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Deti z Devínskej Novej Vsi a okolia mali možnosť pozrieť si 19. januára vo veľkej sále Istra Centra kúzelnú zimnú rozprávku o  dvoch snehových sestrách Mily a Lily. Vtipný príbeh sprevádzali krásne pesničky a predstavenie bolo plné láskavého humoru a nehy. Rozprávka priblížila deťom skutočnosť, že ak chceme byť za každú cenu ako ostatní, môže to vypáliť tak, že sme len smiešni. Každý z nás je, skrátka, originálny.

Našu krajinu ča-
kajú tento me-
siac 29. februára 

2020 v  poradí už ôsme 
voľby do Národnej rady Slo-

venskej republiky v  ére samo-
statnosti. O naše hlasy sa bude uchádzať 25 
politických subjektov. Voličské oprávnenie 

má vyše 4 milióny voličov. Zo zahraničia po-
žiadalo o možnosť voľby poštou vyše 55 tisíc 
voličov. Najneskôr 35 dní pred dňom konania 
volieb dostali všetci žiadatelia na adresu v cu-
dzine úradne opečiatkovanú obálku, hlasova-
cie lístky a návratnú obálku označenú heslom 
„VOĽBA POŠTOU – ELECTION BY 
MAIL“. Obálka s  odovzdaným hlasovacím 

lístkom musí byť doručená späť na  Sloven-
sko najneskôr do 28. februára.  Parlamentné 
voľby na  Slovensku upravuje Zákon o  pod-
mienkach výkonu volebného práva a o zmene 
a  doplnení niektorých zákonov č. 180/2014 
Z. z., ktorý je účinný od  19. 2. 2019 do   
30. 4. 2020. Základnú orientáciu ako voliť 
nájdete v stručných informáciách na s. 9.

OZNAMUJEME l INFORMUJEME  l RADÍME                       l POMÁHAME február / 2020
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Zápis do základných škôl

Zápis do materských škôl

Spýtali ste  
sa starostu

Otázky môžete posielať 
na mail: redakcia@mudnv.sk

Otázka: Dobrý deň, so záujmom 
som si prečítal januárové číslo časopi-
su DEVEX. Nenašiel som však žiad-
nu informáciu v rozpočte obce o bu-
dovaní parkovacích domov. Bývam 
na ulici Štefana Králika a parkova-
nie na  tejto ulici je posledné týždne, 
veru, viac než kritické. Neuvažuje 
sa, prosím, v Devínskej s parkovacou 
politikou už v roku 2020? Bude ďalej 
umožnené aj v roku 2021 parkova-
nie na  vyhradených miestach alebo 
množstvo služobných vozidiel? Ďa-
kujem veľmi pekne za odpoveď.

S pozdravom Boris N. 
Odpoveď: V súčasnosti rieši naša 
mestská časť majetkovo-právne 
vysporiadanie pozemkov, kto- 
ré sme vytipovali ako potenciálne 
miesta, kde by mohli byť parkovacie 
domy umiestnené. Zároveň rozpo-
čet na  rok 2020 počíta s  vypraco-
vaním projektovej dokumentácie 
k  projektu parkovacieho domu. 
Súbežne prebieha aj pasportizácia 
komunikácií s  cieľom vytipovať 
zóny s  problematickým parkova-
ním. Po ukončení prípravných prác 
(súvisiacich so zavedením parkova-
cej politiky) plánuje aj naša mestská 
časť spustiť ešte tento rok Pilotný 
projekt parkovacej politiky. V  prí-
pade spustenia riadnej parkovacej 
politiky sa parkovanie na vyhrade-
ných miestach platné v  súčasnosti 
zruší, s výnimkou držiteľov preuka-
zov ŤZP.

V  zmysle uvedeného VZN 
sa uskutočňuje zápis detí 
do  1. ročníka ZŠ spra-

vidla tretí aprílový piatok a sobotu 
v  priestoroch ZŠ v  zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti Bratisla-
va-DNV. Tohto roku sa zápis bude 
konať  v piatok 17. 4. 2020  od 15.00 
h do 18.00 h a v sobotu 18. 4. 2020 
od 8.00 h do 12.00 h. Na zápise sa 
majú povinnosť zúčastniť deti, ktoré 
dosiahnu vek 6 rokov do 31. augus-
ta v  prebiehajúcom kalendárnom 
roku. Na zápis prídu aj rodičia s deť-
mi, ktorým bol v predchádzajúcom 
roku odložený začiatok povinnej 
školskej dochádzky. 

V deň zápisu je potrebné 
prísť s dieťaťom 

do spádovej školy spolu 
s budúcim prváčikom, 

pričom pri zápise zákonný 
zástupca dieťaťa povinne 

predloží:
• platný občiansky preukaz,

• rodný list dieťaťa,
• v prípade zdravotne 

znevýhodneného dieťaťa 
doklad o jeho zdravotnom 

znevýhodnení.

Bližšie informácie o  činnosti zá-
kladnej školy, o  školských obvo-

doch a o zápise detí podá rodičom 
každá základná škola, interneto-
vá stránka školy alebo Spoločný 
obecný úrad – Školský úrad mest-
skej časti Bratislava-Devínska 
Nová Ves a  Záhorská Bystrica 
www.skolskyuraddnv.webnode.
sk/).

Upozornenie:
Nedodržanie   zákonnej   pri-
hlasovacej   povinnosti   dieťaťa   
k povinnej   školskej   dochádzke   
je   postihnuteľné    ako priestupok 
podľa § 37 a správny delikt pod-
ľa § 37a zákona č. 596/2003 Z. z. 
o štátnej správe v školstve a škol-
skej samospráve v  znení neskor-
ších predpisov, za ktorý je možné 
uložiť pokutu do výšky 331,50 €.  
Súčasne  je to postihnuteľné ako 
priestupok aj podľa § 11 v spoje-
ní s § 46 zákona č. 372/1990 Z. z. 
o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov, za ktorý je možné ulo-
žiť aj ďalšiu pokutu do výšky 33 €.
  
 Mgr. Miroslava Síthová,
 Spoločný školský úrad    

ZÁPIS DO ZÁKLADNÝCH ŠKÔL (ZŠ) na území 
mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 
upravuje „Všeobecne záväzné nariadenie mestskej 
časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. 15/2015 zo 
dňa 16. 12. 2015 o určení miesta a času zápisu 
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 
v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves“ 
(ďalej VZN).

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKÝCH ŠKÔL (MŠ) sa usku-
točňuje spravidla v máji  kalendárneho roku. 

Zoznam základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ DNV:
Základná škola Pavla Horova 16, www.zshorovaba.sk
Základná škola Ivana Bukovčana 3, www.bukovcana.sk

Zoznam materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ DNV:
Materská škola P. Horova 3, www.horova-slniecko.com
Materská škola Milana Marečka 20, www.skolkydnv.sk

Do MŠ sú prijímané deti 
na  základe písomnej 
žiadosti zákonných zá-

stupcov detí. Žiadosť musí byť 
kompletne vyplnená a  doložená 
potvrdením o  zdravotnom stave 
dieťaťa od všeobecného lekára pre 
deti a dorast. Do MŠ v zriaďova-
teľskej pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava-Devínska Nová Ves, 
v  zmysle § 59 ods. 1 školského 
zákona, sa budú prijímať:
a) spravidla deti vo veku od 3 ro-

kov do 6 rokov ich veku,
a) prednostne  deti,  ktoré  do-

vŕšili piaty rok veku a  majú 

v  nasledujúcom školskom 
roku plniť povinnú školskú 
dochádzku (deti, ktoré do   
31. 8. 2020 dovŕšia 5 rokov),

b) prednostne  deti  s odloženým  
začiatkom  plnenia  povinnej  
školskej  dochádzky  a  deti  
s  dodatočne odloženým za-
čiatkom plnenia povinnej 
školskej dochádzky.

Ostatné podmienky 
prijímania detí 

v zmysle § 3 vyhlášky č. 306/2008 
Z. z. o  materskej škole v  znení 
vyhlášky č. 308/2009 Z. z. určí 
ostatné podmienky prijímania 

detí riaditeľka príslušnej MŠ 
a  po  prerokovaní s  pedagogic-
kou radou školy ich zverejní 
na všeobecne prístupnom mieste.
Riaditeľka MŠ vystaví rozhodnu-
tie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa 
do MŠ do 30. 6. 2020. Prijímanie 
detí do  MŠ je úplne v  kompe-
tencii príslušných riaditeľov škôl, 
ktoré sú samostatnými právny-
mi subjektmi. V  r. 2020 sa bude 
zápis do  MŠ konať v  dňoch od   
1. mája do 31. mája 2020. Bližšie 
informácie k prijímaniu detí podá 
zákonným zástupcom detí každá 
MŠ.   
 Mgr. Miroslava Síthová,
 Spoločný školský úrad

Poďakovanie 
darcovi
Miestny úrad mestskej čas-
ti Bratislava-Devínska Nová 
Ves chce poďakovať za  šted-
ré srdce, ktoré odpovedalo 
na  výzvu januárového čísla 
DEVEXu. Darca urobil svojím 
darom radosť jednému diev-
čaťu, ktorého rodina sa dl-
hodobo nachádza v  hmotnej 
núdzi. Ďakujeme za  podaro-
vaný bicykel, ktorý bude na-
plno využitý. Ešte raz úprim-
ná vďaka!

Mgr. Miriam Nagyová,
referent sociálnych vecí
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1.  Gymnázium Jura Hronca Novohradská 3, Bratislava-Ružinov
2.  Škola pre mimoriadne nadané deti-Gymnázium 
 Teplická 7, Bratislava-Nové Mesto
3.  1. súkromné gymnázium Bajkalská 20, Bratislava-Ružinov
4.  Gymnázium Grösslingová 18, Bratislava-Staré Mesto
5.  Gymnázium Matky Alexie Jesenského 4/A, 
 Bratislava-Staré Mesto
6.  Gymnázium Bilíkova 24, Bratislava-Dúbravka
7.  SZŠ Záhradnícka 44, Bratislava-Ružinov
8.  Spojená škola – Gymnázium Metodova 2, Bratislava-Ružinov
9.  Spojená škola – Gymnázium Tilgnerova 14, 
 Bratislava-Karlova Ves
10.  SPŠ elektrotechnická Zochova 9, Bratislava-Staré Mesto
V  marcovom čísle DEVEXu vám prinesieme ďalšie podrobné 
informácie o  zápise a  o  Dňoch otvorených dverí na  základných 
školách na území DNV.
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Termíny školských prázdnin

Prázdniny Posledný deň vyučovania Termín prázdnin Začiatok
 pred začiatkom prázdnin  vyučovania po prázdninách

jarné 14. február 2020 (piatok) 17. február – 24. február 2020 (pondelok)
Bratislavský   21. február 2020
kraj  

veľkonočné 8. apríl 2020 (streda) 9. apríl – 14. apríl 2020 15. apríl 2020 (streda)

letné 30. jún 2020 (utorok) 1. júl –31. august 2020 2. september 2020 (streda)

jesenné 28. október 2020 (streda) 29. október – 2. november 2020 (pondelok)
  30. október 2020

vianočné 22. december 2020 (utorok) 23. december 2020 8. január 2021 (piatok)
  – 7. január 2021  
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MINISTERSTVO ŠKOLSTVA Slovenskej republiky zverejnilo vý-
zvu na predkladanie žiadostí o dotáciu z Programov pre mládež.

Dňa 31. januára 2020 sa 
konalo zasadnutie Re-
gionálneho združenia 

mestských častí hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratisla-
vy (ďalej Regionálne združenie) 
v Devínskej Novej Vsi. Prítomných 
privítal starosta mestskej časti Bra-
tislava-Devínska Nová Ves Dárius 
Krajčír. Rokovanie viedol predseda 
Regionálneho združenia Ing. Jozef 
Krúpa na  tému aktuálnych pro-
jektov a  ďalšieho harmonogramu 
činnosti. Prítomní členovia Regio- 
nálneho združenia odhlasovali 
strategické ciele na rok 2020. Sta-
rostovia a  zástupcovia mestských 
častí diskutovali aj o  aktuálnych 
témach a problémoch v mestských 
častiach hlavného mesta. Spoloč-
ne rozoberali niektoré dokumenty, 
najmä Plán hospodárskeho a  so-
ciálneho rozvoja, Komunitný plán 
v sociálnej oblasti, znižovanie rizík 
požiarov a  zefektívňovanie hasič-
ských zásahov i kontrol v bytových 
domoch podľa platnej legislatívy. 
Záujem vzbudila aj téma ako efek-
tívne podchytiť situáciu s parkova-

ním, vznikajúcu v centre hlavného 
mesta a  jeho okolí. Riešilo sa tiež 
vytvorenie internetového systému 
na sprístupnenie verejných športo-
vísk, ktoré sú v správe mesta Bra-
tislavy a mestských častí hlavného 
mesta za vopred stanovenú symbo-
lickú cenu. Digitalizácia športovísk 
predstavuje ďalšiu kapitolu zlepšo-
vania informovanosti obyvateľstva, 
nakoľko sa plánuje vytvorenie we-
bovej stránky s možnosťou kataló-
gového výberu športovísk a  mož-
nosťou rezervácie. 
Hlavným cieľom Regionálneho 
združenia je obhajovať záujmy 
mestských častí pri rešpektovaní 
ich samostatnosti v  systéme or-
gánov hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy. Regionálne 
združenie poskytuje starostom 
členských mestských častí priestor 
na  zdieľanie svojich skúseností 
a  spoločné hľadanie riešení prob-
lémov. Zároveň spolupracuje pri 
ďalšom rozvoji miestnej územ-
nej samosprávy v  hlavnom meste 
v prospech svojich obyvateľov. 
 (redakcia)

Ponúkame vám stručný prehľad desať najúspešnejších gym-
názií a stredných škôl v Západoslovenskom kraji v uplynulom 
školskom roku.

