
Vo štvrtok 12. septem-
bra uvítala budova 
Mýtnice množstvo 

významných hostí, ktorí do Devín-
skej Novej Vsi zavítali, aby spoločne 
s nami slávnostne otvorili prvé Eko-
centrum v Bratislave. Prišla vicepri-
mátorka Hl. mesta SR Bratislavy 

Tatiana Kratochvílová, predseda 
Bratislavského samosprávneho kraja 
Juraj Droba, starostovia okolitých 
mestských častí, miestni poslanci, 
ako aj zahraniční hostia z priľahlého 
regiónu Niederösterreich v Rakúsku. 
Nechýbal ani starosta partnerskej 
obce Marchegg Gernot Haupt.

Po slávnostnom prestrihnutí pás-
ky sa prítomní hostia presunuli do 
vnútorných priestorov Ekocen-
tra. Náučné tabule aj elektronické 
zariadenia v  ňom budú vzdelávať 
návštevníkov o najnovších poznat-
koch z oblasti ekológie. „Berieme si 
príklad z Rakúska, ktoré je pre nás 
vzorom v oblasti starostlivosti o ži-
votné prostredie,” vysvetlil starosta 
Dárius Krajčír. Dominantnou akti-
vitou Ekocentra je enviromentálna 
výchova. Návštevníci sa tak do-
zvedia, ako využiť najnovšie envi- 

ronmentálne a ekologické poznat-
ky v praxi.
V  poslednej dobe sa venuje veľká 
pozornosť vytváraniu Ekocentier.  
Ich cieľom je vytvárať bohatú po-
nuku aktivít pre celé rodiny, za-
meraných na rozvíjanie vzťahu 
a  porozumenia prírode, ako i  po-
silnenia ohľaduplnosti a zodpoved-
nosti k našej krajine, v ktorej žijeme. 
Aj v našom Ekocentre sa už začalo 
s  výchovou malých ekológov, pre 
ktorých je primárne projekt určený. 

❱ ❱❱ ❱    

Mestská časť  Bratislava – Devínska Nová Ves má prvé
ekocentrum v mikroregióne Bratislava. Široká
verejnosť, rodiny a žiaci či študenti si v ňom môžu
zvyšovať environmentálnu gramotnosť a upevňovať
svoje ekopovedomie.

(Pokračovanie na str. 4)
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Naša mestská časť sa úspešne uchádzala 
o  nenávratné finančné prostriedky zo 
zdrojov Európskej únie. Podané pro-

jekty boli zamerané na skvalitnenie technického 
vybavenia učební ZŠ I. Bukovčana 3 a skvalitnenie 
technického vybavenia učební ZŠ P. Horova 16. 

Špeciálna podlaha  
a nové laboratórium

Z  rozpočtu MČ je vynovená stolnotenisová te-
locvičňa ZŠ I. Bukovčana. Položili v nej špeciál-
nu pružnú podlahu šetriacu kĺby a nohy mladých 
športovcov. 
Za vysokými nárokmi na jazykové vzdelávanie detí 
určite nezaostáva ani technické vybavenie jazyko-
vých tried tejto školy. Rekonštrukciou prešli tri 

jazykové triedy, ktoré budú v dohľadnom čase vy-
bavené notebookmi a interaktívnou tabuľou. „Jazy-
kové laboratórium sme zrekonštruovali z bývalého 
skladu chemikálií. Táto stavebná úprava bola ná-
ročnejšia, pretože sme museli vytrhávať z podlahy 
chemické odtoky a nanovo vyliať podlahu,“ vysvet-
lila riaditeľka Renáta Balogová. Dnes je už všetko 
pripravené na dovezenie špeciálnych stolov s tech-
nikou. Pomocou slúchadiel s  mikrofónmi budú 
mať žiaci možnosť počúvať vysielanie z učiteľskej 

stanice a  komunikovať s  učiteľom a  spolužiakmi 
v skupinách.
Aj nové chemické laboratórium dostalo okrem vy-
noveného priestoru aj nový uhlíkový digestor, kto-
rý nepotrebuje odsávanie. „Určite sa tým skvalitní 
odborný proces výučby,“ doplnila riaditeľka.

Zateplená budova školy  
a prvé úspory

Prvá etapa zateplenia fasády ZŠ Pavla Horova 
bola zrealizovaná ešte v  roku 2018. Druhá etapa 
bloku B a C sa uskutočnila počas uplynulých let-
ných prázdnin. Nové zateplenie nielen skrášlilo 
budovu, ale prinieslo aj úsporu energií a  teda aj 
finančných prostriedkov.  Tie stihol riaditeľ  Mi-
loš Marko použiť na ďalšie zveľadenie školy.  Kúpil 
školské lavice, stoličky, šatňové skrinky a zborovňu 
vybavil novým nábytkom. Ďalšie zateplenie fasády, 
konkrétne jej severnej časti, je naplánované na rok 
2020, kedy bude mať vedenie školy v rukách sta-
tický posudok. Zateplenie hradí z rozpočtu DNV.
„Okrem skvalitnenia priestorov a  energetickej 
úspornosti sme zrekonštruovali polytechnickú 

dielňu, kde bude prebiehať technické vyučovanie. 
Po ukončení obstarania zariadime učebňu nábyt-
kom a  náradím. V  pôvodnej triede informatiky 
sú urobené nové elektrické rozvody a  prípojky 
a  miestnosť čaká na technické vybavenie, náby-
tok a interaktívnu tabuľu,“ vysvetlil Miloš Marko. 
K  zrekonšruovaným priestorom treba pripočítať 
aj fyzikálne, chemicko-biologického laboratóriá 
a ďalšie jazykovedné učebne.  (red)

Nová fasáda aj špeciálna  podlaha v telocvični.  
            Aké ďalšie novinky  pribudli na školách? 

Deň obce:  
10. október
Pred 568 rokmi sa v starých dokumentoch 
z  čias kráľa Žigmunda prvýkrát objavi-
la zmienka o  Devínskej Novej Vsi. Presne 
v  deň výročia tejto zmienky, vo štvrtok 
10. októbra, si slávnostným spôsobom 
pripomenieme výročný deň našej obce. 
Pripravuje sa slávnostné miestne zastupi-
teľstvo a slávnostný ceremoniál, počas kto-
rého starosta predstaví súčasné významné 
osobnosti Devínskej Novej Vsi a  udelí im 
špeciálne ocenenie.

Z histórie DNV
Archeológmi zdokumentované osady sa 
na našom území nachádzali už 4-tisíc rokov 
pred naším letopočtom. Neskôr, v  piatom 
storočí nášho letopočtu, sa tu usadili prví 
Slovania.  
Vznik Devínskej Novej Vsi datujú jazyko-
vedci do 14. storočia, kedy bola ešte súčas-
ťou Devínskeho panstva.
Prvou nepochybne doloženou zmienkou 
o  Devínskej Novej Vsi je listina kráľa Žig-
munda Luxemburského udeľujúca viaceré 
výsady Bratislave. V tejto listine kráľ ďakuje 
obyvateľom Bratislavy za vernosť pri ob-
rane proti husitom, ktorí sa sprisahaním 
v  roku 1432 pokúsili obsadiť Bratislavu. 
V  listine udeľuje viaceré výsady Bratisla-
ve: znak, pečať, právo raziť mince a ďalšie. 
Bola spísaná 10. októbra 1451 a je uložená 
v  archíve mesta Bratislavy. V  roku 1552 je 
zapísaná ako Horwath Wyfalw, v preklade 
Chorvátska Nová Ves. Bolo to obdobie, 
v  ktorom chorvátske obyvateľstvo prevy-
šovalo pôvodné. Názov Devínska Nová Ves 
sa stal oficiálny až v  roku 1845. Vznikom 
Prvej Česko – Slovenskej republiky v roku 
1918, sa obce v  okolí Bratislavy stali jej 
súčasťou. V  roku 1928 sa Devínska Nová 
Ves začlenila do okresu Bratislava. Keď sa 
v  roku 1955 európsky kontinent rozdelil 
ostnatým drôtom, železná opona sa tiahla 
priamo cez Devínsku Novú Ves popri rieke 
Morava.  (red)

Novinky v materskej škole  
M. Marečka 
S novým školským rokom pribudli nové legisla-
tívne zmeny v predškolskom vzdelávaní. Zave-
denie povinného vyučovania v MŠ pre päťroč-
né deti by malo efektívnejšie odrážať potreby 
a úspešnosť zvládnutia prvého ročníka ZŠ.
V školskom roku 2019/2020 nastúpilo do našej 
materskej školy 340 detí vo veku 3 – 6 rokov, 
z toho 116 predškolákov. MČ počas leta vyma-
ľovala triedy a školskú jedáleň, zrekonštruovala 

vodoinštaláciu na hygienických zariadeniach 
a vymenila PVC v dvoch triedach.  
MŠ M. Marečka ponúka deťom množstvo ak-
tivít počas celého roka: Animoterapia, rôzne 
divadelné, hudobné a iné predstavenia. Staršie 
deti majú možnosť zúčastniť sa kurzu korčuľo-
vania, plaveckého kurzu a Školy v prírode. Tak-
tiež máme krúžky: výtvarný, tanečný, dramatic-
ký, futbalový, krúžok anglického a nemeckého 
jazyka. Zameriavame sa na environmentálnu 
výchovu a utváranie si vzťahu k životnému pro-
strediu. Irena Ludvigová, riaditeľka MŠ

Magistrát zavádza nový 
spôsob vymáhania  
nedoplatkov 
Hlavné mesto zavádza na vymáhanie nedo-
platkov systém elektronických daňových exe-
kúcií. Magistrát bude nedoplatky na miest-
nych daniach vymáhať v  najbližších dňoch, 
a preto prosíme občanov, aby v prípade, že si 
nevyzdvihli doručené zásielky skontrolovali, 
či nemajú voči hlavnému mestu podlžnosti 
a vyhli sa tak exekúcii na účtoch. Kontakt:+421 

Vážení čitatelia, 
od prvého vydania nového miestneho 
periodika ubehol mesiac a opäť sa vám 
prihováram z týchto stránok. Rada by 
som sa vám v úvode poďakovala za 
vaše pochvalné a povzbudivé slová, ale 
i konštruktívnu kritiku. Súčasne ďakujem 
aj všetkým mojim kolegom, poslancom, 
ale i vám Devínskonovovešťanom, ktorí 
ste nás podporili v zámere vydať vlastné 
miestne noviny. Veľmi ma teší váš prístup, 
spolupatričnosť, aj tolerancia, ktorú na 
úvod tejto práce od vás vďačne prijímam. 
Vydávanie miestnych novín o živote 
v Devínskej Novej Vsi je veľkou výzvou 
a našou snahou je sprostredkovať vám 
pestré a informačne nabité noviny. 
 
V druhom vydaní nášho periodika sa 
okrem užitočných správ z mesta a okolia 
dozviete, že máme vynovené obe 
základné školy, prevedieme vás priestormi 
vzniknutého Ekocentra a dozviete sa, ktoré 
významné osobnosti navštívili Devínsku 
Novú Ves počas uplynulého mesiaca. Tešiť 
sa môžete aj na články od našich nových 
prispievateľov a nechýbajú ani informácie 
z kultúrno-spoločenského a športového 
života. V závere sa nechajte pozvať na 
blížiace sa podujatia. 
Ďakujem a prajem vám príjemné čítanie...

