je to prvá obrovská investícia do  vzdelávania detí v  Devínskej Novej 
Vsi. Som hrdý na to, že naším projektom sme presvedčili a v prevažnej 
miere ho môžeme uskutočniť z európskych peňazí, v súčinnosti s Brati-
slavským samosprávnym krajom,“ zdôrazňuje Dárius Krajčír. „V De-
vínskej Novej Vsi máte akčného starostu, ktorý sa stará a  je to aj vi-
dieť, dobre sa s ním robí,“ oceňuje spoluprácu s vedením mestskej časti 
predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba. Dostavba 
Základnej školy I. Bukovčana je jedným z 26 projektov, na ktoré župa 
použije 63 mi liónov eur získaných z Bruselu. 

 Zuzana Štukovská
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BRATISLAVSKÝ UNIKÁT
Píše sa rok 2022. Operátori do-
hľadového centra obsluhujú 40 
bezpečnostných kamier mestskej 
časti a ďalších 32 kamier monito-
ruje dôležité objekty. Najnovším 
prírastkom je panoramatická ka-
mera Sandberg, ktorá po uvede-
ní do prevádzky poskytuje nielen 
nevídané pohľady na  krásy De-
vínskej, ale aj ochranu vzácnej 
lokality. Ďalšou novinkou je pult 
centrálnej ochrany, ktorý 24 ho-
dín denne zaznamenáva každé 
narušenie objektov, ktoré sú naň 
napojené. V  dohľadovom centre 
pribudol aj automatický externý 
defibrilátor, ktorý sme premiest-
nili z  podateľne miestneho úra-
du, aby bol neustále k dispozícii. 

Vráťme sa ale na  začiatok. 
Na  počiatku bola myšlienka, že 
našou prioritou bude bezpečnosť 
v Devínskej. Po voľbách sa začala 
pretavovať do  reality s  názvom 
Dohľadové centrum Bratisla-
va-Devínska Nová Ves. A odrazu 
to už nebol len sľub. Z myšlienky 
sa stal  pilotný projekt s  dvanás-
timi kamerami. V  dohľadovom 

centre sa striedalo päť vyškole-
ných operátorov s druhým stup-
ňom bezpečnostnej previerky 
dôverné. Každý z nich podstúpil 
prísne psychotesty. Bol máj 2019 
a už za prvý rok sa nám podarilo 
zaznamenať stovky priestupkov, 
odhaliť desiatky trestných činov 
či zachrániť ľudské životy vďaka 
rýchlo privolanej pomoci. Ani 
toto však nášmu tímu nestačilo: 
v júli 2019 sa zrodila horúca lin-
ka dohľadového centra. Dnes je 
už jeho neoddeliteľnou súčasťou 
a  pridanou hodnotou. Nazvali 
sme ju predĺženou rukou miest-
neho úradu. Aktuálne máme 
na konte takmer 3 500 telefoná-
tov, pretože Devínskonovoveš-
ťania vedia, že na  horúcu linku  
02/32 33 33 32 sa dovolajú 24 ho-
dín denne. 

Od  spustenia projektu po  sú-
časnosť bolo zaznamenaných 
3  308 incidentov. 462 bolo hlá-
sených bezpečnostným a  zá-
chranným zložkám. Sme jedi-
ná mestská časť, ktorá eviduje 
podnety občanov a  zabezpečuje 

ochranu ich zdravia a  majet-
ku nepretržite 24 hodín 7 dní 
v  týždni.. Náš spoločný projekt 
sa nevyhol ani vlne nevôle, keď 
napríklad kamery nezazname-
nali páchateľa, ktorý občanovi 
poškriabal auto a  ten na  soci-
álnych sieťach napísal, že celý 
kamerový systém je nanič. 
Na  vysvetlenie: kamerový sys-
tém disponuje výkonnými PTZ 
360-stupňovými kamerami, kto-  
ré sú neustále v  dynamickom 
trasovaní. To znamená, že keď 
má zariadenie operátor zaostre-
né na  západnú stranu a  sleduje 
dianie v  optickom detaile, ne-
môže ním pozerať na  východ. 
Našťastie to väčšina z vás chápe. 
Našu prácu ocenilo ministerstvo 
vnútra ďakovným listom za po-
moc pri vypátraní medzinárod-
nej prevádzačskej skupiny, vďa-
ku nám vyjadrili aj naši seniori, 
ktorým dohľadové centrum 
spoľahlivo organizovalo nákupy 
pot ravín počas pandémie. 

V  pandemickom období bola 
naša 24-hodinová linka sku-
točne horúca. Operátori okrem 
svojej obvyklej práce vybavo-
vali volajúcim registráciu 
na  testovanie, poskytovali 
im informácie o  vyťa-
ženosti jednotlivých 
testovacích miest 
a  po  vypuknutí 
vojny na  Ukrajine 
pomáhali koordi-
novať zbierky i  pomoc pre 
odídencov. Komplexnej-
šie zariadenie, ako je naše 
dohľadové centrum, by ste 
v  Bratislave len ťažko našli. 
Jeho existencia potvrdzu-
je, že ísť za svo ji mi snami sa 
oplatí. 

Pavol Kravárik,  
koordinátor Dohľadového 
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Je politika ako kráľovská hra, 
v ktorej rozhodujú schopnosti, 
znalosti, kvalita myslenia a cha-
rakterové vlastnosti? Dvanásť 
poslancov v Devínskej Novej 
Vsi rozohralo partiu pred štyr-
mi rokmi. Niektorí vstupovali 
do hry s rutinou ostrieľaných 
hráčov, iní s opatrnosťou nová-
čikov. Za hrací stôl si sadli s dô-
verou voličov a s cieľom naplniť 
predvolebné sľuby. Hracie pole 
bolo plné výziev a prekvapení. 
Robili správne ťahy? Niektoré 
sľuby zostali povalené ako figúr-
ky mimo šachovnice, iné statoč-
ne odolali nástrahám a vďaka 
šikovným ťahom sa dočkali 
úspešnej koncovky. Partia bude 
čoskoro uzatvorená. Pozrime sa 
teda, na čo sú poslanci na konci 
volebného obdobia hrdí a čo, 
naopak, nevyšlo podľa ich pred-
stáv.

 Na ktorý projekt, ktorým sa pod va-
ším vedením zaoberala komisia, ste 
najviac hrdý? 

 Vyberte spomedzi vašich predvo-
lebných sľubov jeden, na ktorom vám 
najviac záležalo, ktorý sa zrealizoval, 
a objasnite vaše osobné zásluhy.

 Vyberte spomedzi vašich predvo-
lebných sľubov jeden, na ktorom vám 
najviac záležalo, ktorý sa nepodarilo 
zrealizovať, a  vysvetlite príčiny ne-
úspechu.

Miroslav Antal, 
predsedá komisii verejného poriadku, 
dopravy a parkovacej politiky 
Pod jeho vedením vytypovala komisia via-
cero lokalít, ktoré odporučila monitorovať 
kamerovým systémom. Rozširovanie kame-
rového systému a  budovanie dohľadového 
centra považuje Miroslav Antal za  kľúčové. 
„Zmyslom celého úsilia je zabezpečenie vyššej 
miery bezpečnosti Devínskonovovešťanov. Ka-
merový systém výrazne pomáha policajným 
zložkám pri odhaľovaní kriminality a  má aj 
preventívny charakter,“ zdôraznil poslanec, 
povolaním náčelník mestskej polície. Osobnú 
zásluhu má podľa vlastných slov na blížiacom 
sa otvorení novej okrskovej stanice Mestskej 
polície v  Devínskej Novej Vsi: „Ide o  moju 
srdcovku a  niekoľkoročnú iniciatívu,“ pove-
dal. Za  ďalšie úspechy volebného obdobia 
označil realizáciu nových dopravných znače-
ní, vybudovanie bezbariérových priechodov 
a ich osvetlenie s cieľom zvýšenia bezpečnosti 
chodcov. „Mrzí ma, že stále nemáme prijaté 
pravidlá, ktoré by zaviedli poriadok v parko-
vaní,“ hovorí poslanec na margo toho, čo vo 
volebnom období 2018 – 2022 nevyšlo podľa 
jeho predstáv. „Prijali sme ale opatrenia, aby 
naša mestská časť aj v tejto oblasti napredova-
la. Zrealizovali sme napr. prieskum a analýzu 
dopravy, schválili sme zámer odkúpenia po-
zemkov Železníc Slovenskej republiky na po-
skytovanie verejnoprospešných služieb vráta-
ne vybudovania nových parkovacích kapacít 
a parkovacieho domu,“ sumarizuje poslanec. 
Miroslav Antal hovorí, že nepatrí k  ľuďom, 
ktorí utekajú od nedokončenej práce, a preto 
je rozhodnutý v  nasledujúcom období opäť 
kandidovať do miestneho zastupiteľstva.

