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Samozrejme, je toho ešte 
omnoho viac, čo si mnohí 
z nás odnášajú v spomien-

kach. Iste nám dáte za  pravdu, 
milí Devínskonovovešťania, že 
deviaty ročník Vianočnej uličky sa 
vydaril na výbornú. Pred slávnost-
ným otvorením Vianočnej uličky 

vo štvrtok 5. decembra zaznel  
v Kostole Ducha Svätého kon-
cert chorvátskeho folklórneho 
súboru Kolo Slavuj z Rakúska. 
V bohatom repertoári chorvátski 
hostia predstavili výber ľudových 
i vianočných piesní. Následne 
starosta Mestskej časti BA-DNV 

Dárius Krajčír slávnostne otvo-
ril Vianočnú uličku. Ponad hlavy 
prítomných návštevníkov vyle- 
teli dve biele holubice z rúk Jo-

zefa Klačku, historika, archivá- 
ra, a Andreja Kalamena, farára  
miestnej farnosti. 

VIANOČNÁ ULIČKA v decembri 2019 ponúkla 
návštevníkom veľa krásnych zážitkov. Boli to 
predovšetkým nezabudnuteľné chvíle s rodinou  
a priateľmi pri gastronomických pochúťkach,  
s dúškom medoviny alebo vareného vínka, rozjasané 
tváre malých detí, ale aj bohatý kultúrny program,  
z ktorého si každý mohol vybrať niečo pre seba.

PF 2020
vám praje redakcia 
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VIANOČNÁ ULIČKA 
sa opäť vydarila
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Zavítal medzi nás Mikuláš so svojimi 
anjelmi, priplichtil sa aj čert

Nedočkavé deťúrence sa tešia na darčeky 
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Čo prinesie občanom  
rozpočet na rok 2020

V ážení Devínskonovovešťania, pred pár 
dňami sme oslávili príchod Nového 
roka 2020. V tomto období bilancujeme 

výsledky za uplynulé mesiace. Preto mi dovoľte 
krátke zhodnotenie minulého roka z pozície 
starostu. Pre Devínsku Novú Ves sme vybudovali 
Dohľadové centrum, ktoré prinieslo viac bez-
pečnosti pre obyvateľov. Podľa rebríčka INEKO 
sme jednou z najlepšie hospodáriacich samospráv 
na Slovensku. V našom rozpočte má každé jedno 
použité euro svoje zdôvodnenie a jeho využitie 
plánujeme podľa prepočtu hodnoty za peniaze.  
Pre skvalitňovanie komunikácie vydávame novi-
ny mestskej časti – Devex,  vynovili sme webovú 
stránku mestskej časti a vytvorili novú mobilnú 
aplikáciu. Na podporu kultúrnospoločenského ži-
vota sme aj naďalej pokračovali v úspešných podu-
jatiach a pridali nové (Hodový program, Deň obce 
alebo Oceňovanie osobností Devínskonovoveskou 
holubicou). Vďaka úspešnosti vo viacerých dotač-
ných programoch sme z mimorozpočtových zdrojov 
financovali okrem iného aj rekonštrukciu Mýtnice, 
učebne na základných školách a nový mobiliár  
do Istra Centra.  
Ďakujem všetkým kolegom z Miestneho úradu 
a všetkým poslancom za spoluprácu. Vám, milí 
obyvatelia, ďakujem za vaše podnety. Váš názor 
je pre mňa veľmi dôležitý. Každá jedna rada, 
konštruktívna kritika i upozornenie posúva našu 
mestskú časť ďalej. Som rád, že aj napriek rôznym 
názorom na riešenie problémov Devínsku spoločne 
zlepšujeme. Nikdy som sa nebál kritiky a viem si 
priznať svoje chyby. Na záver mi dovoľte zaželať 
vám všetkým úspešný a spokojný nový rok!     
 Dárius Krajčír, váš starosta

Uznesenia MZ MČ BA-DNV zo zasadnutia  z 11. decembra 2019
MZ MČ BA-DNV zobralo na vedomie plnenie uznesení 
MZ MČ BA-DNV splatných do 27. 11. 2019, vrátane trva-
lo realizovaných uznesení z minulých rokov, podľa vý-
sledkov vykonanej kontroly l MZ MČ BA-DNV zobralo 
na vedomie informáciu o dôležitých rokovaniach sta-
rostu od posledného zasadnutia miestneho zastupiteľ-
stva MZ MČ BA-DNV l  MZ MČ BA-DNV zobralo na vedo-
mie odborné stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu 
rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 
na roky 2020 – 2022 a schválilo Rozpočet MČ BA-DNV 
na rok 2020. Ďalej zobralo na vedomie návrhy rozpoč-
tov MČ BA-DNV na roky 2021 a 2022 l  MZ MČ BA-DNV 
schválilo VZN MČ BA-DNV č. 7/2019 o miestnom poplat-
ku za rozvoj na území Mestskej časti Bratislava-Devínska 
Nová Ves v predloženom znení l  MZ MČ BA-DNV schvá-
lilo VZN MČ BA-DNV č. 8/2019, ktorým sa zmenilo a do-
plnilo VZN MČ BA-DNV č. 3/2018 zo dňa 13. decembra 

2018 o financovaní originálnych kompetencií na úseku 
školstva, s účinnosťou od 1. januára 2020 l  MZ MČ BA-
DNV schválilo Správy o výsledkoch a podmienkach vý-
chovno-vzdelávacej činnosti základných škôl – I. Bukov-
čana 3, P. Horova 16 a Správy o výsledkoch a pod- 
mienkach výchovno-vzdelávacej činnosti materských 
škôl  – P. Horova 3, M. Marečka 20, ako i Súhrnnú správu 
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej 
činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pô-
sobnosti MČ BA-DNV za školský rok 2018/2019 l  MZ 
MČ BA-DNV schválilo prenájom nebytového priestoru 
(miestnosti č. 18 až 23) o výmere 68,00 m2, 1. nadzemné 
podlažie v objekte Viacúčelového zariadenia na ul. Šte-
fana Králika 1, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Brati-
slavy, zverený do správy MČ BA-DNV za cenu  
64,00 € /m2/rok + služby spojené s užívaním nebytové-
ho priestoru na dobu neurčitú od 01. 01. 2020 za úče-

lom prevádzkovania autoservisu l  MZ MČ BA-DNV 
schválilo z dôvodu hodného osobitného zreteľa výpo-
žičku nebytového priestoru, veľkej telocvične v ZŠ P. Ho-
rova 16 v rozsahu 2 hodín do týždňa na obdobie od 16. 
12. 2019 do 31. 3. 2020 pre Futbalový klub Lokomotíva 
DNV, (IČO: 30 811 465), za účelom využitia  nebytového 
priestoru  na školský klub pre deti a mládež, na zimnú 
prípravu svojich mládežníckych družstiev. Úhrada 
za energie spojené s užívaním nebytového priestoru je 
8 €/h l  MZ MČ BA-DNV schválilo z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa výpožičku nebytového priestoru   
v ZŠ I. Bukovčana 3 o výmere 64 m2, v rozsahu 8 hodín 
do týždňa na obdobie od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021 pre 
o. z. GoodSports International Slovensko (IČO: 30 854 
610) za účelom využitia  nebytového priestoru  na  škol-
ský klub pre deti a mládež, na voľnočasové športové, 
vzdelávacie a kultúrne aktivity. Úhrada za energie spoje-

NA OTÁZKY REDAKCIE odpovedá Ing. Juraj Strempek, vedúci 
Ekonomického oddelenia Miestneho úradu MČ BA-DNV
Pán Strempek, Miestne zastupiteľstvo 12. de- 
cembra 2019 rozhodovalo o dôležitom doku-
mente pre našu Mestskú časť Bratislava-De-
vínska Nová Ves, o rozpočte na rok 2020 a na 
ďalšie dva roky. Aké princípy ste pri jeho zosta-
vovaní museli zohľadňovať?
Rozpočet na rok 2020 bol riadne pripravený na 
schválenie, rozpočty na rok 2021 a 2022 sa po-
važujú za orientačné. Návrh rozpočtu, ktorý pri-
pravil Miestny úrad, akceptuje všetky údaje, vy-
plývajúce zo zmluvných vzťahov, ďalej investície  
a podobné akcie, v ktorých sa v ďalšom období po-
kračuje. Sú to rozbehnuté aktivity, ktoré obsahujú 
o. i. povinné položky, napr. financovanie školstva. 
Ide síce o veľký balík finančných prostriedkov, 
sú však prísne viazané k stanoveným výdavkom. 
Rozpočet na rok 2020 je zostavený ako vyrov-
naný bežný rozpočet. V praxi to znamená, že na 
prevádzkovanie bežnej činnosti je prebytkový  
a kapitálový rozpočet je deficitný. 
S akým ohlasom sa stretlo prerokovávanie 
rozpočtu?
Do prípravy návrhu rozpočtu boli zahrnuté po-
žiadavky jednotlivých komisií s podnetmi od 
poslancov. Pri príprave sa vychádzalo z očakáva-
nej skutočnosti na základe doterajšieho rozpočtu, 
alebo z plnenia v predchádzajúcich rokoch. Pri 
tvorbe sme teda uplatnili konzervatívny prístup. 
V podstate robíme s príjmami, ktoré sa naozaj 
dajú očakávať. Samozrejme, ide o živý dokument, 
ktorý v priebehu nasledujúceho roka môže byť 
upravovaný prostredníctvom rozpočtových opat-
rení. Rozpočet bol prezentovaný počas rokovaní 
odborných komisií Miestneho zastupiteľstva. 
Prakticky od každej komisie dostal odporúčanie 

na schválenie. Zo strany občanov sme dostali tri 
pripomienky, ku ktorým sme zaslali stanovisko  
a ich vyhodnotenie. Celkovo sa dá povedať, že 
väčšina pripomienok je zapracovaná v rozpočte. 
Môžete bližšie uviesť, aké konkrétne priority 
sa v ňom nachádzajú?
MČ BA-DNV plánuje realizovať viaceré investície 
v rámci kapitálových výdavkov rozpočtu. Ide na-
príklad o rekonštrukciu Klubu dôchodcov, o revi-
talizáciu miestneho rybníka, ktorý sme nadobudli  
v roku 2018 do svojho vlastníctva, dokon-
čenie zateplenia objektov základných škôl  
v DNV. Z dôvodu potreby rozšírenia kapa-
city Základnej školy na ulici I. Bukovčana 3 je 
plánovaná realizácia prístavby budovy ZŠ za 
účelom vytvorenia ďalších tried pre žiakov. Na 
základných a materských školách budú z roz-
počtu MČ BA-DNV financované ďalšie opravy  
v zmysle požiadaviek riaditeľov na drobné in-
vestície a prostredníctvom zriaďovateľa. Investície 
sa predpokladajú aj do športových areálov. 
V rozpočte na rok 2020 sa počíta s dokončením 
projektu vyhliadkovej veže na Devínskej Kobyle. 
V oblasti dopravy máme v pláne pokračovať  
v rekonštrukcii ciest a chodníkov. Finančne naj-
náročnejší je projekt obchvatu závodu Volkswa-
gen, ktorý je financovaný z prostriedkov štátneho 
rozpočtu, čo zníži tranzit automobilov z Volks- 
wagenu cez mestskú časť a cez cestu II/505.  
Pri nebytových priestoroch sa počíta s investo-
vaním do rekonštrukcie terasy na ulici Milana 
Marečka. Za účelom zvýšenia bezpečnosti počíta 
rozpočet s rozšírením kamerového systému s po-
krytím ďalších lokalít.
Bude si musieť naša mestská časť na tieto vý-
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Uznesenia MZ MČ BA-DNV zo zasadnutia  z 11. decembra 2019 né s užívaním nebytového priestoru sú 2 €/h l  MZ MČ 
BA-DNV schválilo z dôvodu hodného osobitného zrete-
ľa, predĺženie výpožičky nebytových priestorov v ZŠ I. 
Bukovčana 3, priestor chodby vo výmere 300 m2  
a priestor herne vo výmere 200 m2, a to denne vrátane 
víkendov v čase od 15.00 do 21.00, na obdobie od 1. 1. 
2020 do 31. 12. 2021 pre o. z. Stolnotenisový klub Devín-
ska Nová Ves (IČO: 42 170 273) za účelom využitia neby-
tových priestorov na účely výkonu športovej činnosti 
stolného tenisu a podpory rozvoja detí a mládeže v stol-
nom tenise. Úhrada za energie spojené s užívaním ne-
bytového priestoru je 1,50 €/h l  MZ MČ BA-DNV schvá-
lilo ako prípad hodný osobitného zreteľa výpožičku 
časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 2565/311 o výme-
re 1,38 m2, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava, 
zvereného do správy MČ BA-DNV, na dobu neurčitú 
od 1. 1. 2020  pre vypožičiavateľa – Václav Mário Václav 
(IČO: 50 649 922), za účelom na predmete výpožičky 
umiestniť a využívať kontajner – zbernú nádobu na kni-

hy, časopisy a vinylové platne l  MZ MČ BA-DNV schvá-
lilo VZN MČ BA-DNV 9/2019, ktorým sa upravujú pod-
mienky poskytovania príspevkov sociálnej pomoci  
z rozpočtu MČ BA-DNV l  MZ MČ BA-DNV schválilo „Zá-
sady o poskytovaní finančného príspevku na dopravu 
pre obyvateľov Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová 
Ves“ podľa predloženého návrhu l  MZ MČ BA-DNV 
schválilo Ing. Vladimírovi Mrázovi odpustenie časti dlhu 
vo výške úrokov z omeškania za podmienky uzatvore-
nia a podpísania dohody o odpustení časti dlhu do  
30 dní od schválenia uznesenia v MZ MČ BA-DNV.  Úrok 
z omeškania 9 % ročne zo sumy 16 752,13 € od 25. 1. 
2011 do zaplatenia, ku dňu 30. 11. 2019 bol vyčíslený vo 
výške 13 342,05 € l  MZ MČ BA-DNV schválilo povolenie 
splátok na obdobie 12 mesiacov JUDr. Jánovi Durajovi 
podľa predloženého návrhu l MZ MČ BA-DNV odporu-
čilo Mestskému zastupiteľstvu Hlavného mesta SR Brati-
slavy schváliť názvy nových ulíc – Ulica Antona Moyša, 
Ulica Tomislava P. Kolakoviča, Ulica Zdenky Schelingo-

vej, Ulica Mateja Encingera, Ulica Michala Bučiča, Ulica 
Na sútoku, Ulica Pod Rakytami a zobralo na vedomie 
pomenovanie ulíc prechádzajúcich cez viacero ka-
tastrov v lokalite Bory, a to Ul. Vladimíra Jukla, Ul. Domi-
nika Tatarku, Ul. Jána Langoša, Ul. Hany Ponickej l MZ 
MČ BA-DNV zobralo na vedomie Správu z kontroly stavu 
a vývoja dlhu MČ BA-DNV v roku 2019 l  MZ MČ  
BA-DNV schválilo plán kontrolnej činnosti miestneho  
kontrolóra MČ BA-DNV na obdobie 1. polrok 2020 a po-
verilo miestneho kontrolóra Mestskej časti BA-DNV 
na výkon kontrol v zmysle schváleného plánu kontrol-
nej činnosti na obdobie 1. polrok 2020 l  MZ MČ  
BA-DNV schválilo miestnemu kontrolórovi odmenu 
za III. štvrťrok 2019 vo výške 30% jeho určenej hrubej 
mzdy l MZ MČ BA-DNV zobralo na vedomie Správu ne-
závislého audítora z overovania konsolidovanej účtov-
nej závierky a konsolidovanej výročnej správy k 31. 12. 
2018.  Uznesenia v plnom znení nájdete  
 na www.devinskanovaves.sk.