Zasadalo Regionálne 
združenie starostov

Rebríček najlepších

Výzva sa zameriava na  aktivity 
podporujúce zdravý životný štýl 
mládeže prostredníctvom pod-
pory pohybových a  športových 
aktivít pre deti a mládež v rám-
ci ich mimoškolskej činnosti 
a  zároveň podporuje inklúziu 
mladých prostredníctvom špor-
tových aktivít.
Konkrétne ide o aktivity:
a) podporujúce zdravý životný 

štýl mládeže prostredníctvom 
podpory pohybových a špor-
tových aktivít pre deti a  mlá-
dež v rámci mimoškolskej čin-
nosti,

b) podporujúce sociálnu inklú-
ziu mladých ľudí prostredníc-
tvom podpory pohybových 
a  športových aktivít pre deti 
a  mládež v  rámci mimoškol-
skej činnosti,

c) podporujúce rozvoj zdra-
vého životného štýlu u  detí 
a  mládeže, ktoré pochádza-
jú z  lokalít s  nedostatočne 
vybudovanou športovou 
infraštruktúrou alebo s nedo-
statkom možností aktívneho 
pohybu.

Maximálna suma dotácie pre 
žiadateľa je 10 000 € (maximálna 
suma dotácie je 90 % z oprávne-
ných nákladov uvedených v žia-
dosti o dotáciu).
Viac informácií a  podmienky 
poskytnutia dotácie nájdete vo 
výzve: www.minedu.sk 
Ďalšie výzvy a informácie sú do-
stupné na: www.pracasmlade-
zou.sk/index.php/ppm/

Termín podania žiadosti 
je do 17. 2. 2020!

VÝZVA MINISTERSTVA ŠKOLSTVA 
SR NA PODPORU ŠPORTU  

Informácia pre rodičov deviatakov
20. február 2020 je posledný deň na podanie prihlášky riaditeľovi prí-
slušnej základnej školy na odbory takých stredných škôl, na ktorých 
sa uchádzači podrobujú talentovej skúške. Termín podania prihlášok 
na gymnáziá a odbory stredných škôl, kde sa nevyžaduje talentová 
skúška, je 10. apríl 2020.

REGIONÁLNE ZDRUŽENIE mestských častí 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy je záuj-
movým združením 17 mestských častí. 
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Mgr. Miroslav 
Antal  
(Devínska Inak)
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Člen Miestnej rady
Predseda - Komisia 
na ochranu verejného 
poriadku, dopravy 
a parkovacej politiky
Podpredseda - Komisia 
školstva, mládeže 
a vzdelávania

Mgr. Lenka 
Hlaváčová 
(Devínska Inak)

Predsedníčka – Komisia 
na ochranu verejného 
záujmu

Aký je Váš vzťah k Devínskej Novej Vsi?
Celé generácie mojej rodiny boli súčas-
ťou Devínskej Novej Vsi, i ja ju mám 
v krvi a v srdci. Hovorím s ľuďmi, ktorí 
sa zaujímajú o svoje ulice, chodníky, 
prírodu, rodinu, priateľov a susedov – 
o miesto, kde žijú. Pre mňa i pre mojich 
blízkych je Devínska skutočným domo-
vom, nielen miestom na bývanie.
Považujem za dôležité, aby výsledkom 
každého projektu i každej práce bola 
spokojnosť ľudí, ktorých sa to týka. 
Ako hodnotíte svoje obdobie vo funkcii 
starostu Devínskej Novej Vsi?
Uplynulý rok bol veľmi rýchly a zároveň 
bohatý na nové aktivity. Snažili sme 
sa však vylepšiť aj existujúce služby 
pre našich obyvateľov. Chcem sa touto 
cestou poďakovať všetkým oddeleniam 
Miestneho úradu, ale i našim organizá-
ciám, ktoré sú súčasťou mestskej časti, 
alebo priamo naviazané na jej rozpočet. 
Všetci sa vynikajúco zhostili svojich úloh 
a svedomito pracovali v prospech našich 
občanov. Väčšinu našich plánov, ktoré 
sme si predsavzali ešte na začiatku 
volebného obdobia, sa nám aj podari-
lo uskutočniť ešte v roku 2019. Máme 
rozpracovaných niekoľko väčších pro-
jektov. Patrí k nim rekonštrukcia terasy 
Milana Marečka, výstavba vyhliadkovej 
veže na Devínskej Kobyle, revitalizácia 
rybníka atď. Okrem rekonštrukcií ciest 
a chodníkov máme v pláne rozšíriť 
optickú sieť v Devínskej Novej Vsi a do-
plniť kamerový systém. Ďalej nás čaká 
rekonštrukcia budovy Klubu dôchodcov 
DNV, budeme pokračovať v znižovaní 
energetickej náročnosti budov mestskej 
časti, najmä základných škôl. 
Dôležité je, že pracujeme s vyrovnaným 
rozpočtom a v tomto trende plánujeme 
pokračovať aj naďalej. Podarilo sa nám 
podporiť takmer všetky organizácie 
a združenia, ktoré nás o podporu žiadali. 
Veľmi ma teší, že sme jednou z mála 
mestských častí, ktorá si plní na sto 
percent svoju funkciu vo vzťahu  
k umiestňovaniu detí do škôl a škôlok. 
Čoskoro príde jar, čaká nás výsadba 
stromov a plánované náhradné výsadby, 
ale pripravujeme i skrášľovanie okolia 
výsadbou okrasných drevín. 
Verím, že sa nám v roku 2020 podarí 
splniť všetky naše predsavzatia čo 
najefektívnejšie.
 Dárius Krajčír, váš starosta

Redakcia DEVEXu oslovila starostu a poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Bratislava-Devínska Nová Ves, aby zhodnotili svoje pôsobenie vo funkcii v uply-
nulom roku a načrtli svoje zámery do budúcnosti. Ponúkame vám ich odpovede 
na päť položených otázok.

1. Ak sa dobrovoľne rozhodnete žiť na neja-
kom mieste, hoci ste sa tam nenarodili a ži-
jete tam takmer 26 rokov, založili ste si tam 
svoju rodinu, získali veľa priateľov a obľúbili 
si konkrétne miesta, tak musíte mať vzťah 
k tomuto miestu. Presne toto platí aj o mne. 
Síce nie som rodený Devínskonovovešťan, 
rozhodne sa tak však cítim. Čo viac k tomu 
treba dodať, možno iba to, že z Devín-
skej Novej Vsi pochádza aj moja manželka 
a od narodenia tu žijú aj naše dve deti.
2. Už 26 rokov sa venujem oblasti zabezpe-
čovania verejného poriadku a posledných 
7 rokov aj oblasti súkromnej bezpečnosti. 
V súčasnosti pracujem na Prezídiu Policaj-
ného zboru.
3. V rámci našej mestskej časti som členom 
dvoch komisií, a to Komisie na ochranu ve-
rejného poriadku, dopravy a parkovacej 
politiky, ktorej som predsedom, a Komisie 
školstva, mládeže a vzdelávania, kde som 
podpredsedom, a som aj členom Miestnej 
rady. Zároveň bývam pravidelným hosťom 
Komisie výstavby a životného prostredia (aj 
keď nie som jej členom), ktorej témy často 
súvisia s dopravou i verejným poriadkom. 
V rámci hlavného mesta SR Bratislavy som 
členom Mestskej komisie na ochranu ve-
rejného poriadku, a to za verejnosť. 
4. Rok ubehol veľmi rýchlo a tak ho aj 
hodnotím, ako rýchly a intenzívny. Kladne 
hodnotím napríklad doterajšiu spoluprácu 
poslancov Miestneho zastupiteľstva so sta-
rostom našej Mestskej časti i so zamest-
nancami miestneho úradu. Názory poslan-
cov i členov komisií sú v tomto období vo 
veľkej miere rešpektované, čo sa preja-
vilo napríklad aj pri schvaľovaní rozpočtu 
na rok 2020.  
V každej z troch priorít môjho predvoleb-
ného programu sa podaril nejaký posun. 

Zatiaľ asi najviac to bolo v oblasti verejné-
ho poriadku, kde sa nám spoločne, a najmä 
vďaka iniciatíve starostu našej mestskej 
časti a zamestnancov Miestneho úradu, 
podarilo spustiť vlastné Dohľadové cen-
trum s 24 hodinovou hotline linkou. 
To, čo sa nám nepodarilo riešiť v prvom 
roku, máme snahu riešiť v nasledujúcich 
rokoch, a to najmä zavedenie parkovacej 
politiky,  a prístavbu ZŠ na ul. I. Bukovčana.
5. Nie je jednoduché uviesť len jednu, tú 
najpodstatnejšiu prioritu, najmä ak ich 
mám hneď niekoľko a každú z nich pova-
žujem za dôležitú. Uvediem teda tri priority, 
ktoré sú pre mňa tie najpodstatnejšie. Sú 
to najmä spustenie parkovacej politiky, vý-
stavba parkovacieho domu a realizácia prí-
stavby ZŠ na Ul. I. Bukovčana.   

1. Bývam tu takmer 20 rokov a nemeni-
la by som. Kombinácia pôvodnej dediny 
a blízkosti mesta robí z Devínskej Novej Vsi 
výborné miesto na život. Našou úlohou je 
tento genius loci chrániť a zachovať.
2. Pracujem vo finančnej správe ako pro-
jektový manažér v oblasti zahraničných 
fondov. Je to oblasť, ktorá ma baví a ktorú 
som aj vyštudovala.
3. Ako predsedníčka Komisie na ochranu 
verejného záujmu dohliadam na našich vo-
lených kolegov, aby sa nedostali do stretu 
verejného a súkromného záujmu. Každo-
ročne v komisii vyhodnocujeme majetkové 
priznania starostu a poslancov. Pôsobím 
tiež v Komisii legislatívy, financií, mandáto-
vej a kontroly, v Komisii školstva, mládeže 
a vzdelávania a v Komisii pre dotácie. Sna-
žím sa byť členom tímu v oblastiach, v kto-
rých som doma.
4. Atmosféra spolupráce v tomto voleb-
nom období sa ukazuje aj na výsledkoch. 

Starosta a poslanci hodnotia uplynulý rok
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Mgr. Beata 
Janatová 
(SaS, Sme rodina - Boris 
Kollár, Nova)

Členka Miestnej rady
Predsedníčka  - Komisia 
výstavby a životného 
prostredia 
Predsedníčka - Komisia škol-
stva, mládeže a vzdelávania
Predsedníčka - Komisia legis-
latívy, financií, mandátová 
a kontroly

Adrián 
Jankovič 
(Progresívne Slovensko, 
SPOLU - občianska  
demokracia)

Podpredseda - Ko-
misia pre dotácie

Peter Kolega 
(Devínska Inak)

Podpredseda - 
Komisia športu 
a kultúry

Som rada, že sa nám podarilo pohnúť so 
zámerom prístavby Základnej školy Ivana 
Bukovčana, ktorá kapacitne nestíha. Na-
opak, v rozpočtovej oblasti by som veľmi 
rada videla väčšiu participáciu verejnosti. 
Participatívny rozpočet máme aj v našom 
volebnom programe, no v roku 2020 sa to 
nepodarilo zrealizovať. Máme však rok času 
dobre to pripraviť a zapojiť projekty a návrhy 
miestnych komunít do rozpočtu na rok 2021.
5. Zlepšenie dopravy. Cestnej infraštruktú-
ry aj obslužnosti Devínskej Novej Vsi integ-
rovanými linkami verejnej dopravy. Len tak 
môžeme odvrátiť hroziaci dopravný kolaps.