Beata Janatová, 
predsedá dvom komisiám – komisii 
výstavby a životného prostredia a ko-
misii školstva, mládeže a vzdelávania 

„Vždy som dbala o záujmy mestskej časti a jej 
občanov,“ hovorí Beata Janatová, ktorá je 
hrdá na to, že v rokovaniach s investormi sa 
podarilo všetky projekty upraviť tak, aby boli 
prijateľné pre občanov a ich výsledky príjem-

né pre budúcich užívateľov. Najväčšiu radosť 
má z nadstavby a prístavby ZŠ Ivana Bukov-
čana 3, s  ktorou sa začalo počas tohtoroč-
ných letných prázdnin, hoci rovnako dôležité 
bolo podľa nej aj vytvorenie novej triedy pre 
škôlkarov, vybudovanie modernej kuchyne 
a jedálne pre školákov, opravy školských bu-
dov a znižovanie ich energetickej náročnosti. 
„Hlavným cieľom komisie školstva je zabezpe-
čiť občanom Devínskej Novej Vsi umiestnenie 
ich detí v školách a škôlkach v Devínskej. To sa 
nám každý rok podarilo,“ odpočítava výsled-
ky štvorročnej práce. V rámci osobného vkla-
du poukazuje poslankyňa na využitie svojej 
odbornosti v  oblasti protipožiarnej bezpeč-
nosti v  klube dôchodcov, pri rekonštrukcii 
kuchyne na ZŠ Ivana Bukovčana 1, prístavbe 
a  nadstavbe ZŠ Ivana Bukovčana 3, na  roz-
hľadni na Devínskej Kobyle či terase na Ulici 
Milana Marečka. Osožná bola aj pri vybavo-
vaní stavebných povolení, dohliadala na  re-
alizáciu a  kolaudáciu stavieb. „Pri prácach 
na  prístavbe Základnej školy Ivana Bukov-
čana som pomohla s  realizačným projektom, 
bez ktorého by nebolo možné stavbu uskutoč-
niť,“ hovorí Beata Janatová a spomenie ďalší 
projekt, ktorý si podľa nej zaslúži uznanie, 
hoci ešte nie je zrealizovaný: „Výstavba tur-
bookružnej križovatky Eisnerova na  vstupe 
do Devínskej Novej Vsi je už v štádiu staveb-
ného povolenia. Projekt bol veľmi náročný, 
vyžadoval si prevzatie podkladov na  stav-
bu od  železníc, komunikáciu o  konkrétnom 
riešení s  magistrátom, budúcimi investormi 
v tomto priestore, riešenie výkupu pozemkov, 
spracovanie dokumentácie a  podobne. Tieto 
nekonečné procesy sme zvládli a  po  vydaní 
stavebného povolenia – už čoskoro – sa reali-
zácia turbookružnej križovatky môže na bu-
dúci rok začať.“

Neúspechom je podľa poslankyne to, že 
sa nepodarilo vybudovať hlavné námestie. 
Uviedla, že jeho realizáciu si zobral na svoje 
plecia magistrát, pretože námestie má mať aj 
podzemné parkovanie, dôležité pre zabez-
pečenie celomestskej parkovacej politiky. 
„Viem, že mnoho občanov nechce počuť, že dva 
a pol roka pandémie výrazne spomalilo napre-
dovanie projektov, lebo sme napr. šili a  roz-

CAS 

  ÚCTOV
SKLADANIAˇ
ˇ

2018 – 20226 9/2022



dávali rúška, dezinfikovali verejné priestory, 
 vytvárali zázemie pre testovanie, zabezpečo-
vali nákupy a  stravu seniorom a  nedostupné 
boli aj služby pri investičnej činnosti. Zložité 
bolo zabezpečovanie stanovísk, neboli dostup-
ní odborní zamestnanci, chýbali materiály... 
Taká je skutočnosť, to sú fakty,“ vysvetľuje 
poslankyňa, ktorá vykonáva aj funkciu zá-
stupkyne starostu. Beata Janatová verí, že sa 
podarí neukončené projekty dokončiť a nové 
začať, preto je pripravená opätovne kandido-
vať za poslankyňu miestneho zastupiteľstva.

Adrián Jankovič, 
nepredsedá žiadnej komisii 

Hovorí, že ako poslanec miestneho zastupi-
teľstva komunikáciou s  dotknutými organi-
záciami osobne prispel k  osadeniu stojanov 
na bicykle, hoci to nebolo niečo, na čom mu 
záležalo najviac. Najviac mu záležalo na spra-
covaní územných plánov zón pre lepší urba-
nizmus rozvíjajúcich sa častí. „Nebol záujem 
ich realizovať. V komunálnej politike sa často 
robí skôr to, čo je ľúbivé, ako to, čo je potrebné, 
s takým niečím sa nemôžete odfotiť do predvo-
lebného propagačného materiálu. Paradoxne 
veľká časť poslancov ich spracovanie v progra-
me mala,“ zdôraznil Adrián Jankovič. Posla-
nec uvažuje o  svojej opätovnej kandidatúre 
do miestneho zastupiteľstva. „Ak by som kan-
didoval a podarilo by sa mi dostať sa do zastu-
piteľstva, za najdôležitejšie by som považoval 
byť súčasťou vládnucej väčšiny, s ktorej členmi 
by som mal podobné názory. Hlavne dúfam, 
že osadenstvo zastupiteľstva sa výrazne zme-
ní,“ uzatvoril hodnotenie Adrián Jankovič.

Peter Kolega, 
nepredsedá žiadnej komisii 

„Urobilo sa viac projektov, ale najviac som 
hrdý na to, že na môj podnet sa podarilo po-
staviť boulder stenu. Je jednou z  mála voľne 
stojacich lezeckých stien svojho druhu a takej 
veľkosti v  Bratislave,“ konštatuje poslanec 
a zdôrazňuje, že stenu môžu využívať deti aj 
dospelí na lezenie v nižších výškach bez po-
užitia lana. Petra Kolegu mrzí, že spomedzi 
jeho predvolebných sľubov sa nepodarilo vy-
budovať viacúčelový športový areál za valom. 
„Pozemky nepatrili mestskej časti. Následná 
príprava trvala trochu dlhšie, aby spĺňala pa-
rametre vyhovujúce rôznym športom,“ hovorí 
o príčinách neúspechu a verí, že k realizácii 
tohto projektu dôjde v najbližšom období. Pe-
ter Kolega má záujem opätovne sa uchádzať 
o podporu voličov ako miestny poslanec.

Jozef Tittel, 
predsedá komisii športu a kultúry 
Je hrdý na  rekonštrukciu multifunkčného 

ihriska pri ZŠ Ivana Bukovčana, ktoré je vy-
užívané na  maximum. Poslanec si vysoko 
cení činnosť Istra Centra, ktoré pripravuje 
kultúrny program vysokej umeleckej kvality. 
Pri odpočte projektov, ktoré ho tešia, nevyne-
chá ani DNV Šport, pri ktorom spomenie, že 
mimoriadne dobre udržiava ihriská. „Ihris-
ko pri ZŠ Pavla Horova považujem za  jedno 
z najkrajších na území celého nášho štátu. Nie 
náhodou si ho vybrali na nakrúcanie celoštát-
nej televíznej reklamy,“ hovorí poslanec Tit-
tel, ktorý za najväčší osobný úspech považuje 
navyšovanie finančného balíka na  podporu 
športových a  kultúrnych organizácií pôso-
biacich v Devínskej Novej Vsi, a to aj napriek 
zložitej pandemickej situácii, ktorá si vyžia-
dala peniaze navyše z rozpočtu mestskej čas-
ti. Z  tohto dôvodu sa nepodarilo vybudovať 
športovú halu, čo Jozefa Tittela osobne mrzí, 
avšak chápe, že tento náročný projekt musel 
ustúpiť potrebe presmerovať ľudské zdro-
je do  protipandemických aktivít. „Som rád, 
že v  tomto volebnom období stihneme aspoň 
prípravu projektovej dokumentácie, ale rea-
lizácia zostane už na  pleciach budúceho za-
stupiteľstva,“ hovorí predseda komisie športu 
a kultúry.

Jozef Tittel bude opätovne kandido-
vať za  poslanca miestneho zastupiteľstva 
a po prvý raz sa chce uchádzať aj o poslanec-
ký post v Bratislavskom samosprávnom kraji. 

Veronika Veslárová, 
predsedá komisii sociálnej, bytovej 
a zdravotnej 

Za  veľký úspech považuje navýšenie finanč-
ných príspevkov pre jednotlivcov, rodiny 
s  deťmi a  poberateľov starobného alebo in-
validného dôchodku a taktiež navýšenie prí-
spevku v  náhlej mimoriadnej situácii, ktoré 
boli schválené na  základe jej podnetu, rov-
nako ako príspevok na dopravu pre občanov, 
ktorí nemôžu zo zdravotných dôvodov cesto-
vať prostriedkami verejnej hromadnej dopra-
vy. Teší ju, že z iniciatívy sociálnej komisie sa 
podarilo finančne posilniť organizácie, ktoré 
sa zaoberajú prácou s ťažko zdravotne postih-
nutými, seniormi a deťmi. „Zúčastňovala som 
sa na  tvorbe Komunitného plánu sociálnych 
služieb Devínskej Novej Vsi a  som nesmierne 
rada, že mám osobný podiel na  tom, že De-
vínska si plní vytýčené ciele v  sociálnej oblas-
ti,“ hovorí poslankyňa, ktorá oceňuje, že tak 
v  zrekonštruovanom klube dôchodcov, ako 
aj na terase na Ulici Milana Marečka sa budú 
môcť zdravotne postihnutí občania a  senio-
ri pohybovať bezpečne. „Veľa priorít v  soci-
álnej oblasti sa podarilo naplniť, ale mnohé 
výzvy máme ešte len pred sebou,“ pripomína 
Veronika Veslárová, ktorá bude kandidovať 
za miestnu aj mestskú poslankyňu. Vízií má 
viac, napr. vybudovanie sociálneho podniku 

či stacionára s rehabilitačnými a terapeutický-
mi službami. 