davky požičať? V akom dlhovom pásme sa na-
chádzame?
Základnou stanovenou líniou bol pre nás vyrov-
naný rozpočet. Bežné príjmy predstavujú polož-
ku 10 716 808  €, kapitálové príjmy plánujeme vo 
výške 5 577 208  €. K tomu pristupujú ešte príjmy 
z finančných operácií a tak sa dostaneme k príj-
mom spolu v celkovej sume 19 951 016  €. Na 
výdavkovej strane predpokladáme bežné výdavky 
v objeme 10 339 841  €. Kapitálové výdavky sa 
síce vyšplhali nad hranicu kapitálových príjmov, 
a to na čiastku 9 611 175  €, pritom však celkové 
výdavky neprekračujú sumu 19 951 016 €. Čiže 
výsledkom rozpočtovej bilancie je vyrovnaný roz-
počet, na čo sme veľmi hrdí. Pomohlo nám aj to, 
že v r. 2020 sa počíta so zapojením prebytkových 
finančných prostriedkov z predchádzajúcich ro-
kov. Ide o financie z mimorozpočtového Fondu 
pre rozvoj mestskej časti (FOPER) vo výške  
646 000 €, taktiež z Rezervného fondu vo výš-
ke 211 000 €. Je tam započítaný aj zostatok na 
bankovom účte z poplatku za rozvoj vo výške  
295 000 €. Do rozpočtu na rok 2020 prevádzame 
prostredníctvom príjmových finančných operácií 
zostatok nevyčerpanej dotácie zo štátneho roz-
počtu za účelom výstavby obchvatu závodu Vol-
kswagen s pripojením na diaľnicu D4 vo výške 
900 000 € a zostatok prostriedkov na bankových 
účtoch z predchádzajúcich rokov spolu vo výške 
1 600 000 €. Teda rozpočet je zostavený tak, aby 
bolo možné financovať všetky investície z vlast-
ných zdrojov, alebo účelovo viazaných dotácií. 
Mestská časť nemá žiadne úvery a ani nie je zadl-
žená žiadnym iným spôsobom. 
Povedzme si ešte niečo o ďalších častiach roz-
počtu. Napríklad čo zahŕňajú položky v škol-
stve, v oblasti kultúry alebo športu?
Výdavková časť rozpočtu je členená na deväť zá-
kladných programov. Program vzdelávanie obsa-
huje financovanie základných a materských škôl 
a predstavuje viac ako 50% bežných výdavkov 
rozpočtu. V oblasti kultúry je zahrnuté financo-
vanie Istra Centra, Devínskonovoveskej televízie, 

vydávanie miestnych novín, sú v ňom rozpočto-
vané prostriedky na kultúrno-spoločenské ak-
tivity miestneho významu a tiež prostriedky na 
dotácie pre kultúrno-spoločenské organizácie, 
poskytujúce verejnoprospešné služby. V oblas-
ti športu je to starostlivosť o športoviská, najmä 
športový areál na Vápencovej ulici a pri Základ-
nej škole na ul. P. Horova 16. Významnou súčas-
ťou je tiež podpora športových organizácií. 
Ako sa v rozpočte premietne zvyšovanie daní?
V čase zostavenia rozpočtu mestskej časti neboli 
známe údaje o očakávaných príjmoch z podie-
lových daní od Hlavného mesta SR Bratislavy. 
Väčšina daňových príjmov zostala preto rozpoč-
tovaná na úrovni očakávaného plnenia daňo-
vých príjmov za predchádzajúci rok. V prípade 
reálneho nárastu daňových príjmov budú tieto 
prostriedky zaradené do rozpočtu mestskej časti 
prostredníctvom rozpočtového opatrenia a získa-
jú sa tak zdroje pre financovanie ďalších možných 
výdavkov. Prípadne bude možné vytvoriť rezer-
vu na financovanie ďalších časovo náročnejších 
projektov, ktoré sú v štádiu prípravy projektovej 
dokumentácie.
Aké príjmy budú plynúť do rozpočtu z dotácií, 
grantov, transferov a eurofondov?
Rozpočet obsahuje projekt výstavby sever-
ného obchvatu závodu Volkswagen s pripo-
jením na diaľnicu D4. Jeho výstavba je podľa 
zmluvy plne financovaná z dotácie zo ŠR. Ide 
o viacročný projekt v hodnote 24 900 000 €. 
V roku 2020 sú plánované príjmy vo výške  
5 100 000 €.
Ďalej na príjmovej stránke očakávame nená-
vratný finančný príspevok k projektu s pracov-
ným názvom „3E – Morava Nature“. Projekt 
poskytovateľ dotácie schválil, jeho realizácia za-
čala v roku 2019 a v roku 2020 ďalej pokračuje.  
S dôrazom na zachovanie prírodných daností, 
na podporu environmentálnej výchovy a pove-
domia návštevníkov, sa tento projekt zameriava 
na rozvoj cezhraničného ekoturizmu, poznávanie 
prírody  a zároveň na čiastočnú obnovu a pozná-

vanie histórie tejto lokality. Rokovaniami sme 
dosiahli zapojenie všetkých významných envi-
ronmentálnych organizácií pôsobiacich v oblasti 
CHKOMK, súčinnosť MŽP SR, OÚŽP. Do 
rozpočtu sme zahrnuli na strane príjmov pro-
striedky Európskej únie, ktoré pokrývajú kapitá-
lové výdavky roku 2020, a zároveň aj očakávanú 
refundáciu výdavkov za rok 2019, spolu vo výške 
304 221 €. V rámci ostatných grantov počítame 
s dotáciou od Slovenského futbalového zväzu na 
dobudovanie zázemia v športovom areáli na Vá-
pencovej ulici vo výške 18 000 €.
Transfery v rámci verejnej správy sú sumy, ktoré 
sú určené na krytie nákladov na výkon prenese-
ných kompetencií. Príjmy na prenesené kompe-
tencie boli rozpočtované na úrovni očakávaných 
skutočností roka 2019 a niektorých východísk 
známych ku dňu zostavenia rozpočtu. Súčasťou 
tejto skupiny sú aj transfery na voľby a referendá.
A čo sa do rozpočtu nedostalo?
V rozpočte sú zahrnuté všetky požadované vý-
davky potrebné pre riadny chod mestskej časti  
s ohľadom na všetky oblasti, ktoré rozpočet fi-
nancuje. Značná časť prostriedkov je vyčlenená 
na obstaranie projektových dokumentácií. Je to-
tiž potrebné najprv vyčleniť prostriedky a určitý 
čas na prípravu investície. Určité projekty môžu 
byť realizované až v ďalších rokoch, keď sa pri-
pravia do štádia, že bude možné financovať ich 
samotnú realizáciu.

PREHĽAD ROZPOČTU:
Bežné príjmy 10 716 808  €
Kapitálové príjmy 5 577 208  €
Finančné operácie príjmové 3 657 000  €
PRÍJMY SPOLU 19 951 016  €

Bežné výdavky 10 339 841  €
Kapitálové výdavky 9 611 175  €
Finančné operácie výdavkové 0  €
VÝDAVKY SPOLU 19 951 016 €

Celkový výsledok rozpočtu - VYROVNANÝ  0 €
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Spýtali ste  
sa starostu

Otázky môžete posielať 
na mail: redakcia@mudnv.sk

Otázka: Pán starosta, bude sa dať 
ešte túto zimu korčuľovať na ryb-
níku? 
Odpoveď: Verím, že áno. Rybník 
je na zimu vďaka našim dobrovoľ-
ným hasičom a zamestnancom 
miestneho úradu pripravený. To-
uto cestou im za to veľmi pekne 
ďakujem. Avšak to,  či sa bude dať 
na ňom ešte túto zimu aj korčuľo-
vať, nezávisí odo mňa, ale od po-
časia. Zimu bez korčuľovania na 
rybníku si ani neviem predstaviť. 
Verím, že teraz po jeho napuste-
ní vodou nám počasie dopraje aj 
trochu ľadu.

Daň z nehnuteľností upra- 
vuje zákon č. 582/2004 
Z. z. o miestnych da-

niach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v znení neskor-
ších predpisov (ďalej len „zákon  
o miestnych daniach“).

Sadzby dane  
z nehnuteľností na rok 2020 
sú určené na základe katastrál-
nych území hlavného mesta Bra-
tislavy v stanovených pásmach. Do 
pásma A patrí katastrálne územia 
Vajnory, Podunajské Biskupice, 
Vrakuňa a Devínska Nová Ves.  
V pásme B sa nachádza katastrálne 
územia Čunovo, Devín, Dúbrav-
ka, Jarovce, Karlova Ves, Lamač, 
Rača, Rusovce a Záhorská Bystri-
ca. Nové Mesto, Vinohrady, Ru-
žinov, Trnávka a Petržalka sú za-
hrnuté do pásma C a Staré Mesto  
s Nivami sú súčasťou posledného 
pásma D. Poslanci Mestského za-
stupiteľstva odsúhlasili podľa po-
zmeňovacieho návrhu predsedov 
poslaneckých klubov daňové sadzby  
na rok 2020, ktoré sú za pásmo A 
uvedené v tabuľkách 1 a 2.

DAŇ Z BYTOV A DAŇ ZO STAVIEB v pásme A
Predmet z dane Roč. sadzba dane v €/m2 Poplatok za 
  podlah./ zastav. plochy podlažie v €
Byty 0,90
Nebytové priestory v byt. dome, slúžiace 
na podnikanie, skladovanie a administratívu  3,50
Nebytové priestory v bytovom dome ostatné 1,80
Domy, skleníky 0,90 0,33
Chaty a stavby na individuálnu rekreáciu 2,25 0,33
Samostatne stojace garáže, stavby hromadných 
garáží umiestnených pod zemou 1,50 0,33
Priem. stavby, stavby slúžiace stavebníctvu, 
stavby využívané na skladovanie vlast. produkcie, 
vrátane stavieb na vlast. administratívu 5,75 0,33
Stavby na ost. podnikanie a zárobkovú činnosť, 
skladovanie a administratívu, súvisiacu s ost. 
podnikaním a zárob. činnosťou 7,00 0,33
Ostatné stavby  6,00 0,33

OD 1. JANUÁRA 2020 nadobúda účinnosť novoprijaté VZN č. 13/2019 o dani z nehnuteľností, 
ktoré bolo schválené na decembrovom Mestskom zastupiteľstve Hlavného mesta SR Bratislavy. 

DAŇ Z POZEMKOV v pásme A
Druh pozemku Popis pozemku Ročná sadzba dane v %*

A Orná pôda, vinice, ovocné sady  0,30
B Trvalé trávnaté porasty  0,50
C Záhrady  1,10
D Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy  0,30
E Rybníky s chovom rýb a ost. hospod. využívané vod. plochy 0,30
F Zastavané plochy a nádvoria  1,10
G Stavebné pozemky  0,90
H Ostatné plochy  1,10

Príprava rekonštrukcie terasy Milana Marečka
Prvýkrát v r. 2019 sa zaobe-

rala touto témou 30. mája. 
Prerokovala predložený ar-

chitektonický návrh s požiadavkou 
doplnenia projektu o bezpečný 
priechod pre chodcov, zachovanie 
bezbariérového prístupu, suché 
a presvetlené suterénne priesto-
ry. Samozrejmosťou projektu 
malo byť zachytenie a vsakova-
nie dažďových vôd a osvetlenie. 
Začiatkom septembra sa komisia  
k téme vrátila. Starosta Dárius 
Krajčír vtedy členov komisie a prí-
tomných obyvateľov informoval  
o riešení majetkovoprávnych vzťa-
hov a o vypracovanej štúdii. Na zá-
klade diskusie prítomných komisia 
rozhodla o realizácii ankety pre vlast-

KOMISIA VÝSTAVBY a životného prostredia 
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves rokovala na svojich zasadnutiach  
v r. 2019 viackrát o rekonštrukcii terasy M. Marečka. 
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*z tabuľkovej hodnoty podľa zákona

TAB. 1  

TAB. 2 

Daň z nehnuteľností  na rok 2020

!
UPOZORNENIE

Vážení obyvatelia Devínskej 
Novej Vsi, predovšetkým 
majitelia pozemkov v oblas-
ti Vápenice, pokiaľ vám bol 
do vašich poštových schrá-
nok doručený list, v ktorom 
nemenovaná firma oslovuje 
vlastníkov pozemkov v okolí 
Vápenice, upozorňujeme vás, 
že informácie uvádzané v liste 
o údajnej konzultácii s mests-
kým zastupiteľstvom, nie sú 
pravdivé. Preto odporúčame, 
aby ste pri akomkoľvek práv-
nom úkone boli obozretní  
a nenechali sa uviesť do 
omylu. Zároveň vás v tejto 
súvislosti informujeme, že 
územnoplánovacia informá-
cia nenahrádza záväzné sta-
novisko k investičnej činnosti 
na území MČ Bratislava-De-
vínska Nová Ves.