1. V Devínskej Novej Vsi som sa narodila 
a žijem tu celý život,  preto je môj vzťah 
veľmi pozitívny a na DNV mi veľmi záleží. 
Vždy som sa snažila a budem sa snažiť, aby 
sa v nej žilo dobre a aby sme sa všetci radi 
do nej vracali nielen prespať, ale najmä žiť 
plnohodnotný rodinný, susedský, priateľský 
život s množstvom možností kultúrneho, 
športového, oddychového vyžitia. 
2. Pracujem na letisku v oblasti bezpeč-
nosti a ochrany pred požiarmi pri prevádz-
ke letov. 
3. Pracujem v Komisii výstavby a život-
ného prostredia, Komisii školstva, mlá-
deže a vzdelávania, Komisii legislatívy, 
financií, mandátovej a kontroly a tiež 
v Komisii pre dotácie. 
4. Prvý rok bol náročný. Bolo potrebné po-
stupne nastaviť procesy fungovania tak, aby 
bol otvorený priestor pre občanov v rámci 
komisií. Boli začaté práce na rôznych pro-
jektoch, z ktorých ešte v súčasnosti nie je 
väčšina viditeľných, ale bez prípravy a ich 
prerokovania s občanmi by neboli zrealizo-

vané s väčšinovou podporou. Som rada, že 
sa nám podarilo zmeniť množstvo zámerov 
z čistých sídlisk a ubytovní na projekty za-
bezpečujúce nielen kvalitné bývanie, ale aj 
služby občanom terajším i budúcim. To vrá-
tane zelene a priestorov na oddych s požia-
davkou zabezpečenia spolupráce pri rie-
šení dopravy. Na čo som hrdá, je kamerový 
systém a Dohľadové centrum, ktoré funguje 
výborne a sú viditeľné výsledky v zníženej 
kriminalite, identifikovaní osôb, ktoré pá-
chali protiprávnu činnosť, ale prejavuje sa 
to aj v pomoci občanom.
5. Je veľmi ťažké vybrať len jednu prioritu, 
ale je to pre mňa najmä vytvorenie kvalit-
ného životného priestoru pre súčasných aj 
budúcich obyvateľov. Napriek ťažkostiam, 
ktoré v súčasnosti vyplývajú z platných 
predpisov, ktoré z nás vo veľa prípadoch 
robia len štatistov, bez možnosti priame-
ho rozhodovania a ovplyvnenia vecí, naj-
mä pri stavebných konaniach. Chcem tiež 
pokračovať v zabezpečovaní dostatočných 
kapacít v základných a materských školách 
s kvalitnou výučbou (ako aj v súčasnosti) 
tak, aby žiaden rodič nemusel riešiť, kam 
umiestni svoje dieťa alebo aby s ním nemu-
sel chodiť inam alebo platiť drahé súkrom-
né školy a škôlky.  

1. Mám ju, samozrejme, rád, i keď klišé 
politikov o tom, kto ju má ako rád, neobľu-
bujem. Tak ako u mnohých, aj u mňa nie je 
miestom hlavných aktivít počas dňa a naj-
mä v zimných mesiacoch ponúka málo 
možností trávenia voľného času. Zaostáva 
za svojim potenciálom a dlhšie stagnuje. 
Sčasti to vyvažuje charakter okolitej kraji-
ny, vlaky do centier dvoch hlavných miest, 
možnosti na športovanie...
2. Študujem priestorové plánovanie, mo-

Starosta a poslanci hodnotia uplynulý rok
1.  Aký je Váš vzťah k Devínskej Novej Vsi? 
2.  Kde ste zamestnaný/á, prípadne, kde 

pôsobíte v „civile“?
3.  V ktorých komisiách ste členom/členkou?

4.  Ako hodnotíte prvý rok vo funkcii 
poslanca/poslankyne Miestneho 
zastupiteľstva? Čo sa Vám počas prvého 
roka podarilo a čo nepodarilo?

5.  Ak by ste si mali vybrať zo svojich priorít 
len jednu, tú najpodstatnejšiu, ktorá by 
to bola?

mentálne na TU Dortmund, inak na STU.
3. Komisia výstavby a životného prostredia, 
Komisia na ochranu verejného poriadku, 
dopravy a parkovacej politiky, Komisia pre 
dotácie, Komisia na ochranu verejného zá-
ujmu.
4. Podnety obyvateľov sa začali serióz-
nejšie riešiť, spoločne s verejnosťou sa 
podarilo zmeniť zámer vedenia MČ zúžiť 
priestor pre chodcov na terase na ul. Mila-
na Marečka; do ulíc postupne pribúda nový 
mobiliár (zatiaľ nové koše). Nepodarilo sa: 
myslím, že z rozpočtu ide veľa prostriedkov 
na zámery, ktoré neprinášajú vyššiu kvali-
tu života. Úprava nájazdov na priechodoch 
pre chodcov bola realizovaná iba pre sla-
bozrakých, bez vytvorenia bezbariérových 
nájazdov. Mrzí ma, že neboli odstránené 
bilbordy z pozemkov MČ. Negatívne vní-
mam neodkomunikovanie výrubu stromov 
a neochotu umiestniť náhradnú výsadbu 
za ňu na rovnakých miestach.
5. Všeobecne – skoncovať s nekvalitou pri 
tom, čo a akým spôsobom mestská časť 
stavia. Konkrétnou mojou prioritou je cyk-
listická infraštruktúra.

1. Myslím si, že je to najkrajšia Mestská 
časť Bratislavy obklopená krásnou príro-
dou
2. Pracujem vo Volkswagene ako montážny 
pracovník. A zároveň som od roku
2013 prezident Turistického klubu AŠK Inter 
Bratislava.
3. Som podpredseda Komisie športu a kul-
túry, člen Komisie na ochranu verejného 
poriadku, dopravy a parkovacej politiky 
a člen Komisie školstva, mládeže a vzde-
lávania.
4. Prvý rok vo funkcií poslanca hodnotím 
kladne, podarilo sa nám opraviť zdevas-
tované pamätníky, opraviť časť chodníkov. 
Začali sme budovať ďalšie športoviská. 
Nepodarilo sa nám poopravovať detské ih-
riská, lebo sme zistili, že pod mnohými sú 
ešte nevysporiadané pozemky. Som rád, že 
mestská časť vypočula môj návrh každo-
ročne odmeňovať miestne osobnosti.
5. Oprava všetkých detských ihrísk a vybu-
dovanie športovej haly.
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Mgr. Rastislav 
Tešovič 
(Devínska Inak)

Člen Miestnej 
rady
Predseda - Komisia 
legislatívy, financií, 
mandátová a kon-
troly

Zoroslav 
Smolinský 
(nezávislý)

Mgr. Andrej 
Kovarik 
(Zmena zdola, 
Demokratická únia 
Slovenska)
Predseda - Komisia pre 
dotácie
Podporedseda - Komi-
sia výstavby a životné-
ho prostredia

1. Ako k miestu, kde sa človek cíti ako 
doma. Devínsku milujem, tá kombinácia 
prírody a blízkosti mesta je pre mňa, pros-
te, dokonalá. 
2. Celý svoj pracovný život sa venujem 
ochrane prírody. V súčasnosti pracujem 
ako splnomocnenec primátora Bratislavy 
pre životné prostredie. Som tiež členom 
viacerých ochranárskych mimovládnych 
organizácií. 
3. Som členom Komisie výstavby a životné-
ho prostredia a Komisie pre dotácie.
4. Nepodarilo sa zatiaľ zrealizovať viace-
ro systémových zmien, vedúcich napríklad 
k výsadbe drevín do lepších stanovištných 
podmienok. Rezervy vidím tiež v spôsobe 
informovania o výruboch, na ktoré sú oby-
vatelia obzvlášť citliví. Podarilo sa zabloko-
vať viacero zle pripravených alebo priam 
škodlivých projektov výstavby. 
5. Zmena územného plánu, ktorý dnes 
predpokladá a umožňuje oveľa masívnej-
šiu výstavbu, akú považujeme v Devínskej 
za akceptovateľnú.

1. Devínska Nová Ves je miesto, kde sme 
sa rozhodli s manželom, že chceme, aby 
vyrastali naše deti. Vyrástli sme tu obaja 
tiež. Je to náš DOMOV. Nech som kdekoľ-
vek na svete, vždy sa teším do našej milej 
Devínskej. 
2. Pracujem už šestnásty rok na oddelení 
akútnej kardiológie NUSCH ako zdravotná 
sestra. 
3. Pôsobím v Komisii sociálnej, bytovej  
a zdravotnej, v Komisii školstva, mláde-
že a vzdelávania, v Komisii legislatívy, fi-

nancií, mandátovej a kontroly a v Komisii 
na ochranu verejného záujmu.
4. Funkcia poslanca miestneho zastupiteľ-
stva je v realite náročnejšia (najmä časo-
vo) ako som pôvodne očakávala. Napriek 
tomu som presvedčená, že sme v spolu-
práci s kolegami poslancami, pánom sta-
rostom a v neposlednom rade s kolegami 
z Miestneho úradu už za prvý rok posunuli 
v mnohých smeroch našu mestskú časť 
k lepšiemu. Som hrdá na kamerový systém, 
zvýšenie príspevkov v sociálnej oblasti, ďa-
lej už vykonané, ale aj plánované rekon-
štrukcie pozemných komunikácií, chodní-
kov a iných objektov. Mnoho projektov je 
vo fáze projektovej dokumentácie a reálne 
„svoje ovocie“ prinesú neskôr. 
V oblasti, čo sa zatiaľ nepodarilo, je pre 
mňa prioritou, že bude v DNV stanica Rých-
lej zdravotníckej pomoci a tiež stále absen-
tujú niektoré odborné ambulancie, resp. ich 
pribudlo minimálne množstvo. 
5. RZP stanica v našej mestskej časti, pre 
ktorú máme zázemie vytvorené už niekoľ-
ko mesiacov. Na túto tému momentálne 
prebiehajú intenzívne rokovania, a snažíme 
sa dohodnúť podmienky tak, aby bola táto 
služba čo najskôr poskytovaná všetkým 
obyvateľom DNV. 

1. Devínsku Novú Ves mám veľmi rád, za-
miloval som si DNV. 
 2. Na druhú otázku neposkytol pán posla-
nec odpoveď.
3. Ako poslanec pôsobím v týchto komisi-
ách: Komisia legislatívy, financií, mandáto-
vá a kontroly, Komisia na ochranu verejné-
ho poriadku, dopravy a parkovacej politiky, 
Komisia sociálna, bytová a zdravotná, Ko-
misia športu a kultúry.
4. Prvý rok hodnotím veľmi pozitívne. Spo-
ločne s ostatnými poslancami, ale i za-
mestnancami Miestneho úradu a pánom 
starostom, sa nám darí získavať si dôve-
ru občanov. Postupne sa nám darí aj plniť 
naše spoločné body programu a to predo-
všetkým v oblasti bezpečnosti. Veľmi ma 
teší aj kvalitná práca Denovy pod vedením 
pani riaditeľky Neuschlovej. Dúfam, že spo-
lupráca bude pokračovať bez vážnejších 
konfliktov. 

5. Mojou prioritou je zvýšenie bezpečnosti 
pre obyvateľov Devínskej Novej Vsi a skva-
litnenie sociálnej starostlivosti. 