Ján Žatko, 
nepredsedá žiadnej komisii 

Jánovi Žatkovi najviac záležalo na  podpo-
re športu. „Nebudeme vyhadzovať peniaze 
z rozpočtu na nezmyselné PR akcie, ale radšej 
ich nasmerujeme na  podporu športu,“ skon-
štatoval a zdôraznil, že každý rok presadzo-
val podstatne viac peňazí na  šport. V  roku 
2021 zostala podpora športu oproti navrho-
vaným 80-tisíc na  úrovni 60-tisíc eur. „Ne-
vzdal som sa,“ hovorí, „do  rozpočtu na  rok 
2022 komisia na  môj návrh žiadala opäť 
80-tisíc eur.“ Do návrhu rozpočtu na rok 2022 
sa dostalo 70-tisíc. „Fajn. Keď neprší, aspoň 
kvapká,“ uzavrel tému športu a prešiel k téme 
transparentnej samosprávy. „Niečo sa podari-
lo, ale ani zďaleka nie tak, ako by si občania 
zaslúžili,“ konštatuje poslanec na margo sľu-
bov o  pravidelných diskusiách s  občanmi. 
V  novembri 2019 inicioval jedno stretnutie 
s občanmi. „Žiaľ, ďalšie sa neuskutočnili,“ ho-
vorí. Ján Žatko presadil posunutie začiatku 
rokovaní miestneho zastupiteľstva o hodinu, 
aby sa na  ňom mohli zúčastňovať aj pracu-
júci občania. Keďže do  všetkých zámerov 
vstúpil covid, aj rokovania zastupiteľstva sa 
presunuli do  online prostredia. „Snažil som 
sa občanov informovať o  dianí na  miestnom 
zastupiteľstve prostredníctvom blogu. Raz 
s väčším, inokedy s menším úspechom. Suma 
summarum: nesplnený zámer,“ uzavrel odpo-
čet poslanec. Ján Žatko chce ponúknuť obča-
nom alternatívu k súčasnému stavu, a tak sa 
rozhodol kandidovať na post starostu Devín-
skej Novej Vsi. Keďže život v Devínskej môžu 
výrazne ovplyvniť aktivity župy a  mesta, 
bude kandidovať aj za župného a mestského 
poslanca.

Zoroslav Smolinský bol poslancom miest-
neho zastupiteľstva do  31. 8. 2021, svojho 
mandátu sa vzdal. Na  uprázdnené miesto 
nastúpila Dana Hlaváčová Vanková, ktorá 
sa pre krátkosť vykonávania mandátu roz-
hodla ponechať priestor na vyjadrenie svojim 
kolegom. Na vyjadrenie v Devexe rezignovala 
Bronislava Kraváriková, na  otázky redak-
cie nereagovali Lenka Hlaváčová, Andrej 
Kovarík a  Rastislav Tešovič, ktorý okrem 
funkcie miestneho poslanca vykonával aj 
funkciu mestského poslanca. Beata Janato-
vá predsedala dvom komisiám, preto sme jej 
v  porovnaní s  ostatnými poslancami poskytli 
dvojnásobný priestor na  vyjadrenie. Rozsah 
jednotlivých príspevkov kopíruje aj rozsah 
zaslaných podkladov, ktoré spracovala Jana 
Martanovičová. 
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Pred štyrmi rokmi ste prišli do úradu s od-
hodlaním naplniť svoje sľuby. Okrem pro-
cesov, ktoré ste doťahovali z  minulosti, tu 
bola aj vlastná ambícia, ako zlepšiť život 
v Devínskej. Definujte v tejto súvislosti svoj 
najväčší tromf. 
Pred štyrmi rokmi som ten tromf videl v skú-
senostiach získaných za jedenásť rokov pôso-
benia v  samospráve. Poznal som prostredie 
a v ňom prebiehajúce procesy, práve toto som 
zúročil počas uplynulých štyroch rokov. 

Ale sny  a realita sa v živote starostu mest-
skej časti zvyknú počas volebného obdobia 

dostať do  dramatických kolízií, pretože 
vždy čosi zahapruje. Na ktorú z týchto kolí-
zií by ste najradšej zabudli?
Možno je to už pre ľudí otrepané, ale naj-
väčšia kolízia bola z môjho pohľadu krízová 
situácia, ktorá na  Slovensku vznikla v  roku 
2020 a ťahá sa dodnes. Hovorím o nestabili-
te v rámci opatrení v legislatíve, ktorá narúša 
bežný chod samosprávy. Ak totiž nemôže sa-
mospráva fungovať podľa jasných pravidiel, 
zo starostu sa stáva krízový manažér. Vyto-
pí vám materskú školu? Potrebujete urgent-
ne riešiť kapacity základných škôl? Zaútočia 
vám na  mestskú časť akékoľvek nečakané 

živly? Všetko sa môže stať. Technicky tieto 
udalosti vieme zvládnuť, ale upratať ich le-
gislatívne, spoľahnúť sa na pomoc z vyšších 
úradných poschodí štátu, to už je problém. 
Sme síce základnou jednotkou štátu, ale ako-
by sa tento fakt vôbec nebral do úvahy.

Uveďte konkrétny príklad...
Predstavte si, že ste na  dôležitej tlačovke, 
kde sa máte dozvedieť nový úradný predpis 
alebo dôležitú vyhlášku. Dozviete sa jedno, 
potom čakáte vyhlášku a  samotný predpis, 
kde sú úplne iné veci a detaily, a následne to 
máte aplikovať v praxi, lebo vraj už včera bolo 
neskoro. Doma sa vás potom všetci pýtajú: 
„Tak  ako, starosta? Vy všetko viete najlepšie, 
čo máme robiť?“ A  teraz im vysvetľujte, ako 
treba rozbehnúť procesy, keď si samotné na-
riadenia protirečia...

Ako vo všeobecnosti funguje mechanizmus 
starostovskej stratégie? Stanovíte si ciele, 

e hrdý na zmenenú terasu na Ulici Milana Marečka, oceňuje, že 
Devínska počas korony nezaspala a vhodným financovaním pro-
jektov udržala zdravý rozpočtový balík, z ktorého by sme v zime 
tu pod Kobylou dokázali odvrátiť krízový stav s energiami. Tie 
štyri roky v strese by dnes nemenil. Človek, ktorý odmieta, že mu 

politika nasadila hrošiu kožu. Starosta Dárius Krajčír.

J

ROZHOVOR

ˇ
Kto by tu chcel 
hrošiu kozu?
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čas na  ich dosiahnutie a  postaráte sa o  fi-
nančné zdroje. Na čo sme ešte zabudli?
Hovoríte o  ideálnom stave, ktorý bol začiat-
kom volebného obdobia, a  dnes sa k  nemu 
vraciame. Finančný rozpočet mestskej časti – 
to je základ: dokáže vykryť prioritné projek-
ty, ako aj plán hospodárskeho a  sociálneho 
rozvoja. Považujem za úspech, že sme doká-
zali z vlastných zdrojov zabezpečovať všetky 
služby v  Devínskej. Iste, sú aj projekty, kto-
rých realizácia presahuje celé volebné obdo-
bie, dôležité však je, že sme ich rozpracovali.

Hovorme o  politickom krytí. Pred štyr-
mi rokmi ste kandidovali s  podporou SaS 
a Sme rodina, ale potom ste sa stali nezávis-
lým. Prečo? 
Koalícia, ktorá ma podporila vo voľbách pred 
štyrmi rokmi, bola podporou, ktorú som 
očakával aj neskôr – v  procesoch s  väzbou 
na celoštátnu legislatívu. Či už išlo o kontakt 
s  ministerstvami, alebo v  súvislosti s  čerpa-
ním prostriedkov z  rôznych dotácií a  fon-
dov... Z malej časti sa to podarilo. Ale potom, 
a to nielen ja, ale aj viacerí kolegovia staros-
tovia sme v tom zostali sami. Preto som po-
kračoval bez väzby na nejakú politickú stra-
nu. Sklamaním pre mňa bolo, že samosprávy 
v SR sa ocitli na okraji politického záujmu.
 
Dnes ste už členom Strany obcí a  miest – 
SOM Slovensko. Čo si od toho sľubujete?
Strana je prioritne zameraná na obce, mestá 
a na manažérov so skúsenosťami, ktorí majú 
čo povedať do života obyvateľov. Veď dodnes 
nemáme v  rámci Národnej rady Slovenskej 
republiky ani v  štátnych inštitúciách jasne 
definované miesto ani spoluprácu so štátom. 
V  tomto zmysle funguje iba financovanie, 
kde sú pravidlá, ako mestá dostávajú zo štátu 
prostriedky do svojho rozpočtu, lenže aj tam 
sú veľké rezervy. Už desaťročia sa hovorí o re-
forme samosprávy, verejnej správy aj štátnej 
správy, kde by sa nemalo zabúdať na obce. Je 
to vidieť pri probléme s odídencami. Všetky 
vykonávacie predpisy sa viažu na  obec ale-
bo na mesto. Čiže v  rámci iniciatívy staros-
tov a  primátorov sme nevideli alternatívu, 
ako pozitívne ovplyvniť vývoj tejto situácie. 
A  platí to aj pri energiách: stále sa musíme 
doprosovať, pýtať a čakať.

Najskôr pandémia, po nej vojna na Ukraji-
ne... akoby toho nebolo dosť, Slovensko sa 
možno rúti do  predčasných volieb. A  vaša 
nová politická strana by pritom na   hlbšie 
etablovanie potrebovala ešte dva roky 
do normálnych parlamentných volieb, nie?
Bol by to ideálny stav, ale dvojročný časový 
horizont na  prípravu je nereálny. Musíme 
sa rýchlejšie zmobilizovať. Našťastie, strana je 
novým subjektom s podporou viac ako 17-ti-
síc obyvateľov. Vôbec sa preto neobávam, že 

ak by aj boli predčasné voľby, vedeli by sme 
do toho vlaku naskočiť. Momentálne sú však 
prioritou komunálky, veď z miest, obcí a re-
giónov prichádzame, to o ne nám ide predo-
všetkým. Ponúkli sme strechu kandidátom 
na  posty poslancov, primátorov, starostov, 
máme ich viac ako tristo v rámci celého Slo-
venska. Po komunálnych voľbách dokážeme 
vybudovať regionálne štruktúry, ktoré budú 
vedieť kreovať ďalší postup v  prípade pred-
časných parlamentných volieb.
 
Ak vstúpite do veľkej politiky, ľudia sa budú 
pýtať, či obsiahnete aj svoj región...
V mojom prípade je na prvom mieste Devín-
ska Nová Ves. Aj obyvateľom vysvetľujem, že 
mojím cieľom nie je teraz Devínsku nechať 
bokom a riešiť celý štát, ale práve skúsenosti 
z nej preniesť do tých procesov tak, aby sme 
tu mohli fungovať, aby naša mestská časť 
bola na prvom mieste a v dobrých rukách.

Dva roky covidu akoby v  napredovaní za-
tiahli nečakane ručnú brzdu. Mnoho sta-
rostov bude logicky tento fakt používať 
na  zdôraznenie nesplnenia všetkých pred-
volebných sľubov. Budete výnimkou? 
Snažím sa byť výnimkou a  myslím si, že aj 
tie projekty, ktoré práve dokončujeme, po-
tvrdzujú, že sme počas covidu brzdu neza-
tiahli úplne, teda nezostali sme stáť. Povedať, 
že dva a pol roka som nemohol robiť, lebo tu 
bola pandémia, takéto niečo určite nepouži-
jem. Reálne výsledky sú predsa viditeľné. Ot-
várame nové priestory, odovzdávame stavby, 
končíme s rekonštrukciami, dávame do uží-
vania verejné priestranstvá... Ani moji kole-
govia z miestneho úradu nezostali na „home 
officoch“ alebo na  „očerkách“. Covid posu-
nul dokončenie niektorých projektov, ale nás 
nezastavil, iba pribrzdil. 

Prečo vyhlasujete, že je dôležité, aby sa ob-
čania svojou účasťou v  anketách podieľali 
na  finálnej podobe realizovaných projek-
tov? Vodná nádrž, terasa na  Ulici M. Ma-
rečka, budúce námestie... Ako chcete vy-
počuť každý jeden hlas a ako chcete všetky 
zjednotiť? 
Ankety sú výborným nástrojom demokratic-
kého hlasovania obyvateľov o priestore, ktorý 
využívajú. Preto v  nich  chceme pokračovať. 
Ak by sme tieto záležitosti odovzdali do rúk 
iba samospráve, bez vypočutia názorov oby-
vateľov, nemali by k  danému priestoru ten 
správny vzťah. Lebo o  tom je samospráva, 
že si sami povieme, čo chceme, a nie, že sa to 
samé urobí. 

Čo vám ľudia najviac vytýkajú, keď sú na-
hnevaní? 
Väčšinou sa zaoberajú osobným pohľadom. 
Dostávali sme podnety, ktoré boli riešené s is-
tým zveličením ešte za Rakúska-Uhorska, ale 
niekde to v tých ľuďoch zostalo, a keď sa nik-
to o ich veci nezaujímal, schytali sme to my. 
Tridsať- štyridsaťročné problémy v  mestskej 
časti, o  ktoré celú večnosť nikto nezavadil, 
lebo vždy príde niekto, kto má inú predsta-
vu o  fungovaní Devínskej. Príde so  svojimi 
predstavami, ktoré sa snaží vtesnať do  šty-
roch rokov a ovplyvniť život obyvateľov pod-
ľa seba. My sme sa to snažili od začiatku robiť 
inak. S ľuďmi a pre ľudí.

Ak vás ľudia zaťažujú susedskými spormi, 
očakávajú možno právnu radu, nie? 
Často je to o vysvetľovaní postupov, ako sa dá 
problém riešiť, na akú inštitúciu sa majú ob-
rátiť. Ako jedna z mála samospráv sme pro-

aktívni, nepovieme občanovi: podajte trestné 
oznámenie, ale sami iniciatívne pošleme kó-
piu aj na policajný zbor, že evidujeme takýto 
problém, ku  ktorému máme podklady a  tie 
môžu byť využité v ďalšom konaní. 

Ocitli ste sa počas tohto volebného obdobia 
v situácii, keď ste si povedali, že dosť! Fakt 
už dosť, už nechcem kandidovať? 
Viackrát. Aj moji kolegovia, je to normálne. 
Nie sme roboti, každý z nás má svoju hranicu 
možností, schopností a energie. Ale viete čo 
nás vždy nakoplo? Myšlienka zjednotenia ko-
munity, túžba, aby Devínska bola ako jeden 
organizmus, v  ktorom sa rešpektujú a  majú 
v úcte rôzne názory. Žijeme tu predsa spolu, 
sme Devínskonovovešťania, tak sa dokážme 
navzájom akceptovať!

Zdeformovali štyri roky v komunálnej poli-
tike vaše hodnoty? 
Hodnoty nie, tie zostávajú. Stále platí moje 
motto: srdcom pre Devínsku. To mám 
v  krvi.  Faktom  ale  je,  že  rôzne  veci  vidím 
dnes odlišne, tie štyri roky ma zocelili, ale 
nechcem  mať  hrošiu  kožu.  Zostarol  som 
o niekoľko rokov.

V roku 2018 ste vytvorili dlhý zoznam vo-
lebných sľubov. Keby ste ho písali s dnešnou 
skúsenosťou, vyzeral by rovnako? 
Priority by zostali. A pribudlo by k nim veľa 
ďalších vecí, na ktoré dozrel čas. Kládli by 
sme dôraz na zlepšenie životného prostredia 
a využitie alternatívnych zdrojov energie.

Juraj Mravec, Jana Martanovičová

ROZHOVOR

Covid nás nezastavil

99/2022
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Leto vrcholí. Horúce augus-
tové dni sa pretekajú, ktorý 
bude teplejší. Kačice na ryb-
níku hľadajú tieň. 
Nájdu ho pod starou vŕbou, 
ktorej dlhé zelené vlasy pa-
dajú až na  hladinu. Voda je 
unavená, nehýbe sa.
Čerí ju len vodostrek neďa-
leko móla, o  ktoré sú opreté 
vodné bicykle. 

Uznesenia Miestneho  
zastupiteľstva MČ-DNV  

zo zasadnutia  
25. augusta 2022

• Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-De-
vínska Nová Ves (ďalej len „MZ MČ BA-DNV“) schváli-
lo z  dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je 
verejný záujem – zvýšenie bezpečnosti obyvateľov 
mestskej časti a ochrany ich majetku –, výpožičku ne-
bytového priestoru s  výmerou 65,00 m² na  prízemí 
budovy kina Devín na Opletalovej 4, druh pozemku: 
zastavaná plocha a nádvorie, na dobu neurčitú od 1. 
9. 2022 pre hlavné mesto SR Bratislavu na  zriadenie 
pracoviska mestskej polície zabezpečujúceho ve-
rejný poriadok, ochranu obyvateľstva podľa zákona 
č. 564/1991 Zb. o  obecnej polícii v  znení neskorších 
predpisov. Požičiavateľ je  správcom budovy a  po-
zemku vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 
na ktorom je postavená budova s predmetným neby-
tovým priestorom. 
•  MZ MČ BA-DNV schválilo nájom 17 pozemkov 
(druh pozemkov: ostatná plocha a zastavaná plocha 
a  nádvorie) z  dôvodu hodného osobitného zreteľa 
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o  majetku obcí v  znení neskorších predpisov v  pro-
spech spoločnosti Rakyta Land Development, a. s., 
na  dobu určitú do  31. 12. 2026 za  sumu 0,10 €/m²/
rok, na výstavbu stavebných objektov, o. i. miestnych 
komunikácií, chodníkov, verejného osvetlenia a  inži-
nierskych sietí v zmysle projektovej dokumentácie pre 
územné rozhodnutie k stavbe s názvom Obytný súbor 
Rakyta. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je vý-
stavba dopravného a technického vybavenia nového 
rozvojového územia MČ BA-DNV v podobe realizácie 
miestnych ciest a inžinierskych sietí na uvedených po-
zemkoch na  náklady spoločnosti Rakyta Land Deve-
lopment, a. s., a následný bezodplatný prevod stavby 
miestnej cesty vrátane verejného osvetlenia do vlast-
níctva hlavného mesta SR Bratislavy z dôvodu jej za-
radenia do  siete miestnych ciest podľa § 4b zákona 
č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný 
zákon) v znení neskorších predpisov. 
• MZ MČ BA-DNV schválilo uzatvorenie zmluvy 
o  uzavretí budúcej nájomnej zmluvy medzi MČ BA-
DNV ako budúcim prenajímateľom a  spoločnosťou 
Rakyta Land Development, a. s., ako budúcim nájom-
com, predmetom ktorej je záväzok zmluvných strán 
uzatvoriť za dohodnutých podmienok nájomnú zmlu-
vu na nájom 17 pozemkov (druh pozemkov: ostatná 
plocha a  zastavaná plocha a  nádvorie) vo výlučnom 
vlastníctve MČ BA-DNV z dôvodu umožnenia budúce-
mu nájomcovi vybudovať na nich v uvedenom rozsa-
hu stavbu, o. i. miestnych ciest, chodníkov, verejného 
osvetlenia a  inžinierskych sietí, a z dôvodu usporiada-
nia vlastníckych a iných práv k tejto stavbe a pozem-
kom, na ktorých je stavba postavená. Súčasťou zmlu-
vy je súhlas vlastníka pozemku s umiestnením stavby 
podľa § 3 ods. 1 písm. e) vyhlášky Ministerstva život-
ného prostredia SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykoná-
vajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v znení 
neskorších predpisov, a  súhlas vlastníka pozemku 
s výrubom drevín podľa § 22 ods. 8 písm. c) vyhlášky 
Ministerstva životného prostredia SR č. 170/2021 Z. z., 
ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane 
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na úče-
ly jej použitia v príslušných konaniach.
Hlasovanie: prítomní: 9, za: 8, proti: 1, zdržali sa: 0 
Krátené, v plnom znení sú uznesenia zo zasadnutí miest-
neho zastupiteľstva zverejnené na webovom sídle mest-
skej časti www.devinskanovaves.sk.

Veril, že to príde
ČO JE NOVÉ V DEVÍNSKEJ

„Tam bude premostenie,“ 
ukazuje architekt Daniel 
Šubín na miesto, odkiaľ 
sa raz bude možné dostať 
cez potok Mláka až ku galérii 
Šrot park. 
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Stále spolu
Devínska Nová Ves a chorvátska obec Sveti Ilija oslávili štvrťstoročie vzá-
jomnej spolupráce. Partneri majú radosť z  toho, že ich spája priateľstvo 
založené na hodnotách, akými sú kultúra a  láska k vlasti predkov. „Počas 
uplynulých 25 rokov sme sa o sebe veľa dozvedeli, naučili sme sa vzájomne 
akceptovať odlišnosti a zachovať si rešpekt, čo je cítiť pri každom stretnutí. 
Teší nás prehlbovanie spolupráce, je za ním veľa úsilia. Ďakujeme, že vytr-
valo zachovávate chorvátsku kultúru a tradície a neúnavne ich odovzdáva-
te mladším generáciám,“ povedal na slávnostnom zasadnutí zastupiteľstva 
obce Sveti Ilija jej starosta Marin Bosilj. „Dlhoročná spolupráca medzi rôz-
nymi miestnymi organizáciami, spolkami, folklórnymi súbormi a dobrovoľ-
nými hasičmi v Devínskej Novej Vsi a v obci Sveti Ilija je veľmi živá a my 
v Devínskej veríme, že ekonomické, kultúrne a spoločenské vzťahy sa budú 
naďalej úspešne rozvíjať a upevňovať,“ zdôraznila pri príležitosti osláv Dňa 
obce Sveti Ilija vedúca delegácie Devínskej Novej Vsi, zástupkyňa starostu 
Beáta Janatová

- jm -

V tričkách SOM Slovensko
Na slovenskú politickú scénu vstúpil v prvej polovici augusta nový subjekt. Mi-
nisterstvo vnútra zaregistrovalo Stranu obcí a miest – SOM Slovensko. Jedným 
z jej zakladateľov je aj starosta našej mestskej časti Dárius Krajčír, ktorý tvrdí, 
že strana nevznikla s cieľom byť proti niekomu, ale ako reakcia na aktuálnu 
situáciu. „Samospráva by mala fungovať ako také pracovisko prvého kontak-
tu, vysvetľovať a uvádzať do praxe veci, o ktorých rozhodne vláda.“ Starostovia 
a primátori preto podľa Dáriusa Krajčíra očakávali, že vláda bude veci nielen 
regulovať, ale dávať aj pocit istoty a stability. „Pýtali sme sa, čo môžeme oča-
kávať, čo bude ďalej, lebo situácia nie je ľahká a ani ľahká nebude. Keď odpo-
vede neprichádzali, povedali sme si, nehľadajme úplné riešenia ani protiváhu, 
ale pomáhajme si navzájom, buďme alternatívou,“ objasňuje pozadie vzniku 
novej politickej strany. Strana obcí a miest chce priviesť do veľkej politiky skú-
sených odborníkov, ktorým záleží na rozvoji regiónov. Dárius Krajčír sa v tejto 
súvislosti zmieňuje aj o  zúfalstve starostov a primátorov, ktorí nemajú často 
s kým spolupracovať, lebo komunikácia s ministerstvami a štátnymi úradník-
mi viazne a zo slova starosta sa na základe vyhlásení niektorých politikov stáva 
urážka. „Zmeniť niečo za týchto okolností je priam nemožné,“ zdôrazňuje. „Tak 
sme si s kolegami povedali, že sa v rámci svojich možností spojíme za dosiah-
nutie pozitívnej zmeny na miestnej úrovni.“ Starostu mestskej časti Devínska 
Nová Ves Dáriusa Krajčíra zvolili delegáti ustanovujúceho kongresu za člena 
predsedníctva Strany obcí a miest – SOM Slovensko. Jej predsedom je staros-
ta Záhorskej Bystrice Jozef Krúpa. Prvou previerkou životaschopnosti novej 
strany budú 29. októbra 2022 spojené voľby do orgánov miest a obcí a orgánov 
samosprávnych krajov.

- zš - 

Pod mostom
Bratislavský samosprávny kraj (BSK) vybuduje pod Cyklomostom slobody re-
kreačno-turistický areál s historickým odkazom na železnú oponu. „Pripravu-
jeme projektové zámery pre budúce programovacie obdobie a jedným z nich je 
revitalizácia priestorov pod cyklomostom,“ vysvetľuje vedúci Inštitútu regionál-
nej politiky Bratislavského samosprávneho kraja Matúš Krnčok. Vo vynove-
nom priestore bude umiestnená verná replika signálnej steny spolu so strážnou 
vežou, ktoré boli kedysi súčasťou hranice. BSK obnoví aj existujúci pamätník 
železnej opony, vojenský bunker, vybuduje sedenie a priestor na realizáciu kul-
túrnych podujatí. Nebudú chýbať ani prístrešky pre bicykle či informačné ta-
bule. „Každá revitalizácia je pre Devínsku Novú Ves plusom predovšetkým pre 
jej obyvateľov a, samozrejme, aj pre jej návštevníkov. Už dnes, keď niekto príde 
do Devínskej, oceňuje, aká je rôznorodá, zelená, krásna svojou prírodou, kvet-
mi a atrakciami, ktoré tu máme,“ zdôrazňuje dôležitosť projektov zameraných 
na rozvoj Devínskej Novej Vsi zástupkyňa starostu  Beata Janatová. 

- jm -

Ticho blížiaceho sa popoludnia pretne odrazu smiech dvoch 
malých detí. Sára a Samko bežia k rybníku z hlavnej cesty 
od mosta nad potokom Mláka. Pri nohách sa im motá biely 
pes. „Aha, to sú moje deti a manželka. Bude to vyzerať, že 
som sem nahnal celú rodinu,“ komentuje túto náhodu Daniel 
Šubín, víťaz architektonickej súťaže na  revitalizáciu okolia 
vodnej nádrže v  Devínskej Novej Vsi. Deti rýchlo obehnú 
rybník a o chvíľu už sadajú na vodné bicykle. Máme 30 mi-
nút nato, aby nás Daniel zasvätil do ďalších zmien, ktoré sa 
udejú pri rybníku. Hovorí, že čoskoro sa bude meniť povrch 
chodníka okolo nádrže. Veľké „šutre“, nepríjemné aj pre bež-
cov, nahradí materiál jemnej štruktúry. Cestičku olemujú 
subtílne obrubníky. Potom sa začne s  osádzaním lavičiek, 
medzi ktorými budú asi 20-metrové rozostupy. Pôjde o štyri 
typy lavičiek dlhých asi tri metre – s operadlom aj bez neho, 
so  stojanmi na  bicykle, stolíkmi na  jedlo, rôzne variova-
ných. Pribudnú koše s možnosťou separovania odpadu a aj 
koše pre psičkárov. Nové verejné osvetlenie sa postará o to, 
aby bolo pri rybníku pekne a bezpečne aj večer. „To, čo sa 
tu deje, je pre mňa taký veľký „remake“. Pred vyše desiatimi 
rokmi som dal dokopy partiu architektov a venovali sme sa 
nefunkčným lokalitám v Devínskej, ktoré majú obrovský po-
tenciál. Takou je aj rybník. Poznám túto lokalitu odmalička, 
bývam neďaleko. Každé ročné obdobie ponúka množstvo fa-
rieb, nádherne tu zapadá slnko,“ hovorí do rybníka zamilo-
vaný Daniel, ktorý sa teší, že prostredie sa podarí skultúrniť. 
V ďalšej etape príde na rad parkovanie, sociálne zariadenia 
a  premostenie potoka Mláka. „Bolo by dokonalé, keby sme 
sa postupne prepracovali aj k mólam na hladine. Žijem touto 
predstavou,“ sníva s otvorenými očami Daniel. Vodný bicy-
kel so Sárkou a Samkom sa už blíži. „Videli sme malinké ka-
čičky. Kŕmila ich mama kačka,“ delia sa deti o svoje zážitky 
skôr, ako vystúpia. Muž, ktorý požičiava vodné bicykle, ich 
doplní: „Ľudom sa to páči, pochvaľujú si túto atrakciu v De-
vínskej. Prídu a radi sa povozia.“ 

Jana Martanovičová
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Prechádzala sa s dcérkou a so psom 
pri brehoch Moravy, hľadali tieň 
v  riedkych lužných lesoch a  pod-
chvíľou sledovali, ako rieka, bránia-

ca sa suchým a horúcim týždňom leta, ustu-
puje z kedysi plných okrajov kamsi do seba. 
Došlo jej, že ak by horúčavy a sucho pokračo-
vali, z Moravy by sa stal možno potok... V sá-
lajúcom slnku si natiahnu s  dcérkou šľapky 
a vkročia do rieky. Osviežuje. Vtedy si všim-
ne, že z nánosov blata, tam, kde kedysi bola 
voda, trčí čosi nezvyčajné. Taký kameň dosiaľ 

nevidela. Bol pravidelne ryhovaný, tmavý, 
so zaujímavým tvarom. Alebo je to munícia 
z  druhej svetovej vojny? Lenže pud sebazá-
chovy je slabší ako zvedavosť a ona tri minúty 
doluje neznámy predmet z podložia dna. 

Uf, má takmer šesť kilogramov, je vyše 
tridsať centimetrov dlhý, desať centimetrov 
široký... Bože, je to možné? Veď čosi podob-
né videla pri opakovaných návštevách vo vit-
rínach prírodovedného múzea! Bola si istá: 
v tom oslnivom okamihu pochopila, že našla 
poklad – dotkla sa stotisícročnej minulosti. 

„Je to trojka vpravo dole,“ oznámila jej 
 paleontologička Anna Ďurišová, „našli ste 
zub mamuta srstnatého – Mammuthus primi-
genius.“

Bum. Potvrdené! Údiv a ohromenie. 
Broňa ma odrazu šancu nastúpiť do  stro-

ja času a  fárať do  hĺbok vekov. Šialený vý-
let. Ocitne sa v  inom svete, v  dobe ľadovej 
na  hrane prvých rozbreskov civilizácie... 
Po  zasnežených planinách putujú v  mrazi-
vých fujaviciach stáda mamutov. Srstnaté 
hory mäsa majú pred sebou poslednú fázu 
slobodnej existencie. Už čoskoro sa planéta 
oteplí a postupujúce kmene humanoidov ich 
vyhubia. Posledné stádo nájde azyl na sever-
ných výbežkoch východnej Sibíri, ale aj tam 
si ich homo sapiens nájde a ukončí ich evo-
lučnú cestu. 

Objaviteľka vzácnej fosílie najskôr nevie, 
čo s nálezom. Takú vzácnosť si predsa nemô-
že nechať doma a  odložiť za  sklo sekretára! 
Zatelefonuje starostovi, ten sa telefonicky 
spojí so  Slovenským národným  múzeom 
a...  dobré náhody pokračujú. Verili by ste 
tomu? Odborníčka na mamutov býva v De-
vínskej Novej Vsi!

Paleontologička sa ešte s Broňou nikdy ne-
stretla, teraz ich spojil zub. 

Trojka vpravo dole. 
„Zub je veľmi dobre zachovaný, ak by pre-

konal dlhší transport v štrkopieskových nápla-
voch rieky, mal by pravdepodobne poškodenú 
sklovinu lamiel,“ vraví Anna Ďurišová, špe-
cializujúca sa na  biostratigrafiu pleistocén-
nych veľkých cicavcov Západných Karpát. 
O  mieste nálezu si myslí, že je sekundárne, 
zub do  Devínskej doputoval v  náplavách 
v  priebehu tisícročí, od  vzniku štvrtohôr. 
„Mamuty sa vyskytovali v  údoliach väčších 
riek, a teda aj pri Morave, kde bolo vlhkejšie 
a  navôkol rástli riedke zmiešané lesy. Zdr-
žiavali sa tam najmä v  zimných mesiacoch.“ 
Pripomína, že  za  výbornú kvalitu nájdenej 
fosílie vďačíme vhodným podmienkam: zub 
vo vodnom prostredí najskôr zakryl jemný 
sediment a nasledoval jeho postupný zložitý 
proces premeny na  skamenelinu. „Mamut, 
z ktorého zub pochádza, mal približne 50 až 
55 rokov,“ povie jeho objaviteľke. „Zakonzer-
vovali sme ho, pri vysušovaní by totiž mohol 
popraskať a rozpadnúť sa.“ 

Bolo šťastím, že sa tieto dve ženy stretli. Že 
ich spojil zub. A obe sú hrdé, že raz, možno už 
čoskoro, si ho budú môcť pozrieť návštevníci 
v  Prírodovednom múzeu Slovenského ná-
rod né ho múzea v  Bratislave. Ale najväčším 
tromfom je, že nález pochádza z Devínskej!

Juraj Mravec

Trojka vpravo dole!
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DVE Z NÁS

Stretli ste už na potulkách Devínskou mamuta? Nie? A predsa 
žije medzi nami človek, ktorý to zažil. Bronislava Kraváriková 
mamuta objavila, dotkla sa ho a potom stratila dych...

12 9/2022



Ja sa do politiky nemontujem, to ona sa 
montuje do mňa. Je všade, nedá sa jej vô-
bec vyhnúť, či chcete, alebo nie, musíte 
s ňou žiť. Vraví sa, že je špinavá, ale nie 
je to tak. Je to normálne remeslo, akým 
je murár, inštalatér alebo pekár. Vždy 
ide o konkrétneho človeka, ak je čistý, aj 
jeho robota bude čistá. A  je lauter egal, 
či búchate kladivom o  nákovu, jazdíte 
na  kombajne, alebo šéfujete mestskej 
časti. Môžete namietať: nuž hej, dob-
re to myslíš, Chuck, lenže kombajnis-
ta nestojí pred dilemou, či z  verejného 
rozpočtu podporí dostavbu školy, alebo 
zatočí s protivnými komármi. To je fakt! 
Politika, najmä tá komunálna, ktorá má 
najtesnejší kontakt so životom určitej ko-
munity a  je najviac všetkým na  očiach, 
pracuje s fenoménom neustálej kontroly. 
Všetkým nikdy nevyhoviete: jedným je 
dostavba školy ukradnutá a viac ich trá-
pia nálety komárov, iní razia opačný po-
stoj. Mnohí chcú v Devínskej kúpalisko, 
ďalší snívajú o kine, fantasmagori duma-
jú o lanovke na Kobylu. A všetci do jed-
ného radi frflú. Šéf mestskej časti to nik-
dy nebude mať jednoduché, s tým musí, 
junáčik, rátať. Je preto vítané, ak príde 
s víziou, pre ktorú strhne davy. Chce to 
skrátka nápad, odvážny, ale aj reálne do-
siahnuteľný. Čosi, nad čím ľudia povedia 
– waaau. Chcete počuť ten môj? Hm, za-
ťukáte si na čelo, ale nedbám. V intravi-
láne Devínskej sídli Volks wagen. Mamut 
produkujúci obrovský HDP. A  teraz si 
predstavte, že šikovnými rokovaniami 
na  báze vzájomne výhodnej zmluvy by 
slušná sumička z  automobilky napĺňala 
kasu mestskej časti. Ľudia by nemuseli 
platiť nájomné... 

Blúznim? 
Aj Kennedy blúznil, keď si vymyslel 

cestu na Mesiac? 
Politika je ako labyrint, človek sa v nej 

ľahko stratí, ale niekedy aj tie najblázni-
vejšie sny uskutoční. Chce to len čistého 
človeka s gurážou. Myslite na to!

Váš Chuck

V sobotu 29. októbra 2022 budú na Slovensku historicky prvé spoje-
né voľby do orgánov samosprávy. Volebné miestnosti budú otvorené 
od 7.00 do 20.00 h
VIAC HLASOVACÍCH LÍSTKOV 
AJ OBÁLOK. NEPOMÝĽTE SA!
Devínska Nová Ves bude jedným voleb-
ným obvodom so  14 okrskami. Oznáme-
nie o  tom, do  ktorého okrsku treba ísť vo-
liť, dostane každá domácnosť do  poštovej 
schránky. „Teraz sa už nedávajú oznámenia 
na  meno, ale iba oznámenie pre domácnosť. 
Nie je to žiadna novinka, bude to tak ako pri 
minulých voľbách,“ hovorí organizačná pra-
covníčka volieb Ingrid Zaťková z miestneho 
úradu v Devínskej Novej Vsi. Jedinou novin-
kou nadchádzajúcich volieb je, že na  Slo-
vensku sa budú voliť v  jeden deň zá-
stupcovia do  orgánov samosprávy obcí 
a tiež do orgánov samosprávnych krajov, 
čo v  praxi znamená, že hlasovacích lístkov 
aj obálok dostane volič viac ako pri pred-
chádzajúcich komunálnych voľbách. Preto 
pozor na obálky s hlasovacími lístkami, ale aj 
na to, aby ste každú z nich vložili do správnej 
schránky na hlasovanie! 

MODRÁ OBÁLKA – MODRÁ 
SCHRÁNKA
Do modrej obálky bude volič vkladať hla-
sovacie lístky s modrými pruhmi určené 
na voľbu predsedu samosprávneho kraja 
a  poslancov zastupiteľstva samospráv-
neho kraja. Na hlasovacom lístku pre voľby 
predsedu samosprávneho kraja zakrúžkuje 
poradové číslo len jedného kandidáta. Jed-
ného kandidáta budú Devínskonovovešťa-
nia voliť aj do  zastupiteľstva Bratislavského 
samosprávneho kraja – to znamená, že pre 
voľby do  zastupiteľstva samosprávneho 
kraja môžu zakrúžkovať poradové číslo len 
jedného zo zoznamu kandidátov na poslan-
cov uvedených na hlasovacom lístku. Na hla-
sovacom lístku bude aj informácia, ako ho 
správne upraviť. Modrú obálku s upravený-
mi hlasovacími lístkami s  modrými pruhmi 
vloží volič do modrej schránky.

BIELA OBÁLKA – BIELA 
SCHRÁNKA
Do  bielej obálky treba vložiť upravené 
biele hlasovacie lístky určené na  voľ-
bu poslancov miestneho zastupiteľstva 
a starostu mestskej časti, ako aj biele hla-
sovacie lístky so sivým pruhom na ľavom 
okraji, na  ktorých budú mená kandidá-
tov na  poslancov mestského zastupiteľ-
stva a  kandidátov na  primátora hlavné-

ho mesta SR Bratislavy. Na  hlasovacom 
lístku pre voľby starostu mestskej časti, ako 
aj na  hlasovacom lístku pre voľby primáto-
ra mesta môže volič zakrúžkovať poradové 
číslo len jedného z  kandidátov. Pokiaľ ide 
o poslancov, obyvatelia s trvalým pobytom 
v Devínskej Novej Vsi môžu na hlasovacom 
lístku pre voľby poslancov do miestneho za-
stupiteľstva zakrúžkovať najviac 12 kandidá-
tov a na hlasovacom lístku pre voľby poslan-
cov do mestského zastupiteľstva Bratislavy 1 
kandidáta. Počet poslancov v našej mestskej 
časti bol prepočítaný na  počet obyvateľov 
s  trvalým pobytom, ktorých mala Devínska 
Nová Ves ku dňu vyhlásenia spoločných ko-
munálnych volieb 17 701. Z uvedeného vy-
plýva, že v novom volebnom období bude 
mať Devínska Nová Ves v  miestnom zastu-
piteľstvo 12 poslancov a v mestskom zastu-
piteľstve Bratislavy ju bude reprezentovať 1 
poslanec. 

NEZABUDNITE: 
Voľba je platná len vtedy, ak je správ-
ne upravený hlasovací lístok vložený 
do správnej obálky a príslušná obálka je 
vložená do správnej schránky na hlasova-
nie.

Ingrid Zaťková voličom odporúča, aby si 
pred hlasovaním ešte raz pozreli informácie 
zverejnené na www.devinskanovaves.sk v zá-
ložke VOĽBY 2022. Na spôsob hlasovania sa 
Devínskonovovešťania môžu pýtať aj pria-
mo vo volebnej miestnosti členov voleb-
nej komisie. „Všetko dôležité je však uvedené 
na hlasovacom lístku, treba len pozorne čítať,“ 
uzatvára Ingrid Zaťková. Keďže voľby orga-
nizuje už viac ako štvrťstoročie, nemalo by 
ju už nič prekvapiť. „By ste sa čudovali,“ smeje 
sa, „vždy sa niečo nájde. Boli aj takí členovia 
komisie, ktorí vydržali len po  večeru a  potom 
odišli, že už stačilo. Ale rátame so všetkým, v ta-
kých prípadoch nastupuje záloha.“ 

PAMÄTAJTE: 
Nepoužité alebo nesprávne upravené 
hlasovacie lístky treba vložiť do zapečate-
nej schránky určenej na  tento účel, inak 
by ste sa dopustili priestupku, za ktorý je 
pokuta 33 eur.

-jm-

V októbri rozhodneme o ďalšom 
smerovaní Devínskej

VOLBY 2022

Na voľbu starostu Devínskej Novej Vsi boli v lehote stanovenej zákonom odovzdané dve  
kandidátne listiny, na post poslanca bolo doručených 37 kandidátnych listín. Keďže jedného 
z kandidátov politická strana prostredníctvom svojho splnomocnenca vzápätí odvolala, o 12 
poslaneckých miest v miestnom zastupiteľstve sa bude uchádzať 36 kandidátov – 23 mu-
žov a 13 žien. Zoznamy kandidátov zverejníme v októbrovom čísle Devexu.

9/2022
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ČO JE NOVÉ V DEVÍNSKEJ

Pozitívne zviditeľniť Devín-
sku Novú Ves sa počas letných 
mesiacov podarilo pobočke 
Slovenskej pošty Bratislava 49 
so sídlom v našej mestskej časti. 
Vďaka jej vedúcej Lenke Štefeko-
vej a poštovým doručovateľkám 
Michaele Schrötterovej a  Lucii 
Petrovičovej pribudli do  fila-
telistických zbierok známky 
a hárky s príležitostnými pečiat-
kami pripomínajúcimi ďalšie 
významné udalosti a  osobnosti 
s  identifikáciou pošty v  Devín-
skej Novej Vsi. Klub filatelistov 
51-28 Dunaj Bratislava takto 
aktuálne sprítomnil verejnosti 
prvého dekana Fakulty archi-
tektúry Slovenskej technickej 
univerzity prof.  arch. Alfréda 

 Piffla, kto-
rý sa spolu 
s   národným 
umelcom Jankom Alexym 
významne zaslúžil o  záchranu 
a obnovu Bratislavského hradu. 
Druhá príležitostná pečiatka 
tohto leta s  vyobrazením 
poštovej priehradky 49 bola 
venovaná 20. výročiu otvorenia 
pamätníka Chatama Sofera, 
ktorý je v Bratislave vyhľadáva-
ným miestom židovských pút-
nikov z  celého sveta. „Neopísa-
teľný zážitok, bolo nám cťou byť 
súčasťou tejto akcie,“ napísala 
Devexu vedúca pošty Mgr. Len-
ka Štefeková. Aj keď sa zvykne 
hovoriť, že za  všetkým hľadaj 
ženu, tentoraz je iniciátorom 

vydarených letných akcií, kto-
rými sa naša mestská časť zapí-
sala do  histórie Bratislavy, muž 
s  menom patróna zaľúbených, 
Devínskonovovešťan a  vášni-
vý filatelista Jaroslav Valentín. 
Známky zbiera už vyše 65 ro-
kov a  svoje poznatky o  nich 
odovzdáva ďalej – deťom vo 

filatelistickom krúžku 
v  Devínskej Novej Vsi.  
Sám aktívne vyhľadáva 
osobnosti a  udalosti, 
ktoré si zaslúžia zveč-
nenie na  poštových 
známkach a  pečiat-
kach. Tento zaujíma-
vý Devínskonoveš-

ťan má ako organizátor prsty 
aj v najnovšej expozícii v Múzeu 
kultúry Chorvátov na  Sloven-
sku zameranej na  prezentáciu 
fosílií, ktoré sa našli v katastri 
Devínskej Novej Vsi. Magne-
tom vernisáže výstavy 9.  sep-
tembra 2022 bola replika re-
plika vzácnej lebky tuleňa, 
starej 13,5 milióna rokov, ktorú 
v roku 1984 v pukline Bonanza 
na severných svahoch Devínskej 
Kobyly objavil Štefan Meszároš. 
Tento unikátny nález sa vďaka 
iniciatíve pána Valentína, Klubu 
filatelistov 51-28 Dunaj Brati-
slava a  ich spolupráci so  SNM, 
Múzeom Chorvátov na  Sloven-
sku a  Poštovou filatelistickou 

službou dostane do sveta aj pro-
stredníctvom známky, ktorej 
inaugurácia sa uskutočnila pri 
príležitosti otvorenia výstavy. 

- zš- 

Pamiatky ožívajú
Pani Terezka Lenczová s  rodi-
nou sa pravidelne starala o oko-
lie chátrajúceho Kríža s  ukri-
žovaným  na  Mlynskej ulici pri 
rybníku. Na jej podnet dokonca 
miestny úrad v  Devínskej opra-
vil tento pomník, ktorý symbo-
lizuje vieru a vďačnosť tunajších 
kresťanov. Miestny farár Andrej 
Kalamen počas vysvätenia nové-
ho kríža pripomenul: „Vnímam 
rozhodnutie reštaurovať kríž ako 
prejav úcty k  predkom, ktorí ho 
postavili s nádejou na  lepšiu bu-
dúcnosť. Pre neveriacich sú kríže 
symbolom kultúrnosti a súčasťou 
histórie, a  preto je dôležité, aby 
bolo o ne dobre postarané,“ dodal. 
Spokojný bol aj starosta mestskej 
časti Dárius Krajčír: „Som rád, 
že v  rámci zámeru komplexnej 
revitalizácie priestoru okolo vod-
nej nádrže sa pamätalo aj na od-
borné zreštaurovanie kríža.“ 
Devínska Nová Ves má v  pláne 
pokračovať v  opravách a  obno-
ve kultúrnych pamiatok, ktoré 
tvoria jej typickú architektúru. 
Na  rade je teraz Pamätník Sv. 
Trojice na  Istrijskej ulici oproti 
klubu dôchodcov, ktorý bol po-
stavený v roku 1910.

Jana Vedejová

Priatel ia,
otvori l i  sme pre Vás prvé
sushi  bistro v Devínskej  Novej  Vsi .

Vychutnajte si  naše špecial ity v pohodlí  domova
alebo nás nájdete na Štefana Králika 3/B.

Teš íme  sa 
na  Vás .

www.  KAZOKU  .sk
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Za všetkým hľadaj muža... 

Jaroslav Valentín (v strede) 
so synmi Alfréda Piffla – Lukášom 
(vľavo) a Jánom (vpravo) 

14 9/2022
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STOLNÝ TENIS OHROMIL
Stolnotenisový klub Devínskej No-
vej Vsi má za  sebou úspešnú sezónu 
2021/2022. Jeho hráči získali 3 medai-
ly na  krajských majstrovstvách druž-
stiev, 5 medailí v  kategórií jednot-
livcov, 2 bronzové medaily v  dvojhre 
a  v  zmiešanej štvorhre na  majstrov-
stvách Slovenska a pre klub je cenné aj 
druhé miesto v extralige dorasteniek, 
postup z piatej ligy do štvrtej a tretie 
miesto v najvyššej ligovej krajskej sú-
ťaži (2. liga).

V  ligových súťažiach, kde farby Devínskej 
Novej Vsi obhajovalo šesť družstiev, sa naj-
viac darilo „céčkarom“. Z   11 zápasov pre-
hrali len jeden a  zabezpečili si tak postup 
do štvrtej ligy. Vynikajúcim tretím miestom 
ukončili sezónu 2021/2022 aj naši „áčkari“ 
v  druhej lige. V  extralige dorastencov diev-
čatá z  Devínskej vybojovali striebro. Naj-
úspešnejším mládežníckym jednotlivcom 
uplynulej sezóny je Adam Ódor. Patrí mu ti-
tul majster BA/TT kraja v kategórií mladších 
žiakov, bronzová medaila v kategórií starších 
žiakov a  ziskom prvej individuálnej medai-
ly na  majstrovstvách Slovenska v  kategórii 
mladších žiakov sa stal najúspešnejším mlá-
dežníckym hráčom v doterajšej histórii stol-
notenisového klubu Devínskej Novej Vsi. 
Adam sa významne zaslúžil aj o kompletnú 
medailovú zbierku, ktorú z  majstrovstiev 
kraja priniesli do Devínskej družstvá chlap-
cov. Tituly majstrov BA/TT kraja v kategórií 
družstiev starších žiakov získali spolu s ním 
aj Milan Godál a Samuel Ďuriš. Vicemajstra-
mi v kategórií družstiev mladších žiakov sú 
Adam Ódor, Samuel Ďuriš a  Filip Kučera, 
o  bronzovú medailu v  kategórií družstiev 
najmladších žiakov sa zaslúžili Alex Kliment, 
Šimon Gúth, Filip Kučera a  Andrej Líner. 
Majstrom BA/TT kraja v  kategórii starších 

žiakov sa stal Milan Godál a v kategórií do-
rastencov si bronzové medaily z  krajských 
majstrovstiev odniesli bratia Milan a  Patrik 
Godálovci. Adam Ódor ukončil pôsobenie 
v kategórii mladších žiakov na vynikajúcom 
štvrtom mieste a  v  kategórii starších žiakov 
mu patrí deviata priečka. Svojimi výsledkami 
v sezóne 2021/2022 si zabezpečil účasť v  re-
prezentačnom výbere Slovenska v  kategórii 
mladších žiakov. Do  elitnej osmičky sa po-
darilo prebojovať aj Noemi Némethovej, kto-
rá obsadila ôsmu priečku hneď v dvoch ka-
tegóriách, a to medzi dorastenkami a ženami 
do 21 rokov.

Gabriel Fratrič, STK DNV
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Štvorica najúspešnejších najmladších reprezentan-
tov Devínskej: zľava Filip Kučera, Andrej Líner, Šimon 
Guth a Alex Kliment

Naše úspešné dorastenky: zľava Sára Habarová, 
Noemi Némethová a Veronika Drobová 
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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

14. 9. 2022 (streda) od 18.00 h
OLDIES PARTY
Miesto konania: Futbalový šta-
dión, Vápencová
Podrobnosti na webovej stránke 
mestskej časti Bratislava-Devín-
ska Nová Ves.

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

25. 9. 2022 (nedeľa) o 17.00 h
MEDOVNÍKOVÝ DOMČEK
Detská divadelná scéna, účin-
kuje Stražanovo bábkové 
divadlo
Vstupné: 2 €
Miesto konania: veľká sála Istra 
Centra, Hradištná 43, Devínska 
Nová Ves
Zmena programu vyhradená!

8. 10. 2022
JABLKOVÉ HODOVANIE
Účinkujú: INSAIN, Ľudová hudba 
Paprčkovci, Los Saranchos
Miesto konania: nádvorie miest-
nej knižnice, Istrijská 6, v prípade 
nepriaznivého počasia veľká 
sála Istra Centra, Hradištná 43

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.

9. 9. – 16. 9. 2022
EXPOZÍCIA FOSÍLIÍ 
Z DEVÍNSKEJ KOBYLY
Výstava spojená s vydaním prí-
ležitostnej poštovej známky.

3. 7. – 30. 9. 2022 
JAČKA, PERLA CHORVÁTSKEJ 
KULTÚRY
Výstava bola predĺžená.

STÁLE EXPOZÍCIE 
• Dejiny a kultúra Chorvátov 

na Slovensku
• Chorváti na Slovensku
• 4000 rokov osídlenia Devín-

skej 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 
sobota a nedeľa od 10.00  
do 18.00 h
Pre skupiny ponúkame možnosť 
dohodnúť sa na telefónnom čísle 
0918 628 622 na individuálnom 
termíne návštevy. 

STÁLA EXPOZÍCIA
Colníctvo a finančná správa
Skupinovým návštevám múze-
um prispôsobí otváracie hodiny, 
na podrobnostiach sa možno 
dohodnúť aj telefonicky na čísle 
0918 628 622.

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. 

FARMÁRSKE TRHY 
24. 9. 2022 (sobota)  
od 8.00 do 14.00 h
Miesto konania: Parkovisko OC 
Glavica 

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

FUTBALOVÝ KLUB 
LOKOMOTÍVA 
DEVÍNSKA NOVÁ 
VES 

Program zápasov:
Dospelí (A) 
14. 9. 2022 (streda) o 16.00 h 
LOKOMOTÍVA DEVÍNSKA 
NOVÁ VES – ŠK VRAKUŇA 
BRATISLAVA 
Športový areál Devínska Nová Ves

18. 9. 2022 (nedeľa) o 16.00 h 
FK KARPATY LIMBACH – 
LOKOMOTÍVA DEVÍNSKA 
NOVÁ VES
Karpaty Limbach

24. 9. 2022 (sobota) o 16.00 h 
LOKOMOTÍVA DEVÍNSKA 
NOVÁ VES – ŠK SVÄTÝ JUR
Športový areál Devínska Nová Ves

1. 10. 2022 (sobota) o 15.30 h 
FC SLOVAN MODRA – 
LOKOMOTÍVA DEVÍNSKA 
NOVÁ VES
Štadión FC Slovan Modra

8. 10. 2022 (sobota) o 15.30 h 
LOKOMOTÍVA DEVÍNSKA 
NOVÁ VES – OŠK SLOVENSKÝ 
GROB
Športový areál Devínska Nová Ves

Dospelí (B)
15. 9. 2022 (štvrtok) o 16.30 h 
FUTBALOVÁ KOMUNITA 
KOZMOS – LOKOMOTÍVA 
DEVÍNSKA NOVÁ VES B 
NŠK 1922 Bratislava

17. 9. 2022 (sobota) o 16.00 h 
LOKOMOTÍVA DEVÍNSKA 

NOVÁ VES B – MŠK KRÁĽOVÁ 
PRI SENCI
Športový areál Devínska Nová Ves

25. 9. 2022 (nedeľa) o 16.00 h
OŠK CHORVÁTSKY GROB – 
LOKOMOTÍVA DEVÍNSKA 
NOVÁ VES B
OŠK Chorvátsky Grob

2. 10. 2022 (nedeľa) o 15.30 h 
LOKOMOTÍVA DEVÍNSKA 
NOVÁ VES B – MFK 
ZÁHORSKÁ BYSTRICA
Športový areál Devínska Nová Ves

9. 10. 2022 (nedeľa) o 15.30 h 
TJ MALINOVO – LOKOMOTÍVA 
DEVÍNSKA NOVÁ VES B
Malinovo

DENOVA
ROZMIESTNENIE 
VEĽKOKAPACITNÝCH 
KONTAJNEROV
13. – 16. 9. 2022 o 14.00 h 
križovatka Na Vyhliadke – 
Na Grbe, P. Horova – pri ZŠ, 
Na Hriadkach

20. – 22. 9. 2022 o 14.00 h 
križovatka Záhradná – M. Pišúta, 
križovatka Podhorská – Pod Li-
povým, križovatka I. Bukovčana 
– M.  Marečka

27. – 29. 9. 2022 o 14.00 h 
J. Jonáša 13, Slovinec, križovatka 
Š. Králika – P. Horova

1. 10. 2022 (sobota) od 8.00  
do 12.00 h  
DAJME VECIAM DRUHÚ 
ŠANCU – BAZÁR 

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

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