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Oceňovanie významných 
osobností

Reprezentácia mestskej časti doma i  v  za-
hraničí, osobný prínos pri zveľaďovaní ži-
votného prostredia, pedagogická činnosť, ale 
i dobrovoľnícka práca s deťmi a mládežou, či 
pomoc osobám v  núdzi, to sú len niektoré 
oblasti pôsobenia, z ktorých si mohli občania 
spomedzi seba vybrať vzácnych a  význam-

ných ľudí. Tieto osobnosti sa pričinili svo-
jim celoživotným dielom o rozvoj Devínskej 
Novej Vsi. Stačilo zaslať svoj tip na nomi-
náciu do kancelárie starostu, vrátane odô-
vodnenia. Spomedzi predložených návrhov 
vybrala Nominačná komisia, pozostávajúca 
z  poslancov miestneho zastupiteľstva, šty-
roch laureátov, ktorých odporučila starostovi 
na ocenenie.  (Pokračovanie na str. 4)

nová tradícia - deň obce

Na výročie prvej písomnej zmienky o Devínskej Novej vsi 
zorganizovala naša mestská časť nevšedný Deň obce. Pri tejto 
príležitosti sa konalo slávnostné zasadnutie miestneho zastupiteľstva 
a počas špeciálneho galavečera boli ocenené významné osobnosti 
Devínskej Novej vsi. Prejavením úcty občanom, ktorí si to zaslúžia, 
začíname novú tradíciu v našej modernej histórii.

zosadla na tie správne ramená
devínskonovoveská holubica 
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Otázka: Kedy bude upravený priestor medzi 
KRAJom a cintorínom tak, aby sa tam mohli 
konať kultúrne podujatia? 
Odpoveď: Na predmetnej ploche je dlhodobý 
zámer vybudovania centrálneho námestia. Avšak 
vzhľadom na aktuálny stav rozpracovania via-
cerých projektov, sa tejto téme budeme venovať 
počas budúceho roka. Zámeru bude predchádzať 
verejné stretnutie s  občanmi, po ktorom bude 
vyhlásená architektonická súťaž o najlepší návrh. 

Otázka: Kedy budú zverejnené podrobnosti par-
kovacej politiky v  DNV na pripomienkovanie 
občanom? 
Odpoveď: Tak ako sme už informovali v prvom 
čísle novín, toho času prebieha pasportizácia 
existujúcich, ale aj potenciálnych parkovacích 
plôch. Po jej ukončení a  analýze dát, sa touto 
témou budeme zaoberať v  spolupráci s  Komi-
siou na ochranu verejného poriadku, dopravy 
a  parkovacej politiky. O  konkrétnych potre-
bách a návrhoch riešenia budeme, samozrejme, 
diskutovať aj s  obyvateľmi dotknutých oblastí. 
Pripravujeme k  tomu aj samostatný článok do 
decembrového vydania miestnych novín. 

Otázka: S akým nárastom občanov DNV sa ráta 
v najbližších 10 rokoch a ako sa na to Devínska 
pripravuje? 
Odpoveď: Všetky existujúce, ale i  pripravova-
né investičné projekty, sú predmetom rokovaní 
Komisie výstavby a životného prostredia. Ubez-
pečujem Vás, že každý investičný zámer je vždy 
podmienený rozšírením kapacity základných 
škôl, materských škôl, ako i dobudovaním ďalšej 
občianskej vybavenosti.

Otázka: Kedy zriadite v  Devínskej pobočky 
mestskej polície? 
Odpoveď: Ako sme už spomínali v  predchá-
dzajúcom čísle novín, požiadal som magistrát 
o  zriadenie stanice mestskej polície aj u  nás 
v  Devínskej Novej Vsi. Okrem toho by som 
rád upriamil Vašu pozornosť na existujúce Do-
hľadové centrum, ktoré bdie nad Devínskono-
vovešťanmi nepretržite 24 hodín denne už od 
prvej polovice tohto roka. V prípade potreby sa 
na našu núdzovú linku (hotline) môže obrátiť 
každý obyvateľ Devínskej Novej Vsi.

Otázka: Ako postupujú práce v  súvislosti s  re-
konštrukciou terasy Milana Marečka? 
Odpoveď: Koncom leta sme v spolupráci s oby-
vateľmi terasy zorganizovali anketu, ktorá uká-
zala, že obyvatelia nemajú záujem o  zriadenie 
parkoviska na terase. Preto sme v  nadväznosti 
na výsledky ankety dali projektovú dokumentá-
ciu upraviť tak, aby bola v súlade s požiadavkami 
obyvateľov, ktorí sa ankety zúčastnili.
Upravenú vizualizáciu po zapracovaní pripo-
mienok dotknutých občanov vám predstavíme 
v najbližšom vydaní miestnych novín.

pýtali ste sa starostu
Otázky môžete posielať na:  

redakcia@mudnv.sk

J edným z  prvkov vyspelej spoločnosti by 
mala byť schopnosť pomáhať druhým ľu-
ďom. Naša spoločnosť v tomto smere na-

preduje. Aj u nás v Devínskej Novej Vsi žijú ľu-
dia s rôznymi problémami, s ktorými potrebujú 
pomôcť, čakajú na našu podporu alebo správne 
nasmerovanie. Neprestajnú podporu našej mest-
skej časti si zaslúžia aj seniori, rodiny s deťmi, 
zdravotne postihnutí, či iné marginalizované 
skupiny občanov. Všetci, ktorí sme odkázaní na 
bezbariérové prostredie, vieme, aké je to ťažké, 
ak ho nemáme a musíme čeliť rôznym prekáž-
kam. V minulosti sa bezbariérovosť chápala skôr 
ako prepych, než súčasť spoločnosti. Už od det-
stva som musela čeliť bariéram, či už architekto-
nickým, ale žiaľ aj mentálnym. Obe časom ustu-
pujú, ale ešte máme v spoločnosti rezervy. Svoje 
zdravotné postihnutie neberiem ako negatívum, 
ale hľadám riešenia, ako pomôcť tým skupinám 
obyvateľov Devínskej, ktorí patria k  najzrani- 
teľnejším. Veľmi si vážim dôveru, ktorú mi ľu-
dia prejavili vo voľbách. V  rámci volebného 
programu sme sľúbili, že budeme robiť všetko 
pre zvyšovanie kvality a dostupnosti sociálnych 
služieb v našej mestskej časti. Som veľmi rada, 
že aj náš starosta, pán Dárius Krajčír, chce u nás 
skvalitňovať sociálne služby. Spoločne hľadáme 
možnosti na ich zlepšenie. Sociálne služby sa 
raz môžu dotýkať každého, preto je potrebné ich 
rozvíjať a inovovať. Zámerom sociálnych služieb 
by, podľa môjho názoru, malo byť vytváranie 
podmienok pre fungovanie systému sociálnych 
služieb, ktorý bude poskytovať kvalitné a  do-
stupné služby pre každú sociálnu skupinu ob-
čanov a vytvorí priestor na komunikáciu nielen 
so zástupcami mestskej časti, ale i so samotnými 
občanmi. Jedným z krokov ku skvalitneniu so-
ciálnej pomoci je aj finančný príspevok na do-
pravu a  zvýšenie príspevkov sociálnej pomoci. 
Na zasadnutí komisie sociálnej, bytovej a zdra-
votnej sme odporučili miestnemu zastupiteľstvu 

schváliť Zásady o poskytovaní finančného prí-
spevku na dopravu pre obyvateľov mestskej časti 
Bratislava-Devínska Nová Ves, ktoré upravujú, 
že o  tento peňažný príspevok môžu požiadať 
poberatelia starobného dôchodku alebo invalid-
ného dôchodku a súčasne musia mať v platnom 
komplexnom posudku z Úradu práce, sociálnych 
vecí a rodiny uvedenú odkázanosť na individuál-
nu prepravu osobným motorovým vozidlom. Ide 
o  finančný príspevok, ktorý doteraz Devínska 
neposkytovala. Taktiež sme odporučili miestne-
mu zastupiteľstvu schváliť navýšenie príspevkov 
sociálnej pomoci. Konkrétne ide o  navýšenie 
jednorazovej dávky v  hmotnej núdzi pre se-
niorov, rodiny s deťmi, ale tiež pre jednotlivcov, 
a  taktiež navýšenie jednorazovej dávky pri ná-
hlej mimoriadnej udalosti. Týmito návrhmi sme 
chceli podporiť nezávislosť a  začlenenie obča-
nov našej mestskej časti do spoločnosti. Verím, 
že ostatní kolegovia z miestneho zastupiteľstva 
prijmú tieto návrhy pozitívne. Mojou snahou je, 
aby sociálna oblasť v našej mestskej časti zabez-
pečila širšiu škálu sociálnych služieb. Želám si, 
aby sme individuálne a empaticky, najmä v so-
ciálnej oblasti, ale aj v iných oblastiach, vytvárali 
ešte krajšie a lepšie podmienky pre život v De-
vínskej Novej Vsi.   
 Autorka je poslankyňa MČ

Devínska nová Ves  
pre všetkých obyvateľov

veronika 
veslárová   
(nezávislá kandidátka 
s podporou OZ  
Devínska Inak)

Vek: 31 rokov
Povolanie: právnička
Stav: slobodná
Bydlisko: slovinec 
DNv 
Druhé funkčné 
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Poslanecké okienko

Zásady o  poskytovaní finančného príspevku 
na dopravu pre obyvateľov mestskej časti Bra-
tislava-Devínska Nová ves budú predložené 
na prerokovanie do novembrového miestne-
ho zastupiteľstva a následne budú prostriedky 
na jeho poskytovanie v  odsúhlasenej výške 
zapracované do návrhu rozpočtu na rok 2020 
s prihliadnutím na výhľadové rozpočty do ďal-
ších rokov.
 Juraj Strempek

Finančný príspevok  
na dopravu



Ráno chceme pokojne odchádzať do práce 
po opravenej ceste či nových chodníkoch 
a odviesť naše deti do zrekonštruovaných 

škôl či škôlok. Potrebujeme funkčnú verejnú dopra-
vu a osvetlenie. Máme záujem o zelené a čisté pros-
tredie, ktoré sa neustále zveľaďuje. Hľadáme miesto, 
kde môžeme zrelaxovať, ako napríklad v mestských 
parkoch či na detských ihriskách. Máme záujem 
o  spokojný život s  kvalitnými ponúkanými služ-
bami v  oblasti verejnej správy pre nás všetkých.
My, Devínskonovovešťania, sme hrdí obyvatelia 
tejto jedinečnej mestskej časti Bratislavy a  určite 
sa zhodneme, že v nej trávime množstvo voľného 
času s  rodinou a  priateľmi. Unikátna vyhliadková 
veža, ktorá je aktuálnou témou a za pár mesiacov 
bude aj realitou, je len jedným z plánovaných kro-
kov zveľaďovania a  zatraktívňovania nášho okolia. 
Máme pred sebou ešte mnoho plánov. Neustále je 
čo zlepšovať a meniť. Práve preto potrebujeme, aby 
každý z vás, kto žije a pôsobí v Devínskej Novej Vsi, 
bol jej skutočným obyvateľom. A aby bolo miesto, 
kde bývate, aj skutočným miestom vášho trvalého 
bydliska. Pýtate sa prečo?
Keď chceme krajšie miesto pre život, na mieste 
trvalého pobytu záleží!
Kvalita poskytovaných služieb nie je zadarmo, a tak 
je na jej zabezpečenie potrebné získať dostatok fi-
nančných prostriedkov. Jedným z  najdôležitejších 
príjmov pre obce a mestá sú príjmy z podielových 
daní, pričom až 70 % výnosu z dane v príslušnom 
roku putuje do rozpočtov miest a obcí! Tieto príj-
my sú prideľované podľa trvalého pobytu daňovní-
ka. Naša mestská časť je súčasťou hlavného mesta 
a to nám dane prerozdeľuje podľa počtu obyvateľov,  
s trvalým pobytom v našej mestskej časti.
Čo to pre nás znamená a prečo by nás malo za-
ujímať miesto trvalého bydliska?
Mnohí z  vás žijú, pracujú a  dennodenne pôsobia 
v Bratislave, pričom trvalý pobyt tu nahlásený ne-
majú. Vaše dane z príjmu tak plynú do mesta ale-
bo obce, kde síce prispievate na zvyšovanie kvality 
miestnych služieb, avšak v skutočnosti z nich nemá-
te benefit a nemôžete ich využiť naplno, resp. vô-

bec. Zmenou trvalého pobytu tak získate výhody vy 
i vaše mesto, resp. mestská časť! Finančné prostried-
ky budú putovať do rozpočtu mesta, v ktorom žije-
te a ste aktívni. Prečo neprispieť k jeho zveľadeniu 
v podobe väčšieho množstva pridelených zdrojov, čo 
sa v konečnom dôsledku odrazí na lepších verejných 
službách?  
Koľko peňazí teda putuje do mestských častí 
bratislavy a akým mechanizmom sú prerozde-
ľované? 
Štatút hlavného mesta SR Bratislavy delí podiel 
daní z príjmov fyzických osôb medzi rozpočet Bra-
tislavy a rozpočty mestských častí v pomere 68 % pre 
rozpočet Bratislavy a 32 % pre rozpočty mestských 
častí. Aj schválený rozpočet Devínskej Novej Vsi 
na rok 2019 nám potvrdzuje, že najvyššiu čiastku 
v  rámci príjmov predstavuje výnos podielových 
daní, ktorý bol v tomto roku naplánovaný vo výš-
ke 3 348 021 eur. Ide o nemalú čiastku financií, 
ktorá môže veľkou mierou prispieť k rozvoju na-
šej mestskej časti.
Koľko financií vieme priniesť do devínskej no-
vej vsi v dôsledku prehlasovania nášho trvalé-
ho pobytu?  
Pre vašu bližšiu predstavu sa pozrime na reálne vý-
nosy pre našu mestskú časť, plynúce z  narastania 
počtu obyvateľov Devínskej. Priemerný plat v Bra-
tislave je 1380 eur mesačne. Ak by čo i len 50 z vás 
zmenilo trvalý pobyt na miesto, kde skutočne aktív-
ne pôsobíte a žijete, v našom prípade na Devínsku 
Novú Ves, znamenalo by to pre nás takmer 10-tisíc 
eur ročne. Za tieto financie môžeme zlepšiť jedno 
detské ihrisko alebo postaviť niekoľko lavičiek, či 
dokúpiť žiakom vybavenie do škôl. Na prvý pohľad 
takmer nebadateľná zmena. V  skutočnosti veľmi 
dôležitý krok zmeny trvalého bydliska môže viesť 
k zveľadeniu vášho okolia a k spríjemneniu každo-
denného života vám i vašej rodine.  
aj ja mám záujem stať sa bratislavčanom. ako 
na to? Kam je nevyhnutné ísť?
Pre prehlásenie trvalého pobytu je nevyhnutné ísť 
na ohlasovňu pobytu, ktorá je vždy na miestnom 
úrade príslušnej mestskej časti, kde si chcete nahlá-
siť trvalý pobyt. V prípade Devínskej Novej Vsi sa 
môžete obrátiť na pani Bronislavu Zemkovú z Od-
delenia trvalého pobytu na našom Miestnom úrade 
v  Devínskej Novej Vsi, sídliacom na Novoveskej 

ul. 17/A. www.devinskanovaves.sk/trvaly-a-pre-
chodny-pobyt

aké dokumenty je nevyhnutné priniesť?
● platný občiansky preukaz alebo doklad o ob-

čianskom preukaze, 
● platný cestovný doklad, ak občan nemá trvalý 

pobyt v SR; ak získal štátne občianstvo SR,  
predkladá slovenský rodný list a  osvedčenie 
o štátnom občianstve,

● originál listu,
● overené písomné potvrdenie vlastníka a všet-

kých spoluvlastníkov o súhlase s prihlásením 
občana na trvalý pobyt, 

● ak ide o dieťa do 15 rokov, predkladá jeho zá-
konný zástupca rodný list dieťaťa,

● inou osobou je možné občana prihlásiť na 
trvalý alebo prechodný pobyt len na zákla-
de overeného písomného splnomocnenia na 
tento úkon a  po predložení požadovaných 
dokladov za občana, 

● občan je pri hlásení trvalého pobytu povinný 
podpísať prihlasovací lístok na trvalý pobyt,

● cudzí štátny občan podlieha registrácii pobytu 
na cudzineckej polícii. Občana možno prihlá-
siť na trvalý pobyt až dňom splnenia podmie-
nok podľa zákona č. 500/2004 Z. z. – hlásenie 
pobytu občanov SR v registri obyvateľov SR.

potvrdenie o súhlase vlastníkov  
sa nevyžaduje, ak sa prihlasuje:

1. vlastník alebo spoluvlastník,
2. nájomca, ktorý má uzatvorenú nájomnú 

zmluvu s vlastníkom alebo so všetkými spo-
luvlastníkmi na dobu neurčitú – treba priniesť 
originál k nahliadnutiu,

3. manžel/-ka alebo nezaopatrené dieťa/deti 
vlastníka/spoluvlastníka/ alebo nájomcu,

4. zariadenia sociálnych služieb, v ktorých sa po-
skytuje bývanie, sú povinné dať písomný sú-
hlas na prihlásenie na trvalý pobyt občanom, 
ktorí sú v nich celoročne umiestnení; súhlas 
vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov bu-
dovy alebo jej časti sa v týchto prípadoch ne-
vyžaduje.

Ďalšie dôležité informácie
Po prihlásení v mieste nového pobytu sa nemusí 
v predošlom mieste pobytu dotyčný odhlasovať, 
to urobí za neho  príslušná ohlasovňa pobytu. 
Po splnení podmienok k  vybaveniu trvalého 
pobytu ohlasovňa vydá na požiadanie občana 
potvrdenie o trvalom pobyte za správny popla-
tok 5,00 eur (položka 8, I. časť prílohy zákona č. 
286/2012 Z. z. o správnych poplatkoch v zne-
ní neskorších predpisov), na základe ktorého je 
povinný do jedného mesiaca vybaviť si občian-
sky preukaz na Oddelení dokladov Policajného 
zboru SR.
Veríme, že aj Vy sa stanete TRVALOU súčasťou 
Devínskej Novej Vsi a spoločne tak budeme pri-
spievať k jej rozvoju!

 Alexej Dobrolubov

spokojní obyvatelia tvoria spokojné mesto
11/2019                                                          samospráva 3
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KažDý z nás očakáva od mesta či 
obce, v ktorej žije, kvalitné služby 
pre seba i svojich blízkych.



v  Devínskej Novej vsi sa narodili alebo 
dlhodobo pôsobili mnohé osobnosti, ktoré 
svojim dielom, prácou a životom zanechali 
alebo zanechávajú odkaz budúcim generá-
ciám. ich život a práca sa natrvalo zapísali 
do našej histórie. ocenení laureáti svojim 
dielom dávno prekročili nielen horizont 
lokálneho významu, ale určite aj Slovenska. 
Je veľmi dôležité, aby sme hľadali, poznali 
a  oceňovali úspešných a  prospešných ľudí. 
Každá generácia potrebuje mať pozitívne 
vzory, na ktoré môže byť hrdá. 

Deň obce
Pred 568 rokmi sa v  historických  doku-
mentoch prvýkrát objavila zmienka o De-

vínskej Novej Vsi. Presne v deň jej výročia, 
vo štvrtok 10. októbra, si Devínskonovo-
vešťania pripomenuli tento významný deň 
zorganizovaním slávnostného zastupiteľ-
stva.

slávnostný okamih 
Za zvuku slávnostných fanfár, nesúc v čele 
sprievodu vlajku spolu s kronikou mestskej 
časti, vstúpili do sály zástupcovia Dobro-
voľného hasičského zboru Devínskej Novej 
Vsi, čím zahájili slávnostný akt miestneho 
zastupiteľstva. Atmosféru následne umoc-
nila hymna Slovenskej republiky s vlajkou 
na pozadí veľkoplošnej obrazovky. Výni-
močnosť tohto okamihu pocítili všetci prí-
tomní. 

(Dokončenie zo str.1)

4                                                                                                                                                                             deň obce /  slávnostnÉ zastupiteĽstvo 

Ako druhý bol ocenený akademický sochár, maliar 
a grafik VIKTOR  HULÍK, u občanov DNV známy 
ako autor bronzovej sochy Čumila, ktorá patrí 

k najvyhľadávanejším atrakciám Bratislavy. Bola 
inštalovaná v Starom Meste 26. júla 1997 a odvtedy sa 
stala jednou z najfotografovanejších sôch v Bratislave. 

Prvým oceneným sa stal Ing. arch. MILAN BELÁČEK, preslávený ako 
otec Cyklomostu Slobody. Vďaka jeho architektonickému návrhu 

má Devínska Nová Ves cyklomost, ktorý spája brehy rieky Moravy. 
Devínskonovovešťania tak môžu bez problémov prejsť pešo alebo na 
bicykli na rakúsku stranu až do Schlosshofu.  Za toto dielo získal autor 

aj prestížne divácke ocenenie „Cena za architektúru“ CE.ZA.AR. 

Ing. arch. MILAN BELÁČEK
Akademický maliar VIKTOR  HULÍK

Laureáti si od starostu mestskej časti prevzali počas večera výnimočné 
ocenenie „Devínskonovoveskú holubicu”, ktorú pre túto významnú  

udalosť vyhotovil mladý umelecký dizajnér Peter Ďuriš. 

spomedzi nominovaných osobností postúpili  do  užšieho výberu štyria laureáti
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slávnostné zastupiteľstvo
Zasadnutie otvoril starosta mestskej časti 
Bratislava-Devínska Nová Ves, Dárius Kraj-
čír, privítaním hostí a slávnostným príhovo-
rom. Celé popoludnie sa nieslo v  znamení 
prvej písomnej zmienky o Devínskej Novej 
Vsi. Naša miestna televízia o  tom natočila 
a aj premietla zaujímavý dokument. 

Oceňovanie významných 
osobností

Po ukončení slávnostného zasadnutia zastu-
piteľstva, ktorému po celú dobu predsedal 
starosta,  nasledoval  galavečer, počas ktorého 
boli ocenení významní súčasníci z  Devín-
skej Novej Vsi. Po celý večer nás s náležitou 
noblesou sprevádzala známa moderátorka, 

speváčka a herečka, Veronika Hatala. Úžasnú  
atmosféru dotvorilo operné entrée muzikálo-
vej divy Sisi Lelkes Sklovskej, ktorá sa posta-
rala o silný hudobný zážitok. 

Touto cestou vyjadrujeme poďakovanie Bra- 
tislavskému samosprávnemu kraju za po-
skytnutie finančných prostriedkov z územ-
nej dotácie. Vďaka tejto podpore sme do 
spoločenskej sály Istra Centra zakúpili nový 
mobiliár. Cieľom dotácie je skvalitnenie slu-
žieb poskytovaných mestskou časťou Brati-
slava-Devínska Nová Ves a  podpora kultúr-
no-spoločenského života obyvateľov našej 
mestskej časti. (red)
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slávnostného aktu odovzdávania devínskonovoveskej holubice  za rok 2019 
sa zúčastnil aj veľvyslanec Chorvátskej republiky Aleksandar Heina, starostovia okolitých mestských častí Jozef Krúpa (Záhorská Bystrica), Lukáš 
Baňacký (lamač), Ľubica Kolková (Devín), ako i miestni poslanci mestskej časti Miroslav Antal, Beata Janatová, Peter Kolega, Andrej Kovarík, 
Bronislava Kraváriková, Zoroslav Smolinský, Jozef Tittel, Veronika Veslárová a Ján Žatko. Nechýbali ani bývalí starostovia Devínskej Novej vsi  
Marián Jurčák a Vladimír Mráz. Pozvanie prijali aj hostia z obce Omišalj v Chorvátsku Mirela Ahmetović spolu s riaditeľkou turistickej kancelárie 
Andreou Orlić Culut. Prítomní boli aj riaditelia škôl a škôlok Renáta Balogová (ZŠ I. Bukovčana), Miloš Marko (ZŠ P. Horova), Iveta Pilánková (MŠ 
P. Horova), Zuzana Maderová (zástupkyňa MŠ M. Marečka). Nechýbali ani riaditelia mestskočastných firiem Petra Neischlová (riaditeľka Deno-
vya Rastislav Šimkovič (riaditeľ Istra Centra), ako i predstavitelia miestnych spolkov a združení a zamestnanci mestskej časti. 

Oceňovanie uzavrel vytrvalostný bežec Mgr. JOZEF RAJCHL, 
ktorý sa vytrvalostnému behu venuje viac ako 15 rokov. 

K jeho najväčším úspechom patrí transkontinentálny beh 
Bratislava – Atény  – Peking, alebo beh cez Európu z Helsínk 
do Tariffy. Takisto je držiteľom slovenského rekordu v behu 

na bežiacom páse. 

Za obrovského potlesku si odnášal ocenenie aj  
PhDr. JOZEF KLAČKA, osobnosť celoslovenského významu, 
rodák z Devínskej Novej Vsi. Historik a archivár, zakladateľ 

a dlhoročný riaditeľ Ústredného archívu Slovenskej akadémie 
vied. Do slova a do písmena najväčší expert na dejiny 

západnej časti Bratislavy so zameraním na Devínsku Novú 
Ves. Doktor Klačka je osobnosť, ktorá má mimoriadne zásluhy 

pri vybudovaní systému archívnictva v SAV. 

PhDr. JOZEF KLAČKA

Mgr. JOZEF RAJCHL

spomedzi nominovaných osobností postúpili  do  užšieho výberu štyria laureáti
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Z hasičského  
zápisníka
Prinášame vám zopár perličiek zo života na-

šich dobrovoľných hasičov. Ich činnosť je 
bohatá na rôznorodé zásahy. K tým kurióznejším 
patrí napríklad prípad strateného papagája v na-
šom katastri, ktorého sa podarilo našej jednotke 
bez ujmy na zdravi zachrániť a vyčerpané zviera 
vrátiť šťastnej majiteľke. Koncom septembra bola 
vyhlásená pohotovosť  z dôvodu silného nárazo-
vého vetra, ktorý na Karloveskej ulici spôsobil 
ulomenie vetvy na strome a následné poškode-
nie vozidla. Našťastie sa  v tej dobe nenachádza-
la v automobile žiadna osoba. Dobrovoľní hasiči 
asistovali aj pri urýchlení nevyhnutnej odstávky 
vody z dôvodu prepojenia existujúceho vodovo-
du s novou prípojkou. vďaka operatívnemu zá-
sahu sa výrazným spôsobom urýchlilo opätovné 
zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou.  (pk)

Požiadajte si o dotáciu

Naše Dohľadové centrum naozaj nedáva 
žiadnu šancu výtržníctvu či vandalizmu.  

Naši bystrí operátori dôsledne bdejú nad De-
vínskou 24 hodín denne. Okrem drobných 
priestupkov prichytili pri čine aj sprejerov, 
ktorí svojím počínaním poškodzovali cudzí 
majetok. Perličkou bolo zaistenie skupiny mla-
distvých osôb, ozbrojených vernými replikami 
dlhých guľových zbraní, ktorí sa pohybovali 
v okolí supermarketu.  
Núdzová linka (hotline) Dohľadového centra 
zaznamenala od začiatku septembra 46 tele-
fonátov od našich spoluobčanov. Jednalo sa 
napríklad o nefunkčné verejné osvetlenie, ale 
aj prebiehajúce páchanie priestupkov, napr. 
rušenie nočného kľudu a podobne.  (red)

Mestská časť Bratislava-Devínska Nová ves 
schválila nové všeobecne-záväzné nariade-
nie o  poskytovaní dotácií z  rozpočtu mest-
skej časti právnickým osobám, ktorých za-
kladateľom nie je mestská časť a  fyzickým 
osobám – podnikateľom, ktoré majú sídlo 
alebo trvalý pobyt na území hl. mesta sr – 

Ba alebo vykonávajú činnosť v  prospech 
rozvoja MČ. Dotácia môže byť použitá na 
podporu všeobecne prospešných služieb, 
na podporu podnikania a  zamestnanosti 
na území MČ, najmä na: poskytovanie soci-
álnej pomoci, ochranu ľudských práv a zák-
ladných slobôd, ochranu zdravia obyvateľ-

❱ ❱
❱ ❱Graffiti

umenie, alebo vandalizmus?

Najčastejšia podoba graffitov je vo forme 
tzv. tagov, čiže podpisov jednotlivcov, 
resp. skupín sprejerov. Hoci je graffiti 

pôvodne umeleckým prejavom, väčšinou to tak 
vôbec nevyzerá. V  spoločnosti je to skôr vní-
mané ako negatívny jav. Môžu za to maľby na 
súkromných plochách bez povolenia, ktoré ma-
jiteľov stoja nemalé finančné prostriedky pri ich 
odstraňovaní. 
Existuje v graffiti hranica medzi umením a „čar-
banicami“? Z psychologického hľadiska je graf-
fiti pre mladých prejavom akejsi revolty proti 
hodnotám spoločnosti. Mnohí v tom však vidia 

možnosť upozorniť na seba, šokovať či vystaviť sa 
adrenalínovému zážitku spojenému s nelegálnou 
činnosťou. 
Samosprávy sa preto snažia vyhradiť oficiálne 
plochy, na ktorých sa môžu títo umelci bez-
trestne realizovať. Väčšinou pre tieto potreby vy- 
čleňujú múry, ktoré sú súčasťou ihrísk, či iných 
športových plôch. No tieto možnosti mladým 
ľuďom očividne nestačia. 
Aj naša mestská časť uvažuje o vytipovaní vhod-
nej plochy, ktorá by pre potreby týchto umelcov 
poslúžila. Neskôr vás budeme prostredníctvom 
Devexu informovať. (red)

PomaľovaNé steny, budovy, 
vlaky či autobusy sú snáď problémom 
každého mesta. Nie je to inak ani 
v našej mč. viaceré plochy fasád 
a múrov sú poznačené „podpismi“ 
mladých ľudí. Prečo takto poškodzujú 
cudzí majetok?
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dohľadové centrum

trestný zákon hovorí, že kto poškodí cudziu vec tým, že ju postrieka, 
pomaľuje, popíše farbou alebo inou látkou, potrestá sa odňatím slobody až na 
jeden rok. podľa rozsahu škody možno však podľa zákona poslať takúto osobu 
do väzenia až na desať rokov. zákon o priestupkoch zasa uvádza, že ten, kto 
úmyselne zničí alebo poškodí cudzí majetok, môže dostať pokutu do 331 eur.
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s účinnosťou od 1. 1. 2020 sa spod povinnosti 
platiť úhrady za služby verejnosti poskytované 

rozhlasom a  televíziou slovenska vynímajú ka-
tegórie poberateľov dávok v hmotnej núdzi. týka 
sa to: osôb ŤZP, poberateľov dôchodkových dávok 
či osôb bez pravidelného príjmu, alebo osôb žijú-
cich v spoločnej domácnosti s niektorou z týchto 
osôb. Podrobnejšie informácie o  podmienkach 
nájdete v zákone č. 340/2012 Z. z.
link na spomínaný zákon nájdete tu: 
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/
ZZ/2019/314/20200101  (mn)

zmeny v platbách

V Múzeu školstva  
a pedagogiky sa finišuje

s veľkou láskou 
pracujeme s deťmi

Uvedomujeme si, aký dôležitý je základ 
vzdelávania našich najmenších. Je pre 

nás samozrejmosťou pripraviť deti na vstup 
do ZŠ s kvalitným pedagogickým prístupom. 
v troch budovách  na P. Horova 3, J. smreka 
8, P. Horova 16, máme spolu 450 detí. v no-
vom školskom roku sme v  MŠ P. Horova tri 
otvorili päť tried prváčikov – 120 detí. Na 
ulici J. smreka 8 máme novú triedu s rozšíre-
ným vyučovacím jazykom nemeckým. Počas 
prázdnin sme opravili preliezky na školskom 
dvore, vymaľovali priestory kuchýň a školskej 
jedálne. Zrekonštruovali sme detskú kúpeľňu 
v budove J. smreka 8. s veľkou láskou pracu-
jeme s  deťmi počas celého dňa podľa škol-
ského vzdelávacieho programu „Chrobáčiky 
objavujú svet."  vytvorili sme priestor v MŠ pre 
tanečný, výtvarný, športový a dramatický krú-
žok. v októbri sa realizoval pravidelný jesenný 
kurz plávania. vo februári nasledujúceho roku 
chystáme zimný turnus korčuľovania. v našej 
materskej škole J. smreka 8 máme štyri triedy 
s  rozšíreným vyučovacím jazykom nemec-
kým, ktoré podporuje  Nadácia volkswagen.
Jedným z cieľov našej práce je, aby sa u nás deti 
cítili dobre a radi navštevovali materskú školu.                                                                      
 Mgr. Iveta Pillanková, riaditeľka MŠ

riaditeľ zŠ p. horova 
Koncom septembra vyhlásila mestská časť Brati-
slava-Devínska Nová ves výberové konanie na 
post riaditeľa základnej školy P. Horova 16, v rám-
ci ktorého bol pre nasledujúce obdobie päť rokov 
opätovne zvolený a následne aj vymenovaný za 
riaditeľa Mgr. Miloš Marko. Gratulujeme!    (red)

Na našom miestnom úrade vznikol výborný 
nápad.  okolo starostu Dáriusa Krajčíra sa zišli 
šikovné dobrovoľníčky a na Jablkové hodovanie 
upiekli chutné koláčiky, ktoré nielenže krásne 
vyzerali, ale aj vynikajúco chutili. 

Koláčiky sa počas hodovania veľmi rýchlo 
vypredali, vďaka čomu sa nám podarilo 
vyzbierať sumu 206 eur, ktorá bude po-

užitá na nákup kníh do školských knižníc. Nové 
knihy budú robiť radosť malým čitateľom v na-
šej miestnej knižnici v Istra Centre. 
Za tieto skvelé dobroty vďačíme Janke Ho-
molovej, Paulínke Salopek, Majke Oslancovej, 
Saške Madajovej, pánovi starostovi a tiež všet-
kým, ktorí ich prišli ochutnať a podporili nás 
ich kúpou. Budeme radi, ak o rok prídete aj 
vy a kúpou nášho koláčika nielenže podporíte 
dobrú vec,  ale si ešte aj pochutíte.
 Diana Padychová

umenie, alebo vandalizmus?

REKONŠTRUKČNé práce 
v budove bývalej školy na 
Charkovskej ulici, v ktorej bude 
pôsobiť Múzeum školstva 
a pedagogiky, sa chýlia 
k vytúženému cieľu. 

V  súčasnosti sa dokončujú posledné sto-
lárske práce, prebieha inštalácia osvetle-
nia, sanity, repasovanie pôvodných dvier, 

testujú sa prevádzkové funkcie budovy. Po vydaní 
súhlasného kolaudačného rozhodnutia sa začne 
proces sťahovania celého múzea z  pôvodných 
priestorov v Petržalke. Časovo náročný bude pre-
dovšetkým presun rozsiahleho zbierkového fon-
du múzea. O termíne definitívneho presťahovania 
Múzea školstva a pedagogiky a  jeho aktuálnom 
dianí budeme priebežne informovať..        

Mgr. Zuzana Kunšteková, 
múzejná pedagogička 
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stva, vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej 
kultúry, tvorbu a  prezentáciu duchovných 
a kultúrnych hodnôt, ale i ochranu životné-
ho prostredia. Žiadateľ môže podať žiadosť 
na tlačive, ktoré je zverejnené na webovom 
sídle MČ DNv, alebo ju môže doručiť na MÚ 
poštou do 15. 11. bežného roka a do 15. 3. 
príslušného rozpočtového roka. Žiadosť 
o poskytnutie dotácie schvaľuje uznesením 

MZ MČ Ba-DNv po predchádzajúcom pre-
rokovaní a  na základe odporučenia Komi-
sie pre dotácie a Miestnej rady MČ Ba DNv. 
v októbri spustila MČ testovanie podávania 
a  registrácie žiadostí o  dotácie aj prostred-
níctvom elektronického formulára, ktorý 
nájdete spolu s novým vZN o dotáciách na 
webovom sídle mestskej časti.  
 (red)

miestny úrad prispel na nákup 
kníh do škôl v dnv
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Je vývoj mobilnej aplikácie náročný?  
Najdôležitejšie na vývoji funkčnej mobilnej apliká-
cie je jej testovanie. Počas dvoch rokov sme apliká-
ciu testovali s primátormi a starostami slovenských 
miest. Taktiež sme diskutovali s občanmi, aby sme 
vedeli, aké vlastnosti by mala aplikácia mať, aby 
bola užitočná. Nakoniec sme vyvinuli systém, kto-
rý je jednoduchý, prehľadný a uľahčí život obyvate-
ľom miest a obcí.  
Akú úlohu bude mať mobilná aplikácia v našej 
mestskej časti? 
V  minulosti informoval o  všetkých udalostiach, 
úspechoch, ale aj poruchách mestský rozhlas. Dnes 

dokáže túto úlohu nahradiť mobilný telefón. Apli-
kácia posiela najaktuálnejšie správy na telefóny ob-
čanov v reálnom čase. 
Aké ďalšie výhody prináša ? 
Ľudia majú v aplikácii možnosť darovať alebo pre-
dávať veci, ktoré nepotrebujú. Taktiež tam nájdu on-
line noviny a všetky dôležité telefónne čísla. V pod-
state je aplikácia vyvinutá tak, aby občania mali celú 
komunikačnú líniu v jednom zariadení – web, so-
ciálne siete, online noviny, notifikácie, nahlasovanie 
problémov, susedskú burzu, ale aj odchody a prícho-
dy autobusov. Aplikácia je komplexná a veríme, že 
uľahčí život ľudom, ktorí ju budú využívať. 

Ako vznikol projekt „Moderné 
obce“?
Pôvodne sa naša firma venovala 
programovaniu špecializovaných vnútro-
podnikových riešení a  popri tom sme sa 
začali venovať aj tvorbe web stránok pre mestá 
a obce, pretože v tom čase sa na nás často obracali 
obce, ktoré chceli byť moderné. Avšak problémom 
väčšiny menších obcí bolo, že moderné riešenia boli 
mimo ich finančné možnosti. Preto sme začali hľa-
dať riešenia, ktoré by obciam umožnili mať moder-
nú stránku za prijateľnú cenu. V čase keď sme za-
čínali, bola kvalita obecných webov skutočne dosť 
zúfalá, preto sme to vnímali ako povinnosť - po-

núknuť trhu lepšie a  lacnejšie riešenie. To bolo 
spúšťačom pre náš projekt - nájsť jedno spoločné 
a hlavne cenovo dostupné a dlhodobé riešenie pre 
všetkých. Tak sme sa pustilli do realizácie našej 
myšlienky prostredníctvom projektu „moderne-

obce“. Vzhľadom na fakt, že všetky obce potrebujú 
v konečnom dôsledku to isté riešenie, len možno 

prispôsobené ich potrebám, rozhodli 
sme sa vytvoriť cloudove riešenie a  ísť 
formou prenájmu, čo sa dlhodobo javí 
ako oveľa lepšia cesta pre všetky strany. 
Projekt mal spočiatku pomalý spád. 
Začínali sme testovaním na malom 
množstve klientov, avšak posledný rok 
záujem zo strany miest a  obcí o  naše 

riešenie výrazne vzrástol a  počet klientov bude 
tento rok atakovať hranicu 50. Aj vďaka dobrým 
referenciám od našich doterajších klientov sme 
boli kvôli zvýšenému záujmu nútení sa kapacitne 
prispôsobiť a svoje rady rozšíriť.
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Rozhovor so zakladateľom  
sOM – správy o meste      

zapojili sme sa do projektu  „moderné obce“

rozhovor vznikol pri 
príležitosti uvedenia mobilnej 
aplikácie Som do našej mestskej 
časti. Na otázky odpovedá Jakub 
Janega zo spoločnosti PerrY 
SoFT s.r.o.  

rozhovor 
s majiteľom spoločnosti 
eworks ing. michalom 
Dobrotkom, autorom 
projektu moderneobce.sk 

aKtuality z devínsKej 

novej vsi nájdete 

v novej apliKácii  

aktuálne informácie o dianí 

v mestskej časti získa každý, kto si 

do svojho mobilu stiahne aplikáciu 

správy o meste (som). aplikácia 

združuje všetky doterajšie 

komunikačné prostriedky, 

ktoré mestská časť používa 

v komunikácii s občanmi. na 

jednom mieste tak nájdete webovú 

stránku, sociálne siete, noviny či 

sms správy.

Web stránka je rozdelená do viacerých samostatných sekcií venovaných samospráve, mestskej časti, jednotlivým oddeleniam miestneho úra-
du, ale i službám občanom a návodom čo kde a ako vybaviť. Nechýba ani sekcia venovaná zverejňovaniu povinných informácií. stránke domi-
nuje hlavný banner, nachádzajúci sa v centrálnej časti stránky, pod ktorým sa nachádzajú novinky a oznamy. Na pravej strane nájdete banner 
s prelinkom na dohľadové centrum, kalendár podujatí, vrátane fotogalérie. spodná časť web stránky sa venuje top lokalitám mestskej časti 
a predpovedi aktuálneho počasia. spodná lišta je vyčlenená na partnerstvá spriatelených organizácií. Na dopĺňaní jednotlivých podstránok sa 
ešte stále pracuje. Jej finálna podoba bude zavŕšená do konca novembra 2019.

Pribudli aj nové sekcie
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Park je ideálnym miestom oddychu pre 
všetky vekové kategórie. Najčastejšie ho 

však využívajú mamičky s deťmi. v nadväznos-
ti na dopyt občanov, týkajúci sa vyhodnoco-
vania dát získaných z našej inteligentnej smart 
lavičky, ktorá sa nachádza v parku Charkovská, 
vám prinášame niekoľko zaujímavých štatis-
tických údajov: 
Od 30. septembra do 6. októbra zaregistro-
vala smart lavička nasledovné údaje:
1932 ľudí bolo cez ňu napojených na in-
ternet, 93 ľudí si nabíjalo telefón káblom  
a 136 ľudí si ho nabíjalo bezkáblovo. 
smart lavička dokáže nabíjať aj viac konco-
vých zariadení naraz – bezdrôtovo a aj cez UsB 

port. taktiež ponúka WI-FI pripojenie, ktoré 
môžu využívať všetci návštevníci zadarmo. 
veľmi nás teší úspešná realizácia a využívanie 
tejto novinky v našej mestskej časti.  (pk)

Čím sa vaše webové riešenie líši od ostat-
ných?
Predovšetkým je to celým konceptom, či už tech-
nickým alebo vizuálnym. Všetci klienti majú síce 
podobné, ale moderné weby, ktoré sa kontinuálne 
vylepšujú všetky spoločne. Všetky nové moduly, 
všetky opravy, všetky legislatívne zmeny alebo vy-
lepšenia dostáva každý klient okamžite a zadar-
mo. Naše riešenie komunikuje s  návštevníkom 
stránky a  snaží sa fungovať viac ako moderný 
informačný portál a nie ako statická stránka. Aj 
z tohto dôvodu je naše riešenie vhodnejšia skôr 
pre mestá a  obce, ktoré majú skutočne záujem 
byť orientované na svojich občanov. Ideálnym 
príkladom úspechu je obec Hviezdoslavov, ktorá 
je jedným z našich pilotných projektov a vyhrala 
cenu za otvorenú samosprávu. 
Na čo sa môžu užívatelia novej webstránky 
mestskej časti tešiť?
Náš systém ponúka okrem verzie pre sla-
bozrakých a prevedenia vo viacerých jazykových 
mutáciách aj množstvo iných funkcionalít, ako 
napríklad SMS notifikácie, mailový newsletter, 
komplexný kalendár podujatí, či modul „Top lo-
kality“. Pripravujeme aj modul „eshop s darčeko-
vými predmetmi“, ktorého finálnu verziu práve 
testujeme. Neprestajne však pracujeme aj na ďal-
ších funkcionalitách, ktoré testujeme spoločne 
s našimi zákazníkmi.

Monika Debnárová

Ako funguje susedská burza?  
Je to lokálna inzercia, do ktorej má prístup každý 
obyvateľ Devínskej Novej Vsi, ktorý využíva apli-
káciu. Ľudia tak dokážu jednoducho predať alebo 
darovať veci svojim susedom a priateľom.
Povedzte nám, za aký čas si užívateľ dokáže 
zistiť odchod najbližšieho autobusu naprí-
klad do Trnavy?
Približne za 20 sekúnd. Služba „verejná doprava“ 
prináša v  reálnom čase informácie o najbližších 
odchodoch a príchodoch autobusov.  
Ako môžu obyvatelia túto aplikáciu získať?  
Aplikácia je k dispozícii pre všetky mobilné te-
lefóny s operačným systémom Android a taktiež 
pre zariadenia Apple. Aplikáciu stačí len vyhľadať 
v Google Play a Apple Store pod názvom „De-
vínska Nová Ves” a  pohodlne si ju stiahnuť do 
vášho mobilného zariadenia.  
Čakajú nás do budúcna ďalšie vylepšenia 
a výhody pre používateľov aplikácie SOM?  
Každé vylepšenie potrebuje svoj čas a určitú tes-
tovaciu fázu, aby bolo prínosné. Už dnes pracuje-
me na riešení, ktoré máme v pláne implemento-
vať v najbližšom roku. Menšie 
zlepšenia a drobné “kozmetic-
ké úpravy” prinášame pravidel-
ne na mesačnej báze. Aj preto 
je dôležité, aby si užívatelia 
aplikáciu vo svojich mobilných 
telefónoch pravidelne aktuali-
zovali. 

Monika Debnárová

Naša mestská časť má teraz ako prvá na 
Slovensku príležitosť úplne zadarmo 
testovať jednu z noviniek na trhu od-

padového hospodárstva, smart kôš „Bigbelly“.
V  poslednej dobe sú mestá z  hľadiska kumu-
lovania odpadkov problematickými zónami 
a vzniká stále častejšia potreba smart riešení. Tie 

pomáhajú samosprávam, aby boli lepšie, efek-
tívnejšie, ekonomickejšie, ale aj zodpovednejšie 
voči životnému prostrediu. Verejné priestranstvá 
sú vďaka uzatvoreným košom čistejšie, odpad 
z  košov nevypadáva a  ani nevylietava. Obme-
dzuje sa tým aj výskyt drobných škodcov. 
Kôš s  lisom je určený na zber zmiešaného od-
padu. Vďaka zabudovanému senzoru sám hlási, 
kedy je nutné ho vysypať. Lis zabudovaný v jeho 
útrobách umožňuje do neho umiestniť niekoľ-
konásobne väčšie množstvo odpadkov. Vďaka 
tomu je možné znížiť počet odvozov odpadu až 
o 80 %, čo pomáha šetriť finančné prostriedky. 

výhody bigbelly
● svojím lisovacím systémom kapacitne pojme 

až osem bežných kontajnerov,
● keď je plný, automaticky zasiela pracovníkom 

push-up notifikáciu na mobilné zariadenie,
● otvárať ho môžete ručne, ale aj hygienicky 

stlačením pedálového otváracieho mecha-
nizmu,

● Bigbelly je úplne energeticky sebestačný vďa-
ka svojim fotovoltickým článkom, ktoré spo-
ľahlivo dobíjajú integrovaný akumulátor. 

Veríme, že tento kôš si obľúbia nielen miestni 
obyvatelia, ale aj turisti. Aj kvôli nim bol Bigbel-
ly umiestnený na turisticky najfrekventovanej-
šom mieste našej Devínskej.  (pk)

inteligentný odpadkový kôš bigbelly
NA KRIŽOVATKE ulíc Istrijská a Na mýte pribudol nový exteriérový 
prvok. Je ním horúca smart novinka „odpadkový kôš Bigbelly“. 

Devínska získala 15-tisíc eur na vybudo-
vanie nových wifi pripojení v rámci svo-

jich verejných priestorov. Patríme tak k 1780 
obciam Európy a 53 obciam slovenska, ktoré 
obstáli vo výzve Európskej komisie.
Doteraz ste sa mohli bezplatne pripojiť na 
wifi hot spot na našom miestnom úrade, v Is-
tra Centre, na Základnej škole I. Bukovčana 3, 
v park Charkovská a v budove bývalého Kina 

Devín. vďaka európskym zdrojom sa onedlho 
budete môcť pripojiť na internet aj v ďalších 
lokalitách. „Momentálne preverujeme viace-
ro možností realizácie a  následne občanom 
predložíme naše návrhy. veríme, že spoločne 
vyberieme tie najvhodnejšie miesta v  našej 
mestskej časti,“ objasnil ďalšie kroky staros-
ta Dárius Krajčír. Devínska sa tak opäť stane 
o kus modernejšou.  (red)

devínska získala grant eÚ na verejný internet

Čo nám prezradila smart lavička?
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P ráve tu, pod Sandbergom, 
stálo jedno z dvoch slovan-
ských hradísk, ktorého mo-

del je vystavený na náučnej tabuli 
v  blízkosti altánku. V  pradávnych 
dobách toto miesto obmývalo tre-
ťohorné more, ktoré tu zanechalo 
množstvo fosílnych nálezov ako 
napr. žraločie zuby, zvyšky rias, či 
takmer celý pancier korytnačky 
rodu Trionyx. Jedinečnosť územia 
dokazuje aj 1100 druhov rôznych 
rastlín a živočíchov. 
Unikátne miesto poskytuje výhľa-
dy na Sandberg, Devínsku Kobylu, 
ale i na mestskú časť Devín s hra-
dom týčiacim sa nad sútokom riek 
Moravy a Dunaja. Za brehom rieky 
Moravy sa rozprestiera Moravské 
pole a Národný park Dunajské luhy. 
Pri troche šťastia a  dobrej viditeľ-
nosti uvidíte aj vzdialené predhorie 
Álp, ich najvýchodnejší výbežok, 
vrch Sandberg. 
Ak sa vyberiete po modrej turis-

tickej značke smerom na Devín, 
po desať minútovej vychádzkovej 
chôdze sa dostanete do oblasti Wei-
tovho lomu, v minulosti nazývaného 
aj Devínsky kameňolom, kde sa nie-
kedy ťažil vápenec. Po ceste k lomu 
sa môžete zoznámiť s hmyzím ho-
telom, v  ktorom prezimujú rôzne 
druhy hmyzu. Tomuto priestoru 
dominuje aj drevená socha Májky 
fialovej, chráneného chrobáka, ktorý 
sa na úbočí Devínskej Kobyly hoj-
ne vyskytuje. Ak ju stretnete, buďte 
opatrní, nedotýkajte sa jej, pretože 
v  sebaobrane vystrekuje jedovatú 
látku kantaridín.
Unikátnosť enviroučebne znásobu-
je miesto, na ktorom sa nachádza, 
pretože poskytuje možnosti nielen 
na výučbu environmentálnej výcho-
vy v  prírode, ale je inšpiráciou pre 
výučbu prírodovedy, geografie, his-
tórie, ale aj výtvarnej výchovy. Altá-
nok je vybavený pracovným stolom, 
magnetickou tabuľou a ďalšími ná-

učnými tabuľami. Miesto na sedenie 
v ňom nájde 20 detí.
Túto jedinečnú prírodnú enviro-
učebňu zrealizovalo Bratislavské 
regionálne ochranárske združenie 
v  spolupráci s  Mestskou časťou 
Bratislava-Devínska Nová Ves na 

Sandbergu, v  rámci projektu –3 
– Morava Nature, cezhraničného 
programu Interreg V-A SK – AT 
2014 – 2020 a s finančnou podpo-
rou Nadácie Volkswagen. (red)

na skale pod sandbergom

DREVENý altánok v tvare lastúry 
je umiestnený na jednom 
z najcennejších miest na území 
Bratislavy, v lokalite Na skale, 
s krásnym výhľadom na okolie. 

❱ ❱ ❱ ❱prírodná envirouČebňa

ekocentrum pokračuje vo svojich aktivitách
jesenný cyklus prednášok sa 
nesie v  znamení skamenelín. 
vďaka nim vieme, aké živo-
číchy a  rastliny žili a  rástli na 
zemi ešte predtým, ako sa ob-
javil prvý človek. 

v  súčasnosti po celom svete 
nachádzame okrem skame-

nelín aj odtlačky časti tiel týchto 
živočíchov, ale i  stopy po živo-
číchoch a  rastlinách zaliatych 
v  jantári. to všetko si s  deťmi 

ukážeme naživo v  priestoroch 
Ekocentra. v našej zbierke máme 
nepravé skameneliny trilobitov, 
amonitov, zubov žralokov, dino-
saurov, ale i  pradávnych šeliem. 
v  prípade priaznivého počasia 
sa za skamenelinami vyberieme 
na sandberg, kde si deti vyskúša-
jú prácu paleontológov priamo 
v teréne a dozvedia sa, aký je roz-
diel medzi prácou paleontológa 
a  archeológa. Environmentálna 

výchova je realizovaná ako jed-
na z aktivít projektu 3E – Morava 
Nature, cezhraničného programu 
Interreg v-a sK – at 2014 – 2020.
v  období treťohôr bol sandberg 
striedavo morským dnom, úte-
som či súčasťou pobrežného 
ostrovného systému. toto miesto 
je dnes významným paleontolo-
gickým náleziskom treťohorných 
skamenelín.
 Natália Lipová
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Hmyzie hotely sú 
vytvárané  
pre samotárske  
druhy hmyzu

Drevený model Májky fialovej 
je 75-krát zväčšený

Altánok slúži nielen pre účely environmentálnej výchovy.
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Obyvatelia MČ majú možnosť bezplatne odovzdať:   
• odpad väčších rozmerov, alebo stavebný odpad vždy v sobotu 
od 9.00. do 12.00 hod. 
• biologicky rozložiteľný odpad z údržby zelene v pondelky 
a piatky od 7.00 do 15.00 hod. (obedná prestávka 11:00-12:00) 
• použité oleje z domácností je možné odovzdávať počas celého 
roka od pondelka do piatku v Denove. Oleje nesmú obsahovať 
hrubé nečistoty a oleje z motorových vozidiel a technických zaria-
dení! Oleje je potrebné priniesť v dobre uzatvorených a priehľad-
ných nádobách kvôli kontrole. 
Denova vykonáva pre svojich obyvateľov aj ďalšie SLUŽBY: 
požičiavanie kontajnerov, likvidácia odpadov, vývoz fekálií, zemné 
práce s Cat 246, výsadba a údržba zelene, ako i drobné stavebné 
práce, dovoz štrku, piesku, či kameniva.

denova zberný dvor , eisnerova 25

spoločnosť OlO, a.s., Odvoz a likvidácia odpadu, mení od 30. 9. 2019 
odvozné dni odpadu papiera a plastov. 
Presný harmonogram o zmene odvozu papiera a plastov nájdete na 
webovej stránke www.devinskanovaves.sk.
prehľad odvozných ulíc, ktorých sa zmena dotýka: Na grbe, 
Spádová, Uhrovecká, Želiarska, Na kaštieli, Vápencová, Ílová, Š. Králika, 
Opletalova, Na hriadkach, Mlynská, M. Marečka, Mečíková, Ľubovníková, 
Kosatcová, Kalištná, Jasencová, Janšákova, Istrijská, Eisnerova, Bystrická 
a Bridlicová. 

oznámenie o zmene odvozného dňa papiera a plastu

ovocné stromy
V prvej polovici novembra ešte mô-
žeme vysádzať ovocné stromy, kríky 
i  vinič. Oproti jarnej výsadbe je je-
senná výhodnejšia, pretože do jari sa 
stromy stihnú zakoreniť a budú lepšie 
pripravené na prípadnú suchú jar, či 
horúce leto. Akonáhle ale začne mrz-
núť, stromy už nevysádzame!
Zo stromov odstránime suché a po-
škodené konáre. Orezávame iba tie, 
ktoré nám tento rok priveľmi narástli 
vodorovným smerom. Presvetľovací 
či omladzovací rez nechávame až na 
jar. Opadnuté lístie nenechávame na 
trávniku, aby nám do jari nesplesni-
velo. Užitočné je ho skompostovať 
spolu s  poslednou trávou zo záve-
rečnej kosby trávnika. Pozor na lístie 
z  ruží. Nikdy ho neskompostujeme, 
ale vždy ho kvôli chorobám šíriacim 
sa cez lístie zarýľujeme v  inej časti 
záhrady.
Nižšie ovocné kríky zbavíme su-
chých, či poškodených častí. Vzácne 
teplomilné rastliny ochránime pred 
blížiacimi sa mrazmi prekrytím ko-
reňov mulčom, drvenou kôrou, či 
hrubšou vrstvou slamy. Kmienok 
obalíme vrecovinou, či textíliou. Ale 
na ochranu koreňov môžeme použiť 
napríklad aj bublinkovú fóliu.

zeleninová záhradka
Väčšina zeleniny je už pozbieraná, 
preto je november najlepším me-
siacom na rýľovanie. Nezabudnime 
zarýľovať kompost, hnoj z domácich 
zvierat (tí, čo chováte sliepky, zajace), 
prípadne, ak nemáme vlastné zdroje, 

použijeme sušený granulovaný hnoj 
z  obchodu. Do jari sa všetko dobre 
rozloží a na jar bude pôda pripravená 
na výsadbu. Niektoré druhy zeleni-
ny môžeme vysadiť aj v  novembri, 
ale nie do čerstvo pohnojenej pôdy, 
aby ju kompost nespálil. November 
je ideálny na výsev mrkvy, petržlenu, 
paštrnáku, cibuľky. Cez zimu nám 
semená napučia a na jar s prvým tep-
lom začnú hneď klíčiť. Zasadiť môže-
me aj strúčiky cesnaku. 

okrasná a bylinková  
záhradka

V prvej polovici novembra ešte mô-
žeme vysádzať cibuľky tulipánov, 
narcisov, krokusov, snežienok, bledulí, 
hyacintov a ľalií. Rovnako do polovi-
ce novembra môžeme sadiť aj ruže, 
hortenzie a  presádzať bylinky, ktoré 
sa množia delením trsov. Ružiam od-
strihneme len tenké a dlhé výhonky 
a hlavný rez necháme až na jar. Citli-
vé odrody ruží prikryjeme kopčekom 
zeme. Bylinkám pestovaným pre aró-
mu, na čaj i liečivkám zostriháme cca 
2/3 rastlinky a buď ich dáme vysušiť 
alebo ich ešte čerstvé spracujeme na 
liečivý sirup. Koncom novembra tep-
lomilné bylinky prikryjeme čečinou. 
Ak ju nemáme, môžeme ich prikryť 
lístím. Okrasné tuje, bambus a vyso-
ké trávy zviažeme špagátom, aby ich 
mokrý sneh, alebo námraza nepolá-
mali. Teplomilné rastliny pestované 
v kvetináčoch prenesieme do sklení-
ka alebo zimnej záhrady.
 Juraj Dedinský

Pristavenie – odvoz Ul i c a

5. 11. - 4. 11. 2019 križovatka Kališná – Novoveská
 Opletalova pri Ramirente
 Mečíková pri DI

12. 11. - 14. 11. 2019  križovatka J. Smreka – Š. Králika č. 2
 Ľubovníková (pri detskom ihrisku)
 Bridlicová
Ďalšie rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov  
bude až na jar.
Na uvedenú ulicu resp. križovatku sa pristavuje jeden 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 kontajnerovnovember v záhradke
Je Tu NovemBer, naše záhrady nám v októbri 
vydali svoje posledné plody a teraz prišiel čas pripraviť 
ich na zimu. aby ste na nič dôležité nezabudli, 
poďme si spoločne zopakovať to najdôležitejšie, čo by 
sme mali v novembri na záhrade spraviť.
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Bezpečnosť a ochrana zdravia obyvateľov DNV  
Prosíme obyvateľov DNV, aby sa počas silného vetra a ne-

priaznivého počasia nezdržiavali v okolí veľmi rozkonárených 
drevín, kde hrozí  odlomenie, prípadne pád kostrových konárov 
z koruny stromov. Oporúčame v prípade nepriaznivého počasia 

(vetra, búrky a pod.), aby ste sa zdržiavali v budovách alebo 
v blízkosti budov, kde hrozí menšie riziko úrazu. Počas silnej 

búrky aj zdravý strom môže byť potenciálnym rizikom.
Ing. Martin Langer,  Referent výstavby a životného prostredia
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V rámci jesenných prác sa Denova zamerala predovšetkým na zber opada-
ného lístia, ktoré sa bude následne aj kompostovať. V októbri sa vykonalo 
aj jesenné hnojenie trávnika v parku Charkovská a v okolí MÚ. 
Na jar sa vďaka októbrovému výsevu lúčnych kvetov určite pestro roz-
kvitne trávnik v  areáli Parku Charkovska, kopec pod Kostolom Ducha 
Svätého a aj na priestranstve pri potravinách Kraj. Naplánovaná výsadba 
stromov bude postupne prebiehať v celej mestskej časti.
 Petra Neischlová

Aj Denova sa pripravuje  
na vegetačné obdobie

Dobré rady pre záhradkárov



zmena na pozícii trénera 
FK lokomotíva DNv vo svojom B mužstve se-
niorov vymenila na trénerskej lavičke Petra Ga-
žiho za nového trénera Mateja Hanúska. Zmena 
trénera je platná od 13. septembra 2019. Kroky 
trénera Petra Gažiho vedú do futbalového klu-
bu FC spartak trnava. Prajeme mu veľa športo-
vých úspechov v novom klube.   (red)

história best boxing club

Čo vás inšpirovalo k tomu, že ste si založili klub? 
A aké boli vaše začiatky?
Tak, ako väčšina mládežníkov, aj my sme mali svoj 
sen. V  tom čase sme chceli mať vlastný priestor, 
kde by sme sa mohli stretávať a spoločne trénovať. 
Neskôr sme sa začali venovať aj trénovaniu a  to 
v nás opäť prebudilo potrebu mať vhodný priestor 
na trénovanie našich zverencov. Náš elán a  túžba 
vybudovať  plnohodnotný klub pre viacerých záu-
jemcov rôznych vekových kategóriách neutíchal ani 
s odstupom času. Práve naopak. Pribúdalo nám stá-
le viac záujemcov a školský dvor a pivnica nám už 
nestačili. Začali sme preto hľadať vhodnú halu, aby 
naše tréningy mohli pokračovať. Nakoniec sme ju 
našli v bratislavskej Rači a tí, ktorí už mali vodičské 
preukazy a autá, pozbierali ostatných a chodili sme 
boxovať na druhý koniec Bratislavy.
Kedy začalo Vaše nadšenie pre box prinášať 
prvé úspechy? 
Rok 2012 nám veľmi prial. Presťahovali sme sa na-
späť do Devínskej Novej Vsi do priestorov v Best 
fite a  klub po prvýkrát začal oficiálne vystupovať 
pod menom Best BoxingClub. Priestory v Best fite 
boli luxusné, a tak niet divu, že onedlho tu vyrástla 
ozajstná boxerňa a s ňou prichádzali stále noví čle-
novia. Začali sa ukazovať prvé talenty a s nimi začí-
nali aj prvé dôležité zápasy. 
Svojim profesionálnym prístupom k zverencom 
sa Vám podarilo prilákať aj ďalších záujemcov. 
Ako často trénujete svojich zverencov?
Veľmi nás teší, že záujem o box neustále rastie. Nie 

je pre nás nič nezvyčajné, že nám na tréning príde aj 
50 ľudí. Dodnes trénujeme päť krát do týždňa a tré-
ningy sú systematicky pripravené tak, aby uspokojili 
každého.
Častokrát ste menili svoju adresu. Prečo?
Opäť v  roku 2015 sa klub musel nútene sťahovať 
kvôli rekonštrukcií v Best Fite. Naše kroky viedli tam, 
kde vznikal náš klub. V priestoroch telocvične na zá-
kladnej škole P. Horova sme boli do augusta 2019. 
Od septembra 2019 trénujeme už v krásnych nami 
rekonštruovaných nebytových priestoroch v  su- 
teréne bytového domu na ulici M. Marečka 8-12, 
kde sme si vybudovali aj vlastné sociálne zázemie. 
Čo považujete za najväčší úspech Vášho klubu?
V  Best BoxingClube trénujú nielen profesionálni 
boxeri, ale aj začiatočníci všetkých vekových kategó-
rií. Trénujú u nás aj dievčatá a deti a to pod dozorom 
diplomovaných profesionálnych trénerov. Aj preto 
postupom času v  klube vyrástlo množstvo úspeš-
ných športovcov. Sú s ním spájané i mená úspešných 
boxerov, či niekoľko násobných majstrov Európy.  
Každoročne sa so svojimi zverencami zúčastňuje-
me aj na majstrovstvách Slovenska v  rôznych ve-
kových kategóriách, z ktorých si odnášame domov 
cenné medaily, ale i na množstve medzinárodných 
turnajov. Tešíme sa aj z úspechu galavečerov, ktoré 
organizuje náš klub pod názvom „Večer boxu“, kde 
si svoje sily merajú známe i menej známe tváre bra-
tislavskej scény, ako i naša talentovaná mládež.  
 Ľudmila Mihalovičová

„začiaTKY boxerského klubu 
vznikali  doslova na zelenom trávniku 
základnej školy v DNv. Počas 
chladnejších mesiacov nám poskytol 
prístrešie pivnice jeden z chalanov 
nadšencov boxu,“ zdôveril sa nám 
profesionálny a kvalifikovaný tréner 
andrej horný z Best BoxingClub.

futbalový turnaj
Goodsports international slovensko uspo-
riada 10. novembra 2019 futbalový turnaj 
v  telocvični na ZŠ I. Bukovčana 3. Záujemco-
via majú možnosť vytvoriť tímy s minimálnym 
počtom 3 hráčov a 1 brankára. Počet tímov je 
maximálne 6. registrácia mladších družstiev 
(10-13 rokov) bude prebiehať od 8.30 – 8.45 
hod. registrácia starších športovcov (14-16 
rokov) je od 11.00-11.15 hod. sedemnásť 
a  viac roční sa môžu zaregistrovať o  13.30-
13.45 hod. Každá kategória súťažiacich po 
registrácii odohrá futbalový zápas. všetkým 
súťažiacim držíme palce! Bližšie informácie:  
www.goodsports.sk  (red)

Šachisti cestovali do lábu
Úvodné kolo 3. ligy bratislavské-

ho kraja v šachu začalo 20. 10. 
2019. Šachisti Devínskej 

Novej vsi cestovali do 
lábu, kde zvíťazili 5-3. 
v  nasledujúcom kole 

10.11. vycestujú za súpermi do Petržalky, kde 
si zmerajú sily s hráčmi slovana G.  (ms)
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Tréner Andrej Horný (vľavo) je hrdý na úspechy svojich zverencov.

Best Boxing Club má novú adresu aj krásne 
zrekonštruované priestory na trénovanie.

          tabuľka tabuĽKy / seniori b
Klub   Tabuľka V. liga Seniori S5A        Zápas          Skóre         Body
 1 ŠK Nová Dedinka 12 37:9 31
 2 TJ Jarovce Bratislava 12 41:11 27 
 3 MKF Slovan Záhorská Bystrica 12 31:23 24
 4 FK MARIATHAL BRATISLAVA 12 28:21 23
 5 FK Inter Bratislava B 12 35:12 22 
 6 TJ Malinovo 12 26:13 22 
 7 ŠKO Miloslavov 12 18:20 15
 8 MŠK Kráľová pri Senci 12 24:21 13 
 9 Lokomotíva DNV B 11 17:25 11
10 ŠK Krasňany Bratislava 12 11:19 11 
11 ŠK Igram 12 20:29 11 
12 FK ŠK DANUBIA HRUBÝ ŠÚR 11 16:31 8
13 MŠK Iskra Petržalka 12 19:49 7 
14 OŠK Chorvátsky Grob 12 13:53 7 

          tabuĽKy / seniori a  
Klub   Tabuľka TIPOS III. liga BA                 Zápas          Skóre         Body
 1 OFK Dunajská Lužná 13 35:10 31
 2 FK Rača Bratislava 13 31:19 30 
 3 FK Inter Bratislava 12 36:15 28 
 4 FK Slovan Most pri Bratislave 13 21:11 26 
 5 FC Rohožník 13 29:17 21 
 6 FC Malacky 13 19:19 19 
 7 ŠK Bernolákovo 12 17:15 17
 8 MŠK Senec 13 22:25 17 
 9 TJ Rovinka 13 18:22 17
10 FK Slovan Ivanka pri Dunaji 13 20:20 15 
11 MFK Rusovce 13 19:25 13
12 Lokomotíva Devínska Nová Ves 13 9:28 13
13 SFC Kalinkovo 13 16:30 11 
14 ŠK Báhoň 13 9:24 11
15 PŠC Pezinok 13 17:35 8
16 ŠK Tomášov 13 9:22 7 
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október - mesiac  
úcty k starším
aj v  našej mestskej časti sme pri príležitosti 
Mesiaca úcty k starším v priestoroch Istra Cen-
tra vzdali úctu našim jubilantom. Klaniame sa 
pred ich múdrosťou a  skúsenosťami. Ďakuje-
me za ich činy a cenné rady, ktoré vychádzajú 
častokrát z  ich osobných skúseností. „Je nám 
cťou, povedať im v mene nás všetkých - veľké 
a úprimné ĎaKUJEME”. (red)

Korene Sviatku všetkých svätých siahajú 
do štvrtého storočia. Vo východnej cirkvi 
sa totiž už vtedy slávila spomienka na 

všetkých tých, ktorí položili život pre vierovyzna-
nie. Veriaci si takto začali pripomínať mnohých 
svätých, ktorí počas roka nemajú svoj sviatok. Ich 
spoločná oslava pripadla na 1. november. O nie-
koľko storočí neskôr (v  roku 844) pápež Gregor  
IV. rozšíril slávenie tohto sviatku na celú cirkev 
a odvtedy sa každoročne slávi po celom svete. 
V týchto sviatočných dňoch sa v našich kostoloch 
i na cintorínoch konajú slávnostné omše a modli-
tebné stretnutia. 

Príprava cintorínov na sviatok 
všetkých svätých

Všetky cintoríny, ktoré sú v  správe a  prevádzke 
mestskej organizácie Marianum – Pohrebníctva 
mesta Bratislavy, sa svedomito pripravili na Sviatok 
všetkých svätých. Správcovia cintorínov upravili 
zeleň aj dreviny a sú pripravení na nápor pozosta-
lých, ktorí prídu vzdať úctu svojim zosnulým. Pre-
vádzkovateľom cintorína v Devínskej Novej Vsi je 
už niekoľko rokov Rímsko-katolícka cirkev – Far-
nosť Devínska Nová Ves, ktorej patrí aj pozemok 
cintorína. Správcom je MÚ Bratislava-DNV, kto-
rý zabezpečuje jeho údržbu a poriadok. Pre väčšiu 
bezpečnosť  mestská časť osadila v  lete nový ka-
merový systém v okolí Domu smútku a hlavného 
vstupu na cintorín. V čase sviatkov sú pre verejnosť 
upravené aj otváracie hodiny. 
Od štvrtka až do nedele (31. 10. - 3. 11.) bude 
cintorín v  Devínskej novej Vsi otvorený od 
7.00 do 21.00 hod. (red)

V PRVý novembrový deň si 
pripomíname Sviatok všetkých 
svätých. Druhého novembra 
zase deň Pamiatky zosnulých, 
ľudovo nazývanej Dušičky.  

sviatok všetkých svätých a Dušičky
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základné odporúčania proti 
požiarom na cintorínoch
návštevníci cintorínov ozdobujú  po-
čas sviatkov hroby vencami, kyticami 
a  množstvom sviečok, ktoré zapaľujú 
v  bezprostrednej blízkosti horľavých 
materiálov. preto je v týchto dňoch zvý-
šené riziko vzniku a rýchleho vzplanutia 
požiaru. hasiči upozorňujú, že požiarom 
na cintorínoch sa dá predísť dodržaním 
niekoľkých základných odporúčaní:
✔ neodhadzovať horiace zápalky na 

zem,
✔ dbať na bezpečnosť pri zapaľovaní 

sviečok (môže hroziť vzbĺknutie 
odevu),

✔ sviečky v plastových kahancoch 
neukladať príliš blízko seba,

✔  zapálené sviečky ukladať 
v bezpečnej vzdialenosti od 
horľavých materiálov (vence, kytice, 
ikebany, stuhy atď.), 

✔ zvýšiť dohľad nad deťmi 
pohybujúcimi sa v blízkosti hrobov.

„horováci, hýbme sa“
Dňa 24. 9. 2019 sme zorganizo-
vali na našom školskom ihrisku 

športové podujatie nazvané „Horováci, hýbme sa“. 
Otvorenia tejto športovej akcie začala spoločnou 
rozcvičkou, po ktorej nasledovala hlavná časť, 
beh. Každý bežal naplno, v rámci svojich schop-
ností a možností. víťazom bol každý, kto sa zapojil. 
týmto podujatím sme podporili projekt 5. ročník 
Európskeho týždňa športu, ktorý je iniciatívou Eu-
rópskej komisie na podporu športu v celej Európe. 
Hlavnou myšlienkou Európskeho týždňa športu je 
hashtag #Beactive, čo znamená byť aktívny a roz-
hýbať ešte viac ľudí a motivovať ich k športovaniu. 
Zapojili sa všetci naši žiaci, učitelia, zamestnanci, 
prišli nás podporiť aj rodičia. Možno sme týmto 
behom naštartovali niektoré deti k  aktívnemu 
pravidelnému pohybu.

Ivana Kralovičová,  
učiteľka TSV, ZŠ P. Horova 16, DNV
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postup prípravy:

1. Pripravíme si kvások z 1 dcl mlieka 
a droždia. Po nakysnutí vlejeme kvások  

do zmiešanej zmesi múky. Pridáme cukor, soľ 
a zvyšok mlieka, masla a dôkladne vypracujeme 
cesto, aby sa nelepilo. Dáme kysnúť. 

2. vykysnuté cesto ešte raz vymiesime a po 
20 minútach ho rozdelíme na dve časti. 

Cesto vytvarujeme do dlhých pásov, ktoré 
nakrájame na menšie –  približne 25 g diely – 
a z každého dielu vytvarujeme guľôčky.

3. Guľôčky z cesta vyvaľkáme na malé 
placky, do každej dáme plnku a vytvaru-

jeme valčeky. Na plech ich formujeme do tvaru 

podkovy a dbáme, aby spoj bol na spodnej 
časti podkovy.

4. Žĺtky vymiešame s trochou vody a rožky 
potrieme. Plech s rožkami uložíme na 

chladné miesto, počkáme, kým glazúra 
zaschne. Prenesieme rožky do tepla a necháme 
kysnúť ešte 20 minút. 
príprava plnky: Cukor rozpustíme vo vode 
a zohrejeme, pridáme mletý mak a miešame, 
pokiaľ maková zmes nezhustne. Pridáme po- 
strúhanú kôru z citróna a vanilkový cukor. 
Postup na orechovú náplň je rovnaký, len 
použijeme menšie množstvo cukru a vody a na- 
miesto vanilkového cukru môžeme pridať rum.

pravÉ bratislavsKÉ roŽKy  
budete potrebovať: ● 500 g polohrubej múky ● 500 g hladkej múky ● 40 – 60 g droždia 
● soľ ● 150 g práškového cukru ● 300 g masla  ● 2 dcl  mlieka ● na plnku: ● 1 kg mletého 
maku ● 500 g práškového cukru ● 1 balíček vanilkového cukru ● kôra z jedného citróna 
● 500 ml vody ● na potretie: ● 3 žĺtky

                      Náročnosť: stredne ťažká Teplota pečenia: 200° C Čas pečenia: 20 minút

(Podľa Cechu pekárov a cukrárov regiónu západného Slovenska)

naše rady opustili: 
Pavol Vida 
Margita Kultanová 
Marian Zgalinovič

venujme im tichú spomienku

Spomienka
Dňa 7. októbra 2019  uplynuli 2 roky, čo 
nás navždy opustil miroslav drabant.
Zomrel nám syn a  brat a  možno nemusel. 
Miro sme smutní, že už nemôžeš byť medzi 
nami, ale v  srdciach a  spomienkach všet-
kých tých, čo ťa mali radi, žiješ a  budeš žiť 
ďalej. Smútiaci otec a brat Peter

spoloČensKá KroniKa
uvítali sme medzi nami: 
teodor Kerek
alex a adam Klimentoví
Dorián Biró
Šimon astaloš
Karin vojtek
Martin Poncer
Zoe Pešková

zosobášili sa v devínskej novej vsi:
andrej varga – Evelin Kosztanko
Pavol Molnár – Miriam Molnárová
Jakub tomáš – simona Málachová
tomáš Marikovič – lucia Balajová
Maroš Gliganič – veronika Mastráková 

✁

tradičné jablkové 
koláče verzus 
experimenty 
Ak ste si dodnes spájali jablká len 
s jablkovou štrúdľou, pálenkou 
alebo jablkovým muštom, nikdy 
ste potom neboli na pravom 
Jablkovom hodovaní.

Jablkové hodovanie je tradícia, ktorá sa zača-
la v  roku 2008 v Modre a postupne sa pod 
záštitou Bratislavského samosprávneho kraja 

presunula aj do ostatných obcí a mestských častí 
naprieč celým krajom. Tento ročník sa poduja-
tie presunulo pre nepriaznivé počasie do vnú-
torných priestorov veľkej sály Istra Centra. Aj 
napriek dažďu sa tento ročník tešil veľkej účasti 
návštevníkov. Po celú dobu nás podujatím spre-
vádzal ostrieľaný moderátor, herec a riaditeľ Či-
noherného klubu DNV Jakub Abrahám. V rám-
ci programu vystúpili aj tri rôznorodé hudobné 
skupiny: FS Črip, ĽH Paprčkovci a  hudobné 
zoskupenie Swingang. O detské aktivity a hry sa 
postaralo Centrum pre deti a  rodinu Bublinka. 
Jablká boli súčasťou všetkých ponúkaných vý-

robkov. Na svoje si prišli aj prívrženci muffinov, 
pité, perníkov, taštičiek, nepečených jablkových 
tort, či plnených jabĺk. Svoje miesto si tu opäť 
našli aj tradičné jablkové experimenty ako jabl-
kový kurací perkelt, cestovinový šalát s jablkom, 
plnené jablká s  cesnakom, syrom, či tvarohom. 
Deti si najviac pochutili na jablkách v čokoláde. 
Z ponuky koláčov nezostali sklamaní ani vege-
tariáni, vegáni, bezlepkoví, či dámy strážiace si 
líniu. Širokú ponuku nápojov doplnila aj miestna 
kaviareň Penny Coffea zo Starej mýtnice, kto-
rá v  tento deň rozšírila svoju ponuku o  jablko-
vo-škoricové caffe latte s domácim sirupom, ale 
i horúcu čokoládu s jablkami.  Jana Remeňová

Festival Pivný Janko nie je iba o pití a jedle  
na aktuálny trend malých pivovarov reaguje aj 
Devínska nová Ves, ktorá podujatie organizo-
vala v spolupráci s OZ Zadobre. 

Jeho tretí ročník sa konal 4. - 6. októbra neďa-
leko budovy Data centra, na parkovisku oproti 

budove Starej mýtnice.  Počas trojdňového festi-
valu sme mohli ochutnať viac ako 30 rôznych dru-
hov piva zo šiestich remeselných pivovarov. Medzi 

nimi aj Marzen, poddruh ležiaka, ktorý je varený 
len pri príležitosti mníchovského Oktoberfestu. 
Prevádzkovatelia stánkov s  jedlom za pivovarmi 
vôbec nezaostávali. Našli ste tu americké hotdogy, 
švajčiarske národné jedlo, klasické lokše a cigánsku 
z Grobu, donuty, fašírky, hamburgery či peruánsky 
street food. Festival Pivný Janko nie je zďaleka iba 
o pití a jedle. Ide o kultúrny, lokálny festival s kva-

litným sprievodným programom. V rámci bohatého 
kultúrneho programu vystúpili DFS Kobylka i do-
máci detský folklórny súbor Črip. Na svoje si prišli 
všetky vekové kategórie a postarané bolo aj o deti. 
Tie sa vyšantili na kolotočoch a zabavili s Tomom 
a Elou. V rámci sprievodných akcií sa do programu 
zapojili aj tí najaktívnejší účastníci, pre ktorých bola 
veľkou výzvou lekcia správneho čapovania, alebo 
súťaž o najrýchlejšie vypitie piva, či držanie pivného 
krígla. Ďalší ročník plánujú organizátori OZ Za-
dobre a Cheers Bar &Coffee budúci rok v máji.

Za podporu podujatia 
ďakujeme Bratislavské-
mu samosprávnemu kraju 
a spoločnosti Cora Geo.
 Jana Remeňová

Pre nepriaznivé počasie sa Jablkové hodova-
nie presunulo do priestorov veľkej sály Istra 
Centra.

O dobrú náladu sa postaral detský 
folklórny súbor
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istracentrum
Hradištná 43, 841 07 Bratislava – DNV
Tel. č.: 02 / 64 77 00 33  
Email: info@istracentrum.sk
www.istracentrum.sk

10. 11. 2019, 16.30  hod., veľká sála 
Žabí princ 
– detská divadelná scéna, účinkuje Divadlo na 
Hojdačke. Vstupné: 2 €

16. 11. 2019, 18.00 hod., veľká sála
rocKovanie 
– pokračovanie rockových koncertov v DNV, 
vystúpia kapely McBrascova Banda, Stará škola, 
Kam z konopí a Grapefruit Death 
Vstupné: 5 €

23. 11. 2019, 19.00 hod., veľká sála 
KatarínsKa zábava
Moderátor večera: Richard Vrablec
- o zábavu sa postará hudobná skupina BeHappy, 
tanečná skupina Grupo Caliente a gitarista Dávid 
Bílek
Vstupné: 24,90 € (v cene vstupenky nápoj na 
uvítanie (welcome drink), večera, tombola 
a kapustnica) Viac na: info@fragolinoristorante.sk

30. 11. 2019, 16.00 hod., veľká sála 
chorvátsKy deň
– vystúpi Grbarčieta, Rosica, Klapa Ravnica, MJD 
Hr. Jandrof
Organizuje: Chorvátsky kultúrny spolok v DNV

MÚZEUM KULTÚRY 
CHORVÁTOV na Slovensku
Istrijská 68, 841 07 Devínska Nová Ves
tel.: 02/ 20 49 31 02
e-mail.: andrej.solar@snm.sk
www.snm.sk/mkchs
Otváracie hodiny:
Utorok – Piatok: 11.00 – 17.00
Sobota – Nedeľa: 12.00 – 17.00
Skupinové návštevy (nad 10 ľudí) je po-
trebné nahlásiť vopred (min. 1 deň).

8. 11. – 30. 11. 2019 
výstava fotofÓrum Xi.
- výstava fotografií z portálu http://fotofo-
rum.istracentrum.sk
- súčasťou bude sprievodná výstava o Želez-
nej opone pri príležitosti 30. výročia jej pádu
Organizuje: Istra Centrum a SNM – MKCHS

21. 11. 2019, 18.00 hod.
nová GeoloGicKá mapa  
stratovulKánu poĽana  
v mierKe 1:25 000 
Prednáša RNDr. Ladislav Šimon, PhD. 
(v spolupráci so Slovenskou geologickou spo-
ločnosťou) pôsobením ovplyvnili ďalší vývoj 
a  zachovanie existencie chorvátskej menšiny 
na našom území. (gh)

miestna KniŽnica dnv
Istrijská 6, 841 07 Bratislava – DNV
tel. č.:+421 2 64 77 51 90
e-mail: kniznica@istracentrum.sk
Otváracie hodiny:
Pondelok, Streda, Štvrtok  12.00 - 18.00
Piatok 8.00 -12.00 a 13.00 - 16.00 

KÚzelná rozprávKa 
Program pre deti z materských škôl z Devínskej 
Novej Vsi, Dúbravky a Devína. Koná sa vždy 
v utorok v čase od 10 - 11 hod. Projekt je 
rozdelený do štyroch tematických častí. V prvej 
deti hravou formou pracujú s knihou a čítajú 
rozprávkový príbeh, ktorý si následne aj sami 
zahrajú. Svoje zážitky si zvečnia na výkres 
a z namaľovaných  obrázkov si na záver urobia 
spoločnú výstavku. 

stretnutie v Študovni  
Program pre žiakov 3. a 4. ročníkov základných 
škôl. Koná sa v pondelky, stredy a štvrtky v čase 
od 10.00 - 11.00 hod. Projekt nadväzuje na pre- 
berané učivo v škole. Projektom sa miestna  
knižnica zapája do literárno-výchovného 
a vzdelávacieho procesu tzv. knižničných hodín, 
alebo prenesených vyučovacích hodín. Jeho 
cieľom je motivovať žiakov k využívaniu knižni-
ce a jej knižného fondu pri samostatnom učení 
a získavať poznatky aj prostredníctvom kníh

farsKÉ centrum
Istrijská 4, Devínska Nová Ves

23. 11. 2019,  
14.00 – 21.00 hod.  
pivnica farského centra

sviatoK mladÉho vína
– ochutnávka mladých vín 
z Devínskej Novej Vsi, Rakúska, 
Chorvátska, Nemecka, Slovenska 
a Slovinska 
Vstupné: 10 €   
Organizuje: FS Črip a Istra 
Centrum

kultúrno – spoločenské aktivity

ekocentrum – tiK
Istrijská 49, 841 07 Bratislava - DNV
Kontakt: 0917 164 215  
email: info@tikdnv.sk, ww.tikdnv.sk

9. 11. 2019, 10.15 hod.
autobusový výlet - 
ČoKoládovňa v Kittsee 
- exkurzia do čokoládovne spojená  
s ochutnávkou a výhodnými nákupmi
kvalitných cukroviniek
Odchod autobusu: Ekocentrum - TIK DNV, 
Istrijská 49, Bratislava

tip na výlet
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Časť tohtoročnej výstavy bude 
venovaná archívnym foto-

grafiám Železnej opony, ktorá 
na desaťročia poznačila život aj 
v  Devínskej, ležiacej priamo na 
hranici s  Rakúskom. Návštev-
níci si tak okrem tvorby miest-
nych fotonadšencov budú môcť 
prezrieť aj fotografie Železnej 
opony zozbierané od miestnych 

obyvateľov z oboch strán Moravy 
a  z  archívu Ústavu pamäti náro-
da, vrátane snímok, ktoré doteraz 
neboli nikde publikované. Výsta- 
va bude otvorená vernisážou  
7. novembra 2019 o  18.00 hod. 
a potrvá do 30. novembra v Mú-
zeu kultúry Chorvátov Devínskej 
Novej Vsi.  
 Rastislav Šimkovič

16                                                                    pozývame vás 11/2019  

Výstava fotografií Železnej 
opony v Devínskej novej Vsi
ISTRACENTRUM, centrum pre voľný čas a kultúrne 
zariadenie v Devínskej Novej Vsi, každoročne 
v novembri usporadúva výstavu amatérskych fotografov 
zachytávajúcich život a prírodu Devínskej a okolia. 

Vianocná ulicka 2019
4. - 7. decembra

Múzeum kultúry Chorvátov na slovensku, Istrijská 68. 
Otváracie hodiny: Ut - Pi 11.00 - 16.00 hod.

hradištná ulica, devínska nová ves

www. vianocnaulicka.sk

Milí spoluobčania, aj napriek 
tomu že je november, čas 

vianoc sa nezadržateľne blíži. aj 
Devínska Nová ves sa už v týchto 
mesiacoch pripravuje na deviaty 

ročník najobľúbenejšieho 
podujatia našej mestskej časti, 
v rámci ktorého sa v pozitívnej 
nálade stretávajú celé rodiny, 

priatelia, či známi. 

v tento predvianočný čas sme 
si pre vás opäť pripravili bohatý 

kultúrny program, kde si na svoje 
prídu všetky vekové kategórie. 

Môžete sa tešiť na tradičné 
tanečné a hudobné zoskupenia 
a nebude chýbať ani množstvo 

predajných stánkov s tradičnými 
remeselným i výrobkami, 

všakovakými gastrošpecialitami,  
či rôznorodým vianočným 

tovarom. 

Novinkou tohto ročníka bude 
ulička s drevenými stánkami, 

dotvárajúca vianočného ducha 
celého podujatia. Naši najmenší 

sa môžu aj tento rok tešiť 
na príchod Mikuláša, ktorý  

ich za pekné pesničky a básničky 
odmení sladkou odmenou. 

Udalosťou medzinárodného 
významu  bude slávnostná 

svätá omša v Kostole Ducha 
svätého. Celebrovať ju budú 

naši rakúski partneri. Omša bude 
zároveň naživo premietaná aj 

na veľkoplošnej obrazovke. 
využite preto príležitosť stretnúť 
sa so svojou rodinou, priateľmi, 

či známymi a prijmite naše 
pozvanie na deviaty ročník 

tohoto prekrásneho podujatia.

V rámci programu  
sa môžete tešiť na: 

Kandráčovcov, Adama Ďuricu, 

Lukáša Adamca, umelecký  

súbor Sklo, či kapelu  

Chleba band. 

Nebudú chýbať ani domáce 

zoskupenia ako napríklad 
Črip, Grbarčieta,  
či Klapa Ravnica. 