Stiahnite si do svojich mobilov 
aplikáciu Devínskej Novej Vsi, 
kde nájdete aktuálne informácie 
o dianí v mestskej časti, správy 
od starostu alebo pozvánky na 
kultúrne podujatia. Môžete nám 
cez ňu posielať aj svoje podnety.
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Daňové úľavy  
pre fyzické osoby

Zníženie dane: 
• z pozemkov, ktorých vlastník-

mi sú fyzické osoby staršie ako 
65 rokov, ak slúžia výhradne na 
ich osobnú potrebu, o 50 %;

•  na stavby na bývanie a byty 
vo vlastníctve fyzických 
osôb starších ako 65 
rokov alebo držiteľov 
preukazu fyzickej 
osoby s ťažkým 
zdravotným po-
stihnutím, alebo držiteľov 
preukazu fyzickej osoby 
s ťažkým zdravotným po-
stihnutím so sprievodcom, 
ako aj prevažne alebo úplne 
bezvládnych fyzických osôb, 
ktoré slúžia na ich trvalé bývanie, 
o 60 %;

• na garáže a nebytové priesto-
ry v bytových domoch slúžiace 
ako garáž vo vlastníctve drži-
teľov preukazu fyzickej osoby 
s ťažkým zdravotným postih-
nutím alebo držiteľov preu-
kazu fyzickej osoby s ťažkým 
zdravotným postihnutím so 
sprievodcom, ktoré slúžia pre 
motorové vozidlo používané na 
ich dopravu, o 50%.

Pri súbehu znížení dane sa uplat-
ní zníženie dane výhodnejšie 
pre daňovníka. Daňovník uplat-
ní nárok na zníženie podaním 
priznania k dani z nehnuteľností 

alebo v čiastkovom priznaní na 
to zdaňovacie obdobie, na ktoré 
mu prvýkrát vzniká nárok na zní-
ženie alebo oslobodenie od dane, 
najneskôr v lehote na podanie 
priznania k dani z nehnuteľností.  
V roku 2020 je termín do 31. ja-
nuára 2020, inak nárok na daňo-
vú úľavu za príslušné zdaňovacie 
obdobie zaniká. 

(Podrobnejšie informácie:  
www.devinskanovaves.sk)

Príprava rekonštrukcie terasy Milana Marečka

níkov bytov a nebytových priesto-
rov domu M. Marečka 2-12. Jej 
predmetom sa stali otázky o vytvo-
rení parkovacích miest a oddychovej  
a pešej zóny na terase. V nasledujú-
com mesiaci, 23.10. 2019, predsed-
níčka komisie Mgr. Beata Janatová 
informovala o výsledku ankety 

pre vlastníkov bytových a nebyto-
vých  priestorov uvedeného domu.  
Z ankety vyplynulo, že občania si ne-
želajú vytvorenie parkovacích státí 
na terase. Preto sa dospelo k roz-
hodnutiu, že priestory pod terasou 
budú riešené tak, aby boli zabezpe-
čené pred vstupom cudzích osôb  

a prednostne 
zostali k dispo-
zícii pre využívanie 
domácim obyvateľom. 
Miestny úrad dostal v návrhu 
uznesenia komisie za úlohu vypra-
covanie projektovej dokumentácie 
pre stavebné povolenie v súlade  
s výsledkom ankety. Komisia si záro-
veň vyžiadala, aby jej po vypracova-
ní bola predložená projektová do-
kumentácia na pripomienkovanie.  

(Zdroj: zápis-
nice komisie)

Návrh vizualizácie 
možného využitia terasy 

slúžiacej na oddych 
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Podanie priznania k dani  
z nehnuteľností

P riznanie k dani z ne-
hnuteľností podávajú len 
tie fyzické a právnické 

osoby, ktorým pribudla nehnuteľ-
nosť alebo nastala zmena oproti 
vlaňajšiemu roku. Povinnosť po-
dať daňové priznanie k dani z ne- 
hnuteľností je daná zákonom 
č. 582/2004 Z. z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku  
za komunálne odpady a drobné  
stavebné odpady v znení neskor- 
ších predpisov (ďalej len „zákon  
o miestnych daniach“). Termín  
je stanovený do 31. januára 2020. 
Týka sa to všetkých, ktorí kúpili, 
predali, darovali, dostali do daru 
nehnuteľnosť, alebo aj tých, kto-
rí skolaudovali rozostavanú ne-
hnuteľnosť. V prípade dedičstva 
sa daňové priznanie podáva do  
30 dní od právoplatnosti rozhod-
nutia o dedičstve. Daňovník ne-
musí v priznaní k dani z nehnuteľ-
ností daň vypočítavať.  Musí však 
uviesť číslo parcely, orientačné číslo  
a súpisné číslo pri stavbách, číslo 
bytu pri bytoch. Údaje sú uvedené 
v liste vlastníctva k nehnuteľnosti 
alebo v rozhodnutí katastrálne-
ho odboru OÚ Bratislava, alebo  
v zmluve, ktorou nadobudol ne-
hnuteľnosť. V prípade bezpodielo-
vého vlastníctva manželov podáva 

priznanie len jeden z manželov.  
V prípade spoluvlastníkov podá-
vajú vlastníci daňové priznanie 
buď každý do výšky svojho podie-
lu, alebo na základe dohody spo-
luvlastníkov podá daňové prizna-
nie jeden z nich.
„Pokuta za nepodanie daňové- 
ho priznania v lehote je od 5 €  
do 3 tisíc € podľa závažnosti 
priestupku. Do predmetu zda-
nenia patria okrem bytových, ne-
bytových priestorov a pozemkov 
napríklad aj objekty podzemných 
garáží, ambulantných stánkov  
a prenosných trafostaníc,“ infor-
movalo mesto. Priznanie k dani  
z nehnuteľností je možné podať 
poštou, elektronicky na portáli 
www.esluzbyba.sk alebo osobne 
v podateľni Odd. miestnych daní, 
poplatkov a licencií na Blagoevo-
vej ulici 9 v Petržalke. Posledný 
januárový týždeň bude možné 
vybaviť podanie počas každé-
ho pracovného dňa nasledovne: 
pondelok a streda od 8.00 do 
17.00 h, utorok a štvrtok od 8.00 
do 16.00 h a v piatok od 8.00 do 
15.00 h, s výnimkou obedňaj- 
šej prestávky. 
Viac informácií nájdete na webo-
vej stránke hlavného mesta www.
bratislava.sk.

Fo
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Daň z nehnuteľností  na rok 2020
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S laureátmi sa zhovárala Eva Čikelová

Majstre, v októbri 2019 ste sa stali jedným  
z prvých laureátov ocenenia Devínskonovo-
veská holubica pri príležitosti Dňa obce na-
šej Devínskej Novej Vsi. Svojou umeleckou 
prácou reprezentujete nielen Devínsku Novú 
Ves, ale i celé Slovensko. Medzi aké ocenenia 
zaletela krištáľová holubica  vo Vašej zbierke? 
Devínskonovoveská holubica „priletela do  vit-
ríny“ k ostatným oceneniam, ktoré som dostal 
za  svoju prácu, za  moje výstavno-organizačné  
a  občianske aktivity. Či už to je Cena bienále 
kresby v Rijeke, Pollock-Krasnerove štipendium 
z New Yorku, Bratislavská čučoriedka, tvorivé 
granty Univerzity v Sunderlande a Newcastli vo 
Veľkej Británii, Diplom Bulharského ministra 
kultúry či ocenenie Za zásluhy a osobný prínos 
k rozvoju demokracie a slobody v rámci Mest-
skej časti DNV udelené pri príležitosti 20. vý-
ročia Nežnej revolúcie. Nerozlišujem tieto oce-
nenia z hľadiska hodnoty, každý prejav uznania 
poteší a napĺňa pocitom dobre vykonanej práce. 
Prečo Vám kedysi zaimponovala Devínska 
Nová Ves a uprednostnili ste okrajovú lo-
kalitu veľkomesta pred životom vo Vašom 
rodisku, v centre Bratislavy? 
V r. 1974 po absolvovaní Vysokej školy výtvar-
ných umení sme s manželkou stáli pred dile-
mou, či budeme bývať v Prahe alebo v Bratisla-
ve. Vtedy sme počas pátrania po vhodnej lokalite 
objavili Devínsku Novú Ves a na Istrijskej ulici 
domček s veľkým dvorom a záhradou. DNV 
bola v tom čase typické pokojné vidiecke sídlo  
s príjemnou atmosférou a krásnou okolitou prí-
rodou (jediným rušivým prvkom tu boli hranič-
né zátarasy a „strážcovia hraníc“). Ideálne miesto 
pre výtvarníka, ktorý potrebuje pre svoju tvorbu 
nerušené prostredie. Niekedy v sedemdesiatych 
rokoch prišla ľadová sprcha – jedna strana Istrij-
skej ulice bola odrazu naplánovaná na asanáciu  
a následnú „komplexnú bytovú výstavbu“. Spo-
lu s predstaviteľmi mestských pamiatkarov  
a so skupinou aktivistov sme sa rozhodli bojovať 
proti tomuto necitlivému a agresívnemu zásahu. 
Po rokoch značného vypätia, stresujúcich a dra-
matických situácií, na  ktoré nerád spomínam, 
prišla v novembri 1989 revolúcia a tento asanač-
ný zásah sa podarilo aspoň sčasti eliminovať. 
Majstre, v roku 2019 Vám bolo dopriate 
osláviť krásne životné jubileum. Svoje ume-
lecké diela ste prezentovali na výstave v ga-
lérii Danubiana Meulensteen Art Museum   
v Čunove. Tajomne ste ju nazvali „VARIABILY 
(74+460/28 = 70 VH)“. Pomôžete našim čita-
teľom DEVEXu vyriešiť tento rébus?

Vystavovať v prekrásnom prostredí Danubiany 
na brehu Dunaja je rozhodne veľmi potešujúca 
skutočnosť. Našťastie, koncepcia i zostava vysta-
vovaných  diel sa podarila a výstava mala veľmi 
dobrý ohlas i obrovskú návštevnosť – približne 
10 tis. návštevníkov! Táto výstava bola zatiaľ 
mojou najväčšou, ponúkala viac ako 70 diel  
z môjho posledného, takmer 25 ročného tvori-
vého obdobia. Výstava mapovala len jednu časť 
môjho tvorivého programu, „čierno-bielo-šedé“ 
obdobie s  geometrickými variabilnými ob-
jektmi. Jej názov s číselnou rovnicou naznaču-
je istú sumarizáciu, rovnica vyjadruje v číslach 
moje doterajšie výstavné aktivity – 74 označu-
je počet usporiadaných samostatných výstav,  
460 je počet účastí na kolektívnych výstavách 
v 28 krajinách počas 70 rokov môjho života. 
Slovo Variabily označuje použitú technológiu  
v mojich prácach, pri ktorej sa dá s prvkami ob-
jektu manipulovať – variovať ich. 
Pán Hulík, ste typickým umelcom výtvar-
no-básnického ponímania geometrie. Prečo 
Vás fascinuje zakliata krása geoposúvania  
a pohyb vrstiev vo Vašich geometrických 
kompozíciách?
Geometriu ako disciplínu matematiky spopula-
rizovali už starovekí Gréci, ktorí ju považovali 
za dokonalú kombináciu logiky a krásy. Moja 
tvorba sa vyvíja v logickom slede, prítomná 
poloha častokrát predznamenáva nasledujúcu. 
Aj očarenie geometriou sa u mňa objavuje po-
stupne od začiatku osemdesiatych rokov. Inšpi-
račným zdrojom sa pre mňa stala príroda, ktorá 
je založená v mikro i makro priestore na geo-
metrii. Napríklad špirála DNA má dokonalý 
geometrický tvar, podobne tvar kvetov, 
rastlín, živých organizmov. Pri po-
hľade do vesmíru pozorujeme do-
konalé geometrické tvary a dráhy 
planét, hviezd, špirál galaxií a pod. 
Fascinácia prírodou s jej premena-
mi, variáciami, rôznorodosťou tvarov, 
foriem, farieb, všadeprítomnosťou pohybu, 
množstvom prekvapujúcich spojitostí, vzťa-

hov a súvislostí priniesla do môjho výtvarného 
snaženia potrebu tieto deje nejakým spôsobom 
zreálniť aj v mojej tvorbe. Tak začali vznikať Po-
súvače, Brnkače, Prevešiavače, Zvešiavače, v kto-
rých som premenu základnej kompozície robil 
pomocou prestavby východiskového obrazu  
a s využitím princípu skladacieho metra – „colš-
toku“. Neskôr v deväťdesiatych rokoch som za-
čal posúvaním manipulovať v nových Geo-po-
súvačoch s jednotlivými vrstvami tvoriacimi 
objekt. To viedlo k zmene základného obrazu, 
ktorým bol obyčajne jednoduchý geometrický 
tvar (štvorec, kruh, trojuholník), resp.  geomet-
rická štruktúra. 
Mnohí ľudia Vás poznajú iba ako autora po-
pulárnej sochy Čumila v historickom centre 
Bratislavy. Nezatieňuje Čumil Vaše svetové 
úspechy? Napríklad málokto vie, že ste sa 
stali členom medzinárodnej skupiny INT 
ART a hnutia geometrických výtvarníkov 
MADI, boli ste jediným slovenským auto-
rom európskeho projektu na výstave vo Wil-
helm-Hack-Museum v Ludwigshafene nad 
Rýnom, absolvovali ste stovky ďalších medzi-
národných výstav... 
Realizáciu sochy Čumila považujem len 
za akési úsmevné vybočenie z môjho tvorivého 
programu. Prirovnal by som to k situácii, keď si 
interpret vážnej hudby „odskočí“ v istom mo-
mente do ľahšieho (populárneho) žánru. Čumil 
je v prvom rade vtip, humorná postavička, gag...  
Keď som túto figúrku vymyslel a následne reali-
zoval, ani vo sne mi nezišlo na um, že by mohla 
vo verejnosti zarezonovať a byť tak populárna! 
Dnes ho nájdete v každom turistickom bedekri. 
V niektorých zahraničných novinách dokonca 
napísali, že návšteva Bratislavy bez toho, aby 
návštevníci videli Čumila, je neúplná! Čumil si 
tak žije svoj vlastný život, oddelene od mojich 
variabilov či posúvačov. Nemyslím si však, že 
konkuruje mojej voľnej tvorbe. 
 Majstre, vďaka za rozhovor.
 (Celý rozhovor nájdete na: www.devinskanovaves.sk.)

Predstavujeme VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI
Laureát ocenenia Devínskonovoveská holubica akad. mal. Viktor Hulík
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Predstavujeme VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI
Devínskonovoveská holubica s krištáľovými krídlami zosadla  
v deň výročia prvej písomnej zmienky o Devínskej Novej Vsi,  
10. októbra 2019, na zaslúžilé osobnosti. 
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Pán Rajchl, dostalo sa Vám veľkého vyzna-
čenia zo strany našej mestskej časti, keď 
ste boli vybraný medzi prvých laureátov 
ocenenia Devínskonovoveská holubica pri 
príležitosti Dňa obce v októbri 2019. Ke-
dysi ste o sebe prezradili, že Vaše vyšpor-
tované srdce bije iba 42 údermi za minútu. 
Rozbúchalo sa Vám rýchlejšie ako inokedy, 
keď k Vám priletela krištáľová holubica?
... Áno, bol to krásny pocit,  byť v prostredí 
svojich známych, osobností z DNV, v pro-
stredí, kde ste vyrastali a pôsobili. Veľmi si 
cením, že sa mi takouto formou poďakovalo.
Bolo to niečo, z čoho som doteraz príjemne 
prekvapený.
Slovenská športová verejnosť Vás vníma 
predovšetkým ako ultramaratónca. Ako sa 
môže stať z obyčajného devínskonovoves-
kého dieťaťa špičkový svetový vytrvalost-
ný bežec? Aká inšpirácia vo Vás driemala  
a ako ju prebudilo Vaše vtedajšie rodinné 
a školské zázemie?
V prvom rade musím podotknúť, že som 
ráno vždy utekal do  školy, lebo som si rád 
pospal. Keďže som chcel prísť na  čas, tak 
som musel bežať skoro každé ráno :) 
Devínska Nová Ves je priam predurčená 
na rozvoj akéhokoľvek športu. Pre beh  sú tu 
jednoznačne skvelé trasy popri rieke Mora-
ve. (Človek si ide trochu zabehať a je zrazu 
vo Vysokej pri Morave, proste, krása, ide to 
akoby samé.) Nádherné sú trasy v kopčekoch 
a na  prstencoch Devínskej Kobyly. Ale aj 
na školských dráhach. Treba snívať a venovať 
sa svojej vášni.
Pán Rajchl, bez akých vlastností sa neobí-
du súčasné deti pohodlnej elektronickej 
kultúry, ak Vás chcú nasledovať ako svoj 
športový vzor?
Ako som povedal vyššie, určite treba snívať  
a robiť s deťmi, pokiaľ majú chuť ísť za svo-
jím snom. Mali by sa s ním identifikovať  
a nepočúvať starších alebo rovesníkov, že 
niečo sa nedá. Kde je vôľa, je aj cesta...
Ja ako učiteľ deťom verím a veľmi! Treba sa 
im len venovať, čo stojí aj náš čas, podob-
ne je to aj u rodičov a pedagógov. Ak deti 
uvidia, že stojíme pri nich, budú si viac veriť  
a zažívať veci „s nami“ vonku na vlastnej koži.  
A také zážitky a pocity im už nezoberie  
a nedá žiadna sociálna sieť.
Pred vyše desaťročím ste fascinovali       fa-
núšikov svojím ultrabehom Devínska 
Nová Ves – Atény – Peking. Čakalo na Vás  
12 024 km a zdolali ste ich za 150 dní. Rôz-
ne zaujímavosti a spomienky ste stvárnili 

v knihe „Z denníka osamelého bežca“. Čo 
vo Vás po rokoch rezonuje, keď si spome-
niete na túto trasu?
Uf, ten chlad v Devínskej Novej Vsi, keď 
sme štartovali s priateľmi spred radnice... tá 
radosť, obavy, adrenalín... Je toho veľa. Nie-
kedy mám pocit, že kus zo mňa zostal ešte 
stále bežať v tom krásnom svete.
Ako sa zapísalo do Vašich spomienok vý-
nimočné podujatie SYDNEY to PERHT, kto-
ré ste zaradili do  športového kalendára 
2017? Aké špecifiká Vás prekvapili v Aus-
trálii?
V Austrálii ma prekvapilo mnohé. Najviac 
negatívne, a to neviditeľný nepriateľ, kvôli 
ktorému sme predčasne ukončili projekt a ja 
som prišiel o časť pečene. Proste ma dobehla 
infekcia, s ktorou sme nepočítali. Ale krajina 
a obyvatelia boli super. Teploty sa tam vtedy 
vo vnútrozemí  šplhali nad 50 °C.
Pán Rajchl, absolvovali ste stovky medzi-
národných maratónov, ultramaratónov, 
vytrvalostných behov a súťaží. 
Zároveň sa na charitatívnych športo-
vých poduja-
tiach intenzív-
ne angažujete 
v prospech vý-
skumu liečby 
Parkinsonovej 
choroby.  Čo 
Vás motivuje 
pomáhať iným?
Tak, to je 
jednoduchá 
odpoveď. Jed-
noznačne ma 
motivuje moja 
rodina a okolie. Sú 
to mnohí známi zo 
sociálnej a kultúrnej 
oblasti od mojej 
mamy, ktorá sa 

pohybovala   
v Devínskej 
Novej Vsi 
dlhé roky ako 
angažovaná 
„osôbka“ v Slo- 
venskom Červe-
nom kríži, v Mati- 
ci slovenskej, kedysi  
v Slovenskom zväze žien. Ja som podobne 
bral takúto sféru angažovanosti ako niečo 
samozrejmé, niečo, čo sa má robiť.
Pre nadáciu The Michael J. Fox Foundation 
for Parkinson's Research som začal aktív-
ne pracovať aj v inej oblasti ako sú finančné 
zbierky (napr. prednášky a pod.).  Po tom, ako 
mame diagnostikovali túto chorobu, ktorej, 
žiaľ, toto leto podľahla, sa momentálne chys-
tám aj naďalej organizovať rôzne podujatia 
na podporu menovanej organizácie.
Pán Rajchl, ďakujem za rozhovor a v mene 
redakcie želám skvelé zdravie do  ďalších 
rokov.
I ja ešte raz ďakujem za priestor vo vašom 
mesačníku a za váš čas.

Laureát ocenenia Devínskonovoveská holubica Jozef Rajchl
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MESTSKÁ ČASŤ Bratislava-De-
vínska Nová Ves slávnostne 
pomenovala novú ulicu, ktorá 
dostala názov Vukovarská. Ulica 
sa tiahne popri novom obytnom 
komplexe Devínka. Akt pomeno-
vania sa konal 6. decembra 2019. 

Svojou prítomnosťou nás poc-
tili viacerí významní zahraniční 

hostia – štátna tajomníčka Minis-
terstva zahraničných vecí a európ-
skych záležitostí Chorvátskej re-
publiky Zdravka Bušić, veľvyslanec 
Chorvátskej republiky v Slovenskej 

republike Aleksandar Heina, pri-
mátor mesta Vukovar Ivan Penava, 
náčelník nášho družobného mesta 
Sv. Ilja  Marin Bosilj a ďalší. Slávnost-

ného diania sa zúčastnil starosta 
mestskej časti Dárius Krajčír, jeho 
zástupkyňa Beata Janatová, miest-
ni poslanci Miroslav Antal, Lenka 

Hlaváčová, Peter Kolega a Rastislav 
Tešovič. Ďalej bola na slávnosti prí-
tomná prednostka Mária Koprdová, 
riaditeľ Múzea kultúry Chorvátov 
na Slovensku Andrej Solár, predse-
da Zväzu Chorvátov na  Slovensku 
Radoslav Jankovič a ďalší pozvaní 
hostia. Ako zdôraznili v svojich prí-
hovoroch chorvátski hostia, mesto 
Vukovar je najväčším symbolom 
hrdinstva a statočnosti pre všet-
kých Chorvátov. Pomenovanie ulice  
v DNV po Vukovare považujú za veľ-
ký prejav úcty voči obetiam krvipre-

Slávnostné pomenovanie Vukovarskej ulice v Devínskej Novej Vsi

Leťte, holubice pokoja!  
– Jozef Klačka, Andrej Kalamen 

Operná speváčka 

Mária Hanyová

Svižné mažoretky TINAOficiálne otvorenie Vianočnej uličky 
2019 – Jozef Klačka, Andrej Kalamen, 
Vladimír Grežo, Dárius Krajčír

Slávnostný koncert chorvátskeho zboru  
Kolo Slavuj z Rakúska v Kostole Ducha Svätého

V stredu večer nás 

roztancovali 

Kandráčovci

Originálny slovenský rock 
v podaní skupiny 
Kam z konopí 

(Dokončeniena zo s.1)

Aleksandar Heina, 
veľv. Chorvátskej 
republiky (CHR) v SR, 
Ivan Penava, primátor 
mesta Vukovar, Zdrav-
ka Bušić, št. taj. Min. 
zahr. vecí a európskych 
záležitostí CHR, staros-
ta MČ BA-DNV Dárius 
Krajčír a Beata Janato-
vá, zást. starostuFo

to
: re

d.

Ťahúňmi progra-
mu boli určite Kandráčovci. Vtedy 
naša ulička takpovediac praskala 
vo švíkoch. Ale nedal sa zahan-
biť ani Adam Ďurica. Mal nielen 
veľa divákov, ale aj fanúšikov, ktorí 
spievali piesne s ním. Podobne 
tomu bolo aj v posledný deň, keď 
našu Vianočnú uličku uzatvoril 
zlatým klincom Peter Cmorík. 
Ako po  iné roky, i tentokrát za-
bodovali ako diváci naši drobci. 
Tí najmenší i o trošku väčší. Milé 
deťúrence si chceli za každú cenu 
zaslúžiť na  konci predstavenia 

darček od  Mikulá-
ša, ktorý obsahoval 

rôzne sladkosti. Poda-
rovala im ich naša mest-

ská časť a sponzorsky do nich 
prispela aj spoločnosť METRO 
Devínska Nová Ves. Veľký potlesk 
publika právom dostali aj tí naj-
menší účinkujúci zo súborov Črip, 
Grbarčieta a Kobylka. Svoje pred-
stavenia nám ukázali s veľkou za-
nietenosťou a radosťou. Všetkým 
účinkujúcim, ktorí na  Vianočnej 
uličke potešili naše srdcia, patrí 
úprimné poďakovanie. 
Samozrejme, k Vianočnej ulič-
ke neodmysliteľne patrili aj rôz-
ne stánky. Predajcovia ponúkali 
rozličné remeselnícke výrobky  
z dreva, buď umeleckého charak-
teru alebo praktické predmety 
do  domácnosti. Mnohých kupu-
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Odhalenie pamätnej tabule

júcich zaujali aranžmány a deko-
račné výrobky zo sušených prírod-
ných materiálov, originálne boli 
výrobky z domácej produkcie čili 
papričiek, deti zasa potešila široká 
ponuka hračiek. Návštevníkov tra-
dične zaujali stánky s medovými 
produktmi a medovinou. Očarili 
aj predajcovia medovníkov, ktoré 
boli priam filigránsky očipkované 
bielym cukrom. 
Občerstvenie si návštevníci mohli 
vyberať podľa ľubovôle. Bolo len 
na  ich rozhodnutí, či uprednost-
nia živánsku, opečené klobásy, 
podplamenníky, lokše s plnkami 
od  výmyslu sveta alebo palacinky. 
Veľký úspech zaznamenal aj stánok 
Ekocentra - Turistickej informač-
nej kancelárie-DNV (Ekocentrum 
- TIK), ktorý ponúkal limitovanú 
edíciu hrnčekov DOMINANTY. 

Veľmi skoro sa vypredali a mno-
hí z návštevníkov odchádzali iba  
s prísľubom, že ich ďalšie šál-
ky budú v novom roku očakávať  
v Ekocentre - TIKu. 
Starosta MČ BA-DNV Dárius  
Krajčír vyjadril veľkú vďaku všet-
kým, ktorí sa akýmkoľvek spôso-
bom podieľali na príprave Vianoč-
nej uličky a postarali sa o zdarný 
priebeh celého podujatia, na  kto-
rom sa zúčastnilo počas štyroch 
dní takmer 25 tis. návštevníkov. 
Svoje osobitné poďakovanie vy-
jadril Pavlovi Kravárikovi, Pavlovi 
Goldsteinovi, Jurajovi Ryšánkovi, 
Branislavovi Chandogovi a Ivano-
vi Kloučkovi, ale i mladým mužom  
z Ria Tria – Dominikovi, Zora-
novi, Andrejovi, ako i Tomášo- 
vi Holému, Martinovi Jurčovi, Ri- 
chardovi Danisovi, Denisovi To- 

máškovi a ďalším chlapcom  
z technického zabezpečenia. Po- 
ďakovanie za  poskytnutie záze- 
mia pre účinkujúcich a za  vynika-
júcu spoluprácu pri zabezpečení 
programu si zaslúžili aj pracov-
níci Istra Centra pod vedením 
riaditeľa Rastislava Šimkoviča, 
ako aj pracovníci DENOVY 
pod vedením Petry Neischlovej.  
Hladký priebeh Vianočnej ulič- 
ky umožnili aj dary spozorov,  
ktorými boli Bory Bývanie, Pen- 
ta, Volkswagen Slovakia, CTP  
Premium, Teplo GGE, Vidim- 
Vsetko.sk.
Vianočná ulička 2019 odchádza 
do  našich spomienok a všet-
ci dúfame, že sa o rok uvidíme  
a potešíme na jubilejnom desia-
tom ročníku.
 Eva Čikelová
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lievania v smutnom vojenskom 
konflikte v deväťdesiatych ro-
koch min. storočia. Zdravka Bušić 
vyjadrila svoju veľkú vďaku oby-
vateľom Slovenska za  ich pria-
teľstvo. Primátor mesta Vukovar 
Ivan Penava nezabudol pripome-
núť symboliku prepojenia Vuko-
varu s našou mestskou časťou aj 
cez inú udalosť. V tento istý deň 
6. decembra bola totiž na  Ople-
talovej ul. na  niekdajšej budove 
kina odhalená sklenená pamätná 
tabuľa k 75. výročiu zbombardo-
vania Devínskej Novej Vsi.  (red)

Srdcia  
návštevníkov  
potešil Adam  
Ďurica

Skupina SwinGang 
potešila hudbou Jazz 
Manouche

Radostné vystúpenie detskej 
skupiny Grbarčieta

Náš veselý stánok –  Juraj Ryšánek, Dárius Krajčír, Pavol Kravárik, Martin Jurčo

Folklórný súbor Črip
Peter Cmorík ako zlatý klinec posledného večera

Pri príležitosti 75. 
výročia bombardo-

vania Devínskej Novej 
Vsi na sklonku 2. sveto-
vej vojny odhalil starosta Mest-
skej časti BA-DNV Dárius Krajčír  

6. decembra 2019 pa-
mätnú sklenenú tabuľu 
na budove bývalého kina 
Devín na  Opletalovej 
ulici za  prítomnosti zá-

stupkyne staros- 
tu B. Janatovej, 
poslancov MČ BA 
-DNV M. Anta-
la, L. Hlaváčovej,  
P.  Kolegu, R. Tešo-
viča a prednost-

ky MÚ BA-DNV M. Koprdovej. 
Na  slávnostnom akte sa zúčast-

nil aj starosta družobného mesta  
Sv. Ilija Marin Bosilj a hasiči zo 
Sv. Ilija, ďalej R. Zimányi, vedúci 
Odd. starostlivosti o vojnových 
veteránov a vojenských dôchod-
cov Odboru sociálnej politiky 
sekcie ľudských zdrojov Minis-
terstva obrany SR, Ľ. Fúsková, 
riaditeľka odboru sociálnej poli-
tiky sekcie ľudských zdrojov MO 
SR, J. Daničová za  Chorvátsky 
kultúrny spolok, p.  farár A. Kala-
men, historik a archivár J. Klačka  
a ďalší hostia. (red)
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Kedy, kde a čím kŕmiť
Podľa odborníkov má význam prikrmovať vtá-
ky len počas zimných mesiacov, keď je v prírode 
nedostatok potravy. Krmivo do kŕmidla dopĺňa-
me dvakrát denne, ideálne skoro ráno a neskoro 
popoludní. Ak mrzne, kontrolujeme ho a dopĺ-
ňame častejšie. Môže trvať aj niekoľko dní, kým 
si vtáčiky zvyknú na nové kŕmidlo a na jedno-
duchý spôsob získavania potravy. 
Kŕmidlo môžeme umiestniť prakticky kdekoľ-
vek. Odporúča sa kŕmiť vo výške aspoň 1,5 m 
nad zemou a približne 2 až 3 m od najbližšie-

ho kra alebo stromu. Kŕmidlo nedávame blízko 
okien a iných presklených plôch, do ktorých by 
mohli vtáky pri preletoch narážať.  Jeho vhod-
ným umiestnením ochránime operence pred 
útokom predátorov. Najväčšiu hrozbu pre vtáky 
v záhradách predstavujú túlavé a domáce mačky. 
Ak máte doma mačku, dajte jej na obojok zvon-
ček alebo rolničku, ktoré vtáka upozornia na jej 
prítomnosť. Typickým vykrádačom orieškov  
z vtáčích kŕmidiel je veverica, ktorá sa svojou vy-
sokou inteligenciou, akrobatickými schopnosťa-
mi a pazúrmi dostane úplne všade. 

    ZimnéZimné 
prikrmovanie vtákov

Nebezpečné plastové sieťky 
Lojové gule so semenami predstavujú výdatnú energetickú bombu 
pre väčšinu zimujúcich operencov. Ak nemusíte, nepoužívajte pre  
ne krmivo v plastových sieťkach. Uprednostnite kovové zásobníky. 
Sieťka predstavuje obrovské riziko, pretože malým spevavcom sa 
môže do  sieťky zapliesť behák a vták môže zahynúť od  vysilenia.  
Vždy je preto nutné čo najskôr po vyprázdnení obsahu sieťku odstrá- 
niť. Zásobníky na lojové gule sú naopak bezpečné, ľahko sa dopĺňa- 
jú a dobre sa čistia. Takýto zásobník si môžete vyrobiť veľmi  
jednoducho, napríklad aj z PET fľaše.  (Nat)

AK CHCETE 
počas zimy pri-
krmovať vtáky, 

presvedčte sa, že 
to robíte správne.

V podvečerných hodinách 28. novembra 2019 
sa na našej základnej škole stretli všetci tí, ktorí 
sa už nevedeli dočkať najkrajších zimných sviat-
kov, Vianoc. Konali sa totiž zimné tvorivé dielnič-
ky. Pani učiteľky z prvého stupňa prichystali pre 
malých aj veľkých návštevníkov tvorivé aktivity  
a chutné občerstvenie. Deti si mohli vyrobiť rôz-
ne vianočné ozdoby na vianočný stromček, de-
korácie v tvare snehuliaka, anjelika a podobne. 
Rozžiarené očká vyjadrovali radosť a malé rúčky 
sa nedočkavo pustili do práce. V jednej z dielni-
čiek sa dokonca vyrábali chutné koláčiky a kuli-
nárske ozdôbky. Tešili sme sa z veľkej účasti, ktorá 
sa každý rok zvyšuje. Tvorivé dielničky navštívili 
nielen naši kmeňoví žiaci so súrodencami, ale aj 
deti, ktoré našu školu nenavštevujú. Dúfame, že 
o rok sa opäť stretneme.   
 Mgr. Dominika Išpoldová

Tvorivé dielničky

Oslavovali sme  
s naším Mikulášom
„Miki, Miki, Mikuláš, čo nám dneska dobré dáš? 
Pre všetky dobré detičky veľa sladkostí do každej 
umytej čižmičky.“ Spomínate si na minuloročné-
ho Mikuláša? Navštívil so svojimi pomocníkmi 
všetky dobré deti naširoko-naďaleko. Nevyne-
chal ani žiakov zo Základnej školy Ivana Bukov-
čana. Aby nezabudol ani na  jedného žiačika, 
túto školu navštívili 6. decembra pre istotu až 
tri skupiny s Mikulášom a s množstvom anjelov 
a nezbedných čertíkov.  Bolo že to radosti! Deti 
Mikulášovi z každej skupiny zarecitovali, zaspie-
vali a on všetkých odmeňoval spolu so svojimi 
anjelmi – rozdával sladkosti, usmieval sa a za-
želal každému všetko len to najlepšie. Čerti sa 
snažili svojimi čiernymi tvárami a rinčaním hru-
bých reťazí vzbudiť strach a rešpekt, ale dobré 
deti sa nemuseli ničoho báť. Radosť, smiech, 
veselosť sprevádzali  všetkých v tento výnimoč-
ný deň a rozveselili naše triedy na  celej škole.  
Paedr.  Soňa Škulová, Základná škola I. Bukovčana 

Uhynutá sýkorka 
belasá
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Drozd čierny a jeho oblúbená 
pochúťka - jabľčko

Spomienky na začiatok adventu

Ani sme sa nenazdali a január je tu. 
Och, ako sa ten nezbedník čas rýchlo 
ponáhľa! Kolotoč želaní, predsavzatí, 

smelých a odvážnych  plánov do nového roka 
máme tiež za sebou. Zostáva nám len zaspo-
mínať si na predvianočné chvíle plné napätia, 
očakávania, príprav a snívania. Adventné chví-
le aj v minulom roku priniesli do života našej 
školy milé stretnutia, chvíle stíšenia a predsvia-
točnej pohody. Spomíname na skorý súmrak, 
mrholenie, nepríjemný vietor, zem plnú opa-
daného lístia. Neklamné znaky pani Jesene 

a pomaličky sa blížiacej pani Zimy. Ale zase 
na  druhej strane príjemný čas – čas adventu  
a obľúbených vianočných príprav, ktoré boli 
plné vianočnej fantázie. Toto sa udialo aj v na-
šich ADVENTNÝCH DIELŇACH v Zák-
ladnej škole na Ulici Ivana Bukovčana, ktoré sa 
uskutočnili 30. novembra minulého roku.
Adventné dielne patria a určite aj budú patriť 
k obľúbeným tradíciám školy, ale aj mnohých 
obyvateľov našej mestskej časti. Mamičky  
a oteckovia, babičky aj deduškovia spolu so 
svojimi detičkami a vnúčikmi bok po boku vy-
rábali vianočné darčeky. Strihali, lepili, zdobili. 
Vyrábali vianočné taštičky, svietniky, pozdravy 
a jednoduché darčeky. Pre najbližších, pre sú-
rodencov  alebo len tak pre radosť. 
Učiteľský kolektív sa tešil zo všetkých záujem-
cov, ktorí k nám do  základnej školy zavítali.  
A bolo ich skutočne neúrekom. Ak ste nestihli 
prísť vlani, tak dovidenia o rok.

 PaedDr. Soňa Škulová
  Základná škola Ivana Bukovčana

Vysoká koncentrácia vtákov na kŕmidle sa môže 
stať terčom dravcov, napríklad jastraba krahulca. 
Do  tohto prirodzeného deja však v žiadnom 
prípade nezasahujeme.
Dostupné sú rôzne praktické kŕmidlá v obcho-
doch, no pevne verím, že mnohí z vás upred-
nostnia výrobu svojho vlastného. Na  internete 
nájdete rôzne tipy a postupy na výrobu kŕmi-
diel. Závesné kŕmidlá sú vhodné pre akrobatic-
ké sýkorky, mlynárky, červienky, brhlíky a vrab-
ce. Kŕmidlá na  zemi využívajú drozdy plavé, 
drozdy čierne, hrdličky poľné, pinky a strnádky, 
ktoré zbierajú potravu na zemi. Pri tomto type 
kŕmidiel odporúčame opatrnosť, lebo krmivo 
na zemi priťahuje potkany a myši.

Čím kŕmiť a čím nie
Rôznorodou potravou prilákame do  kŕmidla 
viac druhov vtákov. Najvhodnejšia potrava pre 
prikrmovanie vtákov sú rôzne výživné olejnaté 
semená (slnečnica, mak, ľan, repka, proso), se-
mená s obsahom škrobu (ovos, jačmeň, pohán-
ka, pšenica) a orechy. Semená a orechy podáva-
me iba čerstvé a dobre skladované. 
Ďalšou obľúbenou potravou operencov je cukro- 

vá kukurica a kúsky čerstvého ovocia. Vhodné je 
aj sušené ovocie, nie však konzervované oxidom 
siričitým. Pre sýkorky a ďatle je veľkým lákad-
lom najmä hovädzí loj. Vtáky vám budú vďačné 
aj za rôzne bobule a hrozienka, ktoré im dodajú 
veľa energie z cukru, ale aj vitamíny a minerá-
ly. Počas chladných dní vtákom neponúkame 
vodu, mohli by sa v nej okúpať a zamrznúť. Ako 
zdroj vody im môžeme ponúknuť pokrájané 
kúsky jabĺk.
Nevhodné krmivo môže vtákom spôsobiť ťažké 
zažívacie problémy, ktoré môžu skončiť smrťou. 
Vtákom preto nedávame zvyšky z kuchyne. Soľ 
a korenie sú pre ne jed. Nebezpečné môže byť aj 
pečivo a chlieb. Nikdy vtákom nedávame sušený 
kokos alebo neuvarenú ryžu, pretože v žalúdku 
napučia a mohli by ich usmrtiť. Nevhodné sú aj 
údeniny, nasolená slanina a cestoviny.

Čistota na kŕmidle 
Kŕmidlá nestačí len dopĺňať, ale mali by sme ich 
aj pravidelne čistiť, a to aspoň vodou. Zamedzí-
me tak šíreniu rôznych chorôb, ktoré sa prená-
šajú trusom. Takisto dávame pozor, aby potrava 
v kŕmidle nesplesnivela.  (Nat)

Sýkorka belasá 
na kŕmidle

Zápis do základných škôl  
v Devínskej Novej Vsi
Zápis do základných škôl je stanovený pod-
ľa Všeobecne záväzného nariadenia mest-
skej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 
 č. 15/2015 zo dňa 16. 12. 2015 o určení 
miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie po-
vinnej školskej dochádzky v základných 
školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mest-
skej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. Zá-
pis do 1. ročníka sa bude konať v dňoch  
17. a 18.  4.  2020.  
 Mgr. Miroslava Síthová,  
 Spoločný školský úrad 

Pozývame vás na

9. PLES  
OZ DEVÍNSKA INAK

Kedy: 25. január 2020  
so začiatkom o 19 h
Kde: Istra Centrum,  

Hradištná 43, Bratislava
Vstupné: 30 €/osoba  

(večera formou teplého bufetu)
Vstupenky: ples@devinskainak.sk, 

0907750997

Baviť nás bude kapela  
ROCKOKO a DJ Mirec.

Naše Grbarčieta 
Detský folklórny súbor Grbarčieta sa zú-
častnil na medzinárodnom multižánrovom 
festivale Top Talent Festival 2019 v Novom 
Meste nad Váhom od 8. do 11. novembra 
2019.

Súťaž detí a mládeže v umeleckej tvorivosti 
sa konala v žánrových nomináciách HUDBA, 

SPEV, TANEC a DIVADLO. Členovia nášho súboru 
tancovali a spievali podľa vzoru tradičných tan-
cov a piesní z regiónu stredného Chorvátska,  
z oblasti Podravina a získali 2. miesto v žánri fol-
klórny tanec. Vedúca súboru Nikoleta Griezlová 
Krajčírová bola ocenená za vysoký profesiona-
lizmus. Samozrejme, okrem výhry a krásnych 
medailí si všetci odniesli i nezabudnuteľné zá-
žitky. Obetavým rodičom z rodiny Škrovanovej 
a Šimkovičovej, ktorí pomohli s odvozom krojov, 
patrí naše úprimné poďakovanie. Ďakujeme aj 
tým, ktorí sa o nás neúnavne a s láskou po celý 
pobyt starali – Monike Moravčíkovej st., Lenke 
Štefekovej a Monike Moravčíkovej. Veľmi si váži-
me najmä pomoc našej Niky, ktorá nám umož-
nila reprezentovať súbor spolu so ZŠ I. Bukovča-
na, Mestskú časť BA-DNV a menšinu Chorvátov 
žijúcich na Slovensku. Sme nesmierne hrdí na 
to, že môžeme rozdávať radosť naším tancom  
a spevom.   Monika Moravčíková          

Žiaci tvoria darčeky Fo
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Nový rok 
nie  

celkom 
nový

K edysi som videl kresbu, ktorá mala 
znázorňovať striedanie starého a no- 
vého roka. Na  obrázku bolo rozo-

smiate dieťa, ktoré sa teší zo života. Na  sebe 
malo tričko s číslom nového roka. Za dieťaťom 
sa krčil starý muž s paličkou, znázorňujúci 
uplynulý rok. Obrázok vyjadruje známu ilú-
ziu: staré je za nami; s novým rokom začíname 
odznova. 
Nikdy som nemal rád, ak niekto obhajoval 
kontinuitu na  úkor potrebných zmien. Avšak 
zmeny, ktoré sa chápu ako spretŕhanie siete 
našich väzieb a prepojení, v ktorých funguje-
me a žijeme, nie sú progresom, ale často priam 
katastrofou. Po zmenách tohto typu sa zväčša 
veľmi rýchlo vyliečime z ilúzií, že nový rok, 
nové voľby, nové politické vedenie, nová ad-
resa, nový(á) partner(ka), nová rodina atď., 
sú tým pravým novým vykročením, po ktorom 
sme túžili. 
Keď sa lepšie prizrieme na  svoje životy, uve-
domíme si, že najlepšie funguje spolupráca 
starého a nového. Pápež František hovorieva, 
že dôležitá je spolupráca tých, ktorí už majú 
svoje dejiny, a tých, ktorí ich ešte nemajú. Raz 
mu predstavili 20 ročnú mladú ženu menom 
Yenifer z Kolumbie. V jednej neziskovej orga-
nizácii sa venuje starším ľuďom. Yenifer hovo-
rila: „Mám čas na zábavu, na prechádzky, ale 
mám aj čas vypočuť si starých ľudí. Všetko sa dá 
stihnúť a robím to rada. My svoje dejiny ešte 
nemáme. Starí ľudia sú naši sprievodcovia. Už 
som sa od nich veľa naučila a cítim, že kráčam 
po chodníku, ktorý mi ukázali.“ Pápež Franti-
šek na to reagoval: „Páči sa mi, ako Yenifer vra-
ví – my svoje dejiny ešte nemáme. Mladí ľudia, 
ktorí dokážu počúvať starých ľudí, sú pokorní  
a skromní. Na svet hľadia s otvorenými očami 
a sú pripravení dokázať niečo veľké. Boh stvoril 
ľudí, aby budovali dejiny, nielen aby prežívali. 
Na život nemôžeme hľadieť ako z balkóna.“
Do  nového roka prajem obyvateľom  
a priateľom v Devínskej Novej Vsi, aby 
nový rok nepokladali za priveľmi „nový“. 
Starším prajem, aby si uvedomili, že už 
majú čosi za  sebou, že majú svoje dejiny. 
Aby si ich vážili a takisto aj seba. Tým mlad-
ším prajem, aby si uvedomili, že ich dejiny sú 
ešte krátke. Aby radi počúvali starších a vyhli 
sa nebezpečenstvu, že ich život zomelie alebo 
ich bude unášať ako veľká voda. Učme sa spolu 
snívať a tvoriť! 
 Dr. Karol Moravčík, farár v Borinke
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BLÍŽI SA ČAS plesov a zábav. Určite sa poteší-
te, ak vám poradí odborník, ktorý sa vyzná  
v spleti spoločenských pravidiel. 

Ideme „plesať “
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Tanec je radosť

Hľadáme štedré srdce
Milí Devínskonovovešťania, 

obraciame sa s prosbou na vaše 
štedré srdce. Ide o pomoc 

jednému dievčatku z rodiny, ktorá 
sa dlhodobo nachádza v hmotnej 

núdzi. V septembri 2019 ukradli 
dievčatku bicykel, ktorý mu zakúpila skupina 
poslancov z Mestskej časti Bratislava-Devínska 
Nová Ves v r. 2016 (spolu s príslušenstvom  
v cene 156,56 €). MÚ DNV bol pre túto rodinu 

osobitným príjemcom štátnej sociálnej dávky 
,,Prídavok na dieťa“ až do septembra 2019.  
Bez pomoci iných však rodina nedokáže 
vzniknutú situáciu vyriešiť. Preto prosíme 
dobrých ľudí, aby v rámci svojich možností 
tejto rodine pomohli a podarovali bicykel, 
prípadne aj cyklistickú prilbu. Úprimne 
ďakujeme za ochotu a pomoc. 
 Mgr. Miriam Nagyová
 Referát sociálnych vecí a rodiny

V prvom rade musíme vedieť aký je „dress 
code“ (predpísané oblečenie), ktorý náj-
dete na pozvánke. Podľa toho je náročná 

aj príprava, týkajúca sa oblečenia, účesu, mej-
kapu a topánok. V skratke povedané, na bežné 
plesy by mal mať pán tmavý oblek, dáma koktai-
lové šaty. Ak je ples honosnejší, páni potrebujú 
smoking a dámy malú večernú toaletu. V prípa-
de najformálnejších plesov je samozrejmosťou 
frak a veľká večerná toaleta. Pre mužov sa k ob-
leku skôr hodí motýlik ako kravata, topánky by 
mali byť kvalitné a čiernej farby (pozor na ponož-
ky – čierne). Dámy by mali mať topánky farebne 
zladené so šatami, topánky s otvorenou špičkou 
sú vhodnejšie skôr ku kokteilovým šatám, ale  
s uzavretou špičkou sa vyžadujú v prípade večernej  
toalety. Niektoré plesy majú aj špeciálne požia- 
davky na  oblečenie (jednotný doplnok, zladené 
farby a pod.)
Pri predstavovaní dvoch párov 
podáva ruku ako prvá najskôr 
spoločensky významnejšia 
dáma menej významnej žene, 
potom jeho partnerovi. Stisk má 
byť krátky a pevný. 
Na plesy sa chodí hlavne kvôli tan-
cu, ale tancovať začíname až po jeho 
oficiálnom otvorení. Muž vyzve ženu 
k tancu a pokiaľ ona súhlasí, odve-
die ju na  parket. Po  tanci ju odvedie 
späť na miesto a poďakuje jej za tanec. 
Všeobecne je v spoločnosti žena nadra-
dená mužovi. Nemala by si preto dolie-
vať drink, ani o to žiadať partnera. Keď si 
sadáme k stolu, muž dáme odsunie a aj 
zasunie stoličku. 
Ak na  plese 
chcete tanečne 
zažiariť, prípad-
ne si osviežiť 

tanečné kro-
ky, absolvujte 
zopár lekcií 
u tanečných 
odborníkov. Ak sa 
pohybujete po  sále, je 
vhodné ponúknuť dáme rameno. Čo so schod-
mi? Ak sú široké, ideme vedľa seba a muž ponúk-
ne dáme rameno. Ak sú schody užšie a ideme 
nahor, muž nasleduje dámu v primeranej vzdia-
lenosti, aby nemala pocit, že to robíte zo zištných 
dôvodov. Nadol ide muž pred partnerkou. 
K plesom patrí aj jedlo a pitie. Aj  tu platí zla-
té pravidlo: všetko s mierou, 
aby sa vaše plesanie ne-
skončilo spoločenským 
„faux pas“!
Milan Bačiak, vedúci  
TC Eleganza 
www.eleganza.sk
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Odvoz stromčekov zabezpečuje OLO a. s. od 
7. 1. 2020 do 31. 3. 2020. V prípade rodinných 
domov sa odzdobené vianočné stromčeky uk-
ladajú  k zberným hniezdam a v prípade byto-
vých domov k stanovištiam zberných nádob. 

Môžete priviezť aj osobne a bezplatne ho 
odovzdať v zbernom dvore na Starej Iván-

skej ceste 2, každý deň okrem nedele a sviatkov 
od 8.00 do 18.00 h. Stromčeky  sa energeticky 
zhodnotia. Množstvo vyprodukovaného odpadu 
sa počas Vianočných sviatkov z roka na rok zvyšu-
je.  Narastajú aj reklamácie na neodvezený odpad. 
Problém však je, že ľudia odpad nesprávne ukla-
dajú do zberných nádob určených na recykláciu 
alebo ho vložia nesprávnym spôsobom, resp. ho 
do zbernej nádoby ani nevložia, ale len poho-
dia na stanovište zberných nádob alebo zberné 
hniezdo. Nestláčanie obalov je celoslovenským 
neduhom, ktorý prispieva k zhoršovaniu úrovne 
triedenia odpadov a následne sa dosahujú aj hor-
šie výsledky pri recyklácii. Práve v období Vianoc 
je jeho výsledkom extrémne rýchle zapĺňanie, ba 
až prepĺňanie kontajnerov na triedený zber. Prob-
lém sa týka predovšetkým kontajnerov na papier 
a plasty. Jedným z dôsledkov nestláčania obalov 
je znehodnocovanie obsahu zberných nádob  
a často aj vyhadzovanie recyklovateľných druhov 
odpadov do nádob na zmesový komunálny od-
pad. Dôsledkom preplnenia všetkých zberných 
nádob je klesajúci trend recyklácie v tomto ob-
dobí a neporiadok okolo stojiska, či zberného 
hniezda. Preto občanom odporúčame, aby správ-
ne ukladali všetok odpad. Šťastný nový rok 2020 
prajú zamestnanci spoločnosti Odvoz a likvidácia 
odpadu, OLO a. s., ktorí zbierajú váš odpad každý 
deň okrem nedieľ a dvoch sviatkov v roku, Nové-
ho roka a Veľkonočného pondelka.   

Ing. Karin Zvalová, marketingová manažérka 
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. Bratislava

DENOVA Zberné dvory
8. 1. 2020 začína prevádzku zberný dvor 
na ulici Milana Pišúta 3. Podmienky odbe-
ru budú zverejnené na www.denova.sk.

Vianoce a správne  
nakladanie s odpadom

Zberný dvor na ul. 
Milana Pišúta 3,
s certifikovanou 
váhou a evidenč-
ným systémom,
pri dovoze odpa-
du je nutné mať 
pri sebe občian-
sky preukaz
JANUÁR (od 8. 1.)
streda 8.00 – 15.00 h
od FEBRUÁRA 
streda, piatok 
8.00 – 15.00 h
sobota 8.00 – 13.00 h

Zberný dvor 
Eisnerova 25
vyseparované 
zložky komunál-
neho odpadu
(papier, plasty  
a sklo do farebných 
kontajnerov)
streda, piatok 
8.00 – 15.00 h
ostatný odpad
pondelok, utorok, 
štvrtok  
8.00 – 15.00 h

Otváracie hodiny 

Rozmenené na drobné to znamená, 
že podľa Operačného plánu zimnej 
údržby miestnych komunikácií I. a II. 

triedy, prejazdných úsekov ciest a dopravnej 
zelene na území Hlavného mesta SR Brati-
slavy 2019/2020 zo dňa 15. 11. 2019 spadá 
pod kompetenciu Magistrátu zimná údržba 
ulíc Eisnerova, Istrijská, Jána Jonáša, Mlynská, 
Na hriadkach, Námestie 6. apríla, Opletalova, 
cesta II/505, cesta III/244, cesta III/254, úsek 
Devín-DNV. Komunikácie a chodníky v sprá-
ve mestskej časti spolu s chodníkmi hlavného 
mesta počas zimy udržuje DENOVA, ktorú  
o. i. aj na tento účel zriadila Mestská časť Bra-
tislava-DNV. Právnické a fyzické osoby zimnú 
údržbu komunikácií v svojom vlastníctve zabez-
pečujú prostredníctvom vlastných dodávateľov. 
Pôsobnosť Magistrátu pri zimnej údržbe
Magistrát definuje cieľ zimnej údržby ako 
zmierňovanie dopadov nepriaznivých poveter-
nostných podmienok na zjazdnosť a schodnosť 
komunikácií v meste. Čiže ide o preventívne 
ošetrenie povrchov pred snežením alebo poľa-
dovicou, priebežné zlepšovanie zjazdnosti ciest  
a schodnosti chodníkov (aspoň 1 m širokého ko-
ridoru) počas sneženia a následne zabezpečenie 
zjazdnosti a schodnosti všetkých komunikácii 
v správe mesta po ukončení sneženia, spravidla 
do 3 hodín pre cesty a do 24 hodín pre väčšinu 
chodníkov. Magistrát na začiatku zimnej se-
zóny 2019/20 deklaroval, že sa pripravil lepšie 
ako vlani, a to zmluvne, organizačne, technicky  
i finančne. Zabezpečilo sa viac techniky, kvalit-
né pneumatiky so zimnou klasifikáciou pre au-
tobusy mestskej hromadnej dopravy a pomôcť 
by malo aj lepšie rozdelenie rajónov pre sypače.  

Pre zimnú údržbu bude kľúčový Mestský dispe-
čing. Podobne ako vlani bude fungovať aj tele-
fonická linka, na ktorú budú môcť obyvatelia 
nahlasovať kritické situácie. Je však potrebné si 
uvedomiť, že pre dodávateľa zimnej údržby, ale 
aj pre mesto samotné, prakticky nie je možné 
zabezpečiť očistenie všetkých chodníkov.

Čo zabezpečuje DENOVA 
Čo sa týka DENOVY, riadi sa Operačným plá-
nom pre výkon zimnej údržby miestnych ko-
munikácií MČ Bratislava-Devínska Nová Ves 
v sezóne 2019/2020. V nej sa rozdeľuje údržba 
podľa priorít. I. stupeň predstavujú chodníky 
zo sídliska na zastávky MHD, k základným  
a materským školám, k nákupným strediskám 
(Tesco, Lidl, Kraj), k Slovenskej pošte, MÚ 
BA-DNV, k zdravotníckym zariadeniam, počas 
nedieľ briežok ku kostolu. Pod II. stupeň patria 
ostatné komunikácie spájajúce vchody do byto-
vých domov, briežok ku kostolu, III. stupeň tvo-
ria chodníky na uliciach s rodinnými domami 
– prioritne vo svahu, následne rovinaté, menej 
frekventované chodníky, odstavné plochy, par-
koviská, účelové komunikácie.
V prípade poľadovice je prioritné posypať kop-
covité komunikácie na sídlisku a pod Sandber-
gom, ul. Zavadilova, P. Horova, Pod Lipovým, 
Pieskovcová, Slovinec, Na skale, Prímoravská, 
Želiarska, Brežná, Záveterná, Magnezitová, 
Mlynská, Záhradná, Kremencová, Jasencová, 
Ľubovníková, Bleduľová, Mečíková, Ponikle-
cová, Bystrická, Tehliarska, Ílová, Janšáková, 
Opletalova, J. Jonáša. Inertný posypový mate- 
riál tvorí kamenná drva a technická soľ, ktorá je  
prioritne určená na mechanizovaný posyp.
 (spracované podľa operačných plánov)

Zimná údržba v DNV
ZODPOVEDNOSŤ za zimnú údržbu v našej mestskej časti nesie 
na vyčlenenej časti ulíc miestnych komunikácií I. a II. triedy Magistrát 
hlavného mesta SR Bratislavy. Za komunikácie III. a IV. triedy a priľahlé 
chodníky je zodpovedná DENOVA.

Nové autobusy v Bratislave

Foto: internet

Dopravný podnik Bratislava, a. s. (DPB) ukon-
čil vyhodnocovanie verejného obstarávania 
na nákup 70 nových nízkopodlažných a níz-
koemisných autobusov.
Vďaka nižšej vysúťaženej cene za vozidlá 
ušetrí DPB všetkým občanom hlavného 
mesta vyše 5 mil. €. Za túto sumu by bolo  
možné nakúpiť tak- 
mer 20 ďalších 
vozidiel. 
DPB 
dosiahol 
nižšiu cenu 
pomocou 
tzv. sealed-bid 

aukcie. Tento spôsob obstarávania sťažuje 
možnosť kartelových dohôd výrobcov, preto 
ho DPB považuje v tomto segmente obsta-
rávania za najvhodnejší. Nové autobusy by 
mali začať jazdiť v priebehu roka 2020.
 (spracované podľa www. dpb.sk/sk)



14                                                                   SPOLOČENSKÝ ŽIVOT  A ŠPORT 1/2020  

Hasičské okienko
Naši dobrovoľní hasiči zorganizo-
vali dvojdňovú brigádu na miest-
nom rybníku. Vypustené zaraste-
né koryto nádrže vykosili a vyčistili 
stavidlo potoka Mláka. Na  zimnú 
sezónu napustili náš rybník pre 
korčuliarov, aby jeho zamrznu-
tú ľadovú plochu mohli využívať 
na  rekreačné zimné športy. De-
vínskonovoveskí hasiči sa mimo 
svojej zásahovej činnosti aj tento 
rok postarali o výzdobu kruho-
vého objazdu na  Eisnerovej ulici  
v podobe obrovského adventné-
ho venca, na ktorom sa každú ad-
ventnú nedeľu rozsvietila ďalšia 
svieca.
 Pavol Kravárik, predseda 
 Dobrovoľného hasičského zboru

Ocenenie – 
Janského plaketa
Dňa 21. novembra 2019 si v mest-
skej časti Ružinov prevzali dvaja 
naši dobrovoľní hasiči ocenenia 
za bezpríspevkové darovanie krvi. 
Blahoželáme k získaniu ďalšej pla-
kety prof. MUDr. Jana Janského. 
Tieto ocenenia udeľuje Červený 
kríž 2x do roka.
 Pavol Kravárik, predseda 
 Dobrovoľného hasičského zboru

Naše rady opustili: 
Zdenka Ihnáťová, rod. Kleiblo-
vá, Peter Buchal, Ján Dunajčík,
Peter Bubla, Gabriel Hőlgye, 
Emília Havlová, Jozef Ružička
Albína Hoffmanová, rod. 
Ružovičová.
Venujme im tichú spomienku.

OBČIANSKA INZERCIA

Uvítali sme medzi nami: 
Silvia Goldsteinová
Pavol Goldstein
Kristína Čičmancová
Ondrej Einsiedler

Zosobášili sa v DNV:
Daniel Kožák – Zuzana Szöllösyová
Ján Balog – Monika Chrenková

n Ponúkame na prenájom časť 
bezbariérového priestoru zabeh-
nutej masérskej prevádzky v Kar-
lovej Vsi. Vhodné pre masáže, koz-
metiku, poradenstvo. Tel.: 0905 
988 899.

BEST BOXING CLUB DNV bilancuje

AKTIVITY V NAŠOM 
boxerskom klube 
na konci roku 2019 
boli mimoriadne 
bohaté. Čerešničkou 
sa stal medzinárodný 
VEČER BOXU 3  
- Súboj bratov.

Mesiac december bol pre 
náš boxerský klub na-
ozaj veľmi náročný. 23. 

novembra priviezli naši traja boxeri 
z Českého Mistřína výhru, prehru  
i remízu. V boxe mužov, žien  
a staršieho dorastu v Nitre od  
29. 11 do 1. 12. sme v silnej kon-
kurencii dokázali vyboxovať krásne 
výsledky: máme majsterku Sloven-
ska, vicemajstra Slovenska a aj bron-
zového chlapca. 13. decembra sme 
súťažili kúsok od našej Devínskej 
na galavečeri vo Veľkých Levároch, 
kde sme získali dve výhry. V nedeľu  
15. 12. sme boxovali v Petržalke, 
kde sa v ringu predstavili šiesti 
borci. Z tohto turnaja sme prišli  
s tromi výhrami a s tromi prehrami. 
Náš klub má celkom širokú a za-
ujímavú škálu boxerov a boxeriek, 
ktorí výkonmi hrdo reprezentujú 
svoj klub BEST BOXING CLUB 
DNV a Devínsku Novú Ves.

Medzinárodný VEČER 
BOXU 3 – Súboj bratov

Na záver roka nás už po tretí raz 
čakala čerešnička v podaní VE-
ČERA BOXU 3. Na Základnej 

škole P. Horova 16 sa 20. decem-
bra  konalo 12 zápasov, v ktorých 
nechýbali elitní boxeri zo Sloven-
ska, Česka a Gruzínska. Z nášho 
klubu do bojov zasiahlo 8 borcov  
s bilanciou 5 výhier a 3 prehry. 
Diváci si užili krásne súboje, v kto-
rých sa stretli majstri zo zúčastne-
ných krajín. Pri zápase slovenskej  
a českej jednotky vo váhe do 69 kg 
Miroslava Šerbana a Mária Zá-
bojníka bolo vidieť, že obaja majú 
na svojom konte vyše 300 zápasov  
a z toho drvivú väčšinu výhier. 
Musím zároveň pochváliť každé-
ho jedného boxera a aj trénerov, že 
prišli na tento náš galavečer veľmi 
dobre pripravení. Naozaj, čo zápas, 
to kvalita a veľké srdce zanechané  
v ringu. Príprave na túto akciu som 
sa venoval od augusta, aby diváci 
dostali presne to, na čo prišli. Ak 
príde tesne pred Vianocami okolo 
500 – 600 divákov, je to úžasné.  
Aj starosta našej mestskej časti 
Dárius Krajčír ako spoluorganizá-
tor považuje Večer boxu 3 za per-
fektnú príležitosť pre obyvateľov  
a návštevníkov, ako zažiť box zblíz-

ka. Zaujímavosťou tohoročného 
podujatia bolo, že supervízorom 
sa stal Radoslav Šimon, rozhodca  
s trojhviezdičkovým ratingom Me-
dzinárodnej boxerskej asociácie, 
ktorý bude rozhodovať aj podujatia 
na olympijskú kvalifikáciu v Číne.
Verím, že táto naša boxerská tradí-
cia bude pokračovať aj naďalej, lebo 
si získala svojich fanúšikov a teší sa 
čoraz väčšej obľube u ľudí. Chcem 
sa poďakovať všetkým boxerom, 
trénerom, rodine, ľuďom, ktorí nám 
s celou akciou pomáhali, partne-
rom, Mestskej časti BA-DNV, ria-
diteľovi ZŠ P. Horova 16 a ďalším. 
Lebo bez týchto ľudí by sa akcia 
nikdy neuskutočnila. Dúfam, že sa 
uvidíme znova o rok.
Verím, že v novom roku 2020 spo-
ločne dosiahneme ešte výraznejšie 
výsledky a pridajú sa k nám ďalší 
nadšenci nielen bojových športov, 
ale i nášho klubu, od detí cez ženy, 
až po seniorov v každom veku. 
Ako sa hovorí a je aj naším heslom 
v klube: iba tam, ,,kde je vôľa, je aj 
cesta“! Tréner Andrej Horný

BEST BOXING CLUB DNV

Naše občianske združenie 
Dobrovoľný hasičský zbor 

Devínska Nová Ves, o. z. dosta-
lo v  r. 2019 podporu vo forme 
viacerých dotácií. Hlavné mesto 
Bratislava zo svojho Grantového 
programu pre voľný čas, šport 
a  sociálne aktivity podporilo náš 
projekt Hravou formou sa naučím 
ako bojovať proti požiarom čiast-
kou 400 €. Pre Kolektív hasičskej 
mládeže sme za túto sumu zakú-
pili nové rozdeľovače. 
Z  grantového programu Indivi-
duálne dotácie sme získali dotá-
ciu 700 € na projekt Prevenciou 
proti požiarom. Využili sme ju na 

nákup hasičskej výzbroje na tré-
ning a ukážku hasičskej techniky. 
Tento projekt finančne podporil 
Bratislavský samosprávny kraj – 
najlepšie miesto pre život. Projekt 
otvoril priestor na vzdelávanie  
a rozširovanie si vedomostí pre 
aktívnych členov DHZ a DHZO, 
ale aj pre širokú laickú verejnosť. 
Získaná technika bola prezento-
vaná v rámci činnosti DHZ, DHZO 
a  činnosti Kolektívu hasičskej 
mládeže počas podujatí 12. 12. 
2019 (návšteva detí so zdravot-
ným postihnutím) a 21. 12. 2019 
počas vianočného posedenia  
v priestoroch hasičskej zbrojni-

ce. Po slávnostnom ceremoniáli  
a prezentácii činností skladali 
mladí hasiči slávnostný sľub, kto-
rým sa zaviazali plniť a ctiť zásady 
a ciele hasičskej mládeže Dobro-
voľnej požiarnej ochrany Sloven-
skej republiky. Pavol Goldstein

Bližšie podrobnosti nájdete na: 
www.devinskanovaves.sk/spra-
va/8937/podakovanie-za-podpo-
ru-hasicskej-mladeze.html 

Poďakovanie za podporu hasičskej mládeže

Fandíme boxu
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MANIKÚRA - PEDIKÚRA
Mystique, Dovina pasáž, Devínska Nová Ves

0903 663 302

www.manikura-pedikura.eu

OŠETRUJEME:
4chodidlá diabetikov
4 zarastené nechty
4 kurie oká
Ponúkame: masáž chodidiel, japonskú 
manikúru, lakovanie (UV lampa), úpravu 
obočia, parafínový zábal, depiláciu.

Staráme sa o svoje nôžky?
Pedikúra už dávno nie je luxus, ale zdravotná nevyhnutnosť. Život 
nám môžu znepríjemniť otlaky, kurie oká, pľuzgiere alebo popraska-
ná koža na chodidlách. 