1. Ako rodenému Bratislavčanovi mi De-
vínska Nová Ves poskytla to, čomu hovorím 
domov. Žijú tu moji rodičia, naše deti, celá 
moja rodina. Máme tu s manželkou praktic-
ky všetkých najbližších priateľov a nevieme 
si predstaviť žiadne iné miesto, ktoré by sa 
v našich srdciach Devínskej Novej Vsi čo 
i len priblížilo.
2. Poslednú dobu ma najviac zamestnáva 
poslanecká práca pre hlavné mesto, kde 
zastupujem záujmy Devínskonovovešťanov. 
Aj z časových dôvodov som musel po 16 ro-
koch zmeniť zamestnanie a v súčasnosti 
pracujem ako právnik v súkromnej firme. 
Poskytli mi flexibilný pracovný čas, bez 
ktorého by som sa v komunále nezaobišiel.
3. V našej mestskej časti pôsobím v Komisii 
legislatívy, financií, mandátovej a kontroly, 
v hlavnom meste som v  Komisii finančnej 
stratégie a pre správu a podnikanie s ma-
jetkom mesta a v Komisii dopravy a infor-
mačných systémov. Dnes vidím, že to bolo 
správne rozhodnutie, pretože v oblasti 
financovania, správy majetku a riešenia 
dopravy viem našim obyvateľom priniesť 
najväčší osoh.
4. Na svoje fungovanie sa snažím pozerať 
triezvo, bez straty kontaktu s realitou. Mno-
hé veci priamo z volebného programu De-
vínskej Inak sú už zrealizované, na ďalších 
ešte pracujeme. Verejnosti práve v tomto 
období prezentujeme detailný odpočet po 
roku práce.
Veľa máme čo doháňať v oblasti komuniká-
cie, informovania. Veľmi ma mrzí, keď všet-
ko to, čo sa aj podarilo, zatienia triviálne 
zlyhania pri zverejňovaní zápisníc z komi-
sií, nedostatočná informovanosť, či povážli-
vá komunikácia niektorých úradníkov. Platí 
to ako o mestskej časti, tak aj o hlavnom 
meste.
5. Ťažko vybrať jednu. Hádam tá hlavná 
priorita je obsiahnutá v názve volebného 
programu Devínskej Inak pre roky 2018-
2022: Lepšia budúcnosť Devínskej.
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Bronislava 
Kraváriková 
(SaS, Sme rodina - Boris 
Kollár, Nova)

Podpredsedníčka - Ko-
misia sociálna, bytová 
a zdravotná
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Bc. Jozef Tittel 
(SaS, Sme rodina - Boris 
Kollár, Nova)

Člen Miestnej rady
Predseda - Komisia 
športu a kultúry

Mgr. Veronika 
Veslárová 
(Devínska Inak)

Predsedníčka - Komi-
sia sociálna, bytová 
a zdravotná

Ing. Ján Žatko 
(KDH, OĽaNO)

Podpredseda - 
Komisia na ochranu 
verejného poriadku, 
dopravy a parkovacej 
politiky
Podpredseda - 
Komisia na ochranu 
verejného záujmu

1. Devínska Nova Ves je po celý môj život 
mojim domovom.
2. V bankovom sektore.
3. Som členom Komisie športu a kultúry, 
kde som zároveň aj predsedom.
4. Prvý rok tohoto funkčného obdobia hod-
notím pozitívne, myslím, že sa nám po-
darilo zlepšiť komunikáciu dovnútra, aj 
navonok k občanom. Na druhej strane aj 
v komunikácii je stále čo zlepšovať a čaká 
nás doslova kopa projektov, ktoré by sme 
chceli realizovať. 
5. Ak by som mal vybrať iba jednu (ak si 
musím vybrať), tak je to skvalitňovanie pro-
stredia v oblasti športu a kultúry, povedz-
me zlepšenou podporou športových klubov 
a kultúrnych spolkov. Alebo tiež realizáciou 
projektov v tejto oblasti, ako napríklad vy-
budovaním multifunkčnej športovej haly, 
rekonštrukciou športového areálu pri ZS I. 
Bukovčana, skvalitnením údržby detských 
ihrísk na našich sídliskách, a rekonštruk-
ciou budovy Istra Centra a knižnice. 

1. V Devínskej Novej Vsi žijem od svojho 
prvého roka. Žijem tu so svojou rodinou, 
mám tu kamarátov, Devínska je pre mňa 
skutočným domovom. Už 9 rokov sa s ko-
legami s občianskeho združenia Devínska 
Inak snažím pomáhať Devínskonovoveš-
ťanom najmä v sociálnej oblasti. Zaujímam 
sa, čo ich trápi a snažím sa nájsť riešenia.
2. Vyštudovala som Právnickú fakultu. 
Pracujem vo verejnej správe, kde sa ve-
nujem preskúmavaniu zákonnosti rozhod-
nutí správnych orgánov, zastupujem ľudí 
v súdnych konaniach v občianskoprávnej 

a rodinnej agende. Okrem toho počas voľ-
ného času vediem bezplatné právne po-
radenstvo pre dve občianske združenia. 
V rámci občianskeho združenia Devínska 
Inak sa venujem právnym problémom 
obyvateľov našej mestskej časti. V občian-
skom združení Svet Mobility sa venujem 
právnym problémom zdravotne postihnu-
tých ľudí a seniorov z celého Slovenska.
3. Som predsedníčkou Komisie sociálnej, 
bytovej a zdravotnej a pôsobím v Komisii 
legislatívy, financií, mandátovej a kontroly, 
v Komisii na ochranu verejného poriadku, 
dopravy a parkovacej politiky a v Komisii 
pre dotácie.
4. Hovorí sa, že spoločnosť je taká vyspelá, 
ako sa vie postarať o svojich najzraniteľ-
nejších. Čo sa týka práce v sociálnej oblasti, 
ktorej sa prioritne venujem, môžem pove-
dať, že sa snažím robiť maximum. Preto sa 
veľmi teším, že sa nám v  roku 2019 podarili 
pozitívne zmeny v sociálnej oblasti, ktoré 
sme dlhodobo pripravovali. Od 1. januára 
2020 sme zaviedli tzv. finančný príspevok 
na dopravu a zvýšenie jednorazovej dávky 
v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky pri 
náhlej mimoriadnej situácii. Inováciou pre-
šiel aj web mestskej časti a dnes už je pri-
spôsobený pre slabozrakých návštevníkov. 
5. V tomto roku sme v rámci sociálnej ob-
lasti naplánovali najmä debarierizáciu ob-
rubníkov, opravu chodníkov, rekonštrukciu 
Klubu dôchodcov a rekonštrukciu terasy 
na ulici Milana Marečka. Budem pripo-
mienkovať všetky úpravy, aby vyhovo-
vali všetkým skupinám obyvateľov našej 
mestskej časti, či už starším občanom, 
mamičkám s kočíkmi, ale aj zdravotne po-
stihnutým.

1. Žijem tu už 31 rokov a zamiloval som si 
ju. Okolitú prírodu, ale aj ľudí, ktorí tu žijú.
2. Pracujem na Ministerstve dopravy a vý-
stavby SR na odbore kontroly. Dohliadam 
na to, aby pracoviská STK na celom Sloven-
sku fungovali tak, ako majú. Aby na jednej 
strane nepustili na cesty autá v zlom tech-
nickom stave, ktoré by mohli byť nebezpeč-
né pre nás všetkých. Ale na druhej strane, 

aby majiteľov vozidiel zbytočne nešikano-
vali.
3. Som podpredsedom Komisie na ochranu 
verejného poriadku, dopravy a parkovacej 
politiky a Komisie na ochranu verejného 
záujmu. Ďalej som členom Komisie výstav-
by a životného prostredia, Komisie legisla-
tívy, financií, mandátovej a kontroly, Komi-
sie športu a kultúry a Komisie pre dotácie. 
Okrem toho som predsedom Dozornej rady 
DTV.
4. Nebudem hodnotiť môj vlastný prínos, 
ale fungovanie samosprávy ako celku. Veľ-
mi kladne hodnotím doterajšie fungovanie 
miestneho zastupiteľstva a aj spoluprácu 
so starostom a miestnym úradom. Je sa-
mozrejmé, že občas máme na určitú vec 
rôzny názor. Ale aj keď sme boli zvolení 
na rôznych kandidátkach, zatiaľ som medzi 
nami nepobadal žiadne politické roztržky. 
Rezervy máme v informovanosti a spo-
lupráci s občanmi. Aj keď si myslím, že je 
to podstatne lepšie ako v minulosti, máme 
v tejto oblasti ešte čo zlepšovať.
5. Práve to, kde vidím ešte rezervy súčas-
nej samosprávy. Zlepšiť informovanosť ob-
čanov a viac s nimi spolupracovať pri roz-
hodovacích procesoch.
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Harmonogram zasadnutí 
Miestnej rady, komisií 
a Miestneho zastupiteľstva 
na rok 2020

MZ – Miestne zastupiteľstvo
12.2.      8.4.        10.6.      16.9.      11.11.    9.12.      

MR – Miestna rada
5.2.        1.4.        3.6.         9.9.        4.11.      2.12.

KLFMK - Komisia legislatívy, financií, 
mandátová a kontroly 
3.2.        30.3.      1.6.         3.9.        2.11.      30.11.

KVŽP - Komisia výstavby, životného  
prostredia 
18.3.      20.5.      21.10.    18.11.

KSBZ - Komisia sociálna, bytová  
a zdravotná 
23.3.      25.5.      22.6.      21.9.      23.11.

KŠMV - Komisia školstva, mládeže 
a vzdelávania 
25.3.      27.5.      26.8.      28.10.    25.11.

KŠK - Komisia športu a kultúry 
19.2.      13.5.      23.9.      14. 10.      

KOVPDAPP - Komisia na ochranu verejného 
poriadku, dopravy a parkovacej politiky 
24.3.      26.5.      2.9.         27. 10.         24.11. 
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Od  konca minulého roku pracuje Miestny 
úrad (MÚ) mestskej časti Bratislava-Devín-
ska Nová Ves (MČ BA-DNV)  v novom orga-
nizačnom režime. Aké konkrétne zmeny 
to prináša vo fungovaní úradu a čo naviac 
získali občania pri poskytovaní služieb ob-
čanom? 
Trochu Vás poopravím, personálny audit sme 
ukončili začiatkom februára 2019 a  do  me-
siaca sme organizačné zmeny prerokovali 
s  odborovou organizáciou. Uverejnili sme 
výberové konania na  referentské a  vedúce 
pozície, následne sme vybrali kvalifikované 
kolegyne a kolegov.
Konkrétne zmeny v organizačnej štruktúre 
spočívajú napr. v zriadení nového ODDE-
LENIA MEDIÁLNEHO A KULTÚRY, ktoré 
zatraktívnilo kultúrno-spoločenské podu-
jatia. Návštevnosť na hodoch či Vianočnej 
uličke bola vlani rekordná. V neposlednom 
rade toto oddelenie zabezpečuje pravidelné 
informačné spravodajstvo prostredníctvom 
DEVEXu. Pod toto oddelenie patrí aj Eko-
centrum – Turistická informačná kancelária 
BA-DNV. Získali sme finančné prostriedky 
na organizáciu podujatí z externých zdrojov, 
obnovil sa mobiliár v Istra Centre, ktorý si 
už mohli vyskúšať aj účastníci tohtoročnej 
plesovej sezóny. 
Zmenou organizačnej štruktúry a  zadefi-
novaním pôsobnosti jednotlivých oddelení 
sa snažíme priblížiť Miestny úrad obča-
nom a  poskytnúť im plnohodnotné služby 
na  úrovni dnešnej doby. Naši občania 
môžu v  plnej miere využívať služ-
by IOMO (Integrované obslužné 
miesto obyvateľstva), kde si môžu 
vybaviť, napr. výpis z  registra 
trestov,  výpis z  listu vlastníc-
tva a pod. Nie je to úplná no-
vinka, ale mnoho obyvateľov 
o nej stále nevie.

Pani prednostka, mô-
žete stručne predstaviť 
jednotlivé oddelenia 
Miestneho úradu a  ich 
poslanie?
Už spomínané Oddele-
nie mediálne a  kultúry 
spravuje okrem uvede-
ných akcií a  činností 

mediálne prostriedky MČ a  tok informácií 
k  obyvateľom. Pripravuje a  organizuje kul-
túrne a športové podujatia v spolupráci s Istra 
Centrom. Zabezpečuje eko-vzdelávanie pre 
základné školy (ZŠ) a materské školy (MŠ), 
plní úlohy rozvoja MČ v  realizácii jednotli-
vých projektov, čerpaní fondov EU. 

ODDELENIE SPRÁVY, EVIDENCIE A  ÚDRŽ- 
BY MAJETKU – toto oddelenie  spravuje a za-
znamenáva zmeny vlastného a  zvereného 
nehnuteľného majetku (napr. ZŠ, MŠ, neby-
tové priestory, pozemky), zabezpečuje údržbu 
od opráv striech, cez opravy rozvodov teplej 
a studenej vody, kúrenia, svietidiel, až po elek-

trické vedenie. Teda to, o  čo sa musí starať 
každý majiteľ, resp. správca nehnuteľnosti.

ODDELENIE VÝSTAVBY, DOPRAVY A  ŽI-
VOTNÉHO PROSTREDIA pripravuje a reali-
zuje investične akcie, plní úlohy štátnej správy 
na  úseku poľnohospodárstva, veterinárnej 
starostlivosti a rybárstva, cestného hospodár-
stva i v oblasti štátnej vodnej správy a ochra-
ny prírody a krajiny, eviduje a vydáva súpisné 
a  orientačné čísla. Po  predchádzajúcich sú-
hlasoch Krajského riaditeľstva Policajného 
zboru Bratislava a hlavného mesta schvaľuje 
projekty organizácie dopravy. V  spolupráci 
s Denovou zabezpečuje osadenie dopravných 
značiek na  miestnych komunikáciách III. 
a IV. triedy.
Oddelenie  zrealizovalo pasportizáciu zelene, 
náhradnú výsadbu plánuje zrealizovať po-
stupne počas tohto roka. Zabezpečilo získanie 
stavebného povolenia na  vyhliadkovú vežu 
na Devínskej Kobyle a taktiež potrebné povo-
lenia k začatiu stavby. Verím, že sa v lete 2020 
budeme pravidelne stretávať na Devínskej Ko-
byle a pozorovať prírodu z „našej“ veže. 