Monika Debnárová,  
vedúca mediálneho  

a tlačového oddelenia

259 356 111. Svoje nedoplatky si môžete skon-
trolovať aj na www.bratislava.sk v sekcií Dane 
a poplatky.  (red)

Oznam – Miestny úrad  
hľadá nového spracovateľa 
ÚP zóny Kolónia
Miestný úrad MČ BA-DNV oznamuje, že v do-
hľadnej dobe plánuje pokračovať v  spra-
covávaní projektovej dokumentácie k  ÚP 
zóny Kolónia. Momentálne sa hľadá odbor-

ne spôsobilá osoba na spracovanie zada-
nia pre vypracovanie ÚP zóny.  Záujemcovia 
nech sa hlásia u architekta MČ na: podatelna@ 
mudnv.sk (red)

MČ pomohla rodinám  
v núdzi, aj sociálne  
odkázaným 
V  prvom polroku mestská časť DNV poskytla 
príspevok pri narodení dieťaťa 93 rodinám. Tri 
rodiny, ktoré sa ocitli s deťmi v hmotnej núdzi 

mali odsúhlasený príspevok zo sociálného od-
boru. Priznané príspevky na obedy obdržali 
štyri deti. Okamžitú sociálnu pomoc a  charitu 
MČ poskytla šiestim hendikepovaným skupi-
nám občanov, nezamestnaným a  bezdomov-
com. Podporu poskytla MČ piatim sociálne,  
spoločensky a  charitatívne orientovaným 
subjektom, ktorými boli Základná organizácia 
Jednoty dôchodcov na Slovensku, Slovenský 
zväz telesne postihnutých, OZ GAUDETE DNV, 
Bratislavský spolok nepočujúcich, ICHTYS ob-
čianske združenie.  (red) 

V stolnotenisovej telocvični na ZŠ I. Bukovča-
na je špeciálna mäkká, pružná podlaha

Zateplenie ZŠ P. Horova skrášlilo budovu a ušetrilo energie

Učebňa informatiky na ZŠ P. Horova čaká 
na novú techniku

Uhlíkový digestor  na ZŠ I. Bukovčana

ZrekoŠtruoVaNá stolnotenisová 
telocvičňa a odborné učebne na ZŠ Ivana 
Bukovčana a druhá etapa zatepľovania 
budovy školy. oprava a nové vybavenie 
tried na ZŠ Pavla Horova. aké ďalšie 
novinky už slúžia žiakom našich 
základných škôl?
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UMZ č.105/9/2019 MZ MČ BA-DNV zobralo na   
vedomie správu z kontroly hospodárenia s verej-
nými prostriedkami a nakladania s majetkom MZ 
MČ BA-DNV v roku 2018 v DNV Šport, spol. s r .o.  
Žiada prednostku MZ MČ BA-DNV o vypracova-
nie návrhu dodatku k  zmluve so spoločnosťou 
DNV ŠPORT v  zmysle predloženej správy z  vy-
konanej kontroly. Žiada  konateľa DNV ŠPORT 
o  predloženie nápravných opatrení ku kontrol-
ným zisteniam v termíne do konania najbližšieho 
riadneho zastupiteľstva MČ BA-DNV
UMZ č.106 /9/2019 MZ MČ BA-DNV žiada Magis-
trát Hl. mesta SR BA o zriadenie expozitúry Mest-
skej polície v MČ BA-DNV.
UMZ č.107/9/2019 MZ MČ BA-DNV nesúhlasí 

s  predloženým návrhom Dodatku Štatútu Hl. 
mesta SR BA k  udeľovaniu súhlasu pre príslušní-
kov tretích krajín podľa osobitného predpisu.
UMZ č. 108/9/2019 MZ MČ BA-DNV žiada MZ Hl. 
mesta SR BA o presun kompetencii správcu dane 
za ubytovanie na príslušné mestské časti. 
UMZ č. 109/9/2019 MZ MČ BA-DNV schvalilo zá-
mer prenájmu stavby Kina Devín a prenájom po-
zemkov v obchodnej verejnej súťaži.
UMZ č. 110/9/2019 MZ MČ BA-DNV schválilo od-
meny členom komisií – neposlancom v celkovej 
výške 1 290 eur.
UMZ č.111 /9/2019 MZ MČ BA-DNV schválilo 
žiadosť o  zníženie výmery a  zmenu účelu vy-
užitia časti prenajatého nebytového priestoru 

- FORMULA ŠPORT.
UMZ č.112 /9/2019 MZ MČ BA-DNV schválilo spô-
sob prevodu častí pozemku pred ZMVM o výme-
re 10 m2a častí pozemku o výmere 10 m2 z dô-
vodu hodného osobitného zreteľa – p. Gibalovi 
s manželkou.
UMZ č. 113/9/2019 MZ MČ BA-DNV s chválilo vý-
požičku pozemku z dôvodu hodného osobitné-
ho zreteľa zmenu doby výpožičky, z doby určitej 
na dobu neurčitú a zmenu výpovednej lehoty na 
3 mesiace formou Dodatok č. 1 k Zmluve o výpo-
žičke  a zmluve o spolupráci zo dňa 30.4.2019.
UMZ č.  114/9/2019 MZ MČ BA-DNV schválilo zria-
denie  práva vecného bremena na pozemkoch   
registra „C“ v  GP č. 22/2019, 23/2019 a  24/2019 

Uznesenia MZ MČ Bratislava – DNV zo zasadnutia dňa   18. septembra 2019

Začíname so vzdelávaním  
najmenších ekológov 

Pravidelné vzdelávanie detí v  Ekocentre, po-
zitívny prístup k  životnému prostrediu, zacho-
vanie rovnováhy s prírodou a jej zdrojmi, to sú 
témy určené pre žiakov materských a základných 
škôl. Veľká časť výučby bude prebiehať v prírode, 
čo umožňuje názorné učenie a chápanie ekolo-
gického prepojenia všetkého živého. Prvý rok 
fungovania bude primárne určený pre deti zo 
základných a materských škôl z Devínskej No-
vej Vsi. Projekt je nastavený predovšetkým na 
vonkajšie aktivity v prírode, avšak v prípade ne-
priaznivého počasia sa presunú do vnútorných 
priestorov budovy Ekocentra. 

Interaktívna tabuľa,  
vyvýšené záhony, Strom života

Popoludnie prvého dňa slávnostného otvore-
nia patrilo hlavne deťom. Starostlivá lektorka 

Natália Lipová previedla nenápadnou formou 
deti svetom prírody. Prostredníctvom tvorivých 
dielní a  za pomoci množstva „zelených“ kníh, 
propagačných materiálov prebudila ich záujem 
o  prírodu. Veľký úspech u  našich najmenších 
mala aj špeciálna interaktívna tabuľa, nachá-
dzajúca sa vo vnútorných priestoroch jednej 
z ekoučební. Aj vonkajšie priestory nádvoria sa 
tešili z prítomnosti mladých ochranárov. Štebo-
tavé deti sa spolu s  lektorkou zamýšľali – ako 
najlepšie zachovať život na planéte. „Nádherné 
kresby, básničky, odkazy a  predstavy o  budúc-
nosti a  priania pre náš región sú dôkazom už 
terajšej vyspelosti detí a o ich vzťahu k prírode,” 
skonštatovala Zdenka Štrokendlová, manažérka 
projektu. Spolu s deťmi si prezreli Ekodomček 
na uschovávanie bicyklov a  náradia, ale i  vy-
výšené záhony, ktoré čakajú na prvých malých 
záhradkárov, či pestovateľov byliniek a  kvetín. 

Najväčší úspech malo maľovanie textilných vtá-
čikov podľa vzoru prekrásneho vtáčika včelárika, 
ktorý je aj súčasťou loga Ekocentra. Na záver 
oživili deti svojimi želaniami aj Strom života, 
ktorý dominuje nádvoriu Ekocentra. Na detské 
výtvory dobre poslúžila aj dlažba nádvoria, na 
ktorej nám deti zanechali svoje pestré a farebné 
odkazov a nápady.

Ekocentrum napĺňa koncept BSK
Ekocentrum Devínska Nová Ves získala svoje 
sídlo vďaka  revitalizácii prízemia budovy a ná-
dvoria starej Mýtnice, ktorá poslúži v nepriazni-
vom počasí ako zázemie pre vzdelávanie. Ďalšie 
ekocentrá by mali v  krátkej dobe pribudnúť aj 
v Stupave a Čuňove. 
V apríli 2018 zverejnil Bratislavský samospráv-
ny kraj dokument „Koncepcia budovania siete 
environmentálno-vzdelávacích centier v  BSK“. 
Podľa tohto konceptu sa hlavným nástrojom en-

k.ú. DNV, v prospech spoločnosti Bystrická s.r.o.  za 
účelom priznania práva uloženia inžinierskej siete 
–vodovodu. 
UMZ č.115 /9/2019 MZ MČ BA-DNV schválilo 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019, ktorým 
sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 
MZ MČ BA-DNV číslo 2/2019 zo dňa 15. 5. 2019, 
ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre príleži-
tostné trhy na území MČ BA-DNV.
UMZ č. 116/9/2019 MZ MČ BA-DNV schválilo po-
skytovanie dotácií z rozpočtu MČ BA-DNV
UMZ č. 117/9/2019 MZ MČ BA-DNV schválilo pre-
nájom nebytového priestoru v  suteréne Dovina 
pasáže z  dôvodu hodného osobitého zreteľa - 
BEST BOXING CLUB o. z.
UMZ č. 118/9/2019 MZ MČ BA-DNV odvoláva   

z funkcie člena Vyraďovacej  komisie zriadenej pri 
MZ MČ BA-DNV, Mgr. Rastislava Tešoviča, Denisa 
Ružoviča a  zamestnankyňu MÚ DNV Ing. Máriu 
Koprdovú. Zrušuje Vyraďovaciu komisiu zriadenú 
pri MZ MČ BA-DNV.
UMZ č. 119/9/2019 MZ MČ BA-DNV odvolavá 
z funkcie člena Škodovej komisie zriadenej pri MZ 
MČ BA-DNV Mgr. Danu Vankovú, Bc. Jozefa Tittela 
a zamestnankyňu MÚ DNV JUDr. Janu Hrnčířovú. 
Zrušuje Škodovú komisiu zriadenú pri MZ MČ BA-
DNV
UMZ č. 120/9/2019 MZ MČ BA-DNV berie  na  ve-
domie informáciu o  prehľade plnenia rozpočtu 
MČ BA-DNV za 1. polrok 2019.
    Dárius Krajčír, starosta
 Mária Koprdová, prednostka

Cyklopelotón 
diplomatov v Devínskej

Vysaďte si novú zeleň, 
zaplatí to miestny úrad
Vážení občania, oznamujeme vám, že MÚ BA-DNV 
aj tento rok zabezpečí nákup okrasných kríkov, 
ktorými si môžete skrášliť okolie svojich bytových 
a  rodinných domov na verejných pozemkoch 
vo vlastníctve, alebo v  správe MČ. Odporúčané 
kríky: jasmín, orgován, lieska, zlatý dážď, ruže, 
vtáčí zob, vavrínovec lekársky, hortenzia a  pod. 
Maximálny počet okrasných rastlín je päť kusov. 
O dodanie bežne dostupných okrasných kríkov 
môžete požiadať do 10. 10. 2019. Kríky budeme 
následne distribuovať v týždni 14. – 18. 10. 2019.  
Žiadosti podajte na recepcii MÚ, alebo e-mailom 
na: tatiana.ledenyiova@mudnv.sk. Do žiadosti 
uveďte tel. a mailový kontakt vrátene plánované 
ho miesta výsadby.  (tl)