Ak nás trápia na  nohách mykózy, zarastené nechty, haluxy, pätová 
ostroha, kladivkové prsty, priečne alebo pozdĺžne plochá noha, 

ide už o vážnejší problém, ktorý neradno zanedbávať. Skúsená pedikérka 
je zárukou, že stav vašich nôh správne zhodnotí.  V prípade potreby vám 
odporučí návštevu odborného lekára, ktorý dokáže váš zdravot-
ný stav riešiť. Vzťah klient – pedikér – lekár-špecialista by 
sa mal stať samozrejmosťou pri správnej starostlivosti 
o nohy. Pre diabetikov je to dokonca úplná nevy-
hnutnosť. Aj tu však platí, že prevencia je naj-
spoľahlivejšie riešenie. Preto sa nezabud-
nime občas pozrieť dolu na  zem  
a na naše nôžky, ktoré nás no-
sia po celý život.  (red)

Dovina 
pasáž

Ak vás v zime viac bolia kĺby, 
vyskúšajte naše 4 rady

SÚŤAŽ

Mnohí to poznáte  
z vlastnej skúsenos-
ti, že chrípka vás 

prepadne znenazdania. Odrazu 
dostanete vysoké horúčky, boles-
ti kĺbov, svalov, hlavy, môže vás 
potrápiť aj suchý kašeľ a bolesti 
hrdla. U detí, ktoré ešte nemajú 
dostatočne vyvinutý imunitný 
systém, ale aj u seniorov, ktorí 
majú svoj organizmus často-
krát oslabený, môžu nastať rôz-
ne zdravotné komplikácie. Ak 
trpia seniori aj na  iné závažné 
chronické choroby, môže to vy-
ústiť do  stavu ohrozenia života. 
Preto by sme pri tejto rizikovej 
skupine chrípku už pri prvých 
príznakoch nikdy nemali podce-
ňovať. Zabránime tak prípadnej 
náročnej liečbe a komplikovanej 
regenerácii organizmu. 
Počas liečby chrípky je najdôleži-
tejší pokoj na lôžku. Dostatočný 
spánok a eliminácia stresu doká-
žu zázraky. Nesmieme zanedbať 
ani potrebný prísun tekutín, aby 
sme zabránili dehydratácii orga-
nizmu. To platí najmä pre star-
ších ľudí, ktorí často nepociťujú 
smäd. Vo fáze rekonvalescencie 
pomáha kvalitná strava. Naše 
babičky nedali kedysi dopustiť 
na  horúci kurací vývar. Mno-
hé vedecké štúdie potvrdzujú, 

že telo v ňom dostane potreb-
né tekutiny, vitamíny, minerály  
a bielkoviny. Vynikajúce an-
tibakteriálne účinky ponúka 
tradíciou overený med, cibuľa, 
cesnak, rôzne bylinkové čaje. 
Dobrým pomocníkom s anti-
bakteriálnymi a antivírusovými 
vlastnosťami môže byť zázvor, 
škorica, klinčeky a nedá sa za-
hanbiť ani exotická kurkuma. 
Nemali by sme zabudnúť ani 
na  konzumáciu dostatočného 
množstva ovocia a zeleniny.
Najlepšou obranou pred víru-
sovými a bakteriálnymi ocho-
reniami je prevencia. Je vhodné 
zvyšovať svoju imunitu pobytom 
na čerstvom vzduchu, v interiéri 
často vetrať, počas celého roka sa 
otužovať a mať dostatočný teles-
ný pohyb, resp. pravidelne cvičiť. 
Dôležité je časté umývanie rúk 
a dostatočný príjem vitamínov 
a minerálov, najmä v prírod-
nej forme zo zeleniny a ovocia.  
A určite urobíme dobre, ak sa 
vyvarujeme pobytu v priesto-
roch, kde sa nachádza veľké 
množstvo ľudí.  Nepodceňujme 
chrípku a rešpektujme všetky 
preventívne opatrenia, aby nás 
počas epidémie nikdy nezasko-
čila nepripravených.  
 Eva Čikelová

Ako chrániť svoje 
zdravie počas zimy
PRE ZIMNÉ OBDOBIE sú typické choroby z nachlad-
nutia a chrípkové epidémie. Zlatým pravidlom pri ochrane 
organizmu pred baktériami a vírusmi zostáva prevencia.

Bolesť kĺbov vás sem-tam potrá- 
pi kedykoľvek počas roka, ale  

v zime dokáže byť neznesiteľná. 
Vystreľuje z vašich kolien, ramien, 
bedier, chrbtice, ale aj drobných 
kĺbov na prstoch. Čo odporúčame 
našim pacientom v lekárni Liberi? 
Máme pre vás 4 účinné rady:
1. CVIČTE
Ak sa hýbete, zlepší sa váš meta-
bolizmus a prekrví sa vaše telo. 
Takto prebudíte stuhnuté svaly  
i kĺby. 
2. DOPLŇTE VITAMÍN D
Aby boli vaše kosti a kĺby zdravé, 
potrebujete vitamín D. Je absolút-
ne kľúčový pri správnom fungo-
vaní kostí, svalov a nervov. 
3. PRIDAJTE GLUKOZAMÍN
A CHONDROITÍN
Obe látky, glukozamín aj chon-
droitín, sú súčasťou štruktúry 
chrupavky. Zlepšujú funkciu kĺ-

bov a umožňujú 
plynulý pohyb. Bez 
nich chrupavka vy-
sychá.
4. DOPRAJTE SI MAGNÉZIOVÝ
 KÚPEĽ
Magnéziová soľ, ktorú pridáte 
do kúpeľa, uľaví nielen od boles-
ti kĺbov, ale účinne pôsobí aj pri 
srdcovo-cievnych problémoch. 
Blahodárne účinkuje na  nervovú 
sústavu a zvyšuje vašu odolnosť.

Vaše správne odpovede čakáme do 29. 1. 2020 na mailovej adrese: 
redakcia@mudnv.sk. Výherca dostane od lekárne Liberi výživový 

doplnok. Meno výhercu uverejníme vo februárovom čísle DEVEXu. 

Naša 
súťažná 
otázka: 

Ktorý 
vitamín je 

najdôležitej-
ší pre kosti, 

svaly  
a nervy?

LEKÁREŇ LIBERI

Otváracie hodiny:
po-pi: 9.00 - 19.00
so: 9.00 - 12.00
ne: zatvorené

Tel.: 02/6428 5372, lekarenliberi@mail.t-com.sk
M. Marečka 12, Dovina pasáž, 841 07 Bratislava, DNV

MERANIE KRVNÉHO TLAKU A INDEXU TUKU PRÍSTROJOM MIXTA

Lekáreň Liberi poskytuje komplexnú lekárenskú 
starostlivosť: výdaj liekov a zdravotníckych pomôcok, 
individuálnu prípravu liekov, 
odborné poradenstvo, výživové 
doplnky, liečebnú kozmetiku   
a  sortiment pre zdravie a krásu.



PODUJATIA v Devínskej Novej Vsi 2020
JANUÁR
5. 1.  Trojkráľový koncert, Kostol Ducha  
 Svätého,  IC
16. 1.  Ekocentrum – TIK: Cestovateľská prednáška
  o Maldivách s Andrejom Vargom, MKCHS

19. 1.  Snehuliačky Mily a Lily, Detská  
 divadelná scéna, IC   

FEBRUÁR
13. 02.  Detský fašiangový karneval, IC 
15. – 16. 2.  Fašiangové dobroty v Penny Coffea;  
 Ekocentrum – TIK
16. 2.             Detská divadelná scéna, IC
20. 2.  Ekocentrum – TIK: Cestovateľská prednáška  
 o Kanade so slovenským  
 Kanaďanom Mikom Sabom, MKCHS
16. 2.  Detská divadelná scéna, IC 
24. 2.   Ekocentrum – TIK: Lyžiarske stredisko  
 Stuhleck-Semmering, 
 jednodňový autobusový výlet
25. 2.  Pochovávanie basy, IC 

MAREC
28. 3.  Brány poznania otvárate  
 (Deň učiteľov)  
15. 3.  Detská divadelná scéna, IC
16. - 20. 3.  Mesiac knihy – besedy, IC
19. 3.  Ekocentrum – TIK: Cestovateľská prednáška 
 o Salvádore s Miškou Hrotekovou, MKCHS 
21. 3.  Ekocentrum – TIK: Od Pieskovca (Sandberg) 
 cez Devínsku Kobylu na Devínsky hrad

APRÍL
4. 4.  Stretnutie protifašistických bojovníkov 
4. 4.   Ekocentrum – TIK: Veľkonočná exkurzia 
 do čokoládovne v Kittsee
4. – 5. 4.  Pletenie korbáčov v  Penny Coffea;   
 maľovanie veľkonočných vajec;  
 nádvorie Ekocentra – TIKu
16. 4.   Ekocentrum – TIK: Cestovateľská  
 prednáška o Ghane s Martinou  
 Jarolínovou, MKCHS
17. 4.  Fragile + Cimbal Brothers, IC
18. 4.    Ekocentrum – TIK: Jarný Pieskovec  
19. 4.  Detská divadelná scéna, IC
25. 4.  Samove hry, Cyklomost slobody
30. 4. Stavanie mája 

MÁJ
2. 5.   Ekocentrum – TIK:  Návšteva Jarných  
 Kapitulských dvorov 
10. 5.    Deň matiek – vystúpenie detských 
 folklórnych súborov, IC
 Deň rodiny, koncert ZUŠ, IC
15. - 16. 5.  DFS Kobylka  30. výročie, IC
16. 5.  Ekocentrum – TIK:  Cyklovýlet za krásami  
 Devínskonovoveského jazera
16. 5.    MÁJ – VÍNA ČAS; s vinármi Malokarpatskej  
 vínnej cesty pod záštitou Penny Coffea,  
 nádvorie Ekocentra – TIKu
24. 5.  Detská divadelná scéna, IC 
29. - 31. 5.  Hody v DNV
30. 5.              Ekocentrum – TIK: Prechádzka zo Smolenic- 
 kého zámku do jaskyne Driny   
31. 5.  Festival národnej piesne
 Pietna spomienka na M. R. Štefánika
 Noc múzeí a galérií, MCFS

JÚN

6. 6.  Deň detí v spolupráci s organizáciami 
 a združeniami v DNV
14. 6.  Detská divadelná scéna, IC
14. 6.    Ekocentrum – TIK: Návšteva hrobky Chata- 
 ma Sofera  a Nového židovského cintorína 
19. - 21. 6.  Festival chorvátskej kultúry,   
 F-Centrum/IC
20. 6. Ekocentrum – TIK: Splav Malého Dunaja  
 s inštruktorom, vhodný aj  
 pre začiatočníkov

JÚL
1. - 3. 7. Ekocentrum – TIK:  Denný Ekotábor
6. - 10. 7.   Ekocentrum – TIK:  Denný Ekotábor
10. - 12. 7.   Ekocentrum – TIK:  Autobus. výlet do obce  
 Sveti Ilija a Varaždína, Chorvátsko
 Letná čitáreň IC/Knižnica
 Komorné koncerty, MKCHS 
 Detská divad. scéna, Knižnica – nádvorie
 Letné kino, Knižnica

AUGUST
24. - 28. 8.   Ekocentrum – TIK: Denný Ekotábor
30. 8.  Záver Kultúrneho leta, oslava 
 Dňa ústavy, spomienka na SNP,  IC spoluorg.
 Komorné koncerty, MKCHS
 Detská divad. scéna, Knižnica – nádvorie
 Letné kino, Knižnica

SEPTEMBER
5. 9.  Burza remeselníckych výrobkov; 
 Penny Coffea v spolupráci  
 s Ekocentrom – TIKom
13. 9.  Detská divad. scéna, Knižnica – nádvorie
17. 9.  Ekocentrum – TIK: Cestovateľská  
 prednáška, MKCHS 
 24-hodinový výšľap na Devínsku 
 Kobylu, IC spoluorg.
 Benefičný koncert pre Burundi, 
 IC spoluorg. 

OKTÓBER
9. - 10.10.  Ekocentrum – TIK: Potulky po bratislav- 
 ských vínnych pivniciach, IC spoluorg.
10. 10.  Deň obce
10. 10.   Jablkové hodovanie
15. 10.   Ekocentrum  – TIK: Cestovateľská pred- 
 náška, o krajinách východného Pobaltia  
 s doc. Pivkom, MKCHS
18. 10.  Mesiac úcty k starším, koncert, IC 
25. 10.  Detská divadelná scéna, IC 
 Lampionáda, IC 

NOVEMBER
5. 11. Vernisáž výstavy FOTOFÓRUM, 
 MKCHS, IC spoluorg.
11. - 17. 11.  Ekocentrum – TIK: Oslavy Nežnej  
 revolúcie, 31. výročie, IC, MCFS, MKCHS  
19. 11.  Ekocentrum – TIK: Cest. prednáška, MKCHS
19. 11. Ekocentrum – TIK: Predvianočné nákupy 
 v Parndorfe 
 Sviatok mladého vína, F-Centrum
 Rockovanie, koncert, IC
 Katarínsky koncert; zábava, IC 
 Detská divadelná scéna, IC

DECEMBER
2. - 5. 12.   Vianočné trhy – Vianočná ulička,  
 Hradištná ulica

2. týždeň   Vôňa Vianoc – tradičné vianočné 
 perníky, Knižnica
11. 12.   Vianočné posedenie pre jubilantov, IC 
12. 12.   Vianoce s DFS Kobylka, IC
17. 12.   Ekocentrum – TIK: Cest. prednáška: Geo- 
 lógia Mŕtveho mora a Galileje s RNDr.  
 Ladislavom Šimonom, PhD., MKCHS 
19. 12.  Ekocentrum – TIK: Vianočný Schlosshof

Zmena programu vyhradená. Vysvetlivky: MČ BA-DNV: Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves; IC: Istra Centrum; MCFS: Múzeum colníctva a finančnej správy; MKCHS: Múzeum chorvátskej kultúry na Slovensku.

Starosta MČ BA-DNV  Dárius Krajčír a poslanci miestneho zastupiteľstva 
Miroslav Antal, Lenka Hlaváčová, Beata Janatová, Adrián Jankovič, Peter Kolega, Andrej Kovarik, 

Bronislava Kraváriková, Zoroslav Smolinský, Rastislav Tešovič, Jozef Tittel, Veronika Veslárová a Ján Žatko 
želajú všetkým obyvateľom Devínskej Novej Vsi úspešný nový rok, pevné zdravie, 

lásku, šťastie a prosperitu v pracovnom i osobnom živote. 
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