ODDELENIE SLUŽIEB OBČANOM A  OR-
GANIZAČNÉ ZASTREŠUJE SOCIÁLNU 
AGENDU, kam patrí terénna práca, výkon 
opatrovateľskej služby a v neposlednom rade 
aj príprava a priebeh všetkých volieb. V júni 
2020 čaká toto oddelenie prvá etapa sčítania 
domov, bytov a  obyvateľstva. V  roku 2021 
sa totiž koná celoslovenské sčítanie obyva-
teľstva. Oddelenie organizuje charitatívne 
akcie (napr. zbierky šatstva), na záver roka 
2019 to bola akcia s  Mikulášom pre deti 
a List Ježiškovi. Vďaka oddeleniu a pod-
pore občanov sme mohli splniť niektoré 
sny deťom zo sociálne znevýhodnených 
rodín. Organizovali aj kapustnicu pre 

ľudí bez domova v  období adventu.  
Verím, že podobných podujatí, ktoré 

zblížia rôzne skupiny obyvateľstva 
– zdravých, sociálne znevýhodne-

ných, starých i mladých, bude čo 
najviac.

EKONOMICKÉ ODDE- 
LENIE zabezpečuje spraco-
vanie podvojného účtovníc-
tva v  zmysle zákona o  úč-
tovníctve a  rozpočtových 
pravidlách, spravuje  agen-
du dotácií, daní, ktorých 
správcom je mestská časť 
(napr. daň za  psa), iné 
poplatky a  dane (napr. 
poplatok za  rozvoj, 

Čo pripravuje Miestny úrad pre svojich občanov  
Ing. MÁRIA KOPRDOVÁ, ktorá bola v decembri 2019 po výberovom 
konaní vymenovaná za prednostku Miestneho úradu mestskej časti 
Bratislava-Devínska Nová Ves, predstaví čitateľom DEVEXu fungo-
vanie Miestneho úradu.V predchádzajúcich volebných obdobiach 
pôsobila ako vedúca Oddelenia správy, údržby a evidencie majetku. 

Ing. Mária 
Koprdová
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VOĽBY do Národnej rady Slovenskej 
republiky (NR SR) sa konajú 
v sobotu 29. 2. 2020 od 7.00 
do 22.00 h. 

Právo voliť do  NR SR má občan Sloven-
skej republiky (SR), ktorý najneskôr 
v  deň konania volieb dovŕšil 18 rokov 

veku a  nenastala u  neho prekážka práva vo-
liť. Volič môže voliť na území SR vo volebnom 
okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný. 
Môže voliť aj v ktoromkoľvek volebnom okrs-
ku na  základe hlasovacieho preukazu. Volič, 
ktorý má trvalý pobyt na  území SR a  v  deň 
konania volieb nebude môcť voliť v  mieste 
svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, 
v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže 
požiadať obec svojho trvalého pobytu o vyda-
nie hlasovacieho preukazu. Obec na  základe 
žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a  zo 
zoznamu voličov ho vyčiarkne s  poznámkou 
o  vydaní hlasovacieho preukazu. Hlasovací 
preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voli-
čov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.
Volič môže požiadať o  vydanie hlasovacieho 
preukazu osobne najneskôr posledný pracov-
ný deň pred konaním volieb (t. j. najneskôr  
28. 2. 2020). Obec vydá hlasovací preukaz bez-
odkladne. O  vydanie hlasovacieho preukazu 
môže volič požiadať aj v  listinnej alebo elek-
tronickej forme tak, aby žiadosť o vydanie hla-
sovacieho preukazu bola doručená obci naj-
neskôr 15 pracovných dní pred dňom konania 
volieb (t. j. najneskôr 10. 2. 2020). 
Zdroj: www.minv.sk/?volby-nrsr
 
Zoznam volebných okrskov v Devínskej Novej Vsi:
Volebný okrsok č. 1 Duálna akadémia, Jána Jonáša 6179/5
Volebný okrsok č. 2 – 3 Klub dôchodcov, Istrijská 5112/109
Volebný okrsok č. 4  Veľká sála Istra Centrum, Hradištná 6546/43
Volebný okrsok č. 5 Malá sála Istra Centrum, Istrijská 5002/6
Volebný okrsok č. 6 – 9 ZŠ I. Bukovčana 3, Ivana Bukovčana 6126/3
Volebný okrsok č. 10 – 14 ZŠ P. Horova 16, Pavla Horova 6148/16

Kompletný zoznam ulíc, ktoré patria 
do jednotlivých volebných okrskov, 
nájdete na webovej stránke našej 
mestskej časti:  www.devinskanovaves.
sk/data/news_files/devinskanovaves.
sk/8316/rozdelenie-okrskov.PDF.

Stručné informácie 
o voľ bách do NR SRČo pripravuje Miestny úrad pre svojich občanov  

ktorý sa v mestskej časti vyberá v  súčinnos-
ti s  magistrátom). Toto oddelenie má teda 
na  starosti finančnú stránku našej mestskej 
časti.

Na  MÚ pracujú aj oddelenia preneseného 
výkonu štátnej správy. Sem patrí MATRIKA, 
EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA, STAVEBNÝ 
ÚRAD A  SPOLOČNÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD, 
KTORÝ ZASTREŠUJE AJ ŠKOLSKÚ AGEN-
DU ZÁHORSKEJ BYSTRICE. Služby týchto 
oddelení potrebovali už mnohí občania DNV, 
a preto ich činnosť asi netreba bližšie pred-
stavovať.

Akým projektom budete venovať v r. 2020 
zvýšenú pozornosť? Aké ciele sú v  tomto 
roku pre Vás prioritou?
Veľkú pozornosť budeme venovať dobu-
dovaniu kamerového systému na  zvýšenie 
bezpečnosti občanov. Dôležitým projektom 
na  zabezpečenie dostatočného počtu miest 
pre žiakov v školách je nadstavba a prestavba 
ZŠ I. Bukovčana 3. Do tejto oblasti spadá aj 
obnova detských ihrísk. Máme v pláne reali-
zovať projekty na sídliskách Kostolné a Pod-
horské. 
Chceme konečne naštartovať aj rekonštruk-

ciu terasy M. Marečka, kde nastala zmena 
projektovej dokumentácie po  vyhodnotení 
ankety s  tamojšími obyvateľmi. V súčasnosti  
zhromažďujeme všetky potrebné stanoviská 
k tejto stavbe. Verím, že po ich získaní už ne-
bude nič brániť obnove havarijného stavu.
V tomto roku nás čaká už spomenutá výstav-
ba vyhliadkovej veže, z ďalších projektov spo-
meniem vypracovanie projektovej dokumen-
tácie na stavidlo rybníka a obchvat okružnej 
križovatky D4, kde predstavuje dokumentá-
cia len prvý krok k začiatku realizácie.
Veľmi si želám, aby sme sa aj naďalej stretávali 
na kultúrnych a športových podujatiach plných 
zábavy, kde sa má DNV čím pochváliť.
Mojou prioritou je, aby obyvatelia DNV 
spolu so zamestnancami Miestneho úra-
du a  s  poslancami navzájom spolupracovali 
na dosiahnutí spoločného prospechu, nie indi-
viduálneho víťazstva. Znie to možno ako klišé, 
ale myslím si, že len vzájomnou spoluprácou 
a  komunikáciou dosiahneme pozitívne vý-
sledky. Aj preto chceme v budúcnosti poznať 
pri pripravovaných projektoch názor občanov 
a  snažiť sa dosiahnuť konsenzus, hoci nie je 
možné vyhovieť všetkým predstavám.
Vďaka za rozhovor.  
 Monika Debnárová

Svojím obsahom a zameraním nadväzu-
je na predchádzajúce zisťovania, ktoré 
boli uskutočnené v domácnostiach už 

v rokoch 2005 až 2019 (EU SILC 2005 – 2019). 
Cieľom tohto projektu je vytvoriť spoločný 
rámec na  systematickú tvorbu štatistík kra-
jín Európskej únie o  príjmoch a  životných 
podmienkach domácností. Jeho realizáciou 
sa získava harmonizovaný zdroj údajov 
o príjmoch,  úrovni a štruktúre chudoby a so- 
ciálnom vylúčení v krajinách Európskej únie. 
To umožňuje z dlhodobého hľadiska nielen 
analyzovanie životnej úrovne domácností 
na  Slovensku, ale i  medzinárodné porovná-
vanie Slovenska v rámci Európskej únie.
Na  Slovensku bolo do  zisťovania pre rok 
2020 vybraných 377 miest a  obcí, medzi 
nimi aj naša mestská časť. Do  zisťovania 

je zaradených viac ako 6  900 domácností. 
Zisťovanie sa uskutoční od  3. februára do   
17. júla 2020. V tomto období vybrané do-
mácnosti v našej mestskej časti navštívi pra-
covník poverený funkciou opytovateľa, ktorý 
je povinný preukázať sa v  domácnostiach 
osobitným poverením. Všetky informácie 
a názory, ktoré v rámci zisťovania domácnos-
ti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa 
a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatisti-
ky. Za ochranu dôverných a osobných úda-
jov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej 
republiky, ktorého zamestnanci sú viazaní 
mlčanlivosťou o  všetkých štatistických úda-
joch a osobných údajoch, ktoré sa pri práci 
dozvedia. Podrobnejšie informácie nájde-
te na  stránke Štatistického úradu SR na   
www.statistics.sk.  (ŠÚ SR)

Štatistické zisťovanie
SLOVENSKÁ REPUBLIKA sa prostred-
níctvom štatistického úradu SR zapojila 
do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných 
podmienkach domácností (EU SILC) v rámci 
projektu európskych štatistických zisťovaní. 

Odťahovú službu bude opäť 
zabezpečovať Dopravný 
podnik Bratislava
Autá v  Bratislave už nebude odťahovať 
súkromná firma. Od  začiatku februára 
bude odťah vozidiel zabezpečovať Do-
pravný podnik Bratislava, akciová spoloč-
nosť (DPB). 
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           Príspevky sociálnej pomoci z rozpočtu 
Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves
REFERÁT SOCIÁLNYCH SLUŽIEB z Oddelenia služieb občanom  
ponúka čitateľom DEVEXu podrobný prehľad príspevkov sociálnej 
pomoci z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves.

Poznáme niekoľko druhov príspevkov 
sociálnej pomoci, ktoré je možné pri 
splnení stanovených podmienok po-

skytnúť občanom Devínskej Novej Vsi, ktorí sa 
ocitnú v núdzi:
l Jednorazová dávka v hmotnej núdzi;
l Jednorazová dávka pri náhlej mimoriadnej si-
tuácii;
l Príspevok na stravovanie dieťaťa v školskej je-
dálni;
l Príspevok na stravovanie dôchodcu v spoloč-
nom stravovaní;
l Príspevok pri narodení dieťaťa;
l Príspevok na dopravu.

Uvedené príspevky sú poskytované v  zmysle  
Všeobecne záväzného nariadenia mestskej 
časti Bratislava-Devínska Nová Ves (MČ BA-
DNV) č. 9/2019 zo dňa 11. 12. 2019, ktorým sa 
upravujú podmienky poskytovania príspevkov 
sociálnej pomoci z  rozpočtu MČ BA-DNV, 
a tiež v zmysle schváleného dokumentu Zásady 
o poskytovaní finančného príspevku na dopravu 
zo dňa 11. 12. 2019. Plné znenie oboch doku-
mentov nájdete na  webovej stránke mestskej 
časti (www.devinskanovaves.sk v sekcii Mestská 
časť / Všeobecné záväzné nariadenia a v sekcii 
Služby občanom / Sociálne služby / Príspevok 
na dopravu). 
Poskytnutie uvedených foriem pomoci predsta-
vuje dobrovoľnú a nenárokovateľnú sociálnu po-
moc. Finančné príspevky sa poskytujú občanom 
našej mestskej časti na základe podanej žiadosti. 
Sú limitované schváleným rozpočtom mestskej 

časti v  danom roku a  splnením stanovených 
podmienok.
Pre lepší prehľad a  orientáciu v  problematike 
v  krátkosti uvádzame vymedzenie základných 
pojmov pre jednotlivé sociálne príspevky.

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi 
Táto dávka môže byť poskytnutá raz ročne ob-
čanovi, ktorý má trvalý pobyt v Devínskej No-
vej Vsi, a  to aspoň jeden rok ku dňu podania 
žiadosti, ak sa dostal do  stavu náhlej hmotnej 
núdze alebo sa ocitol v  nepriaznivej sociálnej 
situácii. 
Je určená najmä na zabezpečenie nevyhnutného 
ošatenia, bielizne, obuvi, nevyhnutného vybave-
nia domácnosti, mimoriadnych liečebných ná-
kladov alebo školských prostriedkov.
Výška jednorazovej dávky v  hmotnej núdzi 
za kalendárny rok je:
a) pre osamelého žiadateľa maximálne do 100 €, 
b) pre rodinu s deťmi maximálne do 300 €, 
c) pre poberateľa dávky dôchodkového zabez-

pečenia – jednotlivec maximálne do  100€, 
manželia maximálne do 150 €.

Jednorazová dávka pri náhlej 
mimoriadnej situácii 

Možno ju poskytnúť občanovi, ktorý sa ocitne 
v  stave mimoriadnej náhlej núdze spôsobenej 
živelnou pohromou, haváriou, alebo inou mi-
moriadnou situáciou, a to: 
a) v dôsledku živelnej pohromy, havárie (po-

žiar, povodeň a pod., ak je poškodené býva-
nie), alebo inej nepredvídateľnej situácie; 

b) na  zmiernenie mimoriadne zvýšených vý-
davkov na  zabezpečenie nevyhnutných 

Zimná údržba
Na prvý tohtoročný sneh sme si v Devínskej 

Novej Vsi síce počkali, ale o to viac sme sa 
pripravili s  poriadnou dávkou posypovej soli 
a  technickou podporou. Veľké poďakovanie 
patrí našim pohotovým pracovníkom z Deno-
vy, ktorí ihneď konali a postarali sa o bezpeč-
nosť na pozemných komunikáciach a chodní-
koch. Richard Danis

Návšteva u pána 
starostu
Štvrtok 30. 1. 2020 zavítali do Vily Košťálovej 

žiaci zo Základnej školy Pavla Horova 16. 
Starosta Dárius Krajčír žiakom položil zopár 
otázok z oblasti historických budov a stavieb 
v Devínskej Novej Vsi. Vysvetlil im, prečo sa Vila 
Košťálová volá Košťálová a  čo sa tam nachá-
dzalo predtým. Žiakov tiež zaujímalo, na  čo 
slúži Devínskonovoveské oko (Dohľadové 
centrum). Pri otázke, čo by deti chceli zlepšiť 
v  našej mestskej časti, boli odpovede jasné: 
lepšie cesty (aby tatinovia nenadávali?), menej 
hrboľaté chodníky, zdravšie ovzdušie. 
 Richard Danis
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           Príspevky sociálnej pomoci z rozpočtu 
Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves

životných potrieb, ošatenia, potravín a bý-
vania – takémuto občanovi mestskej časti 
možno poskytnúť jednorazový príspevok 
do výšky skutočne preukázaných výdavkov, 
najviac do výšky 500 €; 

c) pri náhlom úmrtí blízkej osoby, ak žiadateľ 
zostal osamelý a  nemá žiadnych príbuz-
ných. Na  zmiernenie mimoriadne zvýše-
ných výdavkov pri zabezpečení pohrebu 
môže byť takému občanovi mestskej časti 
poskytnutý jednorazový príspevok do výš-
ky skutočne preukázaných výdavkov, naj-
viac do výšky 300 €.

Príspevok na stravovanie dieťaťa 
v školskej jedálni 

Tento príspevok môže byť poskytnutý obča-
novi, ktorý sa dostal do  stavu hmotnej núdze 
a jeho dieťa navštevuje materskú školu – okrem 
predškolákov – alebo strednú školu. 

Príspevok na stravovanie dôchodcu 
v spoločnom stravovaní

Príspevok na stravovanie dôchodcov môže byť 
poskytnutý občanovi, ktorý poberá starobný 
dôchodok, invalidný dôchodok alebo predčas-
ný dôchodok a už nepracuje. Výška príspevku je 
odstupňovaná od príjmu žiadateľa, ktorý nemô-
že byť vyšší ako 1,5 násobok životného minima.

Príspevok pri narodení dieťaťa
Na  základe písomnej žiadosti zákonného zá-
stupcu dieťaťa poskytne mestská časť príspevok 
vo výške 70 €.

Príspevok na dopravu
Schválenie tohto nového príspevku je prejavom 
záujmu a vôle mestskej časti pomôcť  dôchod-
com a  ŤZP občanom a  slúži na  zmiernenie 

dôsledkov pravidelných zvýšených výdavkov 
spojených s  ťažkým zdravotným postihnutím 
fyzickej osoby. Príspevok na dopravu sa posky-
tuje najmä na  zabezpečenie dopravy z  miesta 
trvalého bydliska do zdravotníckeho zariadenia, 
denného stacionára a späť.   
Občanovi, ktorý spĺňa požiadavky podľa do-
kumentu Zásady o  poskytovaní finančného 
príspevku na dopravu pre obyvateľov MČ BA-
DNV, je mestská časť oprávnená poskytnúť 
príspevok na dopravu vo výške 3,50 € za jednu 
uskutočnenú jazdu, maximálne však 7 €/deň.
Všetky uvedené príspevky ako aj ostatné požia-
davky súvisiace so sociálnymi službami posky-
tovanými našou mestskou časťou s vami ochot-
ne vyriešia naše sociálne referentky e-mailom, 
telefonicky alebo osobne počas stránkových 
hodín miestneho úradu.  
 Mgr. Andrea Juráčková, Mgr. Miriam Nagyová, 

referentky sociálnych vecí a rodiny

Naši dôchodcovia bilancovali
Klub dôchodcov DNV sa 29. januára 2020 
stretol na  výročnej členskej schôdzi, ktorá 
bola príležitosťou na zhodnotenie činnosti 
v predchádzajúcom roku a ocenenie najak-
tívnejších členov.

Prítomní členovia Klubu dôchodcov si vy-
počuli Správu o  čerpaní finančných pro-

striedkov za  rok 2019 a Návrh plánu činnosti 
na  rok 2020, ktoré jednohlasne odsúhlasili. 
Medzi pozvanými hosťami bol starosta mest-
skej časti BA-DNV Dárius Krajčír, ktorý spolu 
s  vedúcou klubu Danielou Lipkovou poďa-
koval členom za pomoc v klube v uplynulom 
roku. Ako najaktívnejšia členka bola vyhodno-
tená p. Gréta Klasová, ktorá v apríli tohto roku 
oslávi svoje 90. narodeniny. Z pekného kvetu 
sa tešila aj p. Preisingerová, Maderová, Žáková, 

Strnátková, Tichá a  Šubínová. Za  dlhodobú 
spoluprácu boli ocenení kvetom a malým dar-
čekom manželia Mikušovci, Némethovci, ďalej 
členky p. Ondriášová, Balážová, Kucejová, Hav-
lová a  Ebringerová. Deväťdesiat seniorov sa 
už teší na rekonštrukciu budovy svojho klubu, 
ktorá začne tohto roku. (ec)
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Všetci sme právom hrdí na  našich do- 
brovoľných hasičov (DHZ). Po celý rok sú 

k dispozícii obyvateľom Devínskej Novej Vsi, 
ktorí sa ocitnú v núdzi. Mnohí z nich k tomu 
pridávajú ďalší krásny počin – darovanie 
krvi. V pondelok 27. januára  tak urobili v Ná-
rodnej transfúznej službe (NTS) na pracovis-
ku Kramáre dobrovoľní hasiči Richard Danis, 
Deborah Jendruchová, Ján Dický a Domini-
ka Muškátová. Ďakujeme im za ich nasledo-
vaniahodný príklad! MČ BA-DNV organizuje 
v spolupráci s DHZ v júni 2020 odber krvi 
prostredníctvom mobilnej odberovej jed-
notky NTS. Záujemcom včas poskytneme 
potrebné informácie aj prostredníctvom 
DEVEXu a  webovej stránky našej mestskej 
časti. V  priebehu roka môžete v  Bratislave 
darovať krv v  Národnej transfúznej službe 
na pracovisku Kramáre a Ružinov. (red) 

Pripojte sa aj vy

Naše rady opustili: 
Lýdia Nestešová, rod. Bihariová
Marián Kosec
Danka Jurečková, rod. Kosztáková
Ildikó Králiková Kelemenová,  
rod. Kelemenová
Venujme im tichú spomienku.

Uvítali sme medzi nami: 
Nikol Šubínová
Alex Šubín
Ján Kmeť

Zosobášili sa v DNV:
Adam Árendáš – Nikoleta Sisiková
Filip Nemec – Nikola Cíferská
Viliam Adám – Zuzana Mrázová

16. februára 2020 uply-
nie päť rokov odvtedy, 
ako nás náhle navždy 
opustila naša drahá 
matka a  manželka 
Margitka Chmelíko-
vá. Kto ste ju poznali 
a mali radi,  venujte jej, 
prosím, tichú spomien-
ku.

manžel, syn Vladimír 
a dcéra Kvetka s rodinou

Spomíname:

n Hľadáme spoľahlivú pani na  dlhodobejšie 
upratovanie domácnosti v  DNV. Súrne. Tel: 
0903 445 225; 0903 367 368

OBČIANSKA INZERCIA

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
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        Dátum           Čas        Miesto Súper
 28. 3. 2020  11.30  DNV  FC IMAS
 4. 4. 2020  13.00  Petržalka  MŠK Iskra Petržalka
 8. 4. 2020  16.30  DNV  TJ Jarovce Bratislava

        Dátum           Čas      Miesto         Súper
 21. 3. 2020  9.30  DNV  FC Zohor
 28. 3. 2020  9.30  DNV  ŠK Žolík Malacky
 5. 4. 2020  16.30  Drieňová Ba  FK Inter Bratislava B
 8. 4. 2020  16.30  DNV  FK Rača Bratislava
 22. 04. 2020  17.00  DNV   OFK Dunajská Lužná
 25. 4. 2020  9.30  DNV  FC Petržalka B
 3. 5. 2020  9.00  Pezinok  PŠC Pezinok
 13. 5. 2020  17.00  Ružinov  FC Ružinov Bratislava
 16. 5. 2020  09.30  DNV  FK Ivanka pri Dunaji
 23. 5. 2020  09.30  DNV FK  Most pri Bratislave
 31. 5. 2020  10.30  NMŠK  NMŠK 1922 Bratislava
 6. 6. 2020  09.30  DNV  ŠK Lozorno, FO
 13. 6. 2020  17.30  Bernolákovo  ŠK Bernolákovo

 
       Dátum            Čas        Miesto         Súper
 14. 3. 2020  14.30  DNV  OFK Dunajská Lužná
 21. 3. 2020  15.00  DNV  FC Rohožník
 28. 3. 2020  15.00  DNV  FC Malacky
 4. 4. 2020  16.30  DNV  ŠK Báhoň
 12. 4. 2020  16.30  Kalinkovo  SFC Kalinkovo
 18. 4. 2020  17.00  DNV  MFK Rusovce
 26. 4. 2020  17.00  Bernolákovo ŠK Bernolákovo
 2. 5. 2020  17.00  DNV  TJ Rovinka
 10. 5. 2020  10.30  Rača  FK Rača Bratislava
 17. 5. 2020  17.00  Tomášov  ŠK Tomášov
 20. 5. 2020  17.30  DNV FK Most pri Bratislave
 24. 5. 2020  17.00  Ivanka  FK Slovan Ivanka pri Dunaji
   pri Dunaji
 30. 5. 2020  17.00  DNV  FK Inter Bratislava
 7. 6. 2020  17.30  Senec  MŠK Senec
 14. 6. 2020  17.30  DNV  PŠC Pezinok

 
        Dátum           Čas       Miesto         Súper
 15. 3. 2020  14.30  DNV  MŠK Iskra Petržalka
 22. 3. 2020  15.00  DNV  ŠK Igram
 29. 3. 2020  15.00  DNV  ŠKO Miloslavov
 5. 4. 2020  16.30  DNV  MKF Záhorská Bystrica
 11. 4. 2020  16.30  Veľký Biel  FK ŠK HRUBÝ ŠÚR 
 19. 4. 2020  17.00  DNV OŠK  Chorvátsky Grob
 25. 4. 2020  17.00  Kráľová  MŠK Kráľová pri Senci
   pri Senci
 2. 5. 2020  17.00  Marianka FK MARIATHAL BRATISLAVA
 10. 5. 2020  17.00  Jarovce TJ Jarovce Bratislava
 17. 5. 2020  17.00  Malinovo  TJ Malinovo
 24. 5. 2020  17.00  DNV  ŠK Krasňany Bratislava
 31. 5. 2020  17.00  Stupava  FK Inter Bratislava B
 7. 6. 2020  17.30  DNV  ŠK Nová Dedinka

FCL – rozpis zápasov 
MLADŠÍ DORAST

 STARŠÍ DORAST

 MUŽI „A“

MUŽI „B“
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Silvestrovský výstup na Devínsku Kobylu
Turistický klub AŠK Inter Bratislava v  spo-

lupráci s  Istra Centrom zorganizovali  
31. decembra minulého roku 6. ročník Sil-
vestrovského výstupu Devínskonovovešťa-
nov na Devínsku Kobylu. Trasa viedla od Istra 
Centra k areálu Bratislavskej vodárenskej spo-

ločnosti v  DNV a  potom po  zelenej značke 
na Devínsku Kobylu. Za pekného počasia sa ho 
zúčastnilo rekordných 133 ľudí, ktorí chceli dať 
peknú bodku za odchádzajúcim rokom. Orga-
nizátori ďakujú všetkým účastníkom a tešíme 
sa na vás aj nabudúce. Peter Kolega

STOLNÝ TENIS patrí medzi 
najrýchlejšie individuálne 
športové hry na svete. Od hráčov 
si vyžaduje vysokú pohotovosť 
a okamžitú reakciu. Jeho veľkou 
výhodou je nezávislosť od počasia 
a sezónnosti.

Mládež z Devínskej Novej Vsi sa tiež 
zamilovala do  tohto športu. Počas 
roka sa najlepší zúčastňujú na kraj-

ských turnajoch Bratislavského a  Trnavského 
kraja (BATT) a na celoštátnych turnajoch Slo-
venského pohára mládeže (SPM).
Stolnotenisový klub Devínska Nová Ves (STK 
DNV) má svojich reprezentantov vo všetkých 
vekových kategóriách. Za  dorastencov ho 
úspešne reprezentujú Matúš Penkala, Veronika 
Drobová a Noemi Némethová. Starší žiaci sú 
zastúpení Patrikom Godálom, Štefanom Bun-
čekom a Matúšom Kurucom. K mladším repre-
zentantom patria Adam Droba, Milan Godál, 
Matúš Duraj, Simon Dugovič a Samuel Dočo-
lomanský. Najmladšími žiakmi sú Adam Ódor 
a Martin Šimončic.
Pódiové umiestnenia v  krajských súťažiach 
BATT v  uplynulom období dosiahli Veroni-
ka Drobová a  Štefan Bunček ziskom bronzu 
na turnaji dorastencov, tiež Patrik Godál, Adam 
Droba a Milan Godál ziskom bronzu vo svo-
jej kategórii a  Adam Ódor skončil na  pódiu 

na všetkých turnajoch BATT vo svojej kategó-
rii najmladších žiakov dvakrát so zlatom a raz 
s bronzom.
Najúspešnejšieho reprezentanta prebiehajú-
ceho ročníka individuálnej súťaže mládeže má 
Stolnotenisový klub DNV medzi najmladšími 
žiakmi, kde Adam Ódor získal na celoštátnom 
turnaji SPM bronz a  v  slovenskom rebríčku 
najmladších žiakov je aktuálne na vynikajúcom 
3. mieste.Stolnotenisový klub sa teší z úspechov 
svojich zverencov. Všetkým reprezentantom 
stolného tenisu z  našej mestskej časti želáme, 
aby sa im darilo aj v  tomto roku. Informácie 
o klube nájdete na facebooku pod STK Devín-
ska Nová Ves. (red)

Šachový servis 
12. januára pokračovala 5. kolom 3. liga Bra-
tislavského kraja v  šachu. Šachisti Devínskej 
Novej Vsi na svojich šachovniciach zvíťazili nad 
Pezinkom B 5,5 – 2,5. V  tabuľke sa  delia o 2. 
miesto s Krasňanmi B. Na čele je Doprastav C 
s trojbodovým náskokom. 

19. januára pokračovala 6. kolom 3. liga Bra-
tislavského kraja v  šachu. Šachisti Devínskej 
Novej Vsi cestovali do  Dúbravky, kde zvíťazili 
na Dúbravanom presvedčivo 6,5 – 1,5. V tabuľ-
ke sú na 2. mieste s trojbodovou stratou na Do-
prastav C. V nasledujúcom kole 2. februára pri-
vítajú na svojich šachovniciach v F-Centre klub 
Apollo. Milan Kolesár

Stolnotenisový klub DNV
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Adam Ódor, aktuálne 3. v slovenskom rebríč-
ku najmladších žiakov.

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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Otváracie hodiny zberných dvorov

Hlavnou témou je hibernácia (zimný 
spánok), sovy  a prikrmovanie vtákov. 
Deťom predstavíme druhy sov, ktoré 

žijú na  Slovensku. Od  našej najmenšej sovič-
ky kuvička vrabčieho až po  najväčšieho výra 
skalného. Povieme si aj niekoľko zaujímavostí 
o týchto dokonalých predátoroch. Napríklad to, 
že ich oči sú nepohyblivé. Ak chce sova niečo 
vidieť, musí k danému predmetu otočiť celú hla-
vu. Vďaka nezvyčajnej stavbe krku dokáže otočiť 
hlavu až o 270 stupňov. Umožňujú jej to krčné 
stavce. Zatiaľ čo iné vtáky majú 7 krčných stav-
cov, sovy ich majú až 14. Pri podobnom pohybe 
hlavy by sa človeku prerušil krvný obeh. Ako to 

teda sovy robia, aby tento pohyb prežili? V dolnej 
časti hlavy majú zväčšené cievy. V týchto cievach 
sa zhromažďuje krv na ,,horšie časy,” a zásobuje 
poddimenzované časti tela počas tohto krkolom-
ného pohybu. Sovy sú výnimočné vtáky aj v tom, 
že ich perie je schopné redukovať hluk. Vzduch 
pretekajúci ponad perie vytvára v prípade väčši-
ny vtákov turbulencie, pri ktorých môže vznikať 
pomerne veľký hluk. Pri sove je to však inak. 
Rozstrapkaná odtoková hrana jej pierok láme 
zvukové vlny, ktoré vytvára vzduch pretekajúci 
ponad krídlo pri pohybe nadol. A páperie, kto-
rým je pokryté celé jej telo, pomáha tlmiť zvyšný 
hluk. Sovy preto lietajú potichu, čo im umož-
ňuje nepozorovane sa vrhať na svoju korisť. Pri 
výučbe používame ozajstné sovie pierka, ktoré 
sú na dotyk jemnejšie ako pierka iných vtákov. 
Máme pripravené aj sovie vývržky s nestráve-
nými časťami potravy. Deti tak majú možnosť 
zistiť, čo sova ulovila a zožrala. (Nat)

PRÍPRAVA:

1. Klasickým spôsobom 
pripravíme kvások. Preoseje-

me múku, pridáme soľ, kvások, 
smotanu, mlieko, žĺtky, (r)um. 

2.  Masu dobre vypracujeme, 
prikryjeme a necháme 

na teplom mieste nakysnúť. 
Po vykysnutí cesto vyvaľkáme na cca 
0,5 cm, vykrajujeme okrúhlou 

formičkou a vyprážame 
v dostatočnom množstve 
horúceho oleja (cesto v ňom 
musí plávať). 

3.  Necháme odkvapkať 
z prebytočného oleja. 

Servírujeme ozdobené lekvárom 
podľa chuti. 

LAHODNÉ ŠIŠKY 
SUROVINY: X 500 g polohrubá múka X 1 dl šľahačková smotana X 1 dl mlieko X 2 žĺtky  
X 0,3 dl (r)um X štipka soli X Kvások X 1 dl mlieko X 20 g droždie X1 lyžica cukru  
X Ostatné suroviny X olej na vyprážanie X podľa chuti lekvár

                      Náročnosť: stredne ťažká Čas prípravy: 120 minút

(Podľa Veroniky Šabíkovej)
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Zima v Ekocentre
V RÁMCI PROJEKTU 3E-Morava 
Nature, Program Interreg 
Slovakia-Austria, sa v našej 
mestskej časti realizuje 
v Ekocentre zimný cyklus 
prednášok o enviromentálnej 
výchove pre základné a materské 
školy. 

Vážení občania,
oznamujeme vám, že od  1. 2. 2020 otvára-
me pre obyvateľov Devínskej Novej Vsi nový 
zberný dvor, vybavený novou certifikova-
nou váhou. Nachádza sa v  areáli Hasičskej 
zbrojnice na ulici Milana Pišúta 5. 
ZBERNÝ DVOR - UL. M. PIŠÚTA 5 
(areál Hasičskej zbrojnice)
Streda:        8.00 – 15.00
Piatok:         8.00 – 15.00
Sobota:       8.00 – 13.00 
Príjem odpadu je spoplatnený, preto je pri 
dovoze odpadu potrebné mať pri sebe ob-
čiansky preukaz. 
Obyvatelia s trvalým pobytom v DNV majú 
nárok na bezplatné odovzdanie:
• do  200 kg biologicky rozložiteľného od-
padu ročne na obyvateľa, 
• do 100 kg objemného odpadu na obyva-
teľa ročne,
• do 100 kg stavebného odpadu na obyva-
teľa ročne. 
Okrem toho majú obyvatelia Devínskej No-
vej Vsi nárok aj na bezplatné uloženie papie-
ra, skla, plastov, jedlých tukov a  olejov, ba-
térií a  akumulátorov, či elektrospotrebičov 
a žiariviek. 

Zberný dvor v  areáli Denovy na  Eisnero-
vej 25 bude aj naďalej slúžiť predovšetkým 
na zber vyseparovaných zložiek komunálne-
ho odpadu (sklo, plasty, papier). V pondelok, 
utorok a štvrtok je možné odovzdať aj ostat-
né druhy odpadov, t. j. stavebný odpad, ob-
jemný odpad, biologicky rozložiteľný odpad.
ZBERNÝ DVOR - EISNEROVA 25 (AREÁL 
DENOVY)                                    
Pondelok: 8.00 – 15.00 
 ostatné druhy odpadov     
Utorok: 8.00 – 15.00 
 ostatné druhy odpadov     
Streda: 8.00 – 15.00 
 sklo, plasty, papier           
Štvrtok:  8.00 – 15.00 
 ostatné druhy odpadov     
Piatok: 8.00 – 15.00 sklo, plasty, papier           
Sobota:  zatvorené
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25. rodičovský ples ZŠ P. Horova

FAŠIANGY trvajú od sviatku Troch kráľov a končia  
v utorok o polnoci pred Popolcovou stredou.  
V súčasnosti sú pre fašiangy typické plesy, bály a karnevaly. 

Fašiangy – veselý čas  Fašiangy – veselý čas  
zábavy a hodovaniazábavy a hodovania

V minulosti boli fašiangy najmä na dedi-
ne veľmi dôležitým obdobím oddychu 
a  ľudovej zábavy. Predovšetkým gazdo-

via a  čeľadníci mali prestávku od  intenzívnych 
prác na poli. Preto sa vtedy často konali aj svadby. 
Fašiangy poskytovali bohatý priestor na  rôzne 
huncútstva, prekáračky, nahováračky a hry. Ne-
odmysliteľne k  tomu patrila hojnosť dobrého 
jedla a pitia. Ľudia sa preobliekali za rôzne masky, 
najčastejšie za žobráka, kominára, cigánku, kozu, 
medveďa, koňa, Turoňa... Chlapi nosili so sebou 
šabľu alebo ražeň, na ktorý im ľudia napichovali 
slaninu. Gazdinky pridali k výslužke vajcia, príp. 
klobásu. Z vyzbieraných surovín sa potom urobi-
lo spoločné pohostenie pre všetkých dedinčanov 
u richtára alebo v niektorom dome na priadkach. 
V meste boli fašiangy záležitosťou rôznych reme-
selníckych cechov, pričom maškarády a veselice 
organizovali najmä tovariši. Jednotlivé cechy sa 
predbiehali v tom, kto zorganizuje humornejšiu 
fašiangovú zábavu. 
Pri fašiangových hrách šlo najmä o  to, aby sa 
všetci dobre zabavili. Samozrejme, k tomu patrili 
aj niektoré typické jedlá. V  rôznych regiónoch 
Slovenska boli rozšírené najmä šišky, pampúchy 
a fánky vyprážané na masti, nechýbali ani rôzne 

zabíjačkové špeciality. Toto veselé obdobie roka 
sa končilo symbolickým pochovávaním basy, 
ktoré znamenalo koniec zábavy. Výber piesní 
a  textov mali v  réžii účinkujúci, ale základným 
pravidlom bola požiadavka, aby predstavenie vy-
znelo čo najhumornejšie. 

Podľa historika Jozefa Klačku bol pre De-
vínsku Novú Ves počas fašiangov typický 
zvyk prispievať na plesy, napr. na hasičský 
alebo ples usporadúvaný bankou. Finanč-
ný príspevok sa nazýval „Eintritt“. V pod-
state išlo o finančný obnos vo výške vstup-
ného, ktorý darovali gazdovia aj vtedy, keď 
sa z ich domu na plese nikto nezúčastnil. 
Po skončení fašiangov nasleduje Popolcová stre-
da, ktorá je úvodom do štyridsaťdňového pôstu 
pred Veľkou nocou. V tomto roku je Popolcová 
streda 26. februára. Veriaci sa v kostoloch nechá-
vajú na čele označiť popolom, pričom si vypočujú 
výzvu „Pamätaj, že si prach a na prach sa obrátiš“ 
alebo „Kajajte sa a  verte v  Evanjelium.“ Tieto 
slová ich majú motivovať k obráteniu do svojho 
vnútra, aby sa počas pôstneho obdobia intenzív-
nejšie venovali duchovným hodnotám a pripra-
vili na oslavu sviatkov Veľkej noci. Eva Čikelová

V  nedeľu 5. januára 2020 organizovalo Is-
tra Centrum spolu s farnosťou Devínska 

Nová Ves Trojkráľový koncert, ktorý sa konal 
v Kostole Ducha Svätého. Na záver vianočné-
ho obdobia sme si vypočuli pastierske vianoč-
né piesne a koledy zo zameraním na gajdošskú 
tradíciu na Slovensku. Gajdy a gajdošská kul-
túra na Slovensku patria od 2. decembra 2019 
do  Reprezentatívneho zoznamu nehmotné-
ho kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. 
V programe sa predstavili zoskupenia a sólisti, 
patriaci v svojom muzikantskom odbore me-

dzi elitu na Slovensku. Svojou virtuozitou nás 
potešila spevácka skupinu VRANKY z Nitry, 
Spojené huky Slovenska, Páni času, Juraj Du-
fek, Lukáš Lacko a Matej Beňo. 
 Rastislav Šimkovič, riaditeľ Istra Centra

V  sobotu 25. januára 2020 zorganizovala 
Rada rodičov, OZ Horov a  vedenie školy 

ZŠ P. Horova 25. rodičovský ples v priestoroch 
školy. Ples slávnostne otvoril riaditeľ Mgr. Mi-
loš Marko spolu s predsedníčkou Rady rodičov 
Jaroslavou Hudákovou. Vynikajúcu zábavu 
s prítomnými rodičmi žiakov, zamestnancami, 

priaznivcami a priateľmi školy podporil DJ Jaro 
hudobnou produkciou. Srdečne ďakujeme 
všetkým sponzorom, ktorí prispeli do bohatej 
tomboly. Jubilejnú štvrťstoročnicu plesov na-
šej školy sme odprevadili do histórie so skve-
lou náladou a tancom až do rána.    
 (mm)

Devínskonovoveský 
farský ples
Po minuloročnom skúšobnom nultom roč-

níku sa 18. 1. 2020 konal v Istra Centre 1. 
ročník Devínskonovoveského farského plesu. 
Ples otvoril slávnostným prípitkom pán farár 
Andrej Kalamen. O program sa postaralo Ta-
nečné centrum Eleganza, ďalej DJ Peter Lukacs 
a hudobná skupina Silent Trio. Kvalitné pohos-
tenie a  bar boli pod taktovkou spoločnosti 
Fragolino Ristorante. Programom nás vtipne 
sprevádzali profesionálni moderátori a  spe-
váci Barbora Chlebcová a Tomáš Hortváth. Aj 
tento ročník mal charitatívny charakter a jeho 
výťažok pôjde na  rekonštrukciu pivničných 
priestorov F-centra. Minuloročný výťažok 
pomohol dobudovať kuchynku v „domčeku“ 
pri našom Kostole Ducha Svätého. Sme radi, 
že „Dress code: klobúk“ zobrali takmer všetci 
účastníci plesu „zodpovedne“, čo pomohlo, 
že sa rýchlo vytvorila neformálna a priateľská 
atmosféra. Ďakujeme všetkým sponzorom 
z  DNV, ktorí prispeli do  tomboly a  tiež dob-
rovoľníkom, ktorí akýmkoľvek spôsobom po-
mohli zorganizovať príjemné stretnutie rôz-
nych generácií v našej farnosti. 

Organizačný tím farského plesu

Trojkráľový koncert 
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Ples Matice Slovenskej

Plesovú sezónu v Devínskej Novej Vsi otvo-
ril 27. reprezentačný ples matičiarov, ktorý 

sa konal 11. januára 2020 v  Istra Centre. Ples 
slávnostne otvoril predseda Matice Slovenskej 
v DNV Ing. Juraj Strempek a spoluorganizátor-
ky Diana Padychová a Paulína Salopek, za prí-
tomnosti starostu MČ BA-DNV Dáriusa Krajčíra. 
O dobrú náladu sa pričinila hudobná skupina 
Duo Be Happy, ktorá roztancovala všetkých 
prítomných.  Diana Padychová
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ISTRA CENTRUM
Hradištná 43, 841 07 Bratislava-DNV
Tel. č.: 02 / 64 77 00 33  
Mail: info@istracentrum.sk
www.istracentrum.sk

1. 2. 2020, 19.00 h, veľká sála 
FRAGOLINO PLES

8. 2. 2020, 20.00 h, veľká sála
RYBÁRSKY PLES 
- bohatá tombola, večera, občerstvenie 
a výborná zábava

13. 2. 2020, 15.30 h, veľká sála 
DETSKÝ FAŠIANGOVÝ KARNEVAL
– karnevalová zábava pre deti pripravená 
v spolupráci zo Základnou umeleckou školou 
v DNV

16. 2. 2020, 16.30 h, veľká sála 
ŠKAREDÉ KÁČATKO 
– detská divadelná scéna s krásnymi 
kostýmami a hudbou prenesie deti 
do rozprávkového sveta, v ktorom však možno 
spoznajú samé seba... Účinkuje divadlo Oskar

22. 2. 2020, 19.00 h, veľká sála 
29. CHORVÁTSKY BÁL 

25. 2. 2020, 19.00 h, veľká sála 
POCHOVANIE BASY
– ukončenie plesovej sezóny, tradičná tanečná 
zábava s polnočným programom na záver 
fašiangového obdobia, do tanca hrá kapela 
BeHappy

MÚZEUM KULTÚRY 
CHORVÁTOV 
na Slovensku
Istrijská 68, 841 07 Bratislava-DNV
Tel. č.: 02 / 20 49 31 02
Mail.: andrej.solar@snm.sk
www.snm.sk/mkchs

Otváracie hodiny:
(1. 2. 2020 – 31. 3. 2020)
Utorok – piatok  11.00 – 16.00 
Sobota, nedeľa, pondelok – zatvorené

EXPOZÍCIE:
Dejiny a kultúra Chorvátov na Slovensku
Dejiny a kultúra Chorvátov v DNV

VÝSTAVY:

11. 12. 2019 – 25. 2. 2020 
SAGA CROATICA
Výstava Saga Croatica priblíži návštevní-
kom fenomén vysťahovalectva. Autorky 
výstavy Rajka Bućin, Tatjana Šarić a Mari-
jana Jukić sa zamerali na zdokumentova-
nie obdobia od konca 19. storočia  
do 2. svetovej vojny, počas ktorého pre-
biehal najintenzívnejší proces emigrácie 
obyvateľov Chorvátska do rôznych častí 
sveta. Autorky venovali výstavu všetkým 
krajanom, ktorí boli nútení opustiť svoju 
vlasť a svoje domovy kvôli zlým životným 
a ekonomickým pomerom vo svojej vlasti. 
S vierou v lepší a šťastnejší život začínali 
úplne od začiatku v neznámych krajinách 
a ďaleko od svojich rodín a blízkych. 
Výstava ponúka možnosť zamyslieť sa 
nad stále aktuálnou otázkou migrácie 
obyvateľstva vo svete a nad vrtkavosťou 
šťasteny, keď sa každý z nás v jedinom oka-
mihu môže stať kvôli vonkajším vplyvom 
novodobým nomádom v tomto svete.

20. 2. 2020 o 18.00 h  
CESTOVATEĽSKÁ PREDNÁŠKA 
O KANADE
Hosť: Mike Sabo, slovenský Kanaďan
Miesto: Múzeum kultúry Chorvátov 
na Slovensku, Istrijská 68; organizuje TIK.
O Kanade porozpráva pedagóg 
Prírodovedeckej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave Mike Sabo, 
ktorý od 90. rokov žije na Slovensku 
a v Čechách, kam ho priviali jeho 
pôvodné slovenské korene. 
Kanadu často považujeme 
za „chladnejšiu Ameriku“, ale jej  história, 
mentalita obyvateľov a kultúra sú od nej 
veľmi rozdielne. Príďte spoznať túto 
fascinujúcu krajinu očami slovenského 
Kanaďana, ktorý v súčasnosti žije 
a pracuje na Slovensku i v Čechách. 
Bude hovoriť o Inuitoch (Eskimákoch), 
kultúrnych rozdieloch a o histórii Kanady. 
Budete mať príležitosť ochutnať aj cukríky 
z javorového sirupu.

Zmena programu vyhradená!

Kultúrno-spoločenské aktivity

Ekocentrum – TIK-DNV
Istrijská 49, 841 07 Bratislava - DNV
Tel. č.: 0917 164 215  
Mail: info@tikdnv.sk, ww.tikdnv.sk

Otváracie hodiny:
(mimo sezóny od 1. 10. do 30 . 4.)
Pondelok, streda, piatok  13.00 – 17.00
Utorok, štvrtok  9.00 – 12.00; 13.00 – 17.00 

8. – 9. 2. 2020             
FAŠIANGOVÉ DOBROTY 
A KARNEVALOVÉ MASKY 
Miesto: Penny Coffea, nádvorie Ekocentra 
a kancelária TIK, Istrijská 49, DNV
V spolupráci s Penny Coffea pre vás pripravia 
typické fašiangové dobroty priaznivci 
kaviarne, zamestnankyne Miestneho úradu 
MČ BA-DNV a čiperné seniorky z Klubu 
dôchodcov DNV. 

24. 2. 2020              
AUTOBUSOVÝ VÝLET DO STUHLECK 
– SEMMERINGu

Tipy na výlety

MÚZEUM COLNÍCTVA 
A FINANČNEJ SPRÁVY
Istrijská 49, 841 07 Bratislava-DNV
Tel.: 0918 628 622
Mail: Petra.Kleckova@financnasprava.sk

Otváracie hodiny:
Utorok  9.00 – 17.00 
Štvrtok  9.00 – 17.00
Stála expozícia 
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Stretnutie s primátorom
2. marca 2020 o 17.30 h bude Istra 

Centrum hostiť primátora hlavného 
mesta Bratislavy Matúša Valla. 
Pán primátor bude na stretnutí 

s občanmi DNV odpovedať  
na vaše otázky.

V januárovom čísle DEVEXu sme 
uverejnili súťaž o výživový doplnok, ktorý 
poskytla lekáreň Liberi. 30. januára 2020 
prebehlo v našej redakcii  žrebovanie. 
PharmDr. Miriam  Jauschová vylosovala 
spomedzi súťažiacich Jozefínu Kulifa-
jovú. Výhru si môže výherkyňa vyzdvih-
núť v lekárni Liberi (na terase v pasáži 
Dovina). Čaká na ňu výživový doplnok 
plus darčeková poukážka s 5 % zľavou 
na nákup voľnopredajných liekov, výži-
vových doplnkov a liečebnej kozmetiky. 
Výherkyni gratulujeme! (red)
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ŽREBOVANIE VÝHERCU SÚŤAŽE



 Tohtoročný výťažok venujeme školáčke z DNV, ktorá prišla 
o rodičov. Teraz žije v detskom domove. 

Vlaňajší výťažok zo šiškovej akcie Penny Coffea potešil 
11 ročnú Betku zo sociálne odkázanej rodiny v našej mest-

skej časti, ktorá si v lete 2019 užila letný tábor s koníkmi.

Jednodňový autobusový výlet do lyžiarskeho strediska

Na výlet je potrebné prihlásiť sa vopred najneskôr do 17. 2. 2020. Podrobné informácie získate 
telefonicky, mailom alebo osobne v kancelárii Ekocentrum – TIK-DNV, Istrijská 49, Devínska Nová 
Ves. KONTAKTY – mobil: 0917 164 215, mail: info@tikdnv.sk, www.tikdnv.sk.

Stuhleