
OKAMIH OSUDU
Jeden z hlasov Devínskej padne  
do urny, zmieša sa s ďalšími,  
aby sme zistili, odkiaľ prichádzame,  
kto sme a kam ideme
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Z HISTÓRIEAKO VOLILA DEVÍNSKA NOVÁ VES

AKO SME VOLILI V DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI
Voľba starostu MČ BA-DNV
Dárius Krajčír SOM Slovensko 79,94 % 4 287 hlasov
Ján Žatko SME RODINA, KDH, ZA ĽUDÍ, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, SPOLU 20,06 % 1 076 hlasov

Voľba poslancov do miestneho zastupiteľstva
Miroslav Antal Team Bratislava, Progresívne Slovensko, SaS  2 473 hlasov
Jozef Tittel Team Bratislava, Progresívne Slovensko, SaS  2 282 hlasov
Lenka Hlaváčová Team Bratislava, Progresívne Slovensko, SaS  1 852 hlasov
Veronika Veslárová Team Bratislava, Progresívne Slovensko, SaS  1 801 hlasov
Beata Janatová SOM Slovensko  1 717 hlasov
Petra Žáčik Jendruchová SOM Slovensko  1 714 hlasov
Ján Žatko SME RODINA, KDH, ZA ĽUDÍ, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, SPOLU  1 627 hlasov
Martin Čorej SOM Slovensko  1 555 hlasov
Katarína Mózsiová SOM Slovensko  1 526 hlasov
Peter Kolega Team Bratislava, Progresívne Slovensko, SaS  1 518 hlasov
Marek Čechovič SOM Slovensko  1 487 hlasov
Jaroslava Kaňuchová Pátková SOM Slovensko  1 450 hlasov

Volebná účasť      39,50 %

KOHO SME ZVOLILI V DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI
za primátora mesta Bratislava   
Matúš Vallo Team Bratislava, Progresívne Slovensko, SaS 60,20 % 86 981 hlasov

Volebná účasť      36,88 % 
   
za mestského poslanca – VO9 Bratislava-Devínska Nová Ves   
Dárius Krajčír SOM Slovensko  2 973 hlasov 

za župana – predsedu Bratislavského samosprávneho kraja 
Juraj Droba SaS, Progresívne Slovensko, Team Bratislava 63,61 % 136 983 hlasov

Volebná účasť      38,61 % 
   
za poslanca do VÚC – Devínska Nová Ves   
Jozef Tittel Team Bratislava, Progresívne Slovensko, SaS  3 248 hlasov

Volby u nás bez problémov
Voľby do orgánov samosprávy obcí a vyšších 
územných celkov sa odohrali v Devínskej No-
vej Vsi bezproblémovo. 

Prispela k  tomu zodpovedná príprava 
a  jasné inštrukcie k  priebehu volieb, ktoré 
občania dostali do poštových schránok. 

„Priebeh volieb bol pokojný, bez incidentu,“ 
hodnotí voľby Petra Neischlová, predsedníč-
ka miestnej volebnej komisie, „okrskové vo-
lebné komisie ich zvládli na výbornú, za čo sa 
im chcem aj touto cestou poďakovať. Volebná 
účasť bola nižšia ako v predošlom období, a to 
39,50  %. Spôsobili to prázdniny a  sviatočné 
obdobie, veľká časť obyvateľov bola odcesto-
vaná. Z  celkového počtu 14  281 zapísaných 
voličov odovzdalo obálky s hlasovacími lístka-
mi 5 634. Aj napriek obavám nedošlo k veľkej 
zámene hlasovacích lístkov v obálkach s VÚC 
a neplatnosť hlasovacích lístkov bola spôsobe-

ná odovzdaním neoznačených lístkov.”
Ani tento rok pri organizácii nechýba-

la Ingrid Zaťková, ktorá je už od roku 1994 
zodpovedná za  organizačno-technické za-
bezpečenie volieb. „Za všetky komisie musím 
povedať, že problémy sa nevyskytli, aj preto, 
že procesy boli načas a  riadne pripravené,“ 
vysvetľuje. Volebné miestnosti zažili v  do-
obedňajších hodinách väčší nápor voličov, čo 
členovia komisií vyriešili doplnením voleb-
ných zásten.

Zaujímavosťou tohtoročných volieb bol 
fakt, že do volebných komisií sa hlásilo viac 
záujemcov ako v  ostatných rokoch. Moti-
váciou podľa Ingrid Zaťkovej bola zrejme 
zvýšená odmena. „Komisie sa obsadzujú 
v  prvom rade členmi politických subjektov 
a následne ich proporčne dopĺňame mladými 
i  staršími občanmi. Takými, ktorí už majú 

skúsenosti s prácou v komisiách, ale aj nová-
čikmi. Dôležitá je v tomto smere vyváženosť, 
aby bolo všetko v poriadku,“ uzatvára Ingrid 
Zaťková z oddelenia služieb občanom a evi-
dencie na miestnom úrade.

Jana Vedejová
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Ako ste vnímali emócie od  zatvorenia vo-
lebných miestností až do potvrdenia pred-
bežných výsledkov?
Bol som pokojný, vyrovnaný... V prvom rade 
ma zaujímalo, ako sa skončia voľby poslan-
cov a či obyvatelia zareagujú na hejty a klam-
stvá šíriace sa po sociálnych sieťach pozitívne 
alebo negatívne a ako sa toto všetko odzrkad-
lí na konečnej personálnej zostave miestneho 
zastupiteľstva. Som hrdý na Devínsku Novú 
Ves a na jej voličov, sú to múdri a inteligent-
ní ľudia, ktorí sa nenechali ovplyvniť hlú-
posťami, zlobou a  nenávisťou, ale vnímali 
to, čo sa v našej mestskej časti za štyri roky 
urobilo. Nie sme bez chyby, ale myslím si, že 
konštruktívna kritika je skôr namieste ako 
nekonštruktívna a  toto bol výsledok volieb 
v  Devínskej. Ľudia zhodnotili, čo je dobré 
a čo dobré nie je.

V  predvolebnom období ste nič nenecha-
li na  náhodu. Odprevádzali ste do  života 
desiatky kultúrnych akcií, spoločenských 
podujatí, odovzdávali ste stavebné projekty. 
Stavili ste na to, že lepšie je raz vidieť, než 
stokrát počuť?
Prioritné je vždy pre mňa stretnúť sa s ľuďmi, 
s každým jedným človekom, ktorý má návrh, 
podnet alebo problém, ktorý treba riešiť. Keď 
sa ma aj ktokoľvek pýtal, že ako, akým spôso-

bom sa kampaňuje v Devínskej Novej Vsi, tak 
som odpovedal: zoči-voči. 

Láka vás predstava upevňovania celej ko-
munity ako jednej veľkej rodiny, vnímate 
sa ako podporovateľ kvality života všetkých 
obyvateľov Devínskej. Potvrdili výsledky 
volieb toto vaše presvedčenie?
Samozrejme, a  odzrkadľujú to aj poslanci 
v miestnom zastupiteľstve, keďže vychádzajú 
práve z komunity, vychádzajú zo spoločného 
devínskonovoveského fungovania, bez ohľa-
du nato, či sú z novej alebo zo starej časti, či 
tu žijú rok, dva, päť rokov alebo desaťročia, 
ale na  prvom mieste je pre nich Devínska 
Nová Ves. Čiže nie je to len heslo, ale aj to, 
čo cítime, podľa mňa jedenásť z  dvanástich 
poslancov určite.

Kde našu mestskú časť najviac tlačí päta?
Zaznelo to už veľakrát, je to doprava. Nie je to 
len päta Devínskej, je to päta celej Bratislavy, 
takže myslím si, že doprava a parkovanie sú 
najväčší problém, ktorý má nielen Devínska, 
ale všetky mestské časti Bratislavy. Toto po-
trebujeme rozlúsknuť, dotiahnuť. Energetická 
kríza nás až tak netlačí, máme totiž extrémne 
dobré hospodárenie, ale cestné komunikácie, 
ktoré sú v správe mesta alebo župy, nevieme 
vyriešiť lusknutím prstov. To je to, čo ma 

 trápi, keď sa autom veziem Devínskou.

Dôležitá je aj sebareflexia, pohľad späť, 
uvedomenie si vlastných chýb. Chcete v naj-
bližších štyroch rokoch robiť niečo inak?
Čo sa týka sebareflexie, vnímam konštruk-
tívnu kritiku, ktorá zaznela vo voľbách. Vnú-
torne cítim, čo by som urobil inak... Niektoré 
veci treba odkomunikovať iným spôsobom, 
možno sa viac stretávať s komunitami, ktoré 
majú iný pohľad na fungovanie samosprávy. 
Toto vnímam ako zmenu, ktorú chcem určite 
urobiť.

Budete pracovať s  miestnym zastupiteľ-
stvom v  novom zložení. Prídu nové vízie, 
nápady, plány... Predpokladáte, že ich pre-
sadzovanie bude bezproblémové? A ak nie, 
máte recept, ako to dosiahnuť bez škrípania 
zubov?
Pokiaľ ide o  výsledok volieb miestnych 
poslancov v  Devínskej Novej Vsi, som spo-
kojný. Budeme mať konštruktívnu väčšinu, 
čo znamená, že Devínska môže ísť hladko 
dopredu. Nečaká nás ľahké obdobie, všetci 
vnímame, čo sa deje vo svete aj na Slovensku, 
a preto som rád, že poslancami sa stali skú-
sení ľudia, ktorí dokážu našu mestskú časť 
podržať aj v ťažkých časoch.

Jana Martanovičová, Juraj Mravec
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Čo ma trápi, keď sa veziem autom
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Predstavte si, že stúpite bosou pätou na pripináčik.... Vnímajme to 
obrazne: aj Devínska má svoju obnaženú pätu našľapujúcu na po-
vrch bežných dní v ústrety budúcnosti. A ktovie, kde všade na ňu 
 číhajú ostré hroty spôsobujúce nepríjemné pichnutie. Deväť z dva-
nástich novozvolených poslancov do miestneho zastupiteľstva (sta-
nú sa nimi po zložení sľubu na prvom zasadnutí), ktorým perspek-
tívna bolesť Devínskej nie je ľahostajná, by o tom čosi malo vedieť. 
Tu sú ich varovania.

Miroslav Antal 
Ako iste viete, najviac sa venujem oblastiam 
verejného poriadku, dopravy, parkovania 
a  problematike školstva, mládeže a  vzdelá-
vania. Problémom a tou pätou, čo nás tlačí, 
je určite oblasť parkovania a dopravy. Je ne-
vyhnutné v prvom rade pracovať na zlepšení 
možností parkovania rezidentov, kde sme 
sa doteraz veľmi neposunuli. Aj projekty, 
ktoré sa medzičasom začali realizovať, ako 
sú prieskumy dopravy, zakúpenie pozemku 
pre možnosť výstavby parkovacieho domu, 
príprava podkladov na  realizáciu okružnej 
križovatky pred vstupom do Devínskej No-
vej Vsi a pod., sú síce istý pokrok, no pre oby-
vateľov sú neviditeľné. Určite treba na  tom 
„zamakať“.

Osobne tiež zastávam názor, že aj napriek 
tomu, že naša mestská časť ponúka mnohé 
športové podujatia a  možnosti na  športové 
vyžitie, tak na  počet obyvateľov Devínskej 
Novej Vsi začíname výraznejšie pociťovať 
nedostatočné kapacity športovísk a  ihrísk. 
A  to tak pre potreby vyučovacieho procesu 
v  školách, ako aj na voľnočasové aktivity. 
Voľnočasové aktivity sú významnou obla-
sťou života i výchovy a ich význam je dôleži-
tý najmä pre deti a mládež. Prostredníctvom 
voľnočasových aktivít vytvárame deťom 
a mládeži priestor na rozvoj a realizáciu. Ne-
vyplnenie voľného času, alebo jeho zlé vypl-
nenie môže spôsobiť vážne problémy. Mnohé 
deti sa dnes nudia. Naším cieľom by malo byť 
vytvárať priestor a podmienky nato, aby sme 
ich zaujali a  zamestnali. Ak deti nezamest-
náme my, zamestnajú sa samy, no rizikom je, 
že to nemusia byť vždy práve najlepšie veci či 
činnosti. Treba to brať tak, že to úzko súvisí 
aj s  problematikou prevencie v  oblasti kri-
minality a verejného poriadku. Takže ak nás 
niekde tlačí päta, je to potreba rozširovania 
parkovacích kapacít, ako aj kapacít na špor-
tové, kultúrne a  voľnočasové aktivity, a  to 
nielen v interiéri, ale aj v exteriéri.

Marek Čechovič
Devínska Nová Ves patrí medzi mestské čas-
ti, kde si mladí ľudia hľadajú svoju budúcnosť 
a zakladajú si rodiny. Je to niečo, čo si treba 
vážiť. Okrem infraštruktúry je potrebné za-
bezpečiť rôzne dostupné aktivity pre deti, 
mladých i  starších občanov. Aby rodičia 
s  deťmi nemuseli cestovať mimo Devínsku 
kvô li aktivitám svojich detí (vybudovanie 
športovej haly na  Bystrickej), aby si v  De-
vínskej každý našiel možnosť na prechádzky 
(zmodernizovať detské ihriská a  zmeniť ich 
na  bezpečné zóny), na  šport (dobudovanie 
športového areálu na I. Bukovčana s prístu-
pom pre verejnosť) či posedenie na lavičkách 
v zelených parkoch (napr. Námestie Jána Ko-
stru). Za  dôležitú tiež považujem možnosť 
občanov vyjadriť sa k  spôsobu využívania 
verejných priestranstiev, čo by očakávali 
od priestoru Na srdci, ktorý miestna časť od-
kúpila od mesta a dala do užívania všetkým 
našim občanom. Jednoducho žiť aktívne 
po športovej i kultúrnej stránke a to v krás-
nom prírodnom prostredí, aké Devínska 
ponúka, je to, čo je takisto potrebné docieliť. 

Beata Janatová
Pálčivých oblastí v  Devínskej Novej Vsi je 
viacero. Ja osobne vnímam ako problema-
tickú T križovatku pri vstupe do našej mest-
skej časti, kde sa v pravidelných intervaloch 
stávajú dopravné nehody. Túto križovatku 
a tento problém sme začali s pánom staros-
tom riešiť už v  minulom volebnom období 
a verím, že v tomto bude kompletne zrealizo-
vaná. Na vybavovaní dokumentácie a rieše-
ní tejto križovatky som sa priamo podieľala 
a budem v tom ďalej pokračovať.

Ako ďalší problém vidím rozširovanie 
obytných zón, kde nám vyvstáva problém 
občianskej vybavenosti, a  to najmä v  kapa-
citách materských a základných škôl. V sú-
časnosti sa nám darí umiestňovať všetky deti 
z Devínskej v predškolských a školských za-

riadeniach, avšak po vybudovaní týchto zón 
to môže byť problém. Preto tak ako v pred-
chádzajúcom, aj v nasledujúcom volebnom 
období budem presadzovať taký spôsob 
výstavby, ktorého súčasťou budú aj kapaci-
ty občianskej vybavenosti, a  tiež výstavbu, 
ktorá v  čo najmenšej miere ovplyvní život 
našich občanov.

Petra Žáčik Jendruchová
Za  poslankyňu som sa rozhodla 
kandidovať preto, aby som 
slúžila  ľuďom

v  Devínskej Novej Vsi a  ich všeobecným 
potrebám. Keďže som na  tomto poste len 
niekoľko dní, v prvom rade sľubujem, že bu-
dem chodiť s  otvorenými očami a  počúvať 
o  problémoch ľudí okolo seba. V  neposled-
nom rade citlivo reagovať na  reálne požia-
davky a spoločne ich riešiť na zasadnutiach. 
Toto je moja počiatočná predstava.

Jaroslava Kaňuchová Pátková
Mne chýba centrálne námestie, ktoré by sa 
stalo srdcom Devínskej. Miesto, kde by sa 
mohli stretávať ľudia a slúžilo by na spájanie 
rôznych komunít, ktoré tu v Devínskej žijú. 
V tomto zmysle plánujem pomôcť s realizá-
ciou projektu a  som pripravená pomôcť aj 
s vypracovaním prípadnej žiadosti o spolufi-
nancovanie a získanie financií na taký veľký 
projekt. 

Katarína Mózsiová
Ako jednu zo zásadných vecí vnímam oblasť 
dopravy. V nasledujúcom volebnom období 
bude prioritou zrealizovať výstavbu turbo-
okružnej križovatky Eisnerova pri hlavnom 
vstupe do  Devínskej Novej Vsi, ktorá bude 
zabezpečovať napojenie Devínskej Novej 
Vsi na  cestu II/505 (pri Metre), a  v  budúc-
nosti sa uvažuje s jej napojením na diaľnicu 
D2 a na cestu I/2. Verím, že v novom voleb-
nom období sa nám podarí zrealizovať za-
čaté projekty, aby situácia na našich cestách 
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bola bezpečná a  plynulá. So  zvyšujúcim sa 
počtom obyvateľov bude naďalej dôležité 
vytvárať dostatok miest pre deti v  školách 
a  škôlkach, tak ako sa začalo s  prístavbou 
na ZŠ I. Bukovčana, toto je jedna z ciest ako 
bezproblémovo zvládať zvýšenie počtu detí 
v  Devínskej Novej Vsi. Na  to nadväzuje aj 
rekonštrukcia existujúcich športovísk, vy-
budovanie nových športovísk, novej multi-
funkčnej haly a  oddychových zón. Jednou 
z  nich by malo byť aj nové centrálne ná-
mestie v Devínskej, ktoré nám určite chýba. 
Spolu s novými poslancami sa v nadchádza-
júcom volebnom období budeme snažiť do-
končiť všetky dobré projekty, ktoré pomôžu 
Devínskej Novej Vsi a jej obyvateľom.

Jozef Tittel
Veľa toho bolo naznačeného vo volebných 
programoch jednotlivých kandidátov, a teda 
aj v tom mojom. Myslím si, že zloženie no-
vého zastupiteľstva a  pokračovanie starostu 
Dáriusa Krajčíra dáva celkom dobrý pred-
poklad na  nájdenie konsenzu a  prieniku 
volebných programov. Verím, že nájdeme 
zhodu a profitovať z toho budú všetci obyva-
telia Devínskej Novej Vsi. Pre mňa osobne sú 

najdôležitejšie tieto projekty: vybu-
dovanie športovej haly, vybudova-
nie školského areálu pri ZŠ Ivana 
Bukovčana, realizácia zeleného 

námestia alebo parku medzi 
cintorínom a  predajňou po-
travín.

 Tých projektov ale, 
samo zrejme, bude oveľa 

viac, všetky ich nebu-
dem menovať. V  špor-

te sa určite budem 
snažiť napríklad 

o  vybudovanie 
skejtbordparku 
a  pumptrackovej 
dráhy. Po  týchto 
dvoch projek-
toch je preuká-
zateľne vysoký 
dopyt. Určite sa 
budem snažiť 
aj o  reštaurova-
nie pamätníka 
M. R. Štefánika 
na  Opletalovej 
ulici. Mali by 
sme tiež pokra-
čovať v  revitali-

zácií existujúcich športovísk a  detských ih-
rísk. Výsadbu zelene a zvýšenie starostlivosti 
o  zeleň považujem tiež za  dôležitú. Verím 
ale, že projektov, ktoré sa podarí realizovať, 
bude ešte viac.

Ako poslanec BSK za svoju najväčšiu prio-
ritu považujem prvý bod svojho volebného 
programu, a  to je vybudovanie prírodnej 
rezervácie pri Morave po  vzore tej v  Mar-
cheggu. Na tomto území máme naozaj mno-
ho chránených území, rôznych rezervácií 
a  ochranných pásiem. Všetko je to ale iba 
na papieri. Realita je taká, že príroda na na-
šej strane rieky Morava nemá priestor, kde by 
nebola každodenne rušená človekom. Mys-
lím si, že toto by sme mali zmeniť. Budem sa 
snažiť o to, aby sme vyhradili určité územie, 
kde človek jednoducho nebude vstupovať 
a zasahovať, aby fauna nášho blízkeho oko-
lia mohla opäť prekvitať. Viem si predstaviť 
v blízkosti aj vybudovanie vyhliadkovej plo-
šiny, prípadne chodníkov so  zábradliami. 
Tak ako je to v  neďalekom Marcheggu, aj 
tam sa to osvedčilo. Ďalej určite rekonštruk-
cia cyklotrasy Most slobody – Vysomarch 
a  cyklotrasy v  Devíne. Určite budem pod-
porovať rozbehnuté projekty deinštitucio-

nalizácie sociálnych služieb a  modernizácie 
školských športových areálov. Usilovať sa 
budem aj o  vybudovanie protihlukovej ba-
riéry od  železnice v  katastrálnom území 
Devínskej Novej Vsi. Čerešničkou na  torte 
by mohlo byť vybudovanie malej lodenice 
a osobného prístavu na rieke Morava s citli-
vým a vhodným výberom miesta.

Veronika Veslárová
Na otázku, kde Devínsku tlačí päta, by som 
odpovedala za  sociálnu oblasť. Devínska 
Nová Ves nedisponuje sociálnym taxíkom. 
Je to prepravná služba pre seniorov a  ťaž-
ko zdravotne postihnutých občanov, ktorí 
vzhľadom na svoje postihnutie nemôžu vyu-
žívať prostriedky verejnej dopravy.

Všetci sme veľmi privítali otvorenie mest-
skej polície. Prístup do budovy nie je zatiaľ 
bezbariérový. Túto požiadavku som hneď 
uviedla a  dosiahla som, že prístup sa bude 
debarierizovať. Ďalším prínosom v  rámci 
debarierizácie bude zakúpenie schodolezu, 
ktorý budú môcť občania využiť na  vstup 
do  verejnoprospešných budov v  Devínskej 
Novej Vsi. Samozrejme, aj napriek veľkému 
posunu je potrebné pokračovať v debarieri-
zácii a oprave chodníkov.

Ján Žatko
Problémov a výziev, ktoré stoja pred novou 
samosprávou, je veľa. Za  najväčšiu výzvu 
považujem očakávanú expanziu, ktorá čaká 
Devínsku Novú Ves v najbližších rokoch. Už 
teraz sa pripravuje viacero veľkých develo-
perských projektov. V  Devínskej Novej Vsi 
pribudnú už čoskoro tisícky nových bytov 
a s nimi tisícky nových obyvateľov a tisícky 
áut. V budúcnosti k rozpracovaným projek-
tom pribudnú ďalšie. Celý priestor medzi 
železničnou traťou, areálom Volkswagenu 
a  postupne rastúcou štvrťou Bory sa má 
v  budúcnosti premeniť na  oblasť mestskej 
obytnej zástavby. V  horizonte niekoľkých 
desaťročí pribudnú v  Devínskej desaťtisíce 
obyvateľov. Pre samosprávu je to výzva, keď-
že spoločne s hlavným mestom bude musieť 
zabezpečiť technickú, dopravnú aj sociálnu 
infraštruktúru. Obávam sa, že Devínska 
Nová Ves na  takúto veľkú expanziu nie je 
v  súčasnosti pripravená. Vidím ako abso-
lútne nevyhnutné riešiť toto územie vopred 
formou urbanistickej súťaže a  následne vy-
pracovať územný plán zóny, ktorý stanoví 
základné pravidlá rozvoja tohto územia. Len 
tak sa nám podarí zabrániť chaotickej vý-
stavbe, ktorá nám v súčasnosti hrozí. Budem 
sa snažiť presadiť túto myšlienku v  komisii 
výstavby a  životného prostredia a  následne 
v miestnom zastupiteľstve. Budem sa snažiť 
o to, aby sa Devínska Nová Ves neudusila vo 
vlastnej šťave.

Jana Martanovičová, Juraj Mravec

Kde Devínsku 

tlací päta
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Deti si tu  
čapujú samy
  „Pribudli nám nové zariadenia, vďaka ktorým si suroviny počas 
úpravy zachovávajú sviežosť a všetky živiny,“ teší sa Zuzana Sedlá-
ková, vedúca zrekonštruovanej jedálne na  Základnej škole Ivana 
Bukovčana a dodáva: „Naše vylepšené recepty majú u detí obrovský 
úspech. Aj samotná práca v novom prostredí je po všetkých strán-
kach jednoduchšia – od prípravy jedál až po čistenie riadu a celej ku-
chyne. Deti si napríklad nápoje čapujú samy, z čoho sa tešia, a nám 
tým ubudla práca.“ 

Keď sa koncom októbra ukončili niekoľkotýždňové stavebné prá-
ce na rozširovaní školskej jedálne a modernizácii kuchyne, vydých-
li si aj kuchárky. Vynovené priestory splnia odteraz náročnejšie kri-
tériá stravovania a stolovania. 

„Počas prípravy investície sa ukázalo, že budú potrebné rozsiah-
lejšie práce vrátane úpravy kanalizácie a elektrických rozvodov, lebo 
pôvodná kuchyňa bola už takmer v havarijnom stave. Teší ma, že 
kvalitná strava sa bude podávať deťom v  nových priestoroch, kto-
ré, verím, budú dlho slúžiť svojmu účelu,“  zhodnotil starosta Dá-
rius Krajčír. Reagoval tak aj na fenomén pravidelného zvyšovania 
počtu žiakov. Renáta Balogová, riaditeľka školy, v  tejto súvislosti 
spresnila, že každý rok pribudne približne 30 až 40 školákov, čo 
je po viacerých stránkach mimoriadne náročné. A preto kuchyňa 
s rozvoniavajúcimi jedlami musí byť pripravená. 

-jv-

ČO JE NOVÉ V DEVÍNSKEJ

IOMO už nie je
Na miestnom úrade v Devínskej Novej Vsi už nezískate výpis z listu 
vlastníctva, výpis a odpis z registra trestov či výpis z obchodného re-
gistra. Prevádzkarne IOMO – integrované ob služ né miesta občana – 
boli prijatím novely zákona o e-Governmente k 1. novembru 2022 zru-
šené. „Vďaka antibyrokratickému zákonu prestala služba plniť svoj účel 
a nie je pre občanov natoľko zaujímavá,“ vysvetľuje matrikárka Diana 
Padychová. Anti byrokratický zákon zrušil množstvo dokumentov, 
ktoré museli občania a podnikatelia v papierovej podobe predkladať 
na  rôznych úradoch. Dnes už úradníci nezaťažujú občanov takým 
veľkým množstvom papierov, lebo dokumenty si overia elektronicky 
sami. Devínska Nová Ves tak v  súlade s  platnou legislatívou zrušila 
služby, ktoré poskytovala od roku 2016. Ak budete potrebovať výpisy 
z registra trestov, obchodného registra či listy vlastníctva, získate ich 
naďalej na každej pošte.

-jm-
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„Mestskáči“ sú späť 
Do Devínskej Novej Vsi sa po desaťročnej prestávke vrátila sta-
nica mestskej polície. Nehľadajte ju na starej adrese, teraz sídli 
na  Opletalovej 4 v  priestoroch bývalého kina Devín. Mestskí 
policajti tam budú úradovať dvakrát do  týždňa, vždy v utorok 
od 14.00 do 16.00 h a vo štvrtok od 16.00 do 18.00 h. 
„Neznamená to, že policajti budú ľuďom k  dispozícii len štyri ho-
diny v  týždni,“ vysvetľuje Miroslav Antal, náčelník mestskej po-
lície a  poslanec miestneho zastupiteľstva v  Devínskej Novej Vsi, 
„znamená to, že hliadky sa budú vo výraznejšom počte prechádzať 
po uliciach, aby zabezpečili verejný poriadok.“ Nová stanica, ktorá je 
výsledkom spoločnej iniciatívy mestskej polície a Devínskej Novej 
Vsi, bude zázemím pre políciu hliadkujúcu nielen v Devínskej, ale 
aj v Devíne. V našej mestskej časti rieši mestská polícia najčastejšie 
priestupky v  oblasti dopravy, životného prostredia, znečisťovania 
verejných priestorov alebo rušenia nočného pokoja, ale veľa práce 
má aj s  ľuďmi bez domova. „Mestskáči“ sa usilujú o užší kontakt 
s obyvateľmi, preto postupne zriaďujú svoje stanice aj v okrajových 
mestských častiach. Slávnostné otvorenie stanice sa uskutočnilo 
13. októbra 2022 za  účasti primátora hlavného mesta SR Brati-
slavy Matúša Valla, náčelníka mestskej polície Miroslava Antala 
a starostu Devínskej Novej Vsi Dáriusa Krajčíra.

 -jm-
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Navarené v modernej kuchyni, 
zjedené v novej jedálni – taká je 
realita na ZŠ Ivana Bukovčana

Mestskí policajati hliadkujúci 
v Devíne a Devínskej majú 
novú stanicu v bývalom kine Devín

6 11/2022
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S peniazmi to vieme!
Devínska Nová Ves sa podľa hodnotenia Inštitútu pre ekono-
mické a sociálne reformy INEKO, zverejneného na portáli www.
hospodarenieobci.sk, nachádza v  závideniahodnej kondícii. Vo 
finančnom zdraví za  rok 2021 dosiahla najlepšie výsledky spo-
medzi všetkých 39 mestských častí Bratislavy a Košíc. Reálne to 
znamená, že naša mestská časť patrí k najlepšie hospodáriacim 
samosprávam na Slovensku. 

„Som veľmi rád, že sme celému Slovensku ukázali, že aj v zložitých 
časoch sa dá hospodáriť bez zadlžovania a transparentne,“ komen-
toval hodnotenie INEKA starosta Dárius Krajčír. Podľa Márie 
Koprdovej, prednostky miestneho úradu, efektívne hospodárenie 
mestskej časti sa odvíja od dobrého rozpočtu. „Pri jeho zostavovaní 
sme kládli dôraz na plánovanie výdavkov podľa schválených priorít, 
na spoluprácu s jednotlivými oddeleniami, základnými a materský-
mi školami, príspevkovými organizáciami a so spoločnosťami s ruče-
ním obmedzeným. Podstatné ďalej bolo jasné stanovanie cieľa, ktorý 

sa nám pri čerpaní rozpočtu taktiež podarilo naplniť.“ Prednost-
ka tvrdí, že veľkú zásluhu majú na tom aj zamestnanci miestneho 
úradu, ktorí finančné prostriedky míňali efektívne nielen na bežné 
fungovanie samosprávy, ale aj na  investičné projekty. „V  tejto sú-
vislosti treba oceniť ich schopnosť pružne reagovať na prudký nárast 
cien vstupných materiálov a neskôr aj na ich nedostatok v dôsledku 
pandémie ochorenia COVID-19, vďaka čomu sa nám napriek objek-
tívnym ťažkostiam podarilo mnohé projekty úspešne dokončiť,“ zdô-
razňuje Mária Koprdová. Pozitívny trend hospodárenia v Devínskej 
Novej Vsi pokračuje a podľa prednostky miestneho úradu je reálne, 
že skvelé výsledky si mestská časť udrží aj v tomto roku. Význam 
tohto úspechu treba vnímať aj v kontexte zhoršujúceho sa finančné-
ho zdravia miest, ktoré podľa Inštitútu pre ekonomické a sociálne 
reformy INEKO kleslo v  roku 2021 na úroveň roka 2016. Viaceré 
ukazovatele hospodárenia prepísala najmä koronakríza, ktorá zvý-
šila dlh na obyvateľa zo 199 na 217 eur.

– zš –

Pohladenie pre starkých
Dámy postávali na  teplom októbrovom sl-
niečku, na ústach mali trocha rúžu, na sebe 
slávnostnejšie šaty. Spolu s  niekoľkými 
pánmi preberali udalosti uplynulých dní 
a  po  očku sledovali, kedy už začnú Grbar-
čieta spievať, kedy starosta spolu s  hosťami 
slávnostne prestrihne pásku a kedy už vojdú 
po prvý raz do oficiálne otvorených priesto-
rov vynoveného klubu dôchodcov. „Je pre 
mňa obrovskou cťou, že sa môžeme starať 
o tých, ktorí sa predtým starali o nás,“ povedal 
starosta Dárius Krajčír na  otvorení zrekon-
štruovaného klubu dôchodcov a  dodal, že 
najväčšia investícia do  budovy za  ostatných 
sto rokov si vyžiadala nemálo času a  ener-
gie. Viceprimátorky Tatiana Kratochvílová 
a  Zdenka Zaťovičová sa zhodli, že projekty 
ako devínskonovoveský klub dôchodcov sa 
rodia aj vďaka tomu, že starosta mestskej 

časti pozná svojich obyvateľov a  ich potre-
by. „Staroba – to je umenie žiť v rokoch, keď 
sa už človeku žije veľmi ťažko,“ povedala ve-
dúca klubu dôchodcov Daniela Lipková. 
Zdôraznila, aké dôležité je vytvárať pekné 
prostredie a podmienky pre život dôchodcov. 
Poďakovala sa všetkým, ktorí prispeli prácou 
či nápadom. „Ďakujem aj pánovi starostovi. 
Kedykoľvek som sem prišla, bol tu. Je mladý, 
ale pre nás dôchodcov robí, čo môže.“ Daniela 
Lipková pripomenula takmer 60-ročnú tra-
díciu stretávania sa novoveských dôchodcov 
v  klube. Nezabudla ani na  zásluhy prítom-
ných dám – Aničky Maderovej či Marienky 
Ondriášovej, ktoré dlhé roky zanietene vy-
tvárali podmienky nato, aby novoveskí dô-
chodcovia mohli spokojne tráviť svoj voľný 
čas. To isté robí aj Danka Lipková, ktorej sta-
rosta Krajčír odovzdal kľúče od klubu a zlatú 

medailu za  zásluhy. Danka zareagovala ako 
vždy – vtipne a pohotovo: „Na krku nebudem 
nosiť medailu, ale radšej tie kľúče.“ 17. októ-
ber 2022 otvoril v klubovom živote devínsko-
novoveských seniorov novú kapitolu.

Jana Martanovičová

Nový klub dôchodcov už funguje. 
Pridajte sa!

Mária Ondriášová a Daniela Lipková 
(na obr. dole) vedia, ako naplniť 
život dôchodcov radosťou

711/2022
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Marice moja   ljubena

PRÍBEH

Žena, ktorá sedí oproti mne v jednej z tried Základnej školy 
Ivana Bukovčana, vysiela magnetické siločiary. Očami, mi-
mikou, gestami, magickú príťažlivosť má však najmä v hlase 
a v spomienkach. 

„Bola som obyčajné dieťa, veľmi hravé, živé a veselé, s energiou pri-
ťahovať iné deti... susedky, kamarátky. A počas letných prázdnin sme 
si raz povedali: ,Poďme urobiť kultúrny program pre babičky, mamičky 
a deduškov z našej ulice...‘“

Od tohto okamihu je už o všetkom rozhodnuté. Nápad totiž zro-
dí ďalšie nápady, reťazia sa, pumpujú do žíl čoraz viac chuti, odvahy 
a odhodlania a v momente, keď sa stretnú s ústretovosťou sveta dospe-
lých, explodujú v ohňostrojoch radosti. Ten pocit je prenosný, každé 
dieťa, od šesťročných po dvanásťročné, odrazu pochopí, ako úžasne 
dokáže zachutiť opojenie z vlastnej premeny.

Detská šou sa odohrá na Samovej ulici pred domom číslo 11 v de-
vínskonovoveskej časti Grba. Sotva desaťročná Nikoleta Krajčírová, 
duša celého projektu, vysvetlí svojim malým susedkám a kamarátom, 
aby si pripravili pesničku, báseň či riekanku, páskou na ulici vyme-
dzia miesto pre publikum, prinesú stoličky a  provizórne pódium 
na chodníku pod otvoreným oknom ozdobia kobercom. Nikoleta si 
v  dome za  oknom sadne za  klavír a  prštekmi na  klávesoch režíruje 
predstavenie...

„Spievanky, spievanky, kdeže ste sa vzali, či ste z  neba spadli a  či 
v háji rástli...“

Tucet detí, choreograficky rozmiestnených v priestore od koberčeka 
po ulicu, exceluje na Nikoletkine režisérske pokyny. Súrodenci Moni-
ka, Veronika a Milan Babošovci, Radko Krajčír, Renátka a Katka Ver-
nerové... Ich mená nezapadnú prachom, pohli predsa dejinami malej 
ulice v zastrčenej časti hlavného mesta.

Babičky sa tešia, čapkajú dlaňami, deduškovia sa usmievajú popod 
fúziky... V Grbe sa v to leto roku Pána 1982 zrodí čosi nádherné, čosi, 
čo už nemôže umrieť. O rok predstavenie zopakujú. Vylepšia reperto-
ár, pridajú fantáziu a zväčšujú publikum. 

Vzniká kronika, v nej prvé zápisy. Ale potom dostane Nikoletkina 
mama nápad. Učí na základke v Devínskej a prvá pochopí, ako deťom 
v Grbe pomôcť, aby vytrvali vo svojom nevšednom zámere. Možno 
siahla kamsi do  almary po  krištáľovú guľu a  videla do  budúcnosti. 
Povie dcére: „Začnite sa stretávať v  škole a  pravidelne niečo tvorte.“ 
Hmm... ale ako? Pomôže Stanka Jurčáková, robí na MNV a navrhne, 

Ak sa narodíte s magnetom v tele, váš osud 
bude spečatený. Nech urobíte čokoľvek, 
ocitnete sa na pomyselnej železničnej tra-
ti s definitívne natiahnutými koľajnicami, 
po  ktorých putujete krajinou vlastného 
života. Magnet vás nepustí a vy zostanete 
navždy verný svojmu poslaniu...

8 11/2022
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Marice moja   ljubena

Milí Devínskonovovešťania,

veľmi rád by som sa aj touto cestou poďa-
koval za  dôveru, ktorú som od  vás spolu 
s  poslancami dostal vo  voľbách na  ďalšie 
štyri roky. Spravovať veci verejné je veľký 
záväzok, ktorý nás motivuje pracovať ešte 
viac na  lepšej Devínskej pre všetkých De-
vínskonovovešťanov. Devínska bude pre 
nás vždy na  prvom mieste, a  preto verím 
v  úspešnú spoluprácu s  miestnym zastupi-
teľstvom, ktorá našu mestskú časť posunie 
dopredu. Rád by som sa poďakoval aj všet-
kým členom volebných komisií, zapisova-
teľom, ako aj zamestnancom nášho úradu 
za  hladký, bezproblémový priebeh volieb, 
ktoré boli náročné svojím rozsahom, keďže 
išlo o historicky prvé spojené voľby do orgá-
nov obcí a samosprávnych krajov. 

Na mnohých projektoch, ktoré presahujú 
jedno volebné obdobie a  sú buď priprave-
né, alebo už v štádiu realizácie, intenzívne 
pracujeme, aby sme ich čo najskôr uviedli 
do  finále. Verím, že nasledujúce štvorroč-
né obdobie bude obdobím ďalšieho rozvoja 
našej mestskej časti a  Devínsku Novú Ves 
bude viac počuť aj v  samospráve hlavného 
mesta Bratislavy. Práve tam sa rozhoduje 
o  mnohých dôležitých infraštruktúrnych 
či investičných projektoch, ktoré ovplyv-
ňujú každodenný život nás všetkých. Ako 
zástupca Devínskej Novej Vsi v  mestskom 
zastupiteľstve budem presadzovať najmä 
doriešenie zložitej dopravnej situácie, ktoré 
presahuje úroveň našej mestskej časti a  je 
možné iba v spolupráci s hlavným mestom 
a samosprávnym krajom. 

Milí Devínskonovovešťania, neustále 
premýšľam o vašich potrebách, o  tom, ako 
by som pomohol tam, kde pomáhať treba. 
Stále viac si uvedomujem, že vďaka vašej 
ochote spolupracovať sa Devínska Nová 
Ves mení na domov so všetkým, čo k nemu 
patrí. Chcem vám dôveru oplatiť dôverou, 
lebo je základom dobrých vzťahov, ktoré sú 
predpokladom, aby náš spoločný cieľ – kraj-
šia a lepšia Devínska – dostal v nasledujú-
cich štyroch rokoch nové reálne kontúry.

S úctou 
Dárius Krajčír, starosta

PRÍBEH

či by malí speváci nešli zanôtiť na slávnostné 
uvítanie detí do života, sobáše alebo na via-
nočné posedenie do klubu dôchodcov. Vždy 
iné obecenstvo, zakaždým nové zážitky. 

„Naše prvé väčšie vystúpenie, do  ktorého 
sme začali zaraďovať aj chorvátske piesne, 
bolo v  dúbravskom Dome kultúry, kde sme 
spievali s  Miroslavom Dvorským. Zatlieskal 
nám, vraj z tejto speváckej skupinky raz nie-
čo bude,“ spomína dnes Nikoleta Griezlová 
Krajčírová.

Píše sa rok 1987, čas perestrojky a glasnos-
ti, príhodná doba pre vznik chorvátskych 
spolkov. V  Devínskej v  tom čase vzniká aj 
folklórny súbor Rosica a  deti s  nadaním 
na spev zo Samovej ulice dostanú pomeno-
vanie Grbarčieta. Chorvátska menšina žijúca 

na Slovensku vytiah-
ne odrazu dva 

výrazné mu-
z i k á l n e 

tromfy.

Červené sukienky, biele košele a  piesne 
z Dalmácie. Vonia v nich more, živica z po-
brežných borovíc a  vietor diaľok. Monika 
Moravčíková ušije pre súbor z Grby bábiku, 

krojovaný talizman pre šťastie. Marica, 
pomenovaná podľa jednej z  obľúbených 
piesní, chodí s  nimi na  každé predstavenie. 
Na zájazdoch je uvelebená na palubnej doske 
vodiča autobusu, počas koncertov si hovie 
na  pódiu. A  všetko sleduje. Ktovie, možno 
v tom má svoje handrové prstíky práve ona, 
keď v  deväťdesiatomtreťom vyhlásia Grbar-
čietu na  celoslovenskej prehliadke detských 
folklórnych súborov za objav roka. 

„Keď sa moja Marica pri mori prechádza 
a mňa nechce, som z toho smutný,“ spieva si 
clivo zamilovaný chlapec, no napokon zví-
ťazí viera, lebo je presvedčený, že Marica 
bude raz iba jeho. Je to veľmi chytľavá pieseň, 
premýšľa Nikoleta, vždy rozvlní obecenstvo 
a vyčarí úsmevy. A potom v jej v očiach zais-
kria plamienky. Vstane a pozýva na exkurziu 
slávy do 35-ročnej minulosti folklórneho sú-
boru. Steny školských chodieb sú vyzdobené 
oceneniami, diplomami a  verejnými uzna-
niami grbarčiet. To oni držia v rukách fakľu 
vrhajúcu svetlo na tradície a zvyky chorvát-
skej kultúry na Slovensku, v tónoch ich pies-
ní akoby ožívali predkovia, vracali sa z hĺbok 
zabudnutia a  mlčky sledovali pokračovanie 
umeleckých odkazov ďalším generáciám.

Žena, ktorá súbor vyzbrojila nápadmi 
a upísala mu dušu, každé zo zarámovaných 
ocenení láskavo pohládza pohľadom. Čas 
zatiahol oponu, prišli nové deti. K  prvým 

členom niekdajšej dobrovoľnej skupinky sa 
pridali ďalší a dnes ich je päťdesiat. Lebo šou 
musí pokračovať. 

Juraj Mravec
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Na  otázku, či hovoria po  nemecky, odpove-
dajú dve mladé sebavedomé gymnazistky 
jednoznačne: áno. Miriam a Tina skončili po-
vinnú školskú dochádzku pred troma rokmi 
na Základnej škole Ivana Bukovčana. Do ži-
vota si odniesli spomienky na skvelú nemčinu 
a  tiež na  medzinárodne platnú a  uznávanú 
jazykovú skúšku Deutsches Sprachdiplom 
B1. Vo svojej starej „základke“ sa 28. septem-
bra 2022 zastavili len na chvíľočku, aby spo-
lu s  ostatnými pozvanými hosťami oslávili 
10.  výročie spolupráce ZŠ Ivana Bukovčana 
s  Nadáciou Volkswagen Slovakia. „Boli sme 
prvá pilotná nemecká trieda. Mali sme skve-
lých učiteľov nemčiny, dokázali nás zaujať. 
Najväčší vplyv mali na  nás nemecký lektor 
Wolfgang Switlick a naša pani učiteľka Zuzana 
Hanzlovičová,“ spomína Tina a Mimi ju dopl-

ní: „Prítomnosť nadácie VW sme cítili všade 
– mohli sme chodiť na výlety, výmenné pobyty 
do nemecky hovoriacich krajín, mali sme bie-
le interaktívne tabule...“ Nadácia Volkswagen 
prerozdelila od  roku 2008, keď vznikla, 2,6 
milióna eur. Podpora výučby nemčiny a vzde-
lávania je jej prioritou. Zástupkyňa nadácie 
Lenka Michálik Holešová uviedla, že osla-
va desiatich rokov spolupráce na  Základnej 
škole Ivana Bukovčana sa uskutočňuje vďa-
ka riaditeľke Renáte Balogovej a  učiteľkám, 
ktoré celému projektu vdýchli život. Bola to 
najmä Anna Čepáková, bývalá zástupky-
ňa na  dôchodku, ktorá prišla s  myšlienkou 
osloviť nadáciu na spoluprácu: „Kolegyňa mi 
vtedy povedala, že jej syn chodí do škôlky, kto-
rú podporuje nadácia a že by bolo fajn, keby 
deti mali kde pokračovať s výučbou nemčiny. 
Ten list som napísala 9. januára 2012. Pani 
riaditeľka Balogová bola nadšená, prišli prvé 
nápady, stretnutia a začali sme tvoriť školský 
vzdelávací program.“ Projekt spolupráce a an-
gažovanosť Volkswagenu pri šírení nemecké-
ho jazyka a kultúry ocenila aj veľvyslankyňa 
Nemeckej spolkovej republiky v  SR Barbara 
Wolf. Poďakovala sa aj Goetheho inštitútu, 
ktorý na  podobných projektoch participuje, 
okrem iného aj zabezpečovaním kvalitných 
lektorov. Oslava sa skončila otvorením malej 
nemeckej knižnice a  besedou so  spisovate-
ľom a prekladateľom Michalom Hvoreckým, 
ktorý deti ubezpečil, že nemčina otvára nové 
životné aj pracovné príležitosti, že tento jazyk 
má logiku a príde okamih, keď pochopia, že 
sa v nemčine dokážu naučiť všetko. 

Jana Martanovičová

V kulisách potlesku
Devínskonoveským Istra Centrom znie po-
tlesk. Nie hocijaký. Tlieskajú odušu všetci, 
ktorí do  posledného miesta zaplnili veľkú 
sálu. Ľudia rôzneho veku, z  ktorých via-
cerí tentoraz ďakujú spevákom a  taneční-
kom z  Grbarčiety a  Rosice nielen za  úžas-
ný umelecký zážitok, ale aj za  spomienky 
na  zmysluplný úsek života, keď oni sami 
boli súčasťou týchto unikátnych folklórnych 
súborov. Jozefína Daničová, predsedníčka 
Chorvátskeho spolku v  Devínskej Novej 
Vsi, ich nazvala „fantastickým novoveským 
fenoménom“, ktorý v našej mestskej časti už 
35 rokov uchováva dedičstvo chorvátskych 
predkov. 

Ku  grbarčietam sa hrdo hlási aj starosta 
Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír: „Sú-
bor ma naučil súdržnosti, priateľskosti a  aj 
vďaka nemu som už skoro pochopil, čo je tí-
mová práca a aký význam má robiť veci pre 
radosť iných.“ K spievaniu a  tancovaniu ho 
v detstve priviedla sestra Nikoleta Griezlová 
Krajčírová, ktorá založila súbor Grbarčieta 
a  dodnes ho vedie. Nikoletin brat, starosta 
Dárius Krajčír prezradí tajomstvo: „Neviem, 
kde sestra berie palivo, ale domov nechodí 
vyčerpaná, je ako elektráreň.“ 

„Tak ako Nikine srdce patrí deťom, moje 
patrí mojej starej kumpanii,“ vyznáva sa Oto 
Gregor, vedúci Rosice. Tento spevácky súbor 
chorvátskych piesní prevzal pred 15  rokmi 
od  bratov Gusta a  Fina Besedovcov, ktorí 
v  Devínskej Novej Vsi obnovili jeho za-
šlú slávu. Aj on rád pridá recept na  večnú 
mladosť. „Kto ľúbi muziku, nikdy nemôže 
zostarnúť – dôkazom je srdcom mladá, hoci 
vekom už staršia Rosica. Som hrdý na svoju 
mladú starú kumpaniu a ešte viac na to, že 
sa mi darí dodržať sľub, ktorý som dal Fin-
kovi Besedovi, že Rosicu nenechám padnúť 
na kolená, kým budem na tomto svete.“

Zuzana Štukovská, Jana Martanovičová

Sprechen Sie Deutsch?
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Anna Čepáková (druhá zľava) 
spolu s absolventmi prvej pilotnej 
nemeckej triedy

Oto Gregor, 
vedúci Rosice, 
svoju kumpaniu 
neopustí 

Riaditeľka Renáta Balogová 
sfúkla 10 sviečok symbolizujúcich 
10 rokov úspešnej spolupráce
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V  Devínskej umrel človek. Dedko 
Čunderlík. Ešte nedávno, predstavte si 
tú fatálnosť, neďaleko mosta, ktorý chceli 
pomenovať po  mne, na  verejnom čítaní 
poézie prerušil dramaturgiu akcie a  pri-
nútil všetkých zborovo zaspievať: Prečo 
sa máme rozlúčiť, hoc chveje sa nám hlas, 
sme navždy láskou spojení a stretneme sa 
zas... O  dva dni neskôr to už s  ním išlo 
dolu z kopca.

Nebolo by na  tom nič zvláštne, veď 
všetci skôr či neskôr pôjdeme do  iných 
dimenzií. Zaiste, človeka pochytí nostal-
gia a  ako roleta sa zosunú všetky spo-
mienky. Aj dobré, aj zlé, lebo život nebý-
va iba hopsa, hejsa do Brandejsa, zvykne 
i  zabolieť, no viac si budeme pamätať 
jeho veselšie stránky, poháre šumiacich 
burčiakov, spev pri akordeóne, gulášové 
párty, či príchod poštárky s dôchodkom...

Zrejme najľahšie sa odchádza tým, 
ktorí sa vnútorne vyrovnali so  všetkým, 
splatili účty, stihli odovzdať posolstvo 
a  porozdávať lásku, kým bol na  to ešte 
čas. Picasso napríklad na smrteľnej poste-
li opakoval iba jedno meno: Modigliani... 
Modigliani. Húfy teoretikov umenia si 
odvtedy lámu hlavu nad tým, prečo kráľ 
kubizmu odchádzal na večnosť s menom 
svojho oveľa rokov mladšieho súputni-
ka. Veď každý z nich bol iný! V prístupe 
k životu, v motiváciách k tvorbe. Picasso, 
prachatý pedant, Modigliani, bonviván, 
chorľavý a žijúci z ruky do úst.

Možno mozog v okamihoch konca ge-
neruje chaos v  logike. Aj Caligula, zvrá-
tený cisár Ríma, zahlásil po atentáte, pár 
chvíľ pred smrťou: ešte žijem!

My ostatní, nezvrátení a  normálni, 
zapaľujme  sviečky v  kahancoch ako po-
sledné svetlo do ríše prázdnoty po našich 
blízkych. A žime, pokým sa to dá. Lebo 
s nami budú žiť i spomienky na tých, čo 
tu boli a ktorých sme mali radi.

Váš Chuck

„Prečo obnovovať kultúrne pamiatky?“ položí 
si rečnícku otázku reštaurátor Ladislav Cha-
muty a hneď si na ňu aj odpovie. „Pretože je 
to naše kultúrne dedičstvo, dôkaz zručnosti 
majstrov sochárov a kamenárov a odkaz ďal-
ším generáciám.“ Nielen reštaurátorov La-
dislava a  Ela Chamutyovcov, ale aj ich otca, 

akademického sochára Ladislava Chamuty-
ho mohli Devínskonovovešťania pozorovať 
v  septembri a  októbri pri práci na  Istrijskej 
ulici, keď za  jemným závojom omotaným 
okolo lešenia reštaurovali pamiatku Naj-
svätejšej Trojice. „Kameň, z  ktorého je táto 
pamiatka vytvorená, bol už v  pokročilom 
štádiu degradácie, bolo už nevyhnutné začať 
s reštaurovaním. Najskôr sme odstránili nežia-
ducu mikroflóru, depozity, uhlíky a nevhodné 
tmelenia. Potom sme spevnili kamennú hmo-
tu a následne sme pristúpili k  citlivému tme-
leniu, aby sa zachoval celkový ráz Trojice,“ 
vysvetlil Ladislav Chamuty a doplnil, že celú 
pamiatku bolo potrebné aj spevniť, lebo pri-
zvaný odborník skonštatoval, že trojičný stĺp 
má narušenú statiku. Reštaurátori nakoniec 
kameň zakonzervovali a  Ducha Svätého na-
novo pozlátili. „Pamiatky je dôležité vizuálne 
kontrolovať a minimálne raz za 5 až 7 rokov 
jednoduchým, ale odborným spôsobom očistiť, 
skontrolovať stav tmelov a  plomb,“ vysvetlil 
Elo Chamuty postup, ktorým je možné pred-
chádzať vážnejším narušeniam pamiatok 
a predlžovať ich životnosť. Len celkom nedáv-
no obnovila Devínska Nová Ves na Mlynskej 
ulici Kríž s ukrižovaným. Najsvätejšia Trojica 
je teda už druhou zreštaurovanou sakrálnou 
pamiatkou v našej mestskej časti. 

Jana Martanovičová

Kolumbárium – miesto posledného odpočinku
Farnosť v  Záhorskej Bystrici pripravuje 
komplexnú rekonštrukciu Domu smút-
ku na  miestnom cintoríne. Jeho súčasťou 
bude aj kolumbárium – moderné riešenie 
možnosti dôstojného uloženia pozostatkov 
zosnulých. Miesta v kolumbáriu sú k dispo-
zícii aj ľuďom, ktorí nebývajú priamo v Zá-
horskej Bystrici.
Kolumbárium ponúka uloženie spopolne-
ných pozostatkov zosnulých do  urnových 
schránok. Tento spôsob pochovávania dnes 
zažíva takpovediac renesanciu, a to z dôvodu 
chýbajúcich voľných miest na  cintorínoch. 
„Napomohla k tomu aj skutočnosť, že kremácia 
už nie je chápaná ako odmietnutie kresťanskej 
viery. Cirkev má aj pohrebné obrady pred kre-
máciou alebo pred ukladaním urien s popolom 
zosnulých,“ hovorí dekan farnosti v Záhorskej 

Bystrici Ľudovít Pokojný. Riešenie kolumbá-
ria v Záhorskej Bystrici vychádza z najmoder-
nejších trendov. „Kolumbárium sme navrhli 
ako kombináciu betónu s mramorovými pred-
nými doskami, ktoré budú v  rôznych fareb-
ných odtieňoch, čo zabezpečí lepšiu orientáciu 
návštevníkov,“ hovorí Ladislav Slabey, autor 
architektonického riešenia. Schránky ko-
lumbária nebudú zbytočne predimenzované 
a zároveň bude možné umiestniť priamo pred 
urnou kahanček alebo vázičku. V kolumbáriu 
budú k  dispozícií jednogeneračné schrán-
ky pre 2 urny a  viacgeneračné schránky, 
tzv. rodinná hrobka pre maximálne 6 urien. 
V cene je 6-ročný prenájom urnovej schrán-
ky s pozemkom, služby a kamenná doska bez 
textu. Po  šiestich rokoch budú služby a  pre-
nájom pozemku za  každú urnovú schrán-
ku porovnateľné s  cenou prenájmu bežného 
hrobového miesta a  služieb spojených s  jeho 
udržiavaním. „Miesta v  kolumbáriu si môžu 
zakúpiť nielen obyvatelia Záhorskej Bystrice, 
predaj sme otvorili aj pre obyvateľov, ktorí ne-
žijú v našej mestskej časti,“ spresňuje Ľudovít 
Pokojný. Informácie o kolumbáriu a voľných 
miestach na prenájom nájdete na webstránke  
www.farabystrica.sk.

Najsvätejšia Trojica žiari
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24. 8. 2022 kamery pristihli 
skupinu mladistvých, ktorá ni-
čila vybavenie detského ihriska 
pri Základnej škole Ivana Bukov-
čana 1. Vďaka rýchlemu zásahu 
si ich vyčíňanie odniesla „iba“ 
jedna drevená lavička. S  prispe-
ním vedenia školy boli páchatelia 
zistení a riešení v priestupkovom 
konaní.
21. 9. 2022 dohľadové centrum 
kleplo po prstoch sprejerovi, kto-
rý sa rozhodol na stene v blízkos-
ti toho istého ihriska zanechať 
svoj rukopis. Operátor vyhoto-
vil dôkazný materiál a  privolal 
mestskú políciu. 
6. 10. 2022 prekazilo dohľado-
vé centrum vykrádanie bufetu 
v  areáli futbalového štadióna 

na  Vápencovej ulici. Službuko-
najúci operátor okamžite privo-
lal policajnú hliadku. 
7. 10. 2022 sa terčom dvoch 
mužov a  jednej ženy stala naj-
skôr Ulica Milana Marečka, kde 
jeden zo skupinky hodil pod te-
rasu kus dlažby a  odchádzajúc 
na  Ulicu Ivana Bukovčana bú-
chal a kopal do stien v okolí. Do-
hľadové centrum v snahe predísť 
možnému poškodeniu mobiliáru 
terasy a áut parkujúcich pod ňou 
kontaktovalo políciu. 
11. 10. 2022 nová kamera do-
hľadového centra na  Sandbergu 
odhalila dve osoby preliezajúce 
drevenú zábranu, ktorá vyme-
dzuje 4. stupeň jeho ochrany. 
Incident potvrdzuje, že nie všet-

ci návštevníci tejto významnej 
paleontologickej lokality si uve-
domujú, že Sandberg je súčasťou 
Národnej prírodnej rezervácie 
Devínska Kobyla. 
14. 10. 2022 zaznamenal ope-
rátor dohľadového centra, ako 
sa na červenú snažilo prejsť kon-
trolovaným prejazdom na  ulici 
Na Mýte vozidlo značky Fiat Du-
cato. Po náraze do prejazdového 
stĺpika vznikla jeho vodičovi 
škoda na  prednom nárazníku. 
Operátori dohľadového centra 
vystríhajú pred podobnými po-
kusmi a všetkým vodičom odka-
zujú, že na červenú sa nejazdí. 

Pavol Kravárik, koordinátor 
dohľadového centra

S dohľadom je bezpečnejšie

Z HISTÓRIEČO JE NOVÉ V DEVÍNSKEJ

Svetový deň zdravej výživy 
na ZŠ P. Horova
16. októbra sme si pripomenu-
li Svetový deň zdravej výživy. 
Výživa je významným fak-
torom životného štýlu, ktorý 
ovplyvňuje zdravie človeka. 
To, ako a čo jeme, sa spolu s fy-
zickou aktivitou a  genetickou 
dispozíciou podieľa na  našom 
výslednom výživovom stave. 
Žiaci si  tento deň pripomenuli 
zdravou desiatou a  rozpráva-
ním o zásadách zdravej výživy, 
o  pravidlách správneho stra-
vovania a  škodlivosti nezdra-
vých potravín. Pani učiteľky 
na  I. stupni pripravili pre žia-
kov rôzne aktivity. Spoločne 
vytvárali postavičky z  ovocia 
a  zeleniny, zaují-
mavé plagáty plné 
informácií o zdravej 
výžive, maľovali tvá-
re a dotvárali ich ob-
rázkami z časopisov, 
lepili potravinové 
pyramídy. Žiaci II. 
stupňa sa po  rozho-
voroch o  význame 
a  dôležitosti zdra-
vej výživy pre naše 

zdravie pustili do práce: vytvá-
rali nástenky, výtvarné práce 
– chutné maľovanie, zdravé po-
traviny v 3D programe, kartič-
ky ovocia a  zeleniny v  sloven-
sko-nemeckom jazyku, písali 
básničky a  príhovory na  tému 
zdravá výživa a sledovali infor-
mácie na obale potravín. Počas 
celého dňa pili deti čistú vodu 
a  učili sa dodržiavať pitný re-
žim. 

Poďakovanie patrí všetkým, 
ktorí nám pomohli urobiť tento 
deň krajší, zaujímavejší a chut-
nejší. 

 Ivana Kralovičová,
 koordinátorka ENV výchovy 

NONSTOP linka dohľadového centra 02/32 33 33 32

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Slávnosť 
na Adamkovu 

počesť
V prvý októbrový deň bola vo 
Vile Košťálová milá slávnosť 
pri príležitosti uvítania do ži-
vota novorodenca  Adama 
Kovácsa. 

Adamko, vitaj v našom de-
vínskonovoveskom spoločen-
stve. Tebe i  Tvojim rodičom 
prajeme veľa zdravia, lásky 
a pohody, nech máš v Devín-
skej Novej Vsi domov, v kto-
rom budeš šťastný a spokojný.

Oprava chodníkov 
zvyšuje bezpečnosť
„V  druhej polovici októbra sa 
začali udržiavacie práce spojené 
s  opravou chodníka na  Istrijskej 
ulici v úseku od ulice Na mýte až 
po Námestie 6. apríla, na strane, 
kde majú domy nepárne čísla. 
Ide o  rozsiahlejšie úpravy, preto 
by som chcela poprosiť občanov 
o  trpezlivosť. Práce by mali byť 
ukončené do  konca tohto roka,“ 
informuje Katarína Macáko-
vá, vedúca oddelenia výstavby, 
dopravy a  životného prostre-
dia. Súčasne pokračujú revita-
lizácie na  Delenej ulici v  úseku 

od  Charkovskej po  Kosatcovú 
(pravá strana, nepárne čísla do-
mov) a na Novoveskej ulici v úse-
ku od  ulice Na  Grbe po  Ulicu 
Leopolda Jablonku (ľavá strana – 
nepárne čísla domov). Najnovšie 
začala mestská časť udržiavacie 
práce spojené s opravou chodní-
ka na Podhorskej a Pieskovcovej 
ulici. Na  Podhorskej ide o  úsek 
pred rodinnými domami č. 5, 7, 
9 a na Pieskovcovej o úsek od ro-
dinného domu č. 16 po Eisnero-
vu ulicu.

-jv-
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Správičky 
z našej školičky

Školský rok je v  plnom prúde, krúti sa 
neuveriteľnou rýchlosťou, týždeň za  týž-
dňom, deň za dňom. Kto prechádza okolo 
našej školy na  Ulici Ivana Bukovčana 3, 
nemôže nevidieť, ako sa škola rýchlo roz-
rastá, aby v nej mohli nájsť svoje nové trie-
dy ďalší žiaci. 

A čo sa deje v priestoroch školy? Každý 
deň okrem plnenia základných školských 
povinností nám prináša množstvo rôz-
nych udalostí, ktoré spestrujú náš školský 
život. 

Svoju činnosť začali krúžky a rôzne zá-
ujmové útvary, v  ktorých kreslíme, spo-
znávame, tvoríme, športujeme, či sa zdo-
konaľujeme v cudzích jazykoch. Redakčná 
rada odštartovala novú sezónu školského 
časopisu BukoVINKY. Pracujú krúžky 
slovenského jazyka pre ukrajinské deti, 
ktoré sa prihlásili do našej školy. 28. sep-
tembra sme začali našu bohatú športovú 
činnosť aj tradičným behom na  Grbe. 
Spolu – mladší či starší, deti či ich rodičia 
– sme sa rozbehli v ústrety krásnym jesen-
ným dňom za  zdravím aj za  spokojným 
pocitom, že preň niečo robíme. Zaujíma-
vým programom sme slávili 10. výročie 
spolupráce s  Nadáciou Volkswagen Slo-
vakia, s ktorou úspešne realizujeme rozší-
renú výučbu nemeckého jazyka. Otvorili 
sme nové čitateľské kútiky nielen so  slo-
venskou, ale aj s  nemeckou literatúrou. 
Zapojili sme sa do medzinárodného pro-
jektu Záložka do kníh spája školy a našli 
sme si pomocou záložiek do kníh nových 
kamarátov v Českej republike, v mestečku 
Velké Opatovice. 24. októbra sme rôzny-
mi formami slávili Medzinárodný deň 
školských knižníc. Čítali sme, rozprávali 
sme sa, kreslili sme komiksy, hrali sme di-
vadlo, tvorili novú knihu, ba dokonca sme 
absolvovali cestu okolo sveta počas fan-
tastickej besedy s našou bývalou pani uči-
teľkou, cestovateľkou Hankou Vargovou. 

Chodíme do divadla, do kina, na rôzne 
výstavy, do galérií S či do múzeí. Skúma-
me svet okolo nás cez rôzne aktivity. Sa-
mozrejme, hlavne sa učíme, vzdelávame, 
študujeme, aby sme dosahovali čo najlep-
šie výsledky. Ani málo, ani veľa, taký nor-
málny školský život skrývajúci sa za brá-
nami našej školičky. 

Soňa Škulová

VÝSTAVA FOTOFÓRUM 2022           4. 11. 2022 – 2. 12. 2022

Kalendáre,  
ktoré nezostarnú 
Také sú kalendáre Devínskej Novej Vsi – jedinečné a nestarnúce. Predsta-
vujeme vám poslednú štvoricu autorov úspešných snímok, s ktorými ste 
prežili, alebo ešte prežijete posledné mesiace končiaceho sa roka 2022. 
Tento kalendár Devínskej Novej Vsi je podľa odborníkov na  fotografiu 
tretím najkrajším na Slovensku. 
Vlasta Halamová Vernerová má so snímkou 
Vinohrady pri Devíne navždy spojenú milú, 
takmer už zaprášenú spomienku na detstvo. 
Napísala nám: „Keď som sa stretla s  majite-
ľom vinohradu, ktorý mi umožnil fotenie, zis-
tila som, že ako malé dievčatko som k nemu 
s  obdivom vzhliadala, pretože vlastnil veľkú 
čiernu motorku a k nej primerané, na tú dobu 
neobvyklé oblečenie. Po  rokoch sme sa opäť 
stretli, obaja už s viacerými krížikmi na ple-
ciach, a  pekne sme si užili túto krásnu spo-
mienkovú a emotívnu udalosť.“ 

Pre Katarínu Jurkovičovú, s ktorej sním-
kou ste prežili tohtoročný september, sú naj-
častejšie takýmito „spomienkovými“ foto-
grafie z ciest po Tibete a Afrike, ale aj snímky 
prírody v Devínskej Novej Vsi a, samozrejme, 
fotografie jej syna. „Fotografie sú ako obrazy 
a tie milujem odmalička...“ vyznáva sa. 

Pri pohľade na  svoje fotografie sa zvyk-
ne prehrabávať v  spomienkach aj Miroslav 
Kulfan. Ako prírodovedec a obdivovateľ prí-
rodných krás s  ľútosťou registruje negatívne 
zmeny na miestach, ktoré niekedy fotografo-
val. „Ale platí to aj opačne,“ dodáva, „teším sa, 
keď vznikne niečo nové, pekné a prospešné pre 
ľudí ako náš cyklomost, ktorý je vďačným ob-
jektom na fotografovanie.“ Novembrovú foto-
grafiu v kalendári si Miroslav Kulfan mimo-
riadne cení, lebo sa mu ňou podarilo zachytiť 
niečo nezvyčajné: „Inverzné počasie v oblasti 
Devínskej Kobyly, čo je jav, ktorý sa dá pozo-

rovať skôr na horách.“ 
Práve za  takýmito unikátnymi snímkami 

chodí do prírody v každom počasí aj Roman 
Matkovčík. Autor júlovej snímky v kalendári 
nám napísal, že fotografie sú dnes neoddeli-
teľnou súčasťou jeho článkov, ktoré píše pre 
portál hiking.sk. Rád spomína na  časy, keď 
prišli na svet jeho deti a fotografia bola u nich 
doma na  dennom programe. „Váľal som sa 
po  zemi s portrétnym objektívom a  snažil sa 
zachytiť svet detí,“ spomína a dodáva, že fo-
tografia si ho nadobro získala v  roku 2001, 
keď prišli na  trh prvé digitálne fotoaparáty. 
Fotografovaniu sa podľa Romana Matkov-
číka venuje veľa ľudí, ale to, že v  Devínskej 
sú amatérski fotografi komunitou, ktorá sa 
pravidelne stretáva, je zásluhou Istra Centra 
a Fotofóra. 

Veľké ĎAKUJEM posiela Fotofóru pro-
stredníctvom Devexu aj Vlasta Halamová 
Vernerová – za  nových priateľov a  možnosť 
inšpirovať sa ich tvorbou.
Výber z najnovšej tvorby amatérskych foto-
grafov z Devínskej Novej Vsi si môžete po-
zrieť na výstave, ktorú začiatkom novembra 
otvorili v Múzeu kultúry Chorvátov na Slo-
vensku. Prichádza pomaly čas začať si aj 
doma hľadať miesto na nový kalendár, kto-
rý pomyselnú latku amatérskej fotografie 
v Devínskej Novej Vsi určite posunie na ešte 
vyššiu úroveň. 

Zuzana Štukovská 

Hľadajte 
miesto 
na nový 
kalendár
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Každý futbalista o tom sníva: zahrať si veľký 
zápas. Naši chlapci z Lokomotívy DNV túto 
šancu dostali. Teda, aby sme boli presnej-
ší, vybojovali si ju svojím prístupom k  hre 
a  skvelými výsledkami. Devínska Nová Ves 
v  októbri privítala na  domácom trávniku 
prvoligový Ružomberok, s  ktorým 
bojovala o  postup do  5. kola Slov-
naft Cup-u. Prvoligista bol, žiaľ, nad 
sily našich chlapcov, ktorí sa však aj 
napriek prehre zapísali do  futbalo-
vej histórie Devínskej Novej Vsi ako 
najúspešnejšia zostava hráčov FCL. 

Jeden z  fanúšikov nášho tímu 
Jaro Bruder, si krátko po  zápase 
povzdychol: „Tipoval som, že udr-
žíme do  polčasu nerozhodný stav, 
a keď sme dostali štyri minúty pred 
prestávkou gól, skoro ma porazilo...“ 
Napokon sa však usmeje. „Nejde 
o  tragédiu, jedenásť prvoligových hráčov vo 
favorizovanej  zostave Ružomberka, to už ho-
vorí o nejakej sile...“ uznáva a dodá: „...my sme 
nesklamali, nechali sme na ihrisku srdce.“

Aj Marek Čechovič, technicko-bezpečnost-
ný manažér Lokomotívy, dvíha hore palec. 

„Chceli sme pre atraktívneho súpera pripraviť 
dobré prostredie, super divácku kulisu a to sa 
podarilo.“

Tréner Lukáš Luknár tiež neskrýva spokoj-
nosť: „Po  zápase prevládali pozitívne emócie 
z toho, že naši chlapci si merali sily s jedným 

z  najlepších mužstiev prvej ligy a  výsledok 
3 : 0 hovorí o rozdiele iba jednej triedy. Podľa 
neho by sme mali hrať druhú futbalovú ligu. 
Ak budú peniaze, možno sa dočkáme aj tejto 
možnosti.“

Slovnaft Cup nie je bežná ligová súťaž, 

v ktorej tímy medzi sebou súperia na základe 
predchádzajúcich výkonov. Jej koncept dáva 
šancu klubom z  nižších líg, aby si zmerali 
sily so silnými súpermi, ktorých určujú žreby, 
a tímy proti sebe hrajú len jeden zápas. Občas 
sme tak svedkami veľkých prekvapení. Na ví-

ťaza celej súťaže čaká okrem finanč-
nej odmeny aj postup do Európskej 
ligy UEFA, kde aktuálne bojujú 
veľké kluby ako napríklad Arsenal, 
Manchester United, AS Monaco či 
AS Rím.

Štvrté kolo Slovnaft Cup-u na Vá-
pencovej bol teda pre fanúšika De-
vínskej Novej Vsi veľkým sviatkom. 
Na  tribúne panovala elektrizujúca 
atmosféra s bubnami a so všetkým, 
čo k  takému dôležitému zápasu 
patrí. Poháňaní a  burcovaní ener-
giou z publika podali hráči FCL so-

lídny výkon. Ukázali bojovnosť, nasadenie 
a futbalové srdce, vlastnosti, ktoré ich zdobili 
vo všetkých doterajších kolách aktuálneho 
ročníka, za čo si od divákov vyslúžili obrov-
ský potlesk.

 Jana Vedejová, Juraj Mravec

Hľadáte spoľahlivú realitnú kanceláriu pre Bratislavu a okolie?

Prečo sa s predajom, prenájmom alebo kúpou nehnuteľnosti obrátiť na nás:

 19 ročné skúsenosti s realitami
 Individuálny prístup ku každému klientovi
 Stovky úspešne zrealizovaných obchodov  
 Spokojní klienti – pozri si naše referencie na stránke

Kontakt: 0905 680 122, e-mail: sithroman@gmail.com

www.reality-poradenstvo.sk

POCIT VÍTAZSTVA 
po prehre 3 : 0
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OBJAVTE SVOJ NOVÝ 
DOMOV S PRÍRODOU 

ZA DVERAMI
V našej obľúbenej mestskej časti Devínska Nová Ves, vzniká nová príležitosť na bývanie. 

Projekt Rakyta, spúšťa predaj 162 bytov v prvých dvoch bytových domoch s nízkopodlažnou zástavbou.

Moderné
mestské bývanie
Rakyta ponúka moderné mestské bývanie uprostred 
nádhernej prírody Malých Karpát. Vytvára ideálny 
priestor pre komunitné bývanie rodín, ale aj jednotliv-
cov, ktorí ocenia zelené priestranstvá, prechádzky v prí-
rode či jazdu na bicykli. Nákupy, škôlku či lekára vybavíte 
v okolí a kvôli špecifickým službám sa nemusíte presú-
vať až do centra mesta. 

Lucron je významný slovenský rezidenčný developer, ktorý u nás pôsobí od 
roku 2005. V doterajšom portfóliu má bratislavské projekty Rakyta, Nesto, 
Vydrica, Urban Residence, Malé Krasňany, Eden Park, Jaskový rad a projekt 
Arboria v Trnave. Lucron je súčasťou medzinárodnej skupiny IKO Real Estate, 
ktorá má svoj pôvod v Luxembursku a má viac ako 30-ročné skúsenosti 
v realitnom biznise.

Komfortné byty 
vo vyššom štandarde
Bývanie v Rakyte poskytne blízkosť prírody, detské ihris-
ká, komunitné vnútrobloky, ale aj komfortné byty 
s prakticky navrhnutými dispozíciami či kvalitným štan-
dardom. Na výber máte 1- až 4-izbové byty, ktoré ponú-
kajú elektrické podlahové kúrenie, priestranné balkóny 
či terasy, obľúbené predzáhradky, kvalitné povrchové 
materiály aj dizajnové kúpeľne.

Ekologické bývanie
Projekt Rakyta počíta s celým radom ekologických rie-
šení. 5-podlažné bytové domy budú mať zelené strechy 
kombinované so solárnymi panelmi na ekologický ohrev 
teplej úžitkovej vody. Na vonkajších priestranstvách 
bude inštalovaných viacero systémov na zachytávanie 
dažďovej vody v území. 

Viac informácií 
o projekte a ponuke 

bytov nájdete na 
www.rakyta.sk

+421 902 334 334 
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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

11. – 13. 11. 2022 (jednotlivé 
programy podľa harmono-
gramu)
VÍKEND ZATVORENÝCH 
HRANÍC
Miesto konania: Cyklomost 
slobody

7. – 10. 12. 2022  
od 11.00 do 22.00 h
VIANOČNÁ ULIČKA
Miesto konania: Hradištná ulica
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

4. 11. 2022 – 2. 12. 2022
VÝSTAVA FOTOFÓRUM 2022
Prehliadka najlepších fotografií 
amatérskych fotografov z Devín-
skej Novej Vsi  z portálu http://
fotoforum.istracentrum.sk.
Miesto konania: SNM – Múzeum 
kultúry Chorvátov na Slovensku 
(MKCHS), Istrijská 68
Organizuje: Istra Centrum 
a SNM – MKCHS

12. 11. 2022 o 18.00 h
ROCKOVANIE V DEVÍNSKEJ 
NOVEJ VSI
Pokračovanie rockových kon-
certov, vystúpia kapely BTA, Da-
nubeat, Kam z konopí a Lamps.
Vstupné: 5 €
Miesto konania: veľká sála Istra 
Centra, Hradištná 43

13. 11. 2022 o 16.30 h
DIVOŠKA  
A RAMPTANTINTANTON
Detská divadelná scéna,  
účinkuje Divadlo Jaja. 
Vstupné: 2 €
Miesto konania: veľká sála Istra 
Centra, Hradištná 43

19. 11. 2022 od 14.00 do 21.00 h
SVIATOK MLADÉHO VÍNA
Ochutnávka mladých vín 
z Devínskej Novej Vsi, Rakúska, 

Chorvátska, Nemecka, Slovenska
a Slovinska.
Miesto konania: Farské centrum, 
Istrijská 4
Organizuje: FS Črip a Istra 
Centrum

26. 11. 2022 o 19.00 h
KATARÍNSKA ZÁBAVA
Vystúpenie CirKusKusu, hudba 
BeHappy, moderátor večera 
Richard Vrablec.
Vstupné: 33,99 €  
(v cene vstupenky je welcome 
drink, večera, tombola a polnoč-
ná kapustnica)
Predaj vstupeniek: info@frago-
linoristorante.sk alebo Fragolino 
Ristorante Opletalova 94                
Miesto konania: 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.

4. 11. – 2. 12. 2022
VÝSTAVA FOTOFÓRUM 2022
Prehliadka najlepších fotografií 
amatérskych fotografov z Devín-
skej Novej Vsi  z portálu http://
fotoforum.istracentrum.sk.
Miesto konania: SNM – Múzeum 
kultúry Chorvátov na Slovensku 
(MKCHS), Istrijská 68
Organizuje: Istra Centrum 
a SNM – MKCHS 

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

13. 11. 2022 od 10.00 do 18.00 h 
VÍKEND ZATVORENÝCH 
HRANÍC
Pri príležitosti konania poduja-
tia bude múzeum otvorené pre 
verejnosť aj v nedeľu od 10.00 
do 18.00 h.  

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

9. 11. 2022 o 18.00 h
PORTRÉTY
Miesto konania: Koncertná sála 
J. Zúbkovej 

10. 11. 2022 o 18.00 h 
JAZZ A SLOVENSKÍ BÁSNICI
Miesto konania: koncertná sála 
ZUŠ, Istrijská 22

DUÁLNA AKADÉMIA
J. Jonáša 5, 841 07 Bratisla-
va-Devínska Nová Ves
E-mail:  
info@dualnaakademia.sk
www.dualnaakademia.sk

10. 12. 2022  
od 9.00 do 12.00 h
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
Miesto konania: Duálna 
akadémia Jána Jonáša 5

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

9. 11. – 18. 12. 2022  
od 10.00 do 19.00 h
VIANOČNÉ TRHY 2022

Miesto konania: zámok Schloss 
Hof

25. 11. 2022  
od 12.00 do 16.00 h
WORKSHOP PRE CELÚ 
RODINU
Výroba adventných vencov
Miesto konania: zámok Schloss 
Hof

ILUZION ESKAMOTER 
LANKSON SHOW
6. 11. 2022 o 16.00 h
7. – 9. 11. 2022 o 17.00 h
11. 11. 2022 o 17.00 h
AMERICKÁ ILÚZIA – 
LIETAJÚCA ŽENA,  
PIRÁT Z KARIBIKU – 
FAKÍRSKE HRY,  
POMSTA MAHARADŽOVA – 
ILÚZIA Z INDIE,  
KÚZLA A ILÚZIE Z CELÉHO 
SVETA.
Vstupné: dospelí 10 eur, deti 
do 14 rokov 5 eur 
Miesto konania: cirkusový 
stan, Námestie Jána Kostru

FARMÁRSKE TRHY 
19. 11. 2022  
od 8.00 do 14.00 h 
Miesto konania: Parkovisko OC 
Glavica 

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

3. 12. 2022  
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


