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ČO JE NOVÉ V DEVÍNSKEJ

Kamene v hlave

PRÍBEH

Do  vreciek si vždy schovával kamene, veď každý malý 
chlapec voľačo zbiera. Najskôr ich ukladal v  detskej 
izbe, potom v obývačke a nakoniec expandoval k rodi-
čom do spálne. Keď sa kamene začali hromadiť pred zr-
kadlom toaletného stolíka jeho mamy, otec povedal 

dosť! Ján Madarás odniesol horniny a minerály bez dlhých rečí do ga-
ráže a pivnice, kde zostali dodnes. Sú depozitárom jeho mladosti, sú 
začiatkom príbehu geológa, ktorý s  kladivkom v  ruke prešiel Tatry, 
Karpaty, Alpy aj Himaláje. 

V bytovke neďaleko Baťovej kolónie vo Svite sa malý chlapec chystá 
do školy. Keď príde do kuchyne, za oknom ho čaká fantastická pano-
ráma. Sadne si za stôl, zahľadí sa a zabudne ísť do školy. Tatry ho majú 
od  malička v  moci. Hrebeňovku Belanských aj Nízkych urobí ešte 
pred desiatymi narodeninami, ako mladý muž skúma doliny, zostúpi 
do neprístupných baní a jaskýň, šplhá sa na štíty a nakoniec vyjde aj 
na ten najvyšší, na Gerlach.

Vysoké Tatry vymení za  Malé Karpaty, keď má osemnásť. Kar-
paty Tatry nenahradia, ale človek musí byť skromnejší, všade sa dá 
niečo pekné nájsť, myslí si. Pred odchodom do hlavného mesta zájde 

do svojho pivničného múzea a hľadá konské zuby – kalcit s veľkými 
kryštálmi a perleťovým leskom. Berie ho do Bratislavy ako spomien-
ku na pád z dvojmetrovej výšky v starom kameňolome. „Veci sa dejú 
tak, ako sa majú diať, ten vzácny minerál ma čakal dole v sutine, kam 
som sa skotúľal, keď som išiel po celkom iný kameň, „komentuje nevy-
hnutnosť životných udalostí chlap so širokým úsmevom.

Stoličku v aule si študent geológie musí zaslúžiť „pomocou národ-
nému hospodárstvu“ – pomáha teda pri výstavbe detskej nemocnice 
na Kramároch a zoznamuje sa s Bratislavou. Vtedy sa prvýkrát ocitne 
na Sandbergu a nemôže vedieť, že v Devínskej Novej Vsi si raz postaví 
svoj dom a zmapuje geologickú stavbu 3 000 km2 územia Slovenska 
vrátane celého masívu Devínskej Kobyly. „Netreba sa v živote za nie-
čím systematicky hnať, tak je to najlepšie. Stačí pracovať a nechať sa 
riadiť náhodami,“ hovorí Ján Madarás, ktorý dvakrát pracoval v Geo-
logickom ústave Dionýza Štúra a dvakrát v Slovenskej akadémii vied. 
Už pätnásť rokov sa venuje manažérskej práci, ostatných päť je riadite-
ľom Ústavu vied o Zemi SAV. Výpravy a čerstvý vzduch mu chýbajú, 
ale užíva si syntézu geologických vedomosti – baví ho spájať poznatky, 
ktoré zozbieral.

Geológ stojí na úpätí Devínskej Kobyly, za chrbtom má Sandberg. 
Pod nohami má milióny rokov starý morský piesok a morskými ži-
vočíchmi navŕtané kamene. Už dávno rozumie reči hornín a každé 
miesto vníma v pluralite časových úsekov. V jeho hlave beží historický 
film o podobách Zeme. Pri vodárni na Sandbergu trčia z piesku dru-
hohorné kamene staré stopäťdesiat miliónov rokov, na ktoré sa ukla-
dali vrstvy usadenín mladotreťohorného mora s  ohromným množ-

Ten muž má kamene v hlave, v očiach mi-
nulosť a v žilách mu prúdi láva. Geológ Ján 
Madarás  sa nezavŕtal do hornín Zeme, to 
oni prenikli do neho. Navždy a fatálne.
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Milí Devínskonovovešťania,

posledný septembrový týždeň sme už 
všetci naplno pocítili príchod jesene. Tak 
ako pre prírodu, aj pre spoločnosť a  ľudí 
platia určité cyklické zákonitosti. S prícho-
dom jesene sa po štyroch rokoch opäť blížia 
voľby do  orgánov samospráv. Opäť v  nich 
budete rozhodovať o  svojich zástupcoch, 
ktorým zveríte do  rúk správu obcí, miest 
či krajov. Preto by som sa veľmi rád po-
ďakoval za  prácu pre Devínsku Novú Ves 
a  jej obyvateľov všetkým poslancom nášho 
miestneho zastupiteľstva. A, samozrejme, aj 
voleným zástupcom Devínskej v mestskom 
zastupiteľstve či v Bratislavskom kraji. 

Štyri, v  niektorých prípadoch až päť 
a  viac rokov je dostatočne dlhé obdobie 
na  to, aby každý volený zástupca ukázal, 
ako a čím prispel k premene Devínskej No-
vej Vsi na lepšie miesto pre život. Som veľmi 
rád, že mnohí z volených zástupcov Devín-
skonovovešťanov za posledné štyri roky po-
chopili, že ak spojíme sily, dokážeme urobiť 
pre našu mestskú časť veľa skvelých vecí. 
Mnohí z tých, ktorí boli fanúšikmi konflik-
tov a  svárov, už zistili, že menej vlastného 
ega, samoľúbosti, a, naopak, viac spoluprá-
ce a chuti pomôcť spoločnému výsledku pro-
spieva najmä ľuďom, ktorí nás volili. 

Mám radosť, že za  uplynulé štyri roky 
som stretával v  Devínskej Novej Vsi stále 
viac a  viac ľudí, ktorí pochopili, že úspe-
chom predchádza spolupráca a z nej v kaž-
dodennom živote profituje každý z nás. Pre-
to by som sa chcel poďakovať aj každému 
z vás, Devínskonovovešťania, či už za ruku 
podanú na spoluprácu, za rozhovor, disku-
siu i  oponentúru, za  rady, nápady, ale aj 
za pomoc pri organizovaní kultúrnych ale-
bo športových podujatí. Veľa som sa od vás 
ako váš starosta za  štyri roky naučil, pre-
dovšetkým počúvať a  hľadať kompromisy, 
lebo náš spoločný domov potrebuje rozvoj 
za každých okolností, v lepších i horších ča-
soch. Od neho závisí kvalita života obyvate-
ľov našej mestskej časti, ktorá je a vždy bude 
mojím cieľom.

S úctou 
Dárius Krajčír, starosta

PRÍBEH

stvom živočíchov. Podľa pieskov, piesčitých 
vápencov a  pieskovcov vie, že je na  mieste, 
kde bolo asi 20 metrov hlboko a pobrežie cel-
kom blízko. Tam ďalej, v Kolónii pri starej te-
helni, kde sú vápnité íly, tam muselo byť vyše 
100 metrov. Teplučká morská voda sa s Ko-
bylou pred zhruba 13 miliónmi rokov rada 
pohrávala – raz z nej urobila ostrov, inokedy 
polostrov, nakoniec ju zaliala celú. „Za všet-
ko môže zemská kôra, ktorá sa neustále hýbe 
– raz hore a raz dole – ako pohyblivé schody 
v nákupných centrách.“ Keď sa zem pred asi 
10 miliónmi rokov poriadne zdvihla, Panón-
ske more sa dalo na ústup.

Horský masív Devínskej Kobyly zostal 
stáť a  čakal na  svoj ďalší osud. Keď sa doň 
čakany na začiatku 18. storočia zahryzli, ka-
meňolomy, pieskovňa aj Štokeravská vápen-
ka začali odkrývať minulosť. Čo vrstva, to 
dôležitý historický odkaz. „Boli publikované 
štúdie s detailne analyzovanými vrstvami zo 
Sandbergu, ktoré v rámci geologickej škály 
presne opisujú situáciu spred 13 miliónov ro-
kov. Volajú sa sandberské vrstvy. Ak sa niečo 
podobné nájde niekde inde vo svete, tak sa to 
riadi presne týmto opisom.“ 

Zahľadí sa na  Pieskovec a  zamyslí sa. Čo 
ak v sebe skrýva ešte niečo unikátne, čo pre 
ochranárske zákazy a obmedzenia napokon 
aj tak rozloží vietor a dážď? „Je to paradox. 
Máme chrániť paleontologickú lokalitu, kto-
rej podoba sa rokmi zmenila na nepoznanie. 
Po zime by mal byť povolený aspoň povrchový 
výskum, inak sa fosílie na  bežnom vzduchu 
rozpadnú, a to bude škoda.“ 

Všetko kamsi odchádza a  potom sa zasa 
vracia. Žijeme v cykloch? Cestujeme v čase? 

Podľa toho, ako to tu počítame, sme ešte 
stále v štvrtohorách, ktoré trvajú zhruba dva 
a pol milióna rokov. V tomto najmladšom ge-
ologickom období sme mali sedem- až osem-
krát veľké doby ľadové, ktoré sa opakujú asi 
po  stotisíc rokoch. „Od  ostatného zaľadne-

nia uplynulo 10-tisíc rokov, tak určite máme 
do  ďalšieho ešte nejakú rezervu,“ upokoju-
je s  úsmevom Ján Madarás. „Aj to more sa 
môže o 10 miliónov rokov vrátiť, keď sa bude 
zemská kôra zdola ohrievať, klesať a zme-
ní sa súčasná morfológia. Môžeme rátať aj 
so zemetraseniami, veď sme na styku Karpát 
a  Álp, dvoch obrovských geologických jedno-
tiek, a ten styk je stále živý.“ 

Prvohory, druhohory, treťohory, štvrtoho-
ry... čo bude po nich? Zničí nás zemetrasenie? 
Zamrzneme? Zaleje nás voda? Pozabíjame sa 
sami? „Hranice medzi veľkými obdobiami 
určuje šoková udalosť, nejaká celoplanetárna 
katastrofa, ktorá sa prejaví na  geologickom 
zázname. Šokovou udalosťou je momentálne 
negatívne pôsobenie človeka. Tento živočíšny 
druh dokázal za krátke obdobie spáliť ohrom-
né množstvo energie, ktorá sa za milióny ro-
kov nazhromaždila v podobe zemného plynu, 
uhlia a ropy v našej Zemi. Procesy, ktoré ke-
dysi trvali tisícky rokov, trvajú dnes len de-
siatky. So  získavaním zdrojov surovín nejde 
ruka v ruke ochrana a striedmosť, čo má ce-
losvetový vplyv na zmenu klímy, na oteplenie, 
na kvalitu samotného života. Človek je druh, 
ktorý prispieva k šokovej zmene. My vedci to 
už vymýšľame. Aj keď to nebude nejaké nové 
obdobie, ktoré sa nazve „pätohory“, ale môže 
to byť obdobie, ktoré sa nazve antropocén – 
obdobie človeka. Antropocén sa začal okolo 
roku 1750, na začiatku priemyselnej revolúcie 
alebo o 200 rokov neskôr, keď sa celosvetovo 
robili skúšky jadrových zbraní.“ V geologickej 
vrstve je to už zapísané.

Ako sa to teda s nami skončí? „Dobrý ko-
niec nie je vylúčený, ak sa spamätáme. V his-
tórii ľudstva boli vždy reštarty, len im pred-
chádzali katastrofy. Radšej budem skeptický 
a rátam s tým, že môže byť aj horšie. Ale v ko-
nečnom dôsledku dúfam, že bude lepšie.“

Jana Martanovičová
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Je libo gulášek?
Z HISTÓRIESRDCOVKY

Prvá do  nosa udrie cibuľka na  horúcej 
bravčovej masti. Farbí sa do  sklovita 
a  rozvoniava na  sto honov. „Musí ska-
ramelizovať, vtedy je to ono,“ povie Jaro 
Bruder, gulášmajster z  tímu JaLuDa, 

a  veľ kou varechou „zapádluje“ v  päťdesiatlitrovom 
antikorovom hrnci. Jarova gastronomická minu-
losť je triumfálna. Rozvoniava nielen kulinárskymi 
úspechmi od Dúbravky po Stupavu, kde na hodoch 
a rôznych grilovačkách zbieral gratulácie a ocenenia, 
ale aj ním samotným, človekom, ktorý kamarátom 
z  tímu povie: „Naše víťazstvo je už v  tom, že sme sa 
spoznali.“ 

Z reproduktora spieva Petr Janda Slzy tvý mámy še-
divý stékají na polštář a Dali Martanovič  dlhým no-
žiskom do rytmu piesne krája hovädzie. V tíme chýba 
Luděk Rusnák. Ukradla ho lastminútová dovolenka 
kamsi do ďaleka, aj preto bude obhajoba ich minulo-
ročného prvenstva katastrofálne ohrozená. Čo už... 
Veď nejde o život.

Na  lúke pod Srdcom v  Devínskej dymia ohne 
a  z  kotlíkov sedemnástich súťažných družstiev stú-
pa omamujúca vôňa. Čo partia, to radosť zo života. 
Chorváti z  Burgenlandu s  nápisom Victory na  trič-
kách hrajú na  strunových a  sláčikových nástrojoch 
clivé piesne, partia Hic, zostavená zo zboristov opery 
SND, pečie v krátkom intermezze krkovičku s cibuľ-
kou, v družstve Maťkov guláš sa v kotlíku zasa kúpu 
kúsky z  jeleňa. Gudroňáci, trojnásobní víťazi tejto 
fiesty gulášového ošiaľu, varia pre všetky hladné krky 
znamenitú fazuľovicu: manželia Ryšánkovci tak pre-
hodili kvalt na najvyšší level. „Načo súťažiť,“ smeje sa 
„šéfino“ Peťo Ryšánek, navlas podobný legende české-
ho filmu Josefovi Abrhámovi, „nech sa potešia z výhry 
iní, my máme radosť, ak si ľudia pošmakujú na fajno-
vej polievočke.“ Podobne zmýšľajú aj Ukrajinky z Ky-
jeva, ktoré neďaleko Gudroňákov núkajú boršč. Ide 
na dračku.

Na lúke to fičí ako v dobrej rodine. Konkurent-ne-
konkurent, všetci rozdávajú úsmevy. Iba poniektorí 
vyťahujú z  trezorov tajné nuansy rôznych vylepšení 
receptúr. Kritérium poroty je však neúprosné: sú-
ťažné porcie musia byť vizuálne, ale najmä chuťovo 
gulášom. Žiadne imitácie, nijaké skratky. Partička 
s názvom Nemoderní muži vyznáva klasiku a tradič-
né postupy, Brickfield mieša v kotlíku bravčové líčka, 
Čunovci stavili na hovädzí močing. 

Cibuľka, zemiaky, bravčové, hovädzie, divina, ná-
dej, láska a viera. To sú jediné gulášové pravdy. Vy-
hlasovanie výsledkov je iba ceremóniou, oveľa dôle-
žitejší je pravidelný prietok radosti v devínskom Srdci 
a poznanie, že máš len to, čo si dal.

Neprítomný Luděk Rusnák, ktorého pred rokmi 
zavialo do  Devínskej odkiaľsi z  Moravy, by určite 
všetkým povedal: „Je libo gulášek?“ Tak zavrite oči a... 
ochutnajte.
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Na tvári má potmehúdsky úsmev, keď zopakuje otázku: „Lieky na sa-
motu? Hohóóó... a  čo je to, prosím, tá samota?“ Odkedy Jarka Vla-
šičová, oslavujúca po  tieto dni 77 rokov, stratila v  dvetisícšiestom 
manžela, žije prakticky sama. V domčeku neďaleko kamennej steny, 
ktorú zo Sandbergu zráža k rieke Morave mohutná Kobyla, býva síce 
s  jedným z troch synov a psom, ale viete, ako to chodí. Mladý cho-
dí do práce, vnúčatá do školy a hravý Merlin sa poteší každému zlo-
dejovi. Napriek tomu Jarka našla svoj svet, v ktorom nepozná clivo-
tu z osamelosti. Knihy, krížovky, svietia jej oči, keď vyberá z police 
perly literárne zaznamenanej histórie, všetko už prečítala a  prahne 
po  nových úlovkoch. Kdeže samota! História Habsburgovcov, rod 
Kennedyovcov, králi Uhorska... okolo nej sa predsa motá toľko osob-
ností, zavše sa s nimi aj porozpráva. Teraz lúska chuťovku od Hali-
ny Pawlowskej Vďaka za každé nové ráno. Tá úctivá noblesa v názve 
tryská aj Jarke z duše, aj ona sa teší z každého nového dňa. Zakaždým, 
keď po brieždení otvorí oči, usmeje sa. Má ešte toľko toho na robote, 
kamže sa ponáhľ ať? Čakajú ju nové knižky, sudoku, vášnivé piplač-
ky s krížovkami a... rodostrom. Zaťuká prstom o stôl v obývačke. Pod 
sklom sa odvíja mapa rodu Vlašičovcov. Od roku 1730 až podnes pre-
teká krv predkov v dátumoch, svadbách a úmrtiach, aby pokračovala 
v rozvetvených konároch budúcich generácií. Ten strom jej dáva silu 
obohatenú o poznanie, že nech sa už dialo čokoľvek, či naokolo zúrili 
epidémie cholery, alebo sa nad Devínskou preháňali vetry vojen, ich 
srdce stále bije!

Ale najviac sa táto rodáčka z Grby v Devínskej aj tak teší na svo-
jich priateľov z klubu dôchodcov. Sú pre ňu čosi ako tá najbezpečnej-
šia droga liečiaca pocity samoty. Trikrát do týždňa, vždy v ponde-
lok, stredu a piatok od druhej do piatej popoludní, kráča na Istrijskú 
do klubu spriadať pavučinky vzájomnej radosti. Koláčiky, štrúdlič-
ky, pagáčiky, ba aj vínko, čo si starkí podonášajú, to majú. „Teším sa 
na Jarku Martanovičovú, Gitku Ebringerovú a Irenku... ježišmária, 
ona má také ťažké meno, prišla k nám z bytoviek a zapadla,“ vraví 
Jarka a v hlase má svetlo, keď blúdi v spomienkach po klubových 
tancovačkách, Anna báloch, fašiangoch či katarínskych zábavách.

„Náš život sa zlepší od devätnásteho októbra,“ zaiskrí jej v očiach, 
„presťahujeme sa do  nového klubu dôchodcov na  opačnom konci 
Istrijskej, kde nám pod patronátom miestneho úradu zrekonštruo-
vali starý klub, prebúrali priečky, vynovili podlahu, namaľovali ste-
ny, kúpili nábytok, juj, tešíme sa.“ Neodolala, s priateľkami bola už 
na prieskume a v údive otvárali ústa: veľké priestory, štýlový inte-
riér, za oknami krásna záhradka. To im bude hej! V zime si pohov-
kajú v teple pri čajíčku a partičke žolíka, v lete posedia v záhradke... 
A  ak niekto vravel, že staroba je mrchavá, Jarka Vlašičová vtedy 
nepočúvala, určite sa tešila z  rozprávania priateliek o  vnukoch 
a z úvah, čo napečie ostatným dôchodcom na vianočné posedenie.

Juraj Mravec

ČO JE NOVÉ V DEVÍNSKEJ
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Prvé spojené voľby do orgánov územnej samosprávy sa uskutočnia v sobotu 29. októbra 
2022. Volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 do 20.00 h.  
Zdravotne znevýhodnení občania Devínskej Novej Vsi môžu zaslaním SMS správy na číslo 0918 807 519 požiadať o prenosnú volebnú 
schránku. Toto telefónne číslo bude k dispozícii aj v deň volieb. Môžete naň zatelefonovať a požiadať o prenosnú volebnú schránku, 
opýtať sa, do ktorého volebného okrsku podľa miesta bydliska patríte, alebo kde sa nachádza vaša volebná miestnosť. Pracovníci 
miestneho úradu budú pripravení zodpovedať všetky vaše otázky súvisiace s voľbami.  
Podrobnosti o voľbách 2022 nájdete na www.devinskanovaves.sk.

Kandidáti na starostu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves
1. Dárius Krajčír, 35 r., starosta, Strana obcí a miest – som Slovensko 
2. Ján Žatko, Ing., 64 r., hlavný štátny radca, Sme rodina, Kresťanskodemokratické hnutie, Za ľudí, Dobrá voľba a umiernení,  

Spolu – občianska demokracia

Kandidáti na poslancov mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves
1.  Miroslav Antal, Mgr., 49 r., náčelník mestskej polície, Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita 
2.  Marek Čechovič, 57 r., manažér, Strana obcí a miest – som Slovensko 
3.  Martin Čorej, Mgr., Bc., 51 r., manažér, Strana obcí a miest – som Slovensko 
4.  Elena Fabová, Ing., 59 r., štátna radkyňa, Sme rodina, Kresťanskodemokratické hnutie, Za ľudí, Dobrá voľba a umiernení,  

Spolu – občianska demokracia 
5.  Lubomír Frolek, Ing., 56 r., vedeckovýskumný pracovník, Sme rodina, Kresťanskodemokratické hnutie, Za ľudí, Dobrá voľba 

a umiernení, Spolu – občianska demokracia 
6.  Viera Haruštiaková, 59 r., upratovačka, Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku 
7.  Lenka Hlaváčová, Mgr., 44 r., projektová manažérka, Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita 
8.  Michal Hojer, Mgr., 36 r., výkonný riaditeľ, Hlas – sociálna demokracia 
9.  Tomáš Horváth, Mgr., 42 r., štátny zamestnanec, nezávislý kandidát 
10.  Miroslav Jablonický, Mgr., 70 r., odborný radca, Strana obcí a miest – som Slovensko 
11.  Oľga Jajcayová, Bc., 62 r., učiteľka v materskej škole, Hlas – sociálna demokracia 
12.  Beata Janatová, Mgr., 52 r., špecialistka požiarnej ochrany, Strana obcí a miest – som Slovensko 
13.  Adrián Jankovič, Ing., 27 r., dopravný plánovač, Sme rodina, Kresťanskodemokratické hnutie, Za ľudí, Dobrá voľba a umiernení,  

Spolu – občianska demokracia 
14.  Ivan Jankovič, Ing., 58 r., stavebný inžinier, Sme rodina, Kresťanskodemokratické hnutie, Za ľudí, Dobrá voľba a umiernení,  

Spolu – občianska demokracia 
15.  Jaroslava Kaňuchová Pátková, Ing., PhD., 48 r., výskumná pracovníčka, Strana obcí a miest – som Slovensko 
16.  Peter Kolega, 40 r., montážny pracovník, Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita 
17.  Michaela Kövári Mrázová, Mgr., 43 r., prednostka, Strana obcí a miest – som Slovensko 
18.  Tomáš Lencz, Ing., 54 r., projektový manažér, Sme rodina, Kresťanskodemokratické hnutie, Za ľudí, Dobrá voľba a umiernení,  

Spolu – občianska demokracia 
19.  Juraj Lizák, Mgr., 34 r., riaditeľ mimovládnej organizácie, Strana obcí a miest – som Slovensko 
20.  Alexandra Madajová, Bc., 45 r., špecialistka rekonciliácie a investigácie, nezávislý kandidát 
21.  Laura Molnárová Pokorná, Bc., Ing., 33 r., ekonómka, Hlas – sociálna demokracia 
22.  Milan Mošať, 35 r., riaditeľ spoločnosti, Hlas – sociálna demokracia 
23.  Katarína Mózsiová, Ing., 38 r., ekonómka, Strana obcí a miest – som Slovensko 
24.  Eva Náprstková, Ing., 59 r., podnikateľka, Národná koalícia / nezávislí kandidáti 
25. Róbert Ondrejkovič, Mgr., 50 r., projektový manažér, Sme rodina, Kresťanskodemokratické hnutie, Za ľudí, Dobrá voľba 

a umiernení, Spolu – občianska demokracia 
26.  Ján Osvald, 49 r., mestská polícia policajt, nezávislý kandidát 
27.  Peter Rajkovič, Ing., 62 r., strojný inžinier, Sme rodina, Kresťanskodemokratické hnutie, Za ľudí, Dobrá voľba a umiernení,  

Spolu – občianska demokracia 
28.  Denis Ružovič, 44 r., IT špecialista, Národná koalícia / nezávislí kandidáti 
29.  Marek Ryšánek, Ing., 36 r., podnikateľ, Strana obcí a miest – som Slovensko 
30.  Adam Síth, 23 r., študent, Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana 
31.  Martina Síthová, Bc., 30 r., administratívna pracovníčka, Hlas – sociálna demokracia 
32.  Rastislav Tešovič, Mgr., 44 r., právnik, Demokrati Slovenska 
33.  Jozef Tittel, Bc., 32 r., ekonóm, Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita 
34.  Veronika Veslárová, Mgr., 34 r., manažérka opatrovateľskej služby v domácnosti, Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda 

a solidarita 
35.  Petra Žáčik Jendruchová, 39 r., tajomníčka školy, Strana obcí a miest – som Slovensko 
36.  Ján Žatko, Ing., 64 r., hlavný štátny radca, Sme rodina, Kresťanskodemokratické hnutie, Za ľudí, Dobrá voľba a umiernení,  

Spolu – občianska demokracia
Vo volebnom obvode sa volí 12 poslancov.

VY ROZHODNETE
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Kandidáti na primátora mesta Bratislava

1.  Miroslav Heredoš, 40 r., podnikateľ, Národná koalícia / nezávislí kandidáti
2.  Martin Jakubec, PhDr., PhD., 38 r., manažér, Kotlebovci - ľudová strana Naše Slovensko
3.  Rudolf Kusý, Mgr., 46 r., starosta, Sme rodina, Kresťanskodemokratické hnutie, Za ľudí, 

Dobrá voľba a umiernení, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - 
Maďari. národnosti. regióny

4.  Milena Minichová, Mgr. art., 40 r., herečka, Strana moderného Slovenska (sms)
5.  Martin Mlýnek, Ing., 41 r., prednosta miestneho úradu, manažér investičnej firmy, Nova, 

Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska, Obyčajní 
ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola

6.  Peter Poláček, Ing., 54 r., štatutárny zástupca spoločnosti, Hnutie občan národ 
spravodlivosť

7.  Andrej Trnovec, RNDr., 59 r., manažér, Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
8.  Matúš Vallo, Ing. arch., 45 r., primátor, Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda 

a solidarita
9.  Miroslav Vetrík, 47 r., manažér, Život - národná strana

Kandidáti na poslancov mesta Bratislava, volebný obvod č. 9
1.  Viera Haruštiaková, 59 r., upratovačka, Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
2.  Dárius Krajčír, 35 r., starosta, Strana obcí a miest – som Slovensko
3.  Martina Síthová, Bc., 30 r., administratívna pracovníčka, Hlas – sociálna demokracia
4.  Veronika Veslárová, Mgr., 34 r., manažérka opatrovateľskej služby v domácnosti, Team 

Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita
5.  Ján Žatko, Ing., 64 r., hlavný štátny radca, Sme rodina, Kresťanskodemokratické hnutie, 

Za ľudí, Dobrá voľba a umiernení, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | 
Aliancia - Maďari. národnosti. regióny

Vo volebnom obvode sa volí 1 poslanec.

Kandidáti na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja
1.  Ivan Bošňák, Ing., 53 r., finančný manažér, Bratislava-Záhorská Bystrica, Demokratická 

strana, ODS - Občianski demokrati Slovenska, Spolu – občianska demokracia, ŠANCA 
2.  Juraj Droba, Mgr., MBA, MA, 51 r., predseda samosprávneho kraja, Bratislava-Staré 

Mesto, Sloboda a Solidarita, Progresívne Slovensko, Team Bratislava 
3.  Milan Lopašovský, PharmDr., 59 r., diplomat, Bratislava-Staré Mesto, STRANA 

MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) 
4.  Ján Mažgút, Mgr., 40 r., hovorca, Bratislava-Petržalka, SMER - sociálna demokracia, 

Slovenská národná strana 
5.  Magdaléna Sulanová, Ing., 70 r., poslankyňa národnej rady, Bratislava-Rača, Kotlebovci 

- Ľudová strana Naše Slovensko 
6.  Andrej Trnovec, RNDr., 59 r., manažér, Bratislava-Staré Mesto, Slovenská ľudová strana 

Andreja Hlinku 
7.  Dušan Velič, prof., Ing., DrSc., 56 r., štátny tajomník pre regióny, Bratislava-Záhorská 

Bystrica, ZA ĽUDÍ, SME RODINA, Kresťanskodemokratické hnutie, Magyar Fórum - 
Maďarské fórum 

8.  Štefan Zima, Mgr. art., 73 r., dôchodca, Vinosady, REPUBLIKA

Kandidáti na poslancov Bratislavského samosprávneho 
kraja, volebný obvod č. 8 
1.  Viera Haruštiaková, 59 r., upratovačka, Bratislava-Devínska Nová Ves, Slovenská ľudová 

strana Andreja Hlinku 
2.  Rastislav Kunst, Mgr., 50 r., riaditeľ školy, Bratislava-Devín, ZA ĽUDÍ, SME RODINA, 

Kresťanskodemokratické hnutie, Magyar Fórum - Maďarské fórum 
3.  Milan Mošať, 35 r., riaditeľ spoločnosti, Bratislava-Devínska Nová Ves, Hlas – sociálna 

demokracia 
4.  Zuzana Šubová, Ing., 53 r., ekonómka, Bratislava-Devín, Demokratická strana,  

ODS - Občianski demokrati Slovenska, ŠANCA, Spolu – občianska demokracia 
5.  Jozef Tittel, Bc., 32 r., ekonóm, Bratislava-Devínska Nová Ves, Sloboda a Solidarita, 

Progresívne Slovensko, Team Bratislava
Vo volebnom obvode sa volí 1 poslanec.

A je to tu! Oblečiem si fiktívny oblek, ho-
dím sa mysteriózne do gala a s úsmevom 
pôjdem fiktívne voliť svojho kandidáta 
na starostu Devínskej. 

Komunálky mám rád, pretože sa by-
tostne týkajú každého občana v určitom 
regióne. Chápem, priatelia, že v atmosfére 
nedávneho hromobitia vo vládnej koalícii 
mnohí mávnete rukou sklamaní zo situá-
cie, ktorá sa možno skončí predčasnými 
voľbami, ale nezúfajte. Vždy to budete vy, 
kto rozhodne, ako sa ďalej posunie štát, 
región či mestská časť. Nezahadzujte túto 
šancu. Využite ju! Pripadá vám môj apel 
ako moralistický? No vidíte a  mne pri-
tom hlavou beží scéna z filmu Prelet nad 
kukučím hniezdom, v ktorej Jack Nichol-
son v  psychiatrickom ústave presviedča 
v  rámci stávky ostatných pacientov, že 
nadvihne 200-kilový mramorový podsta-
vec na vodovod. Ani blázni mu neveria. 
Jasné, že ho nenadvihne, hoci dá do toho 
všetku silu. A všetci sa mu smejú. Lenže 
Jack im povie: „Ale aspoň som sa o to po-
kúsil...“ 

Azda z vašich pokusov rozhodnúť vzí-
du politici, ktorí obstoja v boji s pokuše-
ním nekradnúť, neklamať a zostať férový-
mi. Spomeňte si pritom na dievčinu, ktorá 
v Devínskej nedávno našla mamutí zub. 
Myslím to principiálne: nielen v útrobách 
riečnych nánosov či v pieskoch Sandber-
gu sú ukryté poklady a  tajomstvá našej 
minulosti, aj v každom z nás čakajú, kedy 
ich zo seba vydolujeme. Hovorím o  na-
šich vlastných spomienkach, skúsenos-
tiach a zážitkoch, ktoré v  istej chvíli tiež 
skamenejú do  poznania a  my uvidíme 
svet v  jeho skutočných farbách a kontú-
rach. Pochopíme, ako funguje. A možno 
aj to, čo mu my sami vieme zanechať. Aký 
poklad či tajomstvo. Lebo pocit zbytoč-
nosti je márnivý. Nikomu ho neprajem. 
Preto idem voliť. Z Kalifornie do Devín-
skej. Fiktívne. S vami. Idem sa o to aspoň 
pokúsiť ako Jack Nicholson v tom blázin-
ci. A držať všetkým palce, aby nerezigno-
vali, aby to nevzdali.

Váš Chuck
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Prečo chcete byť prvým mužom v Devínskej Novej Vsi?
Dárius Krajčír: Viete čo mám napísané na  dokumentoch? Srdcom 
pre Devínsku! Pre Devínskonovovešťanov pracujem 15 rokov, z toho 
4 som starostom. Povzbudzuje ma, že mnohé projekty, na ktorých De-
vínskej záležalo, sa podarilo uskutočniť a ďalšie pripraviť. Som pokoj-
ný a obyvatelia môžu byť pokojní tiež, lebo vo všetkom budeme po-
kračovať a všetko vieme dokončiť.  
Ján Žatko: Pretože si myslím, že Devínska Nová Ves je dobré miesto 
na život, ale mohlo by byť ešte lepšie, keby bol na jej čele človek, ktorý 
vie nielen sľúbiť úžasné veci, ale ich aj splní. Stačí sa pozrieť na volebný 
program môjho protikandidáta spred štyroch rokov. Ja s mojimi dlho-
ročnými manažérskymi skúsenosťami na rozdiel od neho svoje sľuby 
splniť dokážem. 

Uveďte vlastnosti, ktoré vás predurčujú byť dobrým lídrom.
Dárius Krajčír: Poznám silu tímu, myslím na Jana Wericha, keď spie-
va: „Ten umí to a ten zas tohle a všichni dohromady udělají moc.“ Mám 
ciele, priority, dbám na  zachovanie zdravých financií. Som mladý, 
dobre znášam stres. Nepoznám slová nedá sa, nejde to. S kolegami sta-
rostami sme aj politickú stranu založili, aby mali samosprávy na Slo-
vensku väčšie istoty a lepšiu budúcnosť.
Ján Žatko: Rozvaha, cieľavedomosť, schopnosť počúvať iných, tímo-
vosť a manažérske skúsenosti. 

Aké hodnoty vyznávate?
Dárius Krajčír: Doma sme nikdy nežili sami pre seba. Rodičia ma 
naučili, že iba život v komunite má zmysel, že dôležití sú ľudia. V bra-
tislavskej mestskej rade mi zasa hovoria kovboj – lebo vždy otvorene 
hovorím, čo si myslím. Do práce chodím s pokorou a s predsavzatím 
nezabudnúť, kam patrím. Moje srdce je v Devínskej. 
Ján Žatko: Som konzervatívec. To neznamená spiatočníctvo, ale úctu 
k hodnotám, ktoré uznávali naši otcovia a dedovia. A tak isto to ne-
znamená, že nie som otvorený novým myšlienkam. Práve naopak. Čo 
je možné vylepšovať, to treba vylepšiť. Som veriaci. Prvoradá je pre 
mňa rodina a hneď po nej komunita, v ktorej žijem. 

Ktoré tri projekty vášho volebného programu sú kľúčové a v hori-

zonte štyroch rokov splniteľné?
Dárius Krajčír: Po  prvé doprava. Pripravili sme všetko pre za-
čiatok výstavby turbookružnej križovatky Eisnerova na  hlavnom 
vstupe do  Devínskej. Po  vydaní stavebného povolenia predpokla-
dám realizáciu v  roku 2023. V  Kolónii budeme pokračovať v  spo-
lupráci na  magistrátnom projekte okružnej križovatky Jána Joná-
ša a  ďalej sa zaujímať o  štátny projekt obchvatu priemyselnej zóny, 
pre ktorý sme pripravili kompletnú projektovú dokumentáciu, ale 
jeho napredovanie priamo ovplyvniť nedokážeme. Verím v  reali-
záciu železničnej zastávky Glavica, ktorú sme neustálym upozor-
ňovaním Železníc SR na  rozvoj výstavby na  našom území dokáza-
li vrátiť do  hry. Dopravný podnik Bratislava pamätal na  Devínsku 
pri rozvoji MHD – dostali sme nové dlhé autobusy a  medzi prvý-
mi aj zastrešenie autobusových zastávok. Nepoľavíme v  komuni-
kovaní s  partnermi, aby tento trend pokračoval a  podporíme ho 
aj našimi projektami, napríklad rekonštrukciou zastávky Panské.  
Druhou prioritou sú školy a predškolské zriadenia. Každé dieťa z De-
vínskej má miesto v  škole a  škôlke, a  tak to aj zostane. Dokončíme 
nadstavbu a prístavbu ZŠ I. Bukovčana, kde vznikne 8 nových tried, 
a potom sa pustíme do podkrovných priestorov na ZŠ P. Horova. Tre-
ťou prioritou je kvalitné životné prostredie, zeleň, čistota a  bezpeč-
nosť. Do Devínskej prichádza nová stanica mestskej polície a bezpeč-
nosť bude naďalej významne posilňovať dohľadové centrum zriadené 
v  tomto volebnom období. Rád by som zareagoval aj na výzvy tejto 
doby a ešte intenzívnejšie sa venoval projektom na znižovanie energe-
tickej náročnosti budov. 
Ján Žatko: 1. Kľúčovým pre Devínsku je vyriešenie problému do-
pravy. To znamená prepracovať parkovaciu politiku primátora Valla. 
Za parkovanie prvého auta v rodine sa nesmie platiť. Tak isto Devín-
skonovovešťania nesmú platiť za parkovanie v  iných mestských čas-
tiach. V Devínskej Novej Vsi treba vybudovať nové parkovacie miesta. 
Ale nie na zeleni, ale v parkovacích domoch. Je potrebné vybudovať 
vlakovú zastávku pri OC Glavica, aby aj ľudia zo sídliska mohli chodiť 
do práce pohodlne vlakom, tak ako ja v súčasnosti. Na hlavnej stani-
ci som za úžasných 12 minút. Je potrebné zlepšiť kultúru cestovania 
v MHD, aby ľudia v lete netrávili takmer hodinu v autobusovej sau-
ne, ale v kultúrnom prostredí. Treba zrušiť obratisko dvadsaťjednotky 
Na  hriadkach a  opäť presmerovať každú dvadsaťjednotku k  Volks-
wagenu tak, aby aj obyvatelia Kolónie mali v  MHD zodpovedajúce 
časové intervaly. Je potrebné konečne začať práce na novom cestnom 
prepojení z Devínskej Novej Vsi na diaľnicu.
2. Zlepším komunikáciu volených zástup cov s  občanmi. Pravidelné 
stretnutia sta rostu a  poslancov s  občanmi aj  viackrát ročne sú ne-
vyhnutnosťou. Ale nesmú to byť stretnutia pre stretnutia. Z  týchto 
stretnutí musia vyplynúť reálne kroky na zlepšenie života v Devínskej.
3. Presadím vyššiu finančnú podporu občianskych združení, ktoré sa 
starajú o šport a kultúru našich detí. Vždy je lepšia prevencia ako lieč-
ba. Je lepšie, keď deti športujú alebo tancujú, ako keby sa „poflakovali“ 
po uliciach. Tak isto si vyššiu podporu zaslúžia aj občianske združe-
nia, ktoré u  nás pôsobia v  sociálnej oblasti. Vyššiu podporu budem 
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Strana obcí a  miest – som Slovensko
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presadzovať nielen z  rozpočtu, ale aj ja osobne pôjdem príkladom. 
Desatina z  môjho starostovského platu pôjde každý mesiac na  účet 
niektorého občianskeho združenia z Devínskej. Samozrejme, verejne. 

Jestvuje vo volebnom programe vášho oponenta nápad, ktorý vás 
pozitívne zaujal?
Dárius Krajčír: Môj oponent podľa mojich vedomostí program ne-
zverejnil (k 25. 9. 2022 – pozn. red.). Neviem si ale predstaviť, že by 
mohol prekvapiť niečím, čo sme na úrovni mesta alebo našej mestskej 
časti neriešili. 
Ján Žatko: Vo volebnom programe môjho protikandidáta ma zaujalo 
veľa vecí. Jeho problémom nie je to, že by mal zlé nápady. Problémom 
je, že ich nedokáže za 4 roky zrealizovať. Ak máte doma odložený jeho 
volebný program spred štyroch rokov, tak sa doňho pozrite. Viac ako 
polovica jeho sľubov je nesplnená a jeho súčasný volebný program je 
vlastne oprášený program spred štyroch rokov. S jedinou výnimkou. 
Dnes už nesľubuje tak ako pred štyrmi rokmi vybudovanie nového 
cestného príjazdu do Devínskej Novej Vsi. A práve ten potrebujeme 
viac ako soľ, pretože už dnes je situácia v špičke neúnosná a o pár ro-
kov sa tu budeme dusiť vo vlastnej šťave. 

Ktorý zo sľubov vášho politického súpera je podľa vás nenáležitý?
Dárius Krajčír: Poviem, čo je celkovo nenáležité. Zavádzať občanov 
skreslenými a  čiastočnými informáciami. Nezapojiť sa, ale vyčleniť. 
Zbavovať sa zodpovednosti a sústrediť sa na kritiku. Je cieľom môjho 
vyzývateľa napredovanie Devínskej alebo uspokojenie ega? 
Ján Žatko: Ani nie nenáležitý, väčšinu jeho nápadov budem mať vo 
volebnom programe aj ja. Skôr sú niektoré formulácie nejasné. Naprí-
klad riešenie parkovacej politiky spoločne s celou Bratislavou – PAAS. 
Akým spôsobom? Takým katastrofálnym ako doteraz? Alebo sú po-
trebné nejaké zmeny? To sa z volebného programu môjho protikandi-
dáta nedozvieme. 

Považujete protikandidáta za silného súpera?
Dárius Krajčír: Nikdy nepodceňujem súperov. Bojujem čestne, som 
verný svojim hodnotám. Nezavádzam a neklamem. 
Ján Žatko: Áno, považujem. Možno preto sa nikto okrem mňa 
neodvážil vyzvať ho vo voľbách na súboj. 

Prečo si myslíte, že vám ľudia dajú prednosť pred protikandidá-
tom?
Dárius Krajčír: Pretože v Devínskej podporujeme priateľské spoluna-
žívanie, pretože všetky naše zámery žijú a dajú sa realizovať. Posta-
vili sme vežu na Kobyle, zrekonštruovali terasu na Ulici Milana Ma-
rečka, klub dôchodcov sme premenili na  moderné priestory. Každé 
dieťa má miesto v škole alebo škôlke, dostali nové učebne, kuchyňu 
aj jedáleň. Zriadili sme dohľadové centrum, máme bezpečnejšiu De-
vínsku, otvárame stanicu mestskej polície so  sídlom v  kine Devín. 
Urobili sme technickú rekonštrukciu vodnej nádrže Mlynská, zve-
ľadíme aj jej okolie. Skrášlili sme verejné priestranstvá, zrekonštruo-

vali ulice Na kaštieli, Charkovskú, Jána Smreka, Poniklecovú, nasa-
dili stovky drevín a stromov, kúpili Srdce a Planírku. Zrevitalizovali 
sme multifunkčné športoviská, športové areály, detské ihriská. Ďalšie 
športoviská, ale aj miesta na parkovanie vzniknú vďaka tomu, že sme 
odkúpili pozemok od železníc. Máme hotovú projektovú dokumen-
táciu na cyklotrasu do Dúbravky, riešime vlastnícke vzťahy k pozem-
kom pod cyklotrasou k Devínskemu jazeru. Požiadali sme o európske 
peniaze na revitalizáciu vnútroblokov a z rozpočtu sme vyčlenili pe-
niaze na spolufinancovanie, stojíme pred verejnou súťažou na archi-
tektonické spracovanie centrálneho námestia so stovkou parkovacích 
miest. Zvládli sme pandemické časy, ktoré preverili naše organizačné 
schopnosti a posilnili našu spolupatričnosť. Vymenovať sa nedá všet-
ko... Ďakujem vám, Devínskonovovešťania. Vážim si každú podanú 
ruku, každú kritiku aj pochvalu. Ďakujem vám za stretnutia, za váš 
záujem o náš spoločný verejný život. Srdcom pre Devínsku. 
Ján Žatko: Voliči to budú mať v týchto voľbách veľmi jednoduché. Je 
to buď, alebo. Biela alebo čierna. Iná možnosť nejestvuje. Predtým, 
ako sa rozhodnú, by sa mali zamyslieť nad niekoľkými otázkami. Par-
kuje sa mi v Devínskej jednoduchšie ako pred štyrmi rokmi? Cestuje 
sa mi do mesta lepšie ako pred štyrmi rokmi? Majú moje deti a moja 
rodina lepšie možnosti na športové a kultúrne vyžitie ako pred štyr-
mi rokmi? Pohybuje sa na našich uliciach viac mestských policajtov 
ako pred štyrmi rokmi? Vybavujú sa moje požiadavky na miestnom 
úrade lepšie ako pred štyrmi rokmi? Je finančné hospodárenie našej 
mestskej časti transparentnejšie ako pred štyrmi rokmi? Je v Devín-
skej Novej Vsi viac lekárov špecialistov ako pred štyrmi rokmi? Sú det-
ské ihriská a medziblokové priestory v lepšom stave ako pred štyrmi 
rokmi? Pribudli nejaké nové cyklotrasy za posledné štyri roky? Keď 
si odpoviete na tieto otázky, bude vaše rozhodovanie zrazu úplne jed-
noduché. Nezabudnite sa zúčastniť 29. októbra na voľbách. Aj váš hlas 
rozhodne o tom, ako sa bude vám a vašim deťom žiť v Devínskej No-
vej Vsi najbližšie štyri roky. 

Odpovede na otázky sú v poradí, v akom sú kandidáti uvedení na kan-
didátnych listinách. 

Jana Martanovičová, Juraj Mravec

DUEL
Ján Žatko, Ing., 64 r., hlavný štátny radca, Sme rodina, 
Kresťanskodemokratické hnutie, Za ľudí,  
Dobrá voľba a umiernení, Spolu – občianska demokracia

KTO BUDE STAROSTOM?
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Uznesenia Miestneho  
zastupiteľstva MČ-DNV  

zo zasadnutia  
21. septembra 2022

• Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratisla-
va-Devínska Nová Ves (ďalej len „MZ MČ BA-DNV“) 
zobralo na  vedomie informáciu o  plnení svojich 
uznesení terminovaných do 31. 8. 2022 vrátane tr-
valo realizovaných uznesení z minulých rokov pod-
ľa výsledkov vykonanej kontroly. 

• MZ MČ BA-DNV zobralo na  vedomie informáciu 
o  dôležitých rokovaniach starostu od  posledného 
zasadnutia MZ MČ BA-DNV.

• MZ MČ BA-DNV schválilo rozpočtové opatrenia č. 3 
k  schválenému rozpočtu MČ BA-DNV na  rok 2022 
v nasledovnom znení:
1. zvýšením príjmov na položkách:
- 311 (Tuzemské granty – dary), položka 311 (Bež-

né granty – dary) vo výške 3 000,00 €
a zároveň zvýšením výdavkov na položkách:
- Program 6 (Ochrana a bezpečnosť), podprogram 

2 (Požiarna ochrana), prvok 2 (Dobrovoľný ha-
sičský zbor obce – DHZO), položka 630 (Tovary 
a služby) vo výške 3 000,00 €,

2. zvýšením príjmov na položke:

- 312 (Bežné transfery zo ŠR), položka 312012 
(Na  rozvoj školstva – ZŠ – stravné) vo výške 
26 873,60 €,

- 312 (Bežné transfery zo ŠR), položka 312012 
(Na rozvoj školstva – ZŠ – stravné UA) vo výške 
4 410,90 €

a zároveň zvýšením výdavkov na položke:
- Program 4 (Vzdelávanie), podprogram 3 (Škol-

ské stravovanie), prvok 2 (Školská jedáleň pri MŠ 
M. Marečka 20), položka 600 (Transfer pre MŠ – 
stravné – dotácia zo ŠR) vo výške 13 540,80 €,

- Program 4 (Vzdelávanie), podprogram 3 (Škol-
ské stravovanie), prvok 2 (Školská jedáleň pri MŠ 
M. Marečka 20), položka 600 (Transfer pre MŠ – 
stravné – dotácia zo ŠR – UA) vo výške 635,70 €,

- Program 4 (Vzdelávanie), podprogram 3 (Škol-
ské stravovanie), prvok 2 (Školská jedáleň pri 
MŠ P.  Horova 3), položka 600 (Transfer pre MŠ 
– stravné – dotácia zo ŠR) vo výške 11 575,20 €,

- Program 4 (Vzdelávanie), podprogram 3 (Škol-
ské stravovanie), prvok 2 (Školská jedáleň pri 
MŠ P. Horova 3), položka 600 (Transfer pre MŠ – 
stravné – dotácia zo ŠR - UA) vo výške 1 527,50 €,

- Program 4 (Vzdelávanie), podprogram 3 (Školské 
stravovanie), prvok 2 (Školská jedáleň pri ZŠ I. Bu-
kovčana 3), položka 600 (Transfer pre ZŠ – strav-
né – dotácia zo ŠR) vo výške 655,20 €,

- Program 4 (Vzdelávanie), podprogram 3 (Školské 

stravovanie), prvok 2 (Školská jedáleň pri ZŠ I. Bu-
kovčana 3), položka 600 (Transfer pre ZŠ – strav-
né – dotácia zo ŠR - UA) vo výške 686,40 €,

- Program 4 (Vzdelávanie), podprogram 3 (Škol-
ské stravovanie), prvok 2 (Školská jedáleň pri ZŠ 
P. Horova), položka 600 (Transfer pre ZŠ – stravné 
– dotácia zo ŠR) vo výške 1 102,40 €,

- Program 4 (Vzdelávanie), podprogram 3 (Školské 
stravovanie), prvok 2 (Školská jedáleň pri ZŠ I. Bu-
kovčana 3), položka 600 (Transfer pre ZŠ – stravné 
– dotácia zo ŠR – UA) vo výške 1 561,30 €,

3. zvýšením príjmov na položke:
- 312 (Bežné transfery zo ŠR), položka 312001 

(Na voľby – referendum) vo výške 5 100,00 €
a zároveň zvýšením výdavkov na položke:
- Program 1 (Všeobecné verejné služby), pod-

program 4 (Voľby), prvok 1 (Voľby), položka 
620 (Poistné a príspevok do poisťovní) vo výške 
700,00 €,

- Program 1 (Všeobecné verejné služby), pod-
program 4 (Voľby), prvok 1 (Voľby), položka 
630 (Poistné a príspevok do poisťovní) vo výške 
4 400,00 €,

4. zvýšením príjmov na položke:
- 312 (Bežné transfery zo štátneho rozpočtu), po-

ložka 312001 (Príspevok na ubytovanie odíden-
cov pre FO a PO – Ukrajina) vo výške 74 824,00 €

a zároveň zvýšením výdavkov na položke:

Projekt:

Ci  

Dostavba ZŠ I. Bukovčana 3

Cieľom projektu je zvýšenie kapacity
ZŠ I. Bukovčana 3 vybudovaním
prístavby a nadstavby

Mestská časť
Bratislava-Devínska Nová Ves

ČO JE NOVÉ V DEVÍNSKEJ
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TERASA TERAZ
Terasa na  Ulici Milana Marečka 
prešla zásadnou rekonštrukciou, 
stavba je krátko pred kolaudáciou. 
V  predkolaudačnom procese sa 
zhotoviteľ zameriava na  komplet-
né hydroizolačné práce. Stavebná 
firma odstráni nedostatky nielen 
v  predkolaudačnom procese, ale 
v rámci záruky aj 5 rokov po jeho 
ukončení. Premena zanedbaného 
schátraného verejného priesto-
ru v  centre našej mestskej časti 
na konštrukčne bezpečnú zónu sa 
začala v polovici februára. Výsled-
ná podoba projektu vznikla na zá-
klade komunikácie s  občanmi, 
ktorí si nepriali realizáciu žiadne-
ho megalomanského projektu, ale 
uprednostnili bezpečnú a  funkč-
nú terasu, verejný priestor zod-

povedajúci 21. storočiu. V  rámci 
rekonštrukcie sa terasa nemenila 
dispozične, z bezpečnostného hľa-
diska bolo nevyhnutnosťou spev-
nenie celého objektu. Zhotoviteľ 
sanoval nosnú konštrukciu terasy 
a  doplnil ju novou. Pri rekon-
štrukcii sa pamätalo aj na odvod-
nenie terasy, aby mala udržateľný 
efekt. Uskutočnila sa výmena 
všetkých povrchov, pribudla bez-
pečná dlažba uložená na terčíkoch 
a nová omietka bez obkladov. Vý-
sledkom je jednoduchý, neutrál-
ny, čistý dizajn. Moderný vzhľad 
terasy umocní ešte nové osvetle-
nie a  nový mobiliár, nasledovať 
bude aj úprava okolia, chodníkov 
a ciest. 

(red.)

ĎALŠIE MIESTA PRE DETI
Prístavba a nadstavba nových tried na Základnej škole Ivana 
Bukovčana 3, podporené nenávratným finančným príspev-
kom v  maximálnej výške 2  278  174,29 eura, sa naplno roz-
behli. Vyrástli tri poschodia prístavby a pre potreby nadstav-
by už zhotoviteľ osádza rámovú konštrukciu. Napriek tomu, 
že stavebná technika buchoce, vyučovanie hladko beží, lebo 
vedenie školy vhodne prispôsobilo rozvrh novej situácii. Prí-
stavbou a nadstavbou získa Devínska Nová Ves osem nových 
tried a  bude môcť naďalej umiestňovať každé jedno dieťa 
v  školskom alebo predškolskom veku v  devínskonoveských 
školách. Po dokončení prístavby a nadstavby, ktorá je po 40 
rokoch prvou obrovskou investíciou do vzdelávania detí v De-
vínskej Novej Vsi, bude nasledovať kompletná rekonštrukcia 
priľahlého športového areálu. 

(red.)
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- Program 1 (Všeobecné verejné služby), pod-
program 4 (Administratíva), prvok 1 (Interné 
služby), položka 642 (Príspevok na  ubytovanie 
odídencov pre FO a  Po  – Ukrajina) vo výške 
74 824,00 €.

• MZ MČ BA-DNV schválilo v  predloženom zne-
ní všeobecne záväzné nariadenie MČ BA-DNV 
č. 3/2022, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poria-
dok pohrebiska v  MČ BA-DNV prevádzkovaného 
rímskokatolíckou cirkvou, farnosťou BA-DNV. 

• MZ MČ BA-DNV vyhovelo protestu prokuráto-
ra č.  Pd 85/22/1104-2 zo dňa 26. 8. 2022 proti 
všeobecne záväznému nariadeniu (ďalej „VZN“) MČ 
BA-DNV o ochrane nefajčiarov a schválilo VZN MČ 
BA-DNV č. 4/2022, ktorým sa mení VZN MČ BA DNV 
č. 7/2013 o ochrane nefajčiarov v predloženom zne-
ní.

• MZ MČ BA-DNV schválilo odmeny 29 členom komi-
sií – neposlancom za I. polrok 2022 v celkovej výške 
2 025 eur.

• MZ MČ BA-DNV schválilo predĺženie platnosti Ko-
munitného plánu sociálnych služieb MČ BA-DNV 
2018 – 2022 do prijatia nového komunitného plá-
nu. 

• MZ MČ BA-DNV schválilo zmenu uznesenia MZ MČ 
BA-DNV č. 106/9/2015 zo dňa 23. 9. 2015, prevod 
spoluvlastníckych podielov pre druhonadobúdate-
ľov v obytnom dome na Uhroveckej č. 2, 4, 6.

• MZ MČ BA-DNV schválilo zámer prenájmov: 
- nebytového priestoru č. 2, miestnosť č. 1.9.01 

s  celkovou výmerou 17,00 m², nachádzajúce-
ho sa na 1. poschodí v objekte bytového domu 
na  Ulici Milana Marečka 10, druh pozemku: za-
stavaná plocha a nádvorie. Prenajímateľ je správ-
com nebytového priestoru a  pozemku, ktorý 
je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy. 
Nájomca bude vybraný na  základe obchodnej 
verejnej súťaže. Jej podmienky MZ MČ BA-DNV 
taktiež následne schválilo,

- nebytového priestoru, miestnosť č. 113 s  vý-
merou 17,14 m², nachádzajúceho sa na  1. po-
schodí stavby – objekt viacúčelového zariadenia 
na  Ulici Š. Králika 1, druh pozemku: zastavaná 
plocha a nádvorie. Prenajímateľ je správcom bu-
dovy a pozemku, na ktorom je postavená stavba, 
v ktorej je predmetný nebytový priestor vo vlast-
níctve hlavného mesta SR Bratislavy umiestnený. 
Nájomca bude vybraný na  základe obchodnej 
verejnej súťaže. Jej podmienky MZ MČ BA-DNV 
taktiež následne schválilo,

- nebytového priestoru, miestnosti č. 30 a  31 
s celkovou výmerou 23,40 m², nachádzajúceho 
sa na prízemí stavby – objekt viacúčelového za-
riadenia na Ulici Š. Králika 1, druh pozemku: za-
stavaná plocha a nádvorie. Prenajímateľ je správ-
com budovy a pozemku, na ktorom je postavená 

stavba, v ktorej je predmetný nebytový priestor 
vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy 
umiestnený. Nájomca bude vybraný na  základe 
obchodnej verejnej súťaže. Jej podmienky MZ 
MČ BA-DNV taktiež následne schválilo,

- nebytového priestoru č. 2 s výmerou 6,00 m², 
nachádzajúceho sa na 1. poschodí v objekte by-
tového domu na  Ulici Milana Marečka 10, druh 
pozemku: zastavaná plocha a nádvorie. Prenají-
mateľ je  správcom nebytového priestoru a  po-
zemku, ktorý je vo vlastníctve hlavného mesta 
SR Bratislavy. Nájomca bude vybraný na základe 
obchodnej verejnej súťaže. Jej podmienky MZ 
MČ BA-DNV taktiež následne schválilo.

• MZ MČ BA-DNV schválilo príspevok v celkovej výš-
ke 500 eur na vybudovanie a oplotenie kontajnero-
vého stojiska pre bytový dom Eisnerova 58A a 58B. 

• MZ MČ BA-DNV zobralo na vedomie:
- informáciu o  stave rozpočtového hospodárenia 

MČ BA-DNV k 30. 6. 2022,
- správu z kontroly inventarizácie majetku, záväz-

kov a  rozdielu majetku a  záväzkov v  Základnej 
škole Pavla Horova 16 k 31. 12. 2021,

- správu z kontroly o výsledku stavu a vývoja dlhu 
MČ BA-DNV za I. a II. štvrťrok 2022.

Krátené, v plnom znení sú uznesenia zo zasadnutia 
miestneho zastupiteľstva uverejnené na webovom 
sídle mestskej časti www.devinskanovaves.sk.

Z HISTÓRIEČO JE NOVÉ V DEVÍNSKEJ

ŠPORTOVÉ HALY
Štúdie na športové haly sú hotové. Samospráva teraz vyzve 
Devínskonovovešťanov, aby vyjadrili svoj názor na  po-
dobu budúceho projektu, tak ako to urobila pri návrhoch 
na úpravu okolia vodnej nádrže Mlynská či pri rekonštruk-
cii terasy na Ulici Milana Marečka. Ankety a diskusie pova-
žuje samospráva za výborný nástroj na vyjadrenie názoru 
na miesta, ktoré obyvatelia vo veľkej miere vo svojom voľ-
nom čase využívajú. Po vyhodnotení odborných aj laických 
pripomienok pristúpi samospráva k zadaniu projektovej do-
kumentácie.

(red.)

PLYNULO A BEZPEČNE 
Na  začatie výstavby turbo-
okružnej križovatky Eisnerova 
na  hlavnom vstupe do  Devín-
skej Novej Vsi je všetko pri-
pravené. Po vydaní stavebného 
povolenia sa môže s  realizáciu 
tejto stavby začať. Samosprá-
va odhaduje začiatok výstavby 
na  prvú polovicu roka 2023. 
Cieľom projektu je vybudova-
nie kapacitnej križovatky, kto-
rá je z hľadiska plynulej a bez-
pečnej dopravy veľmi dôležitá. 
Turbookružná križovatka je 
navrhnutá ako trojramenná 
s výhľadovým ramenom, ktoré 
bude zabezpečovať napojenie 
Devínskej Novej Vsi na  cestu 
II/505 (pri Metre) a  v  budúc-
nosti sa uvažuje s  jej napoje-
ním na  diaľnicu D2 a  cestu 

I/2. V  mieste navrhovanej 
turbookružnej križovatky sú 
komunikácie dvojpruhové. Na-
vrhovaná križovatka by mala 
po  ukončení rekonštrukcie 
zabezpečiť plynulú a bezpečnú 
dopravu v  území. Očakáva sa 
hlavne zníženie negatívnych 
vplyvov dopravy na  okolie 
miestnych komunikácií, zlep-
šenie plynulosti a  bezpečnos-
ti dopravy v  danom území 
a  hlavne zníženie nehodovosti 
v mieste súčasnej stykovej kri-
žovatky, ale aj na  priľahlých 
miestnych komunikáciách. 
Z  ekonomického hľadiska je 
možné očakávať prínos hlav-
ne vo forme skrátenia jazdy 
a úspory času.

(red.)

S  NY NOV  K

1OBSAH VÝKRESU:                      Axonometria
MIESTO STAVBY:                                Bystrická ul., DNV BA 4
INVESTOR:                                                                                                                                    MČ DNV
AUTORI:                                        Ing. arch. Ľubomír Novák, Ing. arch. Peter Sány
DÁTUM:                                                                              August 2022
ÚČEL:                                                    Overovacia štúdia zástavby územia
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ČO JE NOVÉ V DEVÍNSKEJ

ŠPORTOVISKÁ  
NAPLI SVALY
Revitalizácia športovísk v našej mestskej časti pokračuje. V sep-
tembri ukončila Devínska rekonštrukciu multifunkčného ihriska 
v areáli ZŠ Ivana Bukovčana. Vo vonkajších priestoroch areálov 
oboch našich základných škôl inštalovala aj stolnotenisové stoly, 
ktoré sú voľne prístupné širokej verejnosti. Na Mečíkovej ulici sa 
zasa začala obnova a  modernizácia spojeného športového ihris-
ka. Je zameraná na  dopadovú plochu a  rozšírenie možností pre 
športové aktivity obyvateľov. Po  ukončení terénnych úprav sa 
zmenší sklon ihriska, ktoré aj po tejto úprave nič nestratí zo svojej 
funkčnosti. Vyrovnaním asfaltovej plochy a  položením nového 
plastového povrchu sa zlepšia podmienky pre rôzne typy športov. 
Doplnené budú aj menšie prenosné bránky, či už na hokejbal, ale-
bo na malý futbal deti. Výhodou nového plastového povrchu sú 
izolačné vlastnosti, vďaka ktorým bude možné v  letných mesia-
coch využívať toto ihrisko aj na hodiny jogy, in-line či iné aktivity. 
Keďže doterajšie oplotenie, basketbalové koše a futbalové bránky 
sú v dobrom stave, urobí sa iba ich nevyhnutná údržba. Moderné 
a  bezpečnejšie športové prostredie na  Mečíkovej ulici bude prí-
stupné širokej verejnosti – v letnej sezóne od 8.00 do 20.00 h a po-
čas zimy od 8.00 do 18.00 h.
Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves získala na športo-
vé ihrisko na Mečíkovej ulici dotáciu z Grantového programu 
na podporu športu a vzdelávania – Podprogram 4 na podporu 
investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR Bra-
tislave, vo výške 55-tisíc eur. Ďalších viac ako 40-tisíc eur po-
skytla na tento účel z vlastných zdrojov samospráva Devínskej 
Novej Vsi. 

Barbara Langsfeldová,  
Jana Vedejová

ZDRAVÁ ZÁBAVAZDRAVÁ ZÁBAVA
V areáli Základnej školy Pavla Horova sme v rámci Európskeho týždňa 
športu opäť zorganizovali športové predpoludnie. Žiaci súťažili v  behu 
po prekážkovej dráhe, na ktorej museli zdolať okrem iných nástrah na-
príklad aj frekvenčný rebrík. Overili si presnosť v hode na cieľ, vyskúšali 
si slalomový beh i beh s prenášaním tehličiek. Deti si precvičili telo, na-
vyše, náladu nám spríjemnilo pekné počasie, a tak sme strávili nádherné 
spoločné predpoludnie. Tešíme sa, že si ho budeme môcť o rok zopakovať. 
Športové predpoludnie pomohlo deťom pochopiť známu pravdu, že šport 
je nielen o zdraví, ale môže byť aj o zábave. Dúfame, že sme ich aj takto 
motivovali k zvýšenej a pravidelnej pohybovej aktivite. 

Ivana Kralovičová, Peter Hanus, učitelia telesnej výchovy

NEKŔMTE DIVIAKY
Poľovnícka spoločnosť Devínska Kobyla so sídlom v Dúbravke vyzva-
la samosprávu našej mestskej časti na spoluprácu pri riešení problému 
s diviačou zverou, ktorá čoraz častejšie zachádza do intravilánu hlavné-
ho mesta. Na základe žiadosti poľovníkov je potrebné, aby obyvatelia 
Devínskej Novej Vsi v žiadnom prípade neprikrmovali zver zo svojich 
obydlí ani v ich blízkosti. V záujme zamedzenia prístupu diviačej zveri 
k potrave sa očakáva, že zabezpečia odpadové koše, ukončia zber plo-
dov v záhradách, bezodkladne opravia oplotenie pozemkov a vystriha-
jú či vykosia neudržiavané kroviny v záhradách, kde diviaky hľadajú 
útočisko, na ktoré poľovníci nemajú dosah.

  Zuzana Štukovská

WIFI ZADARMO 
V Devínskej Novej Vsi máme v súčasnosti už 10 tzv. hotspotov, prístu-
pových bodov k bezplatnému vysokokvalitnému bezdrôtovému inter-
netu. Vedeli ste, že sa ich podarilo vybudovať vďaka tomu, že sme za-
bodovali v projekte WiFi4EU spolufinancovanému Európskou úniou 
a ako odmenu sme získali poukaz na 15-tisíc eur? Nasledoval výber 
firmy vo verejnej súťaži a výsledok – internetom sú „zosieťované“ tieto 
verejné miesta Devínskej Novej Vsi: 
• Stanica Devínska Nová Ves, zastávka Opletalova 
• Železničná stanica Devínska Nová Ves
• Detské ihrisko – oddychový park, ulica Na grbe
• Charkovská ulica
• Miestny úrad, Novoveská ulica 
• Turistická informačná kancelária, Istrijská ulica
• IstraCentrum, Eisnerova ulica 
• Ulica Ivana Bukovčana pri ZŠ Ivana Bukovčana 3
• Ulica Ivana Bukovčana pri ZŠ Ivana Bukovčana 1
• Ulica Milana Marečka

Pavol Kravárik
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NAŠI FUTBALISTI NA CESTE ZA VEĽKÝM SNOM
Napätie, emócie, víťazstvá, ale aj prehry. Taký je šport, 
futbal nevynímajúc. Jeho obľúbenosť v  Devínskej 
Novej Vsi potvrdili historickým postupom futbalis-
ti nášho „áčka“, ktorí sa dostali v súťaži o Slovenský 
pohár medzi 32 najlepších mužstiev. Doteraz zdolali 
už troch súperov z vyšších líg. O ďalšom súperovi roz-

hodne žrebovanie začiatkom októbra. V 4. kole Slov-
naft Cup-u čaká FCL náročný zápas, avšak s výhodou 
domáceho prostredia. Príďte povzbudiť našich futba-
listov na ich ceste za snom zahrať si na budúci rok Eu-
rópsku konferenčnú ligu.  

– jv -

PRÍBEHDVE Z NÁS

„Keď idem po ulici, ľudia ma zdravia, usmievajú sa, niektorí ma objí-
mu. Je to krásny pocit... byť majsterkou sveta,“ milo, ale aj s nádychom 
nečakanej pokory povie jedenásťročná Tabita Natália Žáčik Jendru-
chová a pamäťou zaletí do  športovej haly v  chorvátskom Záh rebe. 
Stojí v  kostýme mažoretky uprostred vyparketovaného štadióna, 
srdce jej bije až v krku a čaká na prvé tóny hudby. O chvíľu zaznie 
trombón a odštartuje šialený tanečný rytmus. Teraz!

Na minútu a pol prestane pre Tabitu jestvovať svet. Všetko, celá 
jej pozornosť sa sústredí na  výkon, ktorý na  tréningoch cibrila už 
stovky ráz. Žiadne zaváhanie, zvládnuté figúry, ladný pohyb, pres-
ne načasované otočky pod padajúcou paličkou a k tomu všetkému 
na tvári úsmev. Nik z porotcov nesmie zapochybovať, že sa narodila 
pre túto chvíľu, pre tento konkrétny okamih. Najťažšia figúra ju čaká 
v samotnom závere vystúpenia.  Po 90-sekundovom pekelnom po-
hybovom nasadení s oceánom adrenalínu v žilách musí zostať štyri 
sekundy stáť ako socha prakticky iba na ľavej nohe. Jedna z tréneriek, 
Magdaléna Seidmannová, vtedy zabudne dýchať. „Zdá sa to ako nič, 
ale je nesmierne ťažké udržať na konci vystúpenia pevný postoj.“ 

Potlesk a ovácie. Ale zvuk prichádza pomaly, organizmus sa iba 
postupne spamätáva po vrcholovom výkone, uvoľnenie príde neskôr, 
možno až v okamihu, keď sa Tabitke bude na krku hompáľať zlatá 
medaila.

Hlavná trénerka Katarína Martanovičová má našponované ner-
vy. Až po vystúpení druhej nádeje tímu Tina z Devínskej Novej Vsi, 
14-ročnej Niny Nerádovej, bude čas na dokonalé uvoľnenie. Skúma-
vo preletí pohľadom po športovej hale. Asi dvetisíc divákov v iskrivej 
športovej atmosfére. Žiadna iná scéna na svete pre vystúpenia mažo-
retiek nie je v tejto chvíli prestížnejšia. Teraz sú na Evereste, preto-
že toto je najvyšší vrchol! „Je zaujímavé,“ premýšľa Katka, „že práve 
tímy z teritória bývalého Československa udávajú rozhodujúce tempo 
pri zvyšovaní kvality vystúpení mažoretiek. Dôvodom je veľké množ-
stvo klubov a záujem detí do úmoru kreovať svoj pohybový prejav.“ 
Ani na 4. majstrovstvách sveta v Záhrebe to nie je inak. Slováci, Česi, 
Chorváti, Maďari, Poliaci... ale aj tímy z Kazachstanu či Juhoafrickej 
republiky, každý sa chce vydriapať na  vysnívaný najvyšší stupeň 
medailového pódia. 

Ninka Nerádová to má o čosi ťažšie ako jej kamarátka, majsterka 
Európy Tabitka. Na majstrovstvách Európy skončila Nina tretia, no 
stačilo to na kvalifikačný limit do Chorvátska. Vtedy ju medailovo 
preskočila Prešovčanka, lenže ten najdôležitejší súboj príde teraz. 
Ktorá ho zvládne lepšie? V nasledujúcej poldruha minúte, v ktorej sa 
dajú krájať nervy, sa o všetkom rozhodne.

„Pri Ninke bolo ťažkých momentov, ktoré musela zvládnuť, veľa,“ 
spomínajú trénerky. „Mala veľmi náročnú techniku v  choreogra-
fii a po každej figúre sme si vydýchli a modlili sa, aby zvládla ďalšiu 
a po nej ďalšiu...  Po poslednej otočke sme už vedeli, že je to  waaaau!“

Dodýchané. Veľkolepé. Dvakrát znie slovenská hymna, stúpajú naše 
vlajky. Mažoretky z Devínskej konečne cítia satis fakciu za stovky hodín 
spotenej driny, odriekania a únavy. Nastal čas radosti.

Juraj Mravec

Majsterky sveta!

Radosť v náruči. Tabita Natália Žáčik Jendruchová (vľavo) a Nina Nerádová 
z tímu Tina v Devínskej vystúpili na najvyššie stupne medailového pódia.
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Jablková rozkoš

PRÍBEH

TRINÁSTA KOMNATA 
V Devínskej Novej Vsi bolo možné vidieť čosi 
nezvyčajné. Hraboša severského panónskeho 
na kolesách. Nie, to nie je vtip. Microtus mi-
nibus, vo voľnom preklade z latinčiny hrabo-
šov minibus, navrhnutý ako terénne labora-
tórium na skúmanie rôznych biotopov a  ich 
živočíchov dizajnované v  tvare tohto vzác-
neho cicavca, si naše ekocentrum zapožičalo 
od Bratislavského regionálneho ochranárske-
ho združenia. Vďaka nemu a lektorke Natálii 
Lipovej pokračovalo v  Devínskej originálne 
enviromentálne vzdelávanie detí a  ich rodi-
čov. „Človek sám svet nezachráni, ale môže 
sa aspoň snažiť urobiť z  neho lepšie miesto,“ 
vysvetľuje svoje životné krédo doktorka prí-
rodných vied, ktorá v minulosti učila žiakov 
angličtinu a neskôr pôsobila ako vzdelávacia 
pracovníčka bratislavskej Zoologickej záhra-
dy. Od  vzniku Ekocentra v  Devínskej No-
vej Vsi sa venuje školákom a  predškolákom 
v  našej mestskej časti a  v  jej okolí, ktorým 
zaujímavo sprístupňuje tajomstvá trinástej 
komnaty prírody. Tvrdí, že ju to baví a eko-
vzdelávanie detí dáva jej životu hodnotu 
a zmysel. „Je o  šírení pravdy a overených in-
formácií, o  nadväzovaní pozitívneho vzťahu 

s rastlinami a živočíchmi okolo nás, o hľadaní 
a nachádzaní vzájomných súvislostí. Pri tro-
che šťastia zostane v mojich žiakoch aspoň reš-
pekt k prírode. Tí s väčším záujmom o prírod-
né vedy možno raz využijú tento základ aj pri 
ďalšom štúdiu,“ zamýšľa sa Natália Lipová, 
ktorá každý pracovný deň privíta v devínsko-
novoveskom Ekocentre dve-tri skupiny mi-
moriadne zvedavých návštevníkov. Devínska 
Nová Ves so  svojím jedinečným prírodným 
bohatstvom je ideálnym miestom na vyučo-
vanie tohto druhu a Natália Lipová to s deť-
mi naozaj vie, keďže mnohé sa do ekocentra 
rady vracajú. Len v minulom školskom roku 
ich tam prišlo hľadať pravdu o prírode, naučiť 
sa porozumieť jej zákonitostiam a pravidlám 
viac ako 1 500. 
Ekocentrum v  Devínskej Novej Vsi vzniklo 
v  roku 2019 v  rámci projektu cezhraničnej 
spolupráce 3E-Morava Nature, programu 
Interreg SK-AT, ktorý finančne podporila 
Európska únia, Ministerstvo investícií, regi-
onálneho rozvoja a informatizácie SR a mest-
ská časť Bratislava-Devínska Nová Ves. 

 
Zuzana Štukovská

 
Ôsmeho októbra sa nádvorie knižnice na Istrijskej 6 zmení na každo-
ročnú jablkovú fiestu. Rastislav Šimkovič, riaditeľ IstraCentra a  or-
ganizátor podujatia, nadšene dvíha palec. „Všetko je pripravené, 14 
predávajúcich zaplní celý dvor.“ Návštevníkov budú čakať rozmanité 
produkty z jabĺk – šťavy, koláče, výživy, štrúdle... Aj Zuzana Zemanová 
(na fotografii s vnúčatami Simonkou a Jankom), jedna z predávajúcich 
jabĺčkového kúzla, je spokojná: „Už mám nachystané štyri druhy fantas-
tickej jablkovej detskej výživy, čistej i s rôznymi biopríchuťami.“ Naplno 
žije prípravami, záujemcom dá aj recept. Pracuje na miestnom úrade, 
ktorý podujatie pravidelne podporuje, a dodáva: „Vyzbieraný výťažok 
venujeme každý rok vybraným osobám v núdzi, s ktorými naše sociálne 
oddelenie celoročne pracuje.“ Po týchto jej slovách sotva nájdete krajšiu 
jablkovú pointu. 

(red.)

ČO JE NOVÉ V DEVÍNSKEJ

Napísali ste nám...
Kto som? 
Ja osobne som predovšetkým obyvateľom 
Devínskej Novej Vsi, a to už od roku 1978. 
Nie síce rodákom, ale môj život s  ňou je 
spojený už celé polstoročie. Takmer denne 
sa stretávam s  rôznymi podobami obyva-
teľského mena, žiaľ, nie vždy správnymi 
a korektnými. Ale konkrétne. Ak sa vás na-
príklad turista v centre Bratislavy opýta, či 
ste Devínčan a poradíte mu, ako sa dostane 
na Devínsky hrad, tak by ste mali odpove-
dať, že cestu poznáte, aj keď nie ste Devín-
čan, ale Devínskonovovešťan, prípadne 
Novovešťan, lebo bývate vo vzdialenejšej 
Devínskej Novej Vsi. Dlhoročnou tradíciou 
v Devínskej sú silvestrovské výstupy na De-
vínsku Kobylu. Pod novou vyhliadkovou 
vežou sa my Novovešťania stretávame aj 
s  Devínčanmi, Dúbravčanmi  a  s  Vešťanmi, 
resp. Karlovovešťanmi. Niekedy tam zaví-
tajú aj Lamačania či Záhorskobystričania, 
resp. Bystričania zo vzdialenejšej Záhorskej 
Bystrice. Je prirodzené, že hore na  Devín-
skej Kobyle sa „silvestrovskí“ turisti oslovu-
jú takto neformálne, ale je dobré vedieť, že 
skrátené obyvateľské mená majú len lokálne 
využitie. Ak by ste sa totiž vo Vysokých Tat-
rách, v Prešove alebo v Košiciach predstavili 
ako Novovešťan, sotva by vás považovali 
za  obyvateľa Devínskej Novej Vsi, skôr by 
si pomysleli, že ste z neďalekej Spišskej No-
vej Vsi. Rovnako Bystričana by si v Banskej 
Bystrici alebo vo Zvolene asi nikto nespojil 
so Záhorskou Bystricou. Tento môj osobný 
postreh si dovolím ukončiť skromnou vý-
zvou, aby sme z úcty k slovenskému jazyku 
používali vždy korektnú formu nášho oby-
vateľského mena, a  to Novovešťan v  našej 
mestskej časti a v blízkom okolí, Devínsko-
novovešťan na  ostatnom území Slovenska 
a za jeho hranicami, ale nikdy nie Devínčan.

Dušan Fičor, Novovešťan
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Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves vyhlasuje obchodnú 
verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov:

• v objekte pasáže Dovina na Ul. M. Marečka 10 s výmerou 6,00 m²,
• v objekte pasáže Dovina na Ul. M. Marečka 10 s výmerou 17,00 m²,
• v objekte VÚZ na Ul. Š. Králika 1 s výmerou 17,14 m²,
• v objekte VÚZ na Ul. Š. Králika 1 s výmerou 23,40 m².

Bližšie informácie o súťažných podmienkach nájdete  
na oficiálnej stránke www.devinskanovaves.sk.

FOLKLÓR – KNIHY – RAKETY

KOBYLKY VO SVETE 
Detský folklórny súbor Kobylka z Devínskej Novej Vsi reprezentoval 
našu mestskú časť na  medzinárodnom folklórnom festivale vo fran-
cúzskom meste Noyon. „Deti išli do Francúzska s obrovským odhodla-
ním, ale myslím si, že aj trošku s obavami. Prvýkrát boli na takomto fes-
tivale, denne absolvovali minimálne jedno vystúpenie a počas festivalu 
aj dva sprievody mestom. Na všetkých som nesmierne hrdá. Za to, ako 
poctivo trénovali pred zájazdom a ako zodpovedne pristupovali k všet-
kým vystúpeniam a celému festivalovému program. Očarili svojou bez-
prostrednosťou, vystúpením potešili starkých z  domova sociálnych slu-
žieb, ale aj zo škôl a škôlok v Nyone. Pre všetkých to bol krásny zážitok, 
ktorý, veríme, potvrdil deťom, že to, čo robia, má zmysel,“ zhodnotila 
účinkovanie Kobylky jeho riaditeľka Ľubica Csornaiová. Miestny úrad 
Devínskej Novej Vsi vybavil deti na cestu reprezentačnými darčekmi 
pre organizátorov, účinkujúcich i starostu Nyone. Na festivale sa popri 
Kobylke z Devínskej Novej Vsi predstavili podobné súbory z Francúz-
ska, Mexika či Portugalska. 

Jana Vedejová 

NOVINKY V KNIŽNICI
Dlhé chladné večery sa blížia. Prežite ich zážitkovo s  niektorou 
z 300 nových kníh, ktoré pribudli do miestnej knižnice v Devínskej 
Novej Vsi. Dospelí si môžu vybrať z detektívok, životopisov, litera-
túry faktu a  cestopisov, medzi novinkami pre mladšie ročníky sú 
dobrodružné romány, náučná literatúra, rozprávky a  leporelá pre 
najmenšie deti. Na  tento rozsiahly nákup získala knižnica 2  500 
eur z verejných zdrojov – z Fondu na podporu umenia, 300 eurami 
prispelo Istra Centrum. „Verím, že vďaka tomuto úspechu privítame 
u nás aj nových čitateľov,“ povedala pre Devex Albína Kuzmová, ve-
dúca miestnej knižnice v Devínskej Novej Vsi. 

  Zuzana Štukovská

BUDÚCNOSŤ 
RAKETOVEJ 
ZÁKLADNE
NA DEVÍNSKEJ 
KOBYLE 

Výstava ocenených návrhov študentskej 
ideovej súťaže o budúcnosti územia 
raketovej základne na Devínskej Kobyle. 

3. - 30. 10. 2022

Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku SNM

Istrijská 68, Bratislava – Devínska Nová Ves
Výstava bude prístupná v čase:

Utorok – Piatok: 11.00 – 17.00
Sobota – Nedeľa: 12.00 – 17.00
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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

17. – 20. 10. 2022  
od 8.00 do 12.00 h
ŽIVOT JE KRÁSNY
Výstava obrazov Petra Stan-
koviča 
Vernisáž 15. 10. 2022 (sobota) 
o 17.00 h
Miesto konania: Sobášna sieň, 
Vila Košťálová
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

1. 10. 2022 (sobota) o 16.00 h
MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
Umelecký program pri príleži-
tosti otvorenia Mesiaca úcty 
k starším, vystúpi Ľudová hudba 
Borovienka, vstup voľný.
Miesto konania: veľká sála Istra 
Centra, Hradištná 43

8. 10. 2022 (sobota) od 11.00 h
JABLKOVÉ HODOVANIE
Všetko o jablkách a dobrotách 
z nich, jablčné špeciality, predaj 
muštu a jabĺk, kultúrny program, 
súťaže a program pre deti, vy-
stúpia INSAIN, Ľudová hudba 
Paprčkovci, Los Saranchos.
Miesto konania: nádvorie miest-
nej knižnice, Istrijská 6
Organizuje: Bratislavský sa-
mosprávny kraj, MOS Modra, 
MČ Devínska Nová Ves a Istra 
Centrum 

16. 10. 2022 (nedeľa) o 16.30 h
O ŠIKOVNOM PASTIEROVI
Veselá rozprávka o pastierovi 
a jeho zvláštnych pomocníkoch 
– prasiatkach, ktoré mu pomá-
hajú spevom i hrami. 
Detská divadelná scéna, účinku-
je divadlo Pod hríbikom,  
vstupné 2 €.
Miesto konania: veľká sála Istra 
Centra, Hradištná 43

22. 10. 2022 (sobota) o 17.00 h
35. VÝROČIE REPREZENTANTOV 
CHORVÁTSKEJ KULTÚRY 

NA SLOVENSKU
Vystúpenie jubilantov – Detské-
ho folklórneho súboru Grbar-
čieta a hudobno-speváckeho 
súboru Rosica. 
Miesto konania: veľká sála Istra 
Centra, Hradištná 43

26. 10. 2022 (streda) o 17.00 h
LAMPIONÁDA
Zábavný program pre deti pred 
jesennými prázdninami, disko-
paráda Šaša Maroša, súťaž 
o najkrajší tekvicový svetlonos. 
Registrácia svetlonosov o 16.30 h 
pred IstraCentrom, o cca 19.00 h 
lampiónový sprievod.
Vstupné: 2 €, registrovaní účast-
níci súťaže majú vstup zadarmo
Miesto konania: veľká sála Istra 
Centra, Hradištná 43

3. 11. 2022 (štvrtok) o 18.00 h
VERNISÁŽ VÝSTAVY 
FOTOFÓRUM 2022
Miesto konania: SNM – Múzeum 
kultúry Chorvátov na Slovensku, 
Istrijská 68
Zmena programu vyhradená!

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.

10. 10. 2022
BUDÚCNOSŤ RAKETOVEJ 
ZÁKLADNE NA DEVÍNSKEJ 
KOBYLE
Otvorenie výstavy  
architektonických návrhov 

KRÁTKA PRECHÁDZKA DLHÝM 
OBDOBÍM
Otvorenie výstavy venovanej 
35. výročiu založenia Detského 
folklórneho súboru Grbarčieta 
v Devínskej Novej Vsi.

23. 10. 2022 o 17.00 h
KOMORNÝ KONCERT 
Z TVORBY BRATISLAVSKÝCH 
SKLADATEĽOV
Miesto konania: SNM – Múzeum 

TURISTICKÁ 
INFORMAČNÁ 
KANCELÁRIA 

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

POŽIČOVŇA BICYKLOV 
Otvorené: pondelok – nedeľa  
od 9.00 h do 17.00 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. 

ZÁKLADNÁ  
UMELECKÁ  
ŠKOLA 

Istrijská 22, 841 07 Bratislava
E-mail: zusistrijska@ba.netlab.sk
www.zusistrijska.bratislava.sk

5. 10. 2022 (streda) o 14.00 h
PROGRAM PRE SENIOROV
Miesto konania: klub dôchod-
cov na Istrijskej ul. 

12. 10. 2022 (streda) o 18.00 h 
VÁŠ CHLAPEC NEMÁ UŠI 
Premietanie filmu s hudobnými 
vstupmi.
Miesto konania: koncertná sála 
ZUŠ 

19. 10. 2022 (streda) o 18.00 h 
INTERNÝ KONCERT ŽIAKOV 
ZUŠ 
Miesto konania: Koncertná sála 
J. Zúbkovej 

20. 10. 2022 (štvrtok) o 10.00 h 
PROGRAM PRE SENIOROV
Miesto konania: Dom  sociálnych 
služieb Senecio 

26. 10. 2022 (streda) o 18.00 h
INTERNÝ KONCERT ŽIAKOV 
ZUŠ
Miesto konania: Koncertná sála 
J. Zúbkovej 

9. 11. 2022 (streda) o 18.00 h
PORTRÉTY – VÁŽNA HUDBA 
AUTOROV 20. A 21.STOROČIA

Miesto konania: Koncertná sála 
J. Zúbkovej 

FARMÁRSKE TRHY 
22. 10. 2022 (sobota)  
od 8.00 do 14.00 h
Miesto konania: Parkovisko OC 
Glavica 

ZÁPADOSLOVENSKÝ 
COURSING
Kapisová 6, 851 01 Bratislava
E-mail: info@zapadosloven-
sky-coursing.sk
www.zapadoslovensky-
-coursing.sk/

22. 10. 2022 (sobota)  
od 8.00 do 17.00 h
DENVER CUP 
1. ročník coursingového preteku 
pre nechrtov DeNVer Cup
Miesto konania: Poľný mlyn

ZÁMOK SCHLOSS HOF
2294 Schloßhof 1
E-mail: info@schoenbrunn.at
www.schlosshof.at

1. 10. – 1. 11. 2022  
od 10.00 do 18.00 h
POKLADY Z KOLEKCIE 
CISÁRSKEHO STRIEBRA
Pokračovanie mimoriadnej 
výstavy roka 2022 
Miesto konania: Zámok Schloss 
Hof, Rakúsko

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

1. 10. 2022 (sobota)  
od 10.00 do 12.00 h
ZÓNA BEZ PEŇAZÍ
Miesto: F-Centrum Istrijská 4

 

DEVÍNSKONOVOVESKÁ 
TELEVÍZIA 
Premiéry programov
Pondelok: Kreslo pre hosťa
Streda: Magazín DTV
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