Požiadajte si o dotáciu
MČ BA-DNV schválila nové VZN o  dotáciách 
poskytovaných z  rozpočtu MČ PO, ktorých za-
kladateľom nie je MČ, a  FO – podnikateľom, 
ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území hl. 
mesta SR – BA alebo vykonávajú činnosť v pro-
spech rozvoja MČ. Dotácia môže byť použitá na 
podporu všeobecne prospešných služieb, na 
podporu podnikania a zamestnanosti na území 
MČ, najmä na: poskytovanie sociálnej pomoci, 
ochranu ľudských práv a  základných slobôd, 
ochranu zdravia obyvateľstva, vzdelávanie, vý-
chovu a  rozvoj telesnej kultúry, tvorbu, a  pre-
zentáciu duchovných a  kultúrnych hodnôt, ale 
i  ochranu životného prostredia. Žiadateľ môže 
podať žiadosť na tlačive, ktorú MČ DNV zverejní 
na webovom sídle alebo poštou doručiť na MÚ 
do 15. 11. bežného roka a do 15. 3. príslušného 
rozpočtového roka. Žiadosť o  poskytnutie do-
tácie schvaľuje uznesením MZ MČ BA-DNV po 
predchádzajúcom prerokovaní a na základe od-
poručenia Komisie pre dotácie a  Miestnej  rady  
MČ BA DNV.  V  októbri spúšťa MČ testovanie 
podávania a registrácie žiadosti o dotácie aj pro-
stredníctvom elektronického formulára.  Nové 
VZN nájdete na webstránke MČ.  (red)

vironmentálneho vzdelávania stali environmen-
tálno-vzdelávacie centrá, čiže ekocentrá. 
Aktivita sa koná v  rámci projektu „Posilnenie 
biodiverzity a ekologickej siete na území rieky 
Moravy prostredníctvom manažmentu bioto-
pov a enviromentálnej výchovy (zvyšovania po-

vedomia) v ekocentrách“, akronym: 3E-Morava 
Nature: program Interreg V – A SK/AT 2014 
– 2020. (md)

Desatora mladého ochranára
 1.   Rešpektujem turistické značky 2.   Neruším zvieracích obyvateľov lesa 3.   Nenechávam po sebe odpad
 4.   Netrhám chránené rastliny
 5.   Upozorním turistov nerešpektujúcich značky
 6.  Nekladiem oheň
 7.   Poznávam nové druhy 

rastlín
 8.   Chodím pešo
 9.  Nepúšťam z vôdzky 

svojho psa
10. Rešpektujem strážcov 

prírody

 

Privítania hostí sa ujala Zdenka Štrokendlo- 
vá – manažérka projektu, ktorej patrí veľká 
vďaka za perfektne zvládnutý projekt

Tvorivé dielne pod dohľadom starostlivej ekolektorky Natálie 
Lipovej

Jedno z mnohých predsavzatí 
a doporučení malých ekológov

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba, viceprimátorka Hl. mesta 
SR Bratislavy Tatiana Kratochvílová a starosta MČ DNV Dárius Krajčír slávnostne 
prestrihli pásku v deň otvorenia prvého Ekocentra v Bratislave. 

(Dokončeniena zo str.1)
Ekocentrum privítalo prvé deti

Veľvyslanectvo USA a  Ministerstvo zahra-
ničných vecí a  európskych záležitostí SR si 
cyklojazdou pozdĺž niekdajšej železnej opo-
ny pripomenuli 30. výročie Nežnej revolú-
cie. Tridsaťkilometrová trasa jazdy viedla zo 
Záhorskej Bystrice, cez DNV až k pamätníku 
Brána slobody pod hradom Devín.  Cyklistic-
ký pelotón diplomatov sa nakrátko zastavil aj 
pri našom Cyklomoste slobody. „Pripomína-
me si odvahu a obete nespočetných bežných 
a  výnimočných Slovákov, ktorí sa usilovali 
o slobodu a dôstojnosť,“ uviedla pri tejto prí-
ležitosti veľvyslankyňa USA Bridget A. Brin-
ková.  (red)
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Ako to je s dlhodobo 
ohlasovanou vyhliadkovou 
vežou? Práce evidentne 
nezačali.   Ján Š.  
V  súčasnosti už výstavbe 
nič nebráni. Toho času 
rokujeme s  realizátorom 
o  postupoch prác a  ter-
mínoch. Veríme, že aj 

napriek omeškaniam pri vydávaní povolení, 
sa rozhľadňa už budúci rok sprístupní pre ve-
rejnosť. Bude to unikátny projekt v rámci celej 
Bratislavy, ktorý poskytne jedinečný výhľad na 
Rakúsko a okolie Devínskej Kobyly.
Zúčastnil som sa ankety ohľadne budúcnosti 
terasy na M. Marčeka. Mala nejakú význam? 
Čo s ňou urobíte?  Maroš S.
Projekt revitalizácie terasy siaha ešte do doby 
spred dvoch rokov. Začiatkom uplynulého 
septembra bola k terase aj diskusia s dotknu-
tými obyvateľmi (susedmi terasy). Občania 
tu prezentovali svoje zaujímavé postrehy. 
Následne sme dotknutých obyvateľov, teda 
aj Vás, oslovili prostredníctvom ankety so 
žiadosťou o  vyjadrenie sa k  predloženému 
zámeru. Cieľom ankety je získať vaše stanovis-
ko k zámeru vybudovať na terase parkovisko. 
Diskutujeme aj o  riešení vstupov na terasu 
a ich zabezpečenia. Momentálne túto anketu 
spracovávame a  o  jej výsledku, ako i  finálnej 
podoby projektového zámeru, vás všetkých 
budeme informovať v najbližšom čísle Deve-
xu. Rekonštrukcia musí rešpektovať predstavy 
jej obyvateľov.
Konečne máme vlastné noviny, no odporúčal by 
som aj redesign web stránky. Môžem v to dúfať? 
 Dimitar K.
Plne si uvedomujem potrebu modernizácie 
nášho webu. Naším cieľom je zabezpečovať 
pre občanov kvalitné informácie cez vlastné 
komunikačné prostriedky. Preto už od leta 
pracujeme na ich modernizácii a  inovácií. Po 
odštartovaní prvého čísla Devexu a vývoji no-
vej aplikácie sme sa zamerali na web stránku. 
Teší ma, že v júli aj pre tieto potreby mestskej 
časti vzniklo mediálne oddelenie, ktoré sa 
venuje projektom tohoto druhu. Od leta pra-
covali jeho zamestnanci na príprave nového 
tlačeného periodika, ako i na tvorbe aplikácie. 
V  septembri k  tomu pribudla aj príprava no-
vej web stránky. Občanom bude sprístupnená 
v  polovici októbra, kedy bude aj prepojená 
s novou aplikáciou.
Čo sa opravuje na Ľubovníkovej ulici?   Ľubica E
Táto stavba nie je povolená. Stavebník Slovak 
Telekom začal nelegálne realizovať aj práce na 
Bleduľovej ulici. V  oboch prípadoch sme sta-
vebníkovi nariadili stavebnú činnosť okamžite 
ukončiť a bude sankciovaný v zmysle Stavebné-
ho zákona.

Poslanecké okienko

Všetci sme tu  
rovnako doma

Spojili sme sily  
pre Devínsku

Napriek tomu, že som žena-plačem veľmi zried-
ka.  Nenechám sa opíjať rožkom, radšej si dám 
domácu slivovicu z Myjavy. Cítim niekde medzi 
žalúdkom a pupkom, keď mi niekto klame. Vraj 
tam spáva duša. Som naivná. Verím, že keď člo-
vek koná čestne a najlepšie ako vie, nemá byť pre-
čo hanený. Keď vec robí s dobrým úmyslom, vloží 
do nej  svoj čas, vedomosti, a snahu, bude prijatá 
pozitívne. Že je prirodzené používať slová „pro-
sím, ďakujem, prepáč“. Keď ráno vstúpim do po-
travín, pozdravím. Že keď idem okolo plastovej 
fľaše na zemi tak ju zodvihnem. Viem aká je doba 
a že kolektívne zmýšľanie sa nenosí. Keď prebie-
hajú práce na sídlisku, Kolónia kričí, že sa na ňu 
zabúda. Keď sa na Kolónii opravujú zastávky, cítia 
krivdu ľudia zo sídliska. Ale my nie sme 2 štáty, 
čo medzi sebou bojujú. Sme jedna mestská časť.
Každý z  nás je iný. Mnohých trápi parkovanie, 
iného zaujíma nová tráva na ihrisku. Ďalšieho 
detské ihriská, lebo žijú rodičovstvo v  rannej 
fáze. Starších občanov zaujíma akí lekári pribudli 
v DNV, pre iných je priorita koľko nových stro-
mov sa vysadí a kto ich bude polievať.  Cyklot-
rasy, školy, škôlky, obedy zadarmo. Lebo máme 
bicykle, máme deti. Bezpečnosť, muškáty na kru-
hovom objazde. Ľudia sa potkýňajú na chodní-
koch, a ďalší stopuje potkana, aby mohol na FB 
dať posolstvo. Volkswagen, obchvat, železnica, 
záchranka. Každý z vás má pravdu. Pre starostu 
a nás poslancov, musia byť prioritné priority kaž-
dej skupiny obyvateľov.  Nikdy nebudú spokojní 
všetci. Nie sme žiaľ dúhoví jednorožci, čo kýchajú 
popcorn a plnia na počkanie želania vďaka zlaté-
mu rohu. Sme reálni ľudia z mäsa a kostí.  Aj náš 
deň má len 24 hodín. Máme rodiny a zamestna-
nie.
Jedno Vám úprimne môžem sľúbiť. Snažíme sa 
rozhodovať podľa svojho najlepšieho vedomia 
a svedomia. Aj my poslanci sme rozdielni. Aj naše 
názory sa rozchádzajú. A preto tam nesedia 2 ale 
je nás 12. Aby boli naše rozhodnutia čo najviac 
objektívne. Chodíme a bavíme sa s ľuďmi. Naozaj 
si myslíte, že niekto z nás cielene robí zle? Že si 
povieme na mesiac-dva,&quot; nezaujíma ma čo 

sa tu deje&quot; a to je dôvod, prečo mnohé veci 
stoja, naťahujú sa a nepokračujú podľa pôvodných 
plánov a  predstáv? My nežijeme v  počítačovej 
hre, ale reálnom svete. Kde sa veci menia zo dňa 
na deň, komplikujú sa a nepredvídateľne. 
Mnoho projektov a  vecí stojí práve z  „vyššej 
moci“. Byrokracia- na všetko je mnoho času. 
Máme počúvať „hlas ľudí“. To ale neznamená, 
hodiť na nás zodpovednosť za všetko, za správa-
nie jednotlivcov. Ľudia nemajú kde večer zapar-
kovať, lebo my kašleme na parkovaciu politiku. 
Za toto sme zodpovední my všetci. Ja nevlastním 
500 áut. Ani nikto z mojich kolegov. Ľahko sa 
v spolupráci nakydá kopa hnoja, a potom vykri-
kuje že ju nemá kto odpratať. Achillova päta je 
miera informovanosti občanov. Veľa vecí sa v De-
vínskej robí, len sa o tom neinformuje. To chceme 
zmeniť. Musíme spolupracovať ako tím.  Aby bol 
intenzívnejší pocit, že život v našej MČ sa mení 
k lepšiemu. Aj keď sa ľudia budú cítiť obmedze-
ne na určité obdobie, budú ale vedieť čo sa deje 
a prečo. 
VY občania prispejte, prosím, trpezlivosťou, 
a kúskom dôvery v naše úmysly. Keď sa mi na-
zbierajú veci, ktoré chcem prebrať s pánom sta-
rostom, volám mu. Odpovie štandardne: „Do-
behni, som v robote“. Je 19:30. Je 21:00. 
Máme najmladšieho starostu zo všetkých mest-
ských častí. Myslí to s  Devínskou lepšie ako 
mnohí tušia, a  berie svoju prácu občas až príliš 
vážne. Preto niekedy obeduje pred polnocou, 
a má šancu že sa stretneme u mňa v práci. Pracu-
jem na kardiologickej JIS. K jednému pacientovi 
s infarktom je nutné zostaviť približne 10 členný 
tím, aby mal adekvátnu starostlivosť. Aby mal 
náš pacient šancu prežiť, musíme absolútne spo-
lupracovať my zdravotníci. Ale rovnako dôležitá 
je spolupráca zdravotníci a pacient. V konečnom 
dôsledku je to on, o kom to celé je.
To isté platí aj v komunálnej politike.  Sú ľudia, 
ktorí sa budú sťažovať vždy a len z princípu, zo 
zvyku. Možno si ani nevšimnú, že prešli 2 voleb-
né obdobia a pána kráľa robí už úplne niekto iný. 
Pre hlupáka každý hlúpy. 
Občas túžim žiť v inej dobe. Kedy sa ľudia neoso-
čovali anonymne na sociálnych sieťach, a venovali 
jeden druhému svoju prítomnosť a čas.  
Ak to, že verím v slová „prosím, prepáč, ďakujem“, 
že zdraviť ľudí ráno vo výťahu bez ohľadu na to, 
či je to upratovačka alebo minister, mi pripadá 
tak prirodzené ako pri lúčení bozk, ak verím že 
ľudia robia veci najlepšie ako vedia, ak stále cítim 
že Devínska je moje milované miesto a neodišla 
by som žiť inde lebo tu sme DOMA, ak verím 
že ľudia skúsia hľadať aj farby na tom čo robíme 
a nebude sa im všetko zlievať do šedej, ak toto 
všetko znamená že som naivná, nechcem to zme-
niť. A nedám si svoju naivitu vziať ani komunál-
nou politikou. Lebo takýto svet chcem pre nás 
všetkých.  Autorka je poslankyňa MČ 

Keby mi pred rokom ktosi povedal, že v  De-
vínskej zavládne atmosféra tvorivej spolupráce, 
o ktorej budem občanov informovať na stránkach 
Devexu, myslel by som si, že má bujnú fantáziu. 
Dnes je tomu tak a  som veľmi vďačný voličom 
a aj svojim kolegom, že našu mestskú časť spoloč-
ne posúvame vpred. Aj prácou v hlavnom meste.
Mestská časť prvej kategórie
Ako mestský poslanec sa usilujem, aby záujmy 
Devínskonovovešťanov bolo v  hlavnom meste 
konečne počuť. Devínska Nová Ves leží na okraji 
Bratislavy, nesmie však ležať na okraji jej záujmu. 
Verím, že tento pohľad konečne dostávame do 
povedomia našich radných a nie sme viac mest-
skou časťou druhej kategórie.
Po mnohých rokoch má Devínska svojho poslan-
ca aj v mestskej rade (do mestskej rady volí mest-
ské zastupiteľstvo desiatich zo 45 poslancov, 
pozn. autora), čiže spolu s pánom starostom tam 
máme dva hlasy. Svoje sily sme spojili aj na úrovni 
mestského zastupiteľstva a pravidelne koordinu-
jeme svoj postup. Vedenie mesta sa reálne zaobe-
rá našimi návrhmi, primátor Matúš Vallo a pani 
námestníčka Tatiana Kratochvílová už niekoľko-
krát navštívili mestskú časť, chceli vidieť možné 
riešenia priamo na mieste.
Čo sa podarilo: Nové zastávky, oprava Eisnerovej, 
posilnená linka č. 29
V  navrhovaných riešeniach sa držím nášho vo-
lebného programu. Spolu s kolegami prechádza-
me bod po bode a snažíme sa ho napĺňať.
Som nesmierne rád, že v  rámci mojej práce 

v  hlavnom meste sa podarilo presadiť zverenie 
mestského pozemku pod budovou miestneho 
úradu do správy Devínskej Novej Vsi. Mesto 
nám tiež prenajalo za jedno euro ročne poze-
mok pod terasou na ulici Milana Marečka. Sú to 
kľúčové predpoklady k tomu, aby mohla mestská 
časť začať s rekonštrukciou terasy a s nadstavbou 
budovy miestneho úradu. Doteraz bývalo bežné, 
že mestské časti na vybavenie takýchto žiadostí 
čakali aj dva roky.
Určite ste si všimli postupné obnovovanie zastá-
vok MHD, ale aj chodníkov na Eisnerovej uli-
ci. Je to jedna z mojich priorít, ktoré som sľúbil 
obyvateľom sídliska a v tejto činnosti bude mesto 
pokračovať.
Dopravný podnik Bratislava nakúpi v budúcom 
roku 85 nových kĺbových autobusov. Verím, že sa 
niektoré z  nich ujdú aj na vyťažené linky č. 20 
a 29. Zatiaľ sa nám podarilo aspoň skrátiť pre-
pravný interval dvadsaťdeviatky, čo čiastočne po-
mohlo.
Čo nás čaká: doprava na Opletalovej, pozemok 
pod športovú halu, osvetlenie Ľubovníkovej
Aktuálne sa usilujeme zaradiť do mestského roz-
počtu na rok 2020 výstavbu kruhového objazdu 
na mieste frekventovanej a nebezpečnej križovat-
ky pri vjazde do Devínskej Novej Vsi. Chceme 
tiež získať od hlavného mesta do správy pozemok 
na výstavbu športovej haly v časti Zamajerské, ale 
aj vyriešiť zlú dopravnú situáciu na Opletalovej 
ulici. 
Niekedy nestačí iba klopať na tie správne dve-
re. Ako napríklad v  prípade roky nefunkčného 
osvetlenia na Ľubovníkovej ulici, na ktoré dl-
hodobo upozorňujem. Hoci ide v  prvom rade 
o kompetenciu mesta, našli sme v mestskej časti 
zhodu a usilujeme sa rozsvietiť túto štvrť hoci aj 
vlastnými prostriedkami.
V  týchto témach cítim silnú podporu verejnos-
ti, od starostu Dáriusa Krajčíra, aj od kolegov 
z  miestneho zastupiteľstva. Kompetencie hlav-
ného mesta často priamo nadväzujú na kompe-
tencie mestskej časti. Bolo by malicherné paso-
vať sa, kto sa zaslúžil o to, či ono. Dôležitejšie je 
nehádzať si polená pod nohy, ale spojiť sily pre 
Devínsku. A to sa nateraz podarilo.
 Autor je poslancom hlavného mesta a mestskej časti

Pýtali ste sa starostu
Otázky môžete posielať  
na redakcia@mudnv.sk Bronislava Kraváriková  

(SaS, SME RODINA, NOVA)

Vek: 36 rokov
Povolanie: zdravotná 
sestra 
Stav: vydatá, 2 deti
Bydlisko: Tehliarska, 
DNV 
Prvé funkčné  
obdobie 

Starosta požiadal   
o policajnú stanicu 
Dohľadové centrum slúži 24 hodín denne, teda 
aj mimo úradné hodiny miestneho úradu, a pre-
to by sa mu mohlo hovoriť aj predĺžená ruka 
našej mestskej časti, alebo oko Devínskej. Jeho 
operátori zaznamenali od mája už viac ako 440 
incidentov. Jednalo sa o priestupky, ako je pitie 
alkoholu, vykonávanie telesných potrieb na ve-
rejných priestranstvách či fajčenie na zastávkach 
MHD, ale aj trestné činy, ako sú krádeže či ubli-
žovanie na zdraví. V  nejednom prípade operá-
tor zaregistroval na monitoroch ležiacu osobu 
a  vďaka jeho pohotovosti a  rýchlemu zásahu 
zdravotníkov zrejme zachránil ľudský život. Do-
hľadové centrum môžete využiť aj na nahlásenie 
pokazeného verejné osvetlenia, nevynesených 
verejných odpadkových košov, nepokosených 
obecných pozemkov, poškodených chodníkov 
a  iné.  Pri spozorovaní a  nahlásení incidentu 
mestskej, alebo štátnej polícii riešia tieto zložky 
v rámci svojich právomocí na mieste. Personálne 
kapacity mestskej aj štátnej polície sú veľmi ob-
medzené, a preto starosta Dárius Krajčír pristúpil 
k  predloženiu materiálu na miestne zastupiteľ-
stvo, kde žiada magistrát o  zriadenie pobočky 
mestskej polície na našom území, čo by občania 
DNV ocenili. (red)
24-hodinová hotline: 02/32 33 33 32

MV SR zriadilo kanceláriu 
pre obete trestných činov
V Klientskom centre OÚ Bratislava otvorili infor-
mačnú kanceláriu pre obete trestných činov. Jej 
úlohou je poskytovanie služieb obetiam, pričom 
veľkú pozornosť venuje aj predchádzaniu krimi-
nality. Projekt realizuje MV SR prostredníctvom 
Odboru prevencie kriminality a  aktuálne je za-
meraný na seniorov, obete nenávistných trest-
ných činov a extrémizmu a obete obchodovania 
s  ľuďmi. Špecifickou skupinou, ktorou sa bude 
projekt zaoberať, je aj mládež. Ide o pilotný pro-
jekt, ktorý v takomto rozsahu zatiaľ nerealizoval 
žiaden členský štát EÚ. 
Kontakt: Okresný úrad Bratislava - Klient-
ske centrum, Tomášikova 46, Po – Pia: 7:30 – 
15:30 hod., Tel.: 0961046 014.  (red)

Budovu klubu dôchodcov 
vynovia
Zlý technický stav budovy Klubu dôchodcov na Is-
trijskej ulici číslo 109 by mal byť onedlho minulos-
ťou. Začiatkom roka 2019 padlo rozhodnutie MČ 
BA-DNV o  nutnej kompletnej rekonštrukcií. Roz-
siahle práce sa týkajú obnovy krovu, opravy rovnej 
strechy, zateplenia, zastrešenia a  opravy terasy 
a schodov až po interiérové vybudovanie nových 
priečok, omietok, zateplenia podláh, elektroinšta-
lácie taktiež podlahy z  dlaždíc a  obklady, maľby, 
výmena a repasovanie dverí. MČ počíta s investí-
ciami v hodnote približne 400-tisíc eur.   (red)

Máte plán s kinom? Zapojte sa do súťaže 
Bývalé kino Devín, nachádzajúce sa na Opletalovej 
ulici, už niekoľko rokov chátra a nevyužíva sa na žiad-
ne kultúrne podujatia. Mestská časť by mala záujem, 
aby tento objekt, ktorý vždy slúžil na spoločenské kul-
túrne vyžitie občanov DNV znovu ožil. Preto ho ponú-
ka prípadným záujemcom na dlhodobý prenájom. 
Objekt je vhodný aj na vybudovanie a prevádzkova-
nie školského zariadenia či zázemia pre športové 
a kultúrne aktivity slúžiace širokej verejnost. Bližšie 
informácie o súťažných podmienkach a podklady 
k súťažiam nájdete na oficiálnej stránke: www.devin-
skanovaves.sk (red)

Rastislav Tešovič  
(nezávislý kandidát, s podporou 
OZ Devínska Inak)

Vek: 41rokov
Povolanie: právnik
Stav: ženatý, 2 deti
Bydlisko: Jasencová 
DNV
Tretie funkčné  
obdobie
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VEREJNÁ VýZVA
Zaujímate sa o prírodu a životné prostredie okolo Vás? Máte pozitívny vzťah 

k Devínskej Novej Vsi a chcete nám pomôcť v našej iniciatíve znižovania 
ekologickej stopy – filozofii “zero waste”?

Pridajte sa aj Vy do našej EKO hliadky! Hľadáme dobrovoľníkov, ktorí nám 
počas konania festivalu pomôžu s triedením odpadu a informovaním ná-

vštevníkov o správnom používaní zberných nádob.
Okrem dobrého pocitu získate krátke odborné školenie k problematike zero 

waste a používaniu PLA plastov. Počas dobrovoľníckej práce budete mať 
k dispozícii občerstvenie, získate nákupné poukazy a upomienkové tričko. 

Bližšie informácie a Vašu prihlášku posielajte na email info@pivnyjanko.sk

Občianske združenie OZ Zadobre 
v spolupráci s mestskou časťou 
Devínska Nová Ves pre Vás aj tento 
rok pripravili podujatie s názvom 
Pivný Janko. 

 4. – 6. októbra 2019 –  Devínska Nová Ves 

F estival sa zameriava na remeselné 
pivá vyrábané prevažne v malých do-
mácich pivovaroch s použitím kvalit-

ných surovín a dôrazom na poctivosť výroby. 
Ochutnať budete môcť aj ponuku českých pív 
z tradičných českých pivovarov s dlhoročnou 
tradíciou.
Na festivale môžete ochutnať širokú ponuku 
„street foodu“ – jedál pripravovaných formou 
rýchleho občerstvenia. Medzi ponúkanými 
jedlami nájdete sladké maškrty, nebudú chý-
bať šťavnaté burgre a  hot-dogy. Nájdete tu  
tradičnú husacinu, ale aj autentickú peruánsku 

kuchyňu. Bohatú ponuku dopl-
nia domáce fašírky, či Raclette – roztopený 
švajčiarsky syr s  hranolkami alebo pečenými 
zemiakmi a  v neposlednom rade barbecue –  
špeciálne dlhé hodiny pečené bravčové rebier-
ka a jemné trhané mäsko s výraznou chuťou. 
Skrátka dobroty, aké si doma bežne nepripra-
víte! Okrem chuťových buniek poteší aj bo-
hatý hudobný program. V rámci programu sa 
predstaví niekoľko hudobných skupín. Zatan-
covať vám prídu detské folklórne súbory KO-
BYLKA a  GRBARčiETA. Vaše ratolesti 
cez víkend zabaví bohatý detský program - 

v sobotu interaktívne vystúpenie s BARBO-
ROu CHLEBCOVOu a  v  nedeľu TOM 
a ELO so svojím rozprávkovým príbehom. 
Začiatok víkendu si môžu záujemcovia 
o  pohyb spríjemniť bezplatným kurzom 
HATHA JOGY, určenej pre všetkých bez 
rozdielu veku a  znalostí! Večerný program 
bude patriť hudbe a  živým vystúpeniam 
kapiel. V  sobotu sa predstaví známa kapela 
BALKANSAMBEL a v nedeľu revival sku-
piny ELÁN – PORCELÁN S  PAľOM 
ViGLAŠOM. 

BEZPLATNÁ ÚčASŤ NA TRHu
Ak ste lokálnym pestovateľom alebo chovateľom, prípadne vyrábate domáce produkty akéhokoľvek druhu, 

neváhajte sa prihlásiť. Získate tak možnosť BEZPLATNE predávať Vaše výrobky na Malom trhu v rámci fes-
tivalu Pivný Janko.Pre viac info nás neváhajte kontaktovať emailom na info@pivnyjanko.sk

Pivný Janko myslí aj na prírodu! Preto budú 
počas festivalu všetky nápoje čapované vý-
hradne do ekologických jednorázových pohá-
rov vyrábaných z kompostovateľného bioplas-
tu (PLA).
Pre správne nakladanie s  takýmto odpadom 
je dôležité, aby bol kompostovateľný plast 
správne separovaný a  adekvátne spracovaný. 
Pre tento účel budú na festivale vyhradené 
špeciálne zberné nádoby a  s  triedením Vám 
bude pomáhať dobrovoľná EKO hliadka.
V  rámci sprievodného programu sa budete 
môcť počas festivalu zabaviť a  zapojiť sa do 
rôznych pivných a „JEDÁCKYCH“ SÚŤA-
ží o  zaujímavé ceny! ŠKOLOu SPRÁV-
NEHO čAPOVANiA PiVA a  zaujíma-
vosťami zo sveta pivovarníctva Vás prevedie 
skúsený sládok z pivovaru Lobkowicz.

NOVINKOU na 
Pivnom Jankovi bude 
mini trhovisko „MALý 
TRH“ s ponukou lokálnych 
predajcov. Nájdete 
tu výrobky zo 100% 
šťavy z Arónie (jarabiny 
čiernej), ale aj umelecké 
náušnice z kože a kovu, 
či produkty pre podporu  
bezodpadového životného 
štýlu  – zero waste.  
Nebudú chýbať ani domáce 
cukrovinky, oplatky 
a lízatká. V ponuke bude 
aj zdravá mladá zelenina 
a zeleninové výhonky 
(microgreens).

4. a 6. októbra na voľnom priestranstve na Istrijskej ulici oproti Datacentru 
(bývalá pošta). Vstup na festival je bezplatný.
Podrobné informácie o programe a ďalšie zaujímavosti sa dozviete aj na 
našej facebookovej stránke www.facebook.com/PivnyJanko/ 

❱ ❱ Festival remeselného piva a dobrého jedla ❱ ❱

Tom a Elo

Kapela Balkansambel

Ponuka piva bude 

bohatá z tradičných 

českých pivovarov

Špecialita 

z peruánskej 

kuchyňe
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Vo viacerých slovenských 
mestách už otvorili 
obchody so surovina-

mi na varenie, alebo aj s čapovanou 
drogériou vo vratných obaloch či 
s bezobalovým predajom. 

Do kuchyne
V  takýchto obchodoch si môžete 
do vlastných nádob, alebo vrecúšok 
nakúpiť ryžu, strukoviny, koreniny aj 
mnoho iných potravín. Zeleninu si 
môžete bezobalovo nakúpiť aj na tr-
hoviskách. Stačí si to len vopred dob-
re naplánovať. Veľa potravín si mô-
žete bezobalovo nakúpiť aj v bežných 
obchodoch, ak si prinesiete vlastné 
plátenné tašky, vrecká a nádoby na-
príklad na pečivo alebo ovocie.  

Do kúpeľne 
Nahraďte tekuté mydlo v plastovom 
obale za bežné mydlo, navyše sa už 
vyrábajú kvalitné mydlá aj na umý-
vanie vlasov. Krémy na tvár či ruky 
dostanete kúpiť v papierových oba-
loch alebo rozložiteľných plastových. 
Čistiace prostriedky a pracie gély si 
môžete kúpiť do vlastných nádob. 
V  mnohých prípadoch fungujú na 
bežné znečistenie v domácnosti kla-
sické recepty našich babičiek, naprí-
klad ocot, sóda bikarbóna či kyselina 
citrónová.
Určite na začiatku nebudete mať 
100 % výsledok bezodpadového hos-
podárenia, ale každá redukcia odpa-
du nás všetkých posunie v zmýšľaní 
v prospech celku dopredu. (red)

Pristavenie – odvoz Ul i c a

 8. 10. - 10. 10. 2019 križovatka Záhradná - M.Pišúta
  križovatka Podhorská - Pod Lipovým  
 križovatka I. Bukovčana - M. Marečka

15. 10. - 17. 1 0. 2019  J. Jonáša 13
 Slovinec 
 križovatka Š. Králika - P. Horova

22. 10. - 24. 1 0. 2019  križovatka Tehliarska - Ílová
 Istrijská pri Mýtnici 
 križovatka J. Poničana - I. Bukovčana

Na uvedenú ulicu resp. križovatku sa pristavuje 1 kontajner. 
Ak bude kontajner naplnený skôr ako je deň odvozu – neostáva na 
stanovisku, ale bude odvezený. Zakázané je využívať kontajnery na 
chemický odpad,  staré železo, sklo, lístie a orezy stromov!

plán rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov

Obyvatelia MČ majú možnosť bezplatne odovzdať odpad väčších 
rozmerov, alebo stavebný odpad v Denove na Eisnerovej 25, 
v Devínskej Novej Vsi vždy v sobotu od 9.00. do 12.00 hod.

Biologicky rozložiteľný odpad z údržby zelene je možné zlikvi-
dovať v dňoch: pondelok – piatok od 7.00 do 15.00 hod. 
(obedná prestávka 11:00-12:00)

denovA Zberný dvor

požičiavanie kontajnerov, likvidácia odpadov, vývoz fekálií,  
zemné práce s CAT 246, výsadba a údržba zelene, drobné  
stavebné práce, dovoz štrku, piesku, kameniva

 Denova vykonáva pre svojich obyvateľov aj ďalšie SLUŽBY:

www.denova.sk

Dňa 19. 10. 2019 od 8.00 do 12.00 hod. môžu obyvatelia DNV bez-
platne odovzdať odpady s obsahom škodlivín zo svojich domác-
ností na troch odberných miestach:
Opletalova ulica – pred železničnou stanicou
Istrijská ulica – parkovisko pred bývalou poštou
Eisnerova ulica – pod terasou Milana Marečka
Odovzdať môžete nasledujúce nepotrebné odpady: televízory, 
rádiá, počítače, tlačiarne, chladničky, mrazničky, olovené batérie, 
motorové a prevodové oleje, staré farby, riedidlá a rozpúšťadlá 
a pesticídy. Všetky tekuté odpady musia byť odovzdané v tesne 
uzatvorených nádobách!

Zber komunálnych odpadov z domácností
s obsahom škodlivých látok v dnv

Domácnosti žijúce v  bytov-
kách, ale aj rodinných do-
moch, si musia uvedomiť 

nielen ekologický, ale aj ekonomický 
význam separovania. Keby sa správne 
recyklovalo, domácnosti by ušetrili 
za rok niekoľko desiatok eur. Treba 
si uvedomiť, že kontajnery určené na 
papier, sklo a plasty spoločnosť OLO 
odváža zdarma. Ľudia platia iba za 
zmiešaný komunálny odpad. Keby 
sme viac využívali vyčlenené nádoby, 
ostalo by v  komunálnom kontajneri 
viac miesta a platili by sme za odvoz 
menej. 
Na Slovensku vyprodukuje každý 
obyvateľ približne 359 kg odpadu 

ročne, z ktorého 45% tvorí biologicky 
rozložiteľný odpad, 14 % papier, 11 % 
plasty, 10 % sklo, 4% textil, 4% kovy, 
4% anorgatický odpad, 3% tetrapaky, 
1% nebezpečný odpad a 4% zmieša-
ný odpad. 
Čoraz viac domácnosti pociťuje po-
trebu triedenia biologického odpadu. 
Tento trend separovania sa rozširuje 
nielen medzi obyvateľov rodinných 
domoch, ale aj do vnútroblokov síd-
lisk. Kompostovanie je asi najstaršia 
recyklačná technológia. Aby proces 
kompostovania bol úspešný pre roz-
voj pôvodných organizmov a mikro-
organizmov, dôležité je dodržiavanie 
základných pravidiel. Vyžaduje sa 
správna veľkosť, materiál, umiest-
nenie pre potrebný prístup vzduchu 
a vlhkosti. Triedenie bio odpadu do 

hnedých nádob je novšia, jednoduch-
šia a čoraz populárnejšia metóda. Len 
na porovnanie, OLO doteraz rozdis-
tribuovalo 13 365 hnedých zberných 
nádob a 2 266 kompostérov. Odvoz 
biologického rozložiteľného odpadu 
hnedých nádob sa realizuje od marca 
do novembra v intervale jedenkrát za 
14 dní. 
Pre záujem o  kompostér, alebo 
o hnedé zberné nádoby je potrebné, 
aby správca domu, alebo obyvatelia 
rodinných domov podali žiadosť na 
oddelenie miestnych daní, poplatkov 
a  licencií hlavného mesta. Náklady 
na kompostér, hnedé nádoby a  od-
voz biologického odpadu sa hradia 

z  miestneho poplatku za komunál-
ne odpady a  drobné stavebné od-
pady. Pre efektívnosť separovania si 
treba suvedomiť, že do kompostéra, 
alebo do hnedých zberných nádob 
sa umiestňujú kvety, štiepky, piliny, 
pokosená tráva, malé kusy konárov, 
lístie, odpad z ovocia, zeleniny, či bu-
rina. Naopak, nepatrí tam odpad ži-
vočíšneho pôvodu, mliečne a mäsové 
výrobky a zvieracie exkrementy.
Možnosť recyklovania bio odpadu 
sa dá využívať počas roka v zberných 
dvoroch. Okrem toho môžu obyva-
telia bezplatne odovzdať v  zberných  
nádobách odpad väčších rozmerov, 
alebo stavebný odpad. Najbližší sa na-
chádza priamo v Devínskej Novej Vsi 
na Eisnerovej 25 v areáli Denovy.    
 Ján Vida

Netvoriť žiaden odpad. 

ZNIE VáM to nereálne? Po celom svete žijú ľudia týmto moderným životným 
štýlom. áno je to životný štýl a tiež nevyhnutnosť, ak chceme prestať 
s bezduchým zamorovaním našej planéty hordami odpadov. 

V  dňoch 1. 10. – 15. 10. 2019 
bude v  Devínskej Novej Vsi 
vykonaná pravidelná jesenná 
celoplošná deratizácia. Náv-
nady budú umiestnené na 
verejných priestranstvách na 
miesta častého výskytu myšo-
vitých hlodavcov. Pracovníci 
deratizačnej spoločnosti budú 
návnady distribuovať do za-
riadení vo vlastníctve alebo 
v  správe MČ a  do rodinných 
domov. Upozorňujeme týmto 
občanov, aby zvýšili opatrnosť 

pri dohľade nad hrajúcimi sa 
deťmi a  pri venčení psíkov, 
aby nedošlo k  nežiaducemu 
kontaktu s  jedovatou látkou. 
Občania môžu deratizáciu vy-
konať aj svojpomocne v  ob- 
chodnej sieti dostupnými  
biocídnymi prípravkami v ma-
lospotrebiteľských baleniach, 
ktoré sú určené a  schvá-
lené na predmetný účel.  
Viac na www.devinskanova-
ves.sk/zivotne-prostredie.   
 (red)

Deratizácia

AKO ZAČAť 
s bezodpadovým 

fungovaním vo vašej 
domácnosti? 

ODMIETNUť,  
čo nepotrebujete

ZREDUKOVAť,  
čo skutočne potrebujete

Znovu POUžIť a OPRAVIť
ZRECyKLOVAť,  

čo nemôžete odmietnuť, 
zredukovať  

či znovu použiť

SKOMPOSTOVAť  
zvyšok

❱ ❱ ❱ ❱to je zero WaSte

Kanalizácia nie je odpadkový kôš

Odpadové vody z domácnos-
tí, alebo aj z  priemyselných 

podnikov sú odvádzané kanali-
začnými stokami a  zberačmi do 
čistiarne odpadových vôd (ČOV), 
kde prechádzajú zložitým pro-
cesom čistenia. Konečným vý-

sledkom tohto procesu je práve 
skutočnosť, že vyčistená voda 
sa vracia späť do prírody, riek 
a  potokov. Poruchový dispečing 
Bratislavskej vodárenskej spoloč-
nosti (BVS) denne zaznamenáva 
poruchy spôsobené vyhodením 
nevhodného odpadu do kana-
lizácie. Pre zabezpečenie funkč-
nosti kanalizácie sú pracovníci 
BVS často nútení vyberať z kana-
lizácie rôzne predmety, ktoré 
spôsobujú znefunkčnie čerpadla. 

čo nepatrí do verejnej 
kanalizácie?  

1. Do kanalizácii nepatrí všetko 
okrem vody z  kuchyne, kúpeľne, 
ľudské výlučky a  toaletný papier. 
2. Sanitárne produkty, ako napr. 
hygienické dámske vložky, vlhče-
né hygienické utierky či plienky do 
kanalizácie 
3. Použitý rastlinný olej dajte do 
plastových uzatvorených nádob, 
ktoré odovzdáte na zbernom dvo-
re. 

4. Zvyšky jedla, omáčky, cestoviny 
či polievky nevylievajte do kana-
lizácie. Zabaľte ich a  vyhoďte do 
smetného koša.
5. Chemikálie, rozpúšťadlá, moto-
rový olej a farby predstavujú veľké 
nebezpečenstvo pre životné pros-
tredie. Preto treba zabrániť úniku 
do podzemných vôd aj kanalizácie.
6. Lieky, injekčné striekačky ani 
tabletky nesplachujte, ale odneste 
ich do lekární a nemocníc.
 Slávka Vargová, BVSAS

Triedenie odpadu 
má svoje pravidlá
So SeParoVaNíM odpadu sa v Bratislave začalo v roku 
1994. kým v minulosti bolo recyklovanie dobrovoľné, 
v súčasnosti ide o povinnosť zo zákona pre občana, ako aj pre 
obec. Postupom času sú síce obyvatelia zodpovednejší, ale 
existujú ešte rezervy, aby triedenie bolo efektívnejšie. 

Vodu, ktorá bola akokoľvek 
použitá, považujeme za vodu 
odpadovú. Aby sa zavŕšil 
kolobeh vody v prírode, musí 
byť riadne vyčistená a následne 
vrátená späť do prírody. 

 Vyše sto dobrovoľníkov sa stretlo 
pod Sandbergom, aby vyčistili 
a revitalizovali obľúbenú prírodnú 
lokalitu.
Spoločnosť Volkswagen organizuje 
dobrovoľnícke podujatie s názvom 
Zelená spolupráca už od roku 2011 
spolu s MÚ DNV, Štátnou ochranou 
prírody SR a Inštitútom aplikovanej 
ekológie Daphne. Súčasťou prác 
bola tentokrát aj údržba a  revitali-
zácia náučných chodníkov, orezy 
náletových drevín, budovanie ho-
telov pre hmyz či stavba kŕmidiel 
pre vtáky.
Devínska Kobyla patrí medzi vý-
znamné územia s  vysokou biodi-
verzitou vzácnych druhov rastlín 
a živočíchov. „Výskyt týchto druhov 
je viazaný najmä na nelesné bioto-
py, ktoré je potrebné chrániť pred 
zarastaním drevinami,“ uviedol 
Viliam Vongrej, zástupca Štátnej 
ochrany prírody SR.
Akcia prilákala aj obyvateľov DNV. 
„Už tradične sa spolupodieľame na 
príprave a  aktivitách Zelenej spo-
lupráce. Veríme, že spolupráca su-
sedov, ktorými sú Volkswagen Slo-
vakia a  MČ DNV je prospešná pre 
prírodu aj pre ľudí,“ uviedla Tatiana 
Ledényiová z MÚ DNV.

 Lucia Kovarovič Makayová,  
hovorkyňa VW Slovakia

Zelená spolupráca

Fo
to

: re
d.

Fo
to

: re
d.

Fo
to

: V
W

 Sl
ov

ak
ia

Nakupovať do 
vlastných nádob 

a vrecúšok je 
praktické. 
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Tanečné Centrum Eleganza pôsobí od roka 
1999 na ZŠ P. Horova a venuje sa tanečné-
mu športu, predtým nazývanému spolo-
čenský tanec. 

Začínajú trénovať už s deťmi v predškoskom 
veku, na škôlkach prebiehajú kurzy pre pred 

školákov. Talenty hľadajú aj medzi žiakmi prvého 
stupňa ZŠ a taktiež v klubových prípravkách. Pre 
tých, ktorí sa chcú tancom jednoducho zabávať 
majú Hobby Klub, ktorý je určený pre tanečné 
páry staršie ako 18 rokov. O kvalite TC svedčí aj 
fakt, že majú trénerov z Česka i Talianska. Kaž-
doročne organizujú Galavečer TC Eleganza a aj 
klubové a medzinárodné súťaže. Okrem spome-
nutých aktivít robia individuálne lekcie pre páry, 
ktoré sa pripravujú na plesy alebo stužkové. Veľ-

mi obľúbené sú lekcie tanca pre novomanželov.  
Bližšie informácie na  www.eleganza.sk
 Ing. Milan Bačiak – riaditeľ TC Eleganza

Hasičská kvapka krvi
Hasiči z Devínskej pravidelne a už tradične or-
ganizujú v zbore „Hasičskú kvapku krvi“. Medzi 
hasičskými darcami nechýbajú ani zástupkyne 
ženského pohlavia. Devínskonovoveskí hasiči 
bdejú nad našimi životmi a majetkom každo-
denne, preto je pre nich milou povinnosťou 
prispievať takouto činnosťou na oltár ľudskej 
spolupatričnosti.  (pk)

Workout park, nad školou 
Pavla Horova 
Druhý ročník športovej udalosti „Ukončenie 
leta s Workout Academy 2019“ sa niesol v zna-
mení dobrej nálady, plný športu, súťaži a zá-
bavy. V  tento deň na deti čakal tréning kon-
dičného boxu, preťahovanie s  lanom a  hod 
medicimbalom. 
Po krátkom príhovore malí aj veľkí návštevní-
ci možnosť absolvovať tréning WORKOUTU. 
Muži a ženy súťažili o najdlhšiu výdrž v držaní 
kettlebellu pred sebou a ženy výdrž v drepe, 
pokračovali v  cvičení akrojógy a  tréningu 
plochého brucha. Samozrejme nechýbalo  
ani vystúpenie chalanov zo Street Workout 
DNV.    (red)

Výšlap na Devínsku Kobylu 
zaznamenal rekord
Až 128 účastníkov sa zapojilo do trinásteho 
výšlapu na Devínsku Kobylu. Akciu už tradične 
organizoval ultramaratónec Jozef Rajchl spolu 
s  Istra Centrom, Turistickým klubom AŠK In-
ter Bratislava, KST Spartak BEZ a  občianskym 
združením Ecofriends o.z. Cieľom bolo prejsť 

Eleganza roztancuje deti aj dospelých

✁
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BEST BOxINg CLUB DNV
Boxerský klub sa venuje širokej verejnosti, 
hlavne deťom a mládeži od 6 rokov. Robia 
box ako športovú a volnočasovú aktivitu, 
ale aj ako vrcholový šport. 

Každoročne sa zúčastňuju množstva zápasov 
doma i  v  zahraničí, majú viacerých maj-

strov Slovenska a  reprezentantov krajiny. Tré-
nujú skupiny podľa veku, pohlavia a výkonnosti. 

Skupina BOX PRE DETI je kategória 6 až13 
ročných. Tréning je určený na rozvoj pohybo-
vých zručností a  základov sebaobrany. Skupina 
ELITA je určená pre pokročilých boxerov alebo 
boxerov, ktorí boxujú súťažne. Skupina HOBBY 
je pre nových členov s vekovou hranicou od 14 
rokov, ktorí sa chcú naučiť základy boxu. FIT-
NESS BOX je určený iba pre ženy, ktoré si 
chcú formovať postavu, zlepšeť fyzickú kondí-
ciu a  nadobudnúť sebavedomie. SPOLOČNÝ 
TRÉNING je určený pre všetky skupiny od 14 
rokov. Pre  začiatočníkov aj pokročilých, ktorí 
chcú napredovať rýchlejšie, majú v ponuke SÚ-
KROMNÉ TRÉNINGY. “ Príďte si s nami za-
trénovať. Naučíte sa základom boxu, dostanete 
sa do formy alebo sa stanete šampiónom v ringu. 
Tak neváhaj a príď medzi nás.  Lebo iba kde je 
vôľa, tam je aj cesta!” Odkazuje Andrej Horný, 
hlavný tréner.  (ms)

Súbor navštevuje množstvo dievčat vo veku 
od 6 do 20 rokov, ktoré sú zaradené do 

vekových kategórii kadetky a  seniorky. Zame-
riavajú sa nielen na mažoretkový šport ale aj 
na rozvoj pohybovej flexibility dievčat so zá-
kladmi baletnej prípravy, gymnastiky a  práci 
s paličkou. Tréningy prebiehajú v telocvični ZŠ 
P. Horova DNV raz alebo dva krát do týždňa, 
podľa zaradenia do vekovej kategórie. Vedúcou 
súboru je Martina Kurilová, ktorá je zároveň aj 
národnou a medzinárodnou porotkyňou mažo-
retkového športu. Trénerkou vekovej kategórie 
kadet je skúsená mažoretka Katarína Marta-
novičová. Trénerkou prípravky je Petra Žáčik 
Jendruchová. Súbor sa každoročne zúčastňuje 
súťaží mažoretkovm športe najmä Majstrovstiev 
Slovenska odkiaľ sa každročne prebojujeme na 

Majstrovstvá Európy a Majstrovstvá sveta, kde 
dosahujeme tie najvyššie úspechy.  (ms)

Súbor Mažoretky TINA Bratislava vznikol pre všetky dievčatá, ktoré majú radi pohyb, tanec, 
gymnastiku, sú súťaživé a chcú svoj voľný čas tráviť zmysluplne. 

grácia, pohyb a dynamika

V súčasnosti v FKM DNV trénuje v 8 ka-
tegóriách takmer 150 detí vo veku 4 až 
14 rokov. 

Filozofia futbalového klubu je založená  
na základných pilieroch:
1. Kvalitné futbalové a športové tréningy  

pod vedením skúsených a kvalifikovaných 
trénerov

2. Zameranie športových aktivít výlučne na 
potreby detí a ich športový rozvoj

3. Otvorená komunikácia v rámci klubu, ako aj 
s rodičmi a partnermi klubu 

4. Transparentné financovanie

Futbalová  budúcnosť 
Futbalový klub mládeže DNV 
vznikol v roku 2017 a reagoval 
na potreby rodičov na kvalitný 
športový a futbalový rozvoj detí 
v našej mestskej časti. 

Fandíme Devínskej
Pred stretnutím 5. Kola III. Ligy BFZ medzi 
FCL VW DNV a  SFC Kalinkovo za prítomnos-
ti starostu mestskej časti Devínska Nová Ves 
Dáriusa Krajčíra a  prezidenta klubu Róberta 
Kačenáka boli slávnostne ocenení mladší do-
rostenci FCL VW DNV za víťazstvo v  III. Lige 
mladšieho dorastu v sezóne 2018/2019. Gra-
tulujeme!  (facebook/fandimedevinskej)

Majstrovstvá Slovenska pretekov automo-
bilov do vrchu sa počas druhého septem-
brového víkendu presunuli na legendárnu 
Pezinskú Babu. 

Napínavé preteky automobilových jazdcov 
do vrchu na 5100 metrov dlhej trati sle-

dovali fanúšikovia už od skorého rána. Tento rok 
bol novým organizátorom AST PRESSKAM 
spoločne s  Jung Sport line a Bratislávským sa-

mosprávnym krajom. Aj napriek prvotným 
problémom s traťou kvôli dažďu sa organizáto-
rom podarilo preteky obnoviť. „Sme radi, že sa 
nám podarilo v rekordne krátkom čase pripraviť 
celé podujatie. Bez dobrého tímu ľudí a podpo-
ry partnerov by to určite nešlo,” povedal Tomáš 
Liedl, predseda organizačného výboru TODOS 
Cena Slovenska 2019. Do súťaže sa prihlásilo 57 
jazdcov a prvýkrát sa predstavili aj jazdci na vo-
zidlách Mazda MX5. 
 Víťazstvo zobral Věroslav Cvrček, druhé miesto 
patrilo Igorovi Drotárovi a  tretie Rakúšanovi 
Andreasovi Stollnerbergerovi. V sobotu spomí-
nanú trojicu na štvrtom mieste doplnil Fero An-
čík a na piatom Peter Jureňa. V nedeľu skončil 
štvrtý Stano Buzalka a piaty Martin Juhás. Pe-
ter Jureňa a  Evo Sport Team získal dve víťaz-
stvá v skupine N a triede N+2000. Denis Pavlík 
ziskal titul v skupine A, ako aj v triede A-2000. 
A v triede E1-1600 titul získal Mojmír Čambal 
a RS Team.  (red)

Naše presvedčenie vychádza z osobných dlho-
dobých športových a profesionálnych skúsenos-
tí, kde sa deti v mladom veku majú hrou baviť 
a športovo napredovať na kvalitných a športovo 
všestranne zameraných tréningoch. Najmoder-
nejšie tréningové metódy a najnovšie tréningové 
pomôcky sú samozrejmosťou pre tréningy detí 
v  FKM Devínska Nová Ves. O  kvalite našej 
práce hovorí aj množstvo úspechov, ktoré deti 
dosiahli v súťažiach a turnajoch na Slovensku aj 
v zahraničí, kde vzorne reprezentovali Devínsku 
Novú Ves.                             Martin Kaniansky 

TODOS Cena Slovenska 2019 odhalila 
prvých majstrov

čo najdlhšiu trasu za 12 alebo 24 hodín. Tra-
sa mala prevýšenie 340 m, jeden okruh meral 
šesť kilometrov. Najdlhšiu vzdialenosť 126 km 
(21 okruhov) prešiel Milan Magula v kategórii 
mužov na 24h. Najstarší účastník mal úcty-
hodných 87 rokov. Výsledky sú na www.vy-
slap.sk. Rastislav Tešovič, poslanec

Výsledkový servis:
DNV-Kalinkovo    3:2
Dunajská Lužná – DNV   7:0
Rusovce – DNV    2:2
DNV-Bernolákovo   2:2
Rovinka – DNV    1:0
DNV- Rača    1:2

FK LOKOMOTÍVA Devínska Nová

Fo
to

: a
rch

ív 
M

. B
.

Fo
to

: P
et

er
 ko

leg
a

Fo
to

: a
rch

ív 
 M

. M
.

Fo
to

: P
. K

.

Najstarší 
účastník výšlapu 
Vladimír Svrček
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Kultúrno – spoločenské aktivity
ISTRACENTRUM
Hradištná 43, 841 07 Bratislava – DNV
Tel. č.: 02 / 64 77 00 33  
Email: info@istracentrum.sk
www.istracentrum.sk

13. 10. 2019, 15.00 hod. 
MESIAC ÚCTY K STARŠÍM 
Umelecký program pri príležitosti Mesiaca úcty 
k starším. V programe vystúpi reprezentatívna 
Dychová hudba ZÁHORIENKA s legendami 
moravských ľudových piesní manželmi 
OSIČKOVÍMI, ktorých môžete poznať z TV Šlágr 
alebo ako spevákov Moravanky. Vstup je voľný, 
tak neváhajte a príďte si vypočuť tradičné 
piesne zo Záhoria a Moravy.
Miesto: veľká sála Istra Centra, DNV

20.10.2019, 16.30 hod.
gAŠPARKO A DRAK
Unikátne slovenské bábky ožívajú v príbehu 
o tom, ako Gašparko s princom idú oslobodiť 
princeznú od zlého draka. Detská divadelná 
scéna, účinkuje Stražanovo bábkové divadlo.
Vstupné: 2 €  
Miesto: veľká sála Istra Centra, DNV

24. 10. 2019, 17.00 hod.
LAMPIONáDA
Detský zábavný program pred jesennými 
prázdninami s diskoparádou Šaša 
Maroša a súťažou o najkrajší tekvicový 
svetlonos. Registrácia svetlonosov 
o 16.30 hod. pred Istra Centrom. 
Lampionový sprievod začína  
o 19.00 hod. Vstupné: 2 €, registrovaní 
účastníci súťaže majú vstup zadarmo.  
Miesto: veľká sála Istra Centra, DNV

26. 10. 2019, od 9:00 do 14:00 hod.
SEMINáR KLUBU CHOVATEľOV 
KORYTNAČIEK
Miesto: Istra Centrum DNV
Vstupné: 2 Eura, obyvatelia DNV 
a členovia KCHK zdarma. Viac info: klub.
chovatelov.korytnaciek@gmail.com, 
prípadne na FB klubu.  
Ing. Michal Barta, MBA

mÚzeum kuLtÚry 
Chorvátov 
na Slovensku
Múzeum je dokumentačným, vedecko-
výskumným a metodickým múzejným 
pracoviskom zameraným na dejiny 
a kultúru Chorvátov na Slovensku.
Otváracie hodiny október 2019:  
utorok - piatok:  11:00 - 17:00 hod.
sobota - nedeľa:  12:00 - 17:00 hod. 

6. 9. – 31. 10.  2019  
MÚZEUM POZýVA NA NEVŠEDNÚ 
VýSTAVU CHORVáTSKYCH 
OSOBNOST
Do výstavných priestoroch SNM - Múzea 
kultúry Chorvátov na Slovensku v BA – DNV 
vás srdečne pozývame na výstavu Osob-
nosti Chorvátov na Slovensku, ktorá trvá 
do 31. októbra 2019. Výstava návštevníkom 
detailnejšie priblíži život a  dielo význam-
ných predstaviteľov chorvátskeho etnika 
na území Slovenska. Na výstave sú zastúpe-
né najvýraznejšie osobnosti Chorvátov na 
Slovensku, ktoré od počiatku ich príchodu 
do našich končín značne formovali ďalší 
spôsob života Chorvátov, napríklad Gabriel 
Kolinovič Šenkvický (1698 - 1770) alebo ka-
tolícky kňaz z  Jaroviec Ivan Blaževič (1888 
– 1946) svojím profesijným a osobnostným 
pôsobením ovplyvnili ďalší vývoj a  zacho-
vanie existencie chorvátskej menšiny na 
našom území. (gh)

NáDVORIE MIESTNEJ  
KNIŽNICE
Istrijská 6, 841 07 Bratislava – DNV

5. 10. 2019, od 11.00 hod.
JABLKOVé HODOVANIE 
Všetko o jablkách a dobrotách z nich, jablč-
né špeciality, predaj muštu a jabĺk, kultúrny 
program, súťaže a program pre deti. V progra-
me vystúpia: Folklórny súbor Črip, Paprčkovci, 
SwinGang, Tvorivé dielne pre deti s BUBLINKOU
Organizuje: Bratislavský samosprávny kraj, MČ 
Devínska Nová Ves a Istra Centrum 

Turistická informačná  
kancelária  
Istrijská 49, 841 07 Bratislava - DNV
Kontakt: 0917 164 215  
email: info@tikdnv.sk, ww.tikdnv.sk

5. 10. 2019 (sobota), 9.00 hod.
MESTO OPOJNýCH CHUTÍ *
Celodenný výlet po Svätom Jure a okolí.
Zrúcanina hradu Biely kameň, archeologické 
vykopávky Neštich, starobylý kostol 
s drevenou zvonicou, Pálffyho kúria, 
posedenie vo vínnej pivničke a degustácia 
miestnych vín. Zraz: TIK DNV, Istrijská 49, BA

19. 10. 2019 (sobota), 9.00 hod. 
KALVáRIA A HORSKý PARK  
Pešia prechádzka po Bratislavskej kalvárii, 
návšteva Horského parku spojená 
s posedením v miestnej horárni, kostol Panny 
Márie Snežnej, historická Hlboká cesta 
a Lurdská jaskyňa. 

24. 10. 2019 (štvrtok), 18.00 hod. 
ANDSKé SOPKY – NEBEZPEČNé 
KRáSKY 
Fotky a zážitky z vulkanicky oblastí Južnej 
Ameriky. Prednáša RNDr. Ivan Ružek, PhD. 
Miesto: Múzeum SNM – MKCHS, Istrijská 68, BA

Naše rady opustili: 
Mária Rajchlová 
Dária Astalošová r. Preisingerová 
Ferdinand Vyhnálek 
Viera Mikulská r. Koláriková
Ladislav Ivan 
Jolana Beňová r. Parmová 
MUDr. Ján Pokorný 
Mária Murányiová r. Hrvolová
Pavol Hromada
Mária Halyáková, rod. Kubaská
Mária Pernicová, rod. Sélešiová
Rozália Mikliková, rod. Hrotková
Anton Súkennik
Mária Mrázová r. Poláková
Ing. Jozef Hoffer

Venujme im tichú spomienku

spoločenská kronikA

Uvítali sme medzi nami: 
Ema Stará
Viktória Bohovicová

Zosobášili sa:
Marcel Juruška – Lucia Kschillová
Marek Kráľ – Jana Bubelková
Branislav Polák – Petra Máteová
Branislav Dejmuth – Mariana Magyaričová
Lukáš Fizík – Iryna Hosbod
Tomáš Pernica – Monika Vernerová
Marek Házel – Zuzana Šimkovičová
Pavol Fedorčák – Daniela Švolíková
Marek Gombáš – Kristína Mellenová
Martin Melichár – Miriama Stamberská 

MIESTNA KNIŽNICA DNV
Istrijská 6, 841 07 Bratislava – DNV
Tel. č.: + 421 2 64 77 51 90  
Email: kniznica@istracentrum.sk Otváracie 
hodiny:
Utorok – Piatok: 11.00 – 17.00
Sobota – Nedeľa: 12.00 – 17.00
(posledný vstup do expozícií je 16.30) 
Skupinové návštevy (nad 10 ľudí) je potrebné 
nahlásiť vopred (min. 1 deň).

Tipy na výlety
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Pozrite si, ako vyzerala 
Bitka pri Lamači: 
12. – 13. októbra pri krematóriu 

Program sa začne v  sobotu o  9.30 hod. 
pochodom vojenských jednotiek ulica-
mi Lamača. Potom sa už dej presunie na 

autentické miesto bojov na lúku pred kremató-
riom. Návštevníci tu môžu nahliadnuť do vojen-
ského historického tábora a od 13.00 hod., vďa-
ka komentovaným ukážkam, spoznať vtedajšie 
delostrelectvo, rakúsku, pruskú i  saskú pechotu, 
ale aj husárske a hulánske jazdecké oddiely. Re-

konštrukcia bitky sa začne o  14.00 hod. Po nej 
bude prezentácia knihy autora Juraja Hradského: 
„Bitka pri Lamači“. Diváci sa tiež dozvedia  o zra-
neniach z  boja a  o  19.00 hod. bude pripravená 
večerná bojová scéna. V  nedeľu o  10.00 hod. sa 
za prítomnosti bojových jednotiek a predstavite-
ľov mestskej časti Bratislava - Lamač uskutoční 
pietny akt pri pomníku z Prusko-rakúskej vojny 
na Vrančovičovej ulici.  ( Juraj Hradský, FINS)

Občianske združenie B-S 13/Stoh 
v spolupráci s MÚ MČ Bratislava - 
Lamač organizuje rekonštrukciu 
„Bitky pri Lamači“  ako spomienku 
na významnú historickú udalosť 
v dejinách Bratislavy a Slovenska. 
V sobotu a v nedeľu (12. - 13. októbra) 
sa uskutoční šiesty ročník, ktorým 
si pripomenieme 153. výročie tejto 
udalosti.
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POSTUP PRÍPRAVY:

1. Nad vodným kúpeľom si roztopíme čokoládu, olej  
a maslo. Pridáme kakao a sirup podľa chuti.  

Nevaríme, len to roztopíme. 

2. Každý košíček naplníme jednou polievkovou lyžicou  
tejto roztopenej zmesi. Dáme do chladničky  

na 15 minút.

3. Po vychladnutí vybeberieme košíčky z chladničky  
a pridáme na vrch pol kávovej lyžičky masla a všetko 

 zalejeme zvyšnou čokoládou. 

4. Košíčky podľa fantázie dozdobíme a dáme do chlad- 
ničky na jednu hodinu stuhnúť.

Dobrú chuť vám praje Lucia Širajová

raW ŠuhajDy 
Budete potrebovať:
●  30 g kakao, 
●  50 g čokolady, 
●  50 g kakaového masla, 
●  2 - 3 PL kokosového oleja, 

agáve alebo javorový 
sirup, mandľové alebo 
kešu maslo (podľa chuti) 

Na dozdobenie: 
●  orechy, hrozienka, 

farebné guličky...
●  Košičky na šuhajdy

                      Počet porcií: podľa veľkosti 
košíčka 6 až 12 kusov

Náročnosť: 
ľahká

Čas prípravy:  
15 minút bez tuhnutia   

Instracentrum hostilo SĽUK
Záver Kultúrneho leta v  Devínskej Novej Vsi 
bol v  znamení folklóru a  to nie obyčejného. 
V deň osláv Dňa ústavy SR a 75. výročia SNP 
sa s programom Krajinka predstavil legendár-
ny SĽUK. Svojou dynamickou, pestrofareb-
nou kolážou ľudovej hudby, piesní a  tanca 
rozozvučal a roztancoval srdcia návštevníkov 
Istracentra.  (red)

Milí čitatelia, ak máte zaujímavé po-
strehy, alebo by ste chceli s  nami zdielať 
vaše názory, prípadne sa podeliť o  vaše 
skúsenosti pri riešení vašich problémov, 
napíšte nám svoje komentáre na mail  
redakcia@mudnv.sk. Následne vyberieme 
tie najzaujímavejšie a uverejníme. 
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Pokračujeme v opravách, rekonštrukciách a údržbe Devínskej

Rekonštrukcia odvodnenia a vjazdov v úseku 
od ul. Na Grbe po ul. Delená

Rekonštrukcia chodníka na Eisnerovej ulici 
a jeho bezbariérová úprava

Eisnerova ulica Budovanie nového vodovodu vedúceho 
z hlavného uzla na Kolóniu

Rekonštrukcia chodníka Jána Smreka

Vlani otvorili dvere novej spolupráci s chorvátskymi pria-
teľmi naši dobrovoľní hasiči. Tento rok zjari sme na 
oplátku hostili chorvátsku návštevu u nás v Devínskej. 

V septembri sme za účasti  našich miestnych poslancov, poslan-
cov chorvátskeho parlamentu a Zadarskej župy zoficiálnili spo-
luprácu podpísaním charty.  „Našli sme si spoločné záujmy: čer-
panie fondov EÚ, spoločné komunálne projekty, kultúra, šport, 
hasičská spolupráca, či cestový ruch, sú oblasti, kde si vieme byť 
vzájomne nápomocní,“ uviedol Jure Brižić. Preko je pritom veľmi 
úspešné v čerpaní zdrojov z EÚ.
 „Nielen moja rodina, ale mnohé ďalšie z Devínskej Novej Vsi 
majú chorvátske korene. Preto je pre nás prirodzené rozvíjať 
priateľské vzťahy s chorvátskymi obcami a mestami. K mestu Sv. 
Ilija pri Varaždine, k obci Omišalj a ďalším obciam na ostrove 
Krk teraz oficiálne pribudlo aj Preko. Spolupráca s obcou Preko 
bude prospešná pre obyvateľov oboch obci,“ vyjadril spokojnosť 
Dárius Krajčír.

CHorVátSka obec Preko sa oficiálne stala 
našou partnerskou obcou. Zmluvu priateľstva 
podpísal starosta Dárius krajčír a prvý muž obce 
Preko Jure Brižić, čím naštartovali spoluprácu 
v oblasti hasičskej kooperácie, čerpania 
eurofondov, cestovného ruchu, či športu.

Ospravedlnenie
V  septembrovom čísle Devex-u sme omy-
lom uverejnili popis pod obrázkom v znení 
Rekonštrukcia 
ulice Opletalova. 
Správne znenie 
má byť:  
Rekonštrukcia 
ulice Delená. 

Ospravedlňujeme sa.  (red)

Z ľava: starosta chorvátskej obce Preko a starosta MČ BA-DNV Dárius Krajčír sa 
zaviazali k spolupráci. Bude výhodná pre obyvateľov oboch samospráv. 

Vznikla nová zmluva o spolupráci
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