
Výstavba Devínskeho Športoviska sa blíži k zdarnému koncu.

Tento rok – 2017 -  sa nám podaril veľký kus práce na zbierke financií na Devínske Športovisko. 

 

V septembri sme v Dome kultúry Devín zorganizovali Benefíciu pre Devínske Športovisko spojenú s dražbou 
umeleckých diel a koncertmi skvelých kapiel: slovenských LePayaco, kanaďanky Ronley Tepper a angličana 
Franka Wintera. Devínske mamičky nám upiekli sladké aj slané dobroty a devínski vinári prispeli skvelým vínom. 
Výťažok z Vašich dobrovoľných príspevkov, predaja a dražby umeleckých diel bol za tento skvelý večer úžasný, 
= 9.048 EUR.

  

Tento rok sa nám tiež podarilo získať Grant Nadácie Pontis – Poisťovňe Slovenskej sporiteľne v sume 4.000 EUR. 
Taktiež  sme získali  mimoriadnu dotáciu  Bratislavského samosprávneho kraja v sume 2.000 EUR.
Zriaďovatelia Súkromnej základnej školy v Devíne nám prispeli sumou 500 EUR. Ďakujeme!

Celková čiastka potrebná na realizáciu tartanovej plochy športoviska v sume 31.130 EUR je vyzbieraná. 
Ďakujeme Vám za pomoc a podporu!

V štádiu záverečnej prípravy realizácie tartanovej plochy sme zistili, že je nutné zabezpečiť výstavbu plota 
s oporným múrom, ktorý by zabránil zosuvu pôdy na plochu športoviska a jeho poškodzovanie. Zároveň 
vyplynula nutnosť realizácie 6 m vysokého oplotenia smerom k ceste „ K zlatému rohu“ aby nedošlo 
k ohrozovaniu cestnej premávky. Tento plot s oporným múrikom, premiestnenie vstupu a postavenie nového 
vstupu do areálu školy bude stáť  8.200 EUR. Z tejto sumy už máme 2.000 Eur.



Športovisko sme chceli dokončiť ešte do konca tohto roka, vybrali sme firmu, ktorá nám bola odporučená. 
Podľa dohody sa mal plot zrealizovať do polovice novembra a následne mala byť (za predpokladu priaznivého 
počasia)  položená tartanová plocha. Problémy, ktoré vznikli subdodávkou materiálu – 6 m vysokých stĺpov, 
spôsobili, že plot sa začal realizovať až začiatkom decembra. Keďže už prišli mrazy,  realizácia plochy 
športoviska sa posúva na jar 2018.

Na samotné športovisko už financie máme, na plot  potrebujeme dozbierať sumu 6.200 EUR.

Stále máme k dispozícií umelecké diela, ktoré neboli vydražené na Benefícii pre Devínske ŠPORTOVISKO.
Celý výťažok z ich predaja bude použitý na dokončenie športoviska.
Ceny a ostatné informácie o jednotlivých dielach nájdete na www.detidevina.sk/sportovisko

Tešíme sa na jar 2018 kedy bude Devínske športovisko dokončené a naše deti budú mať konečne kde 
športovať.
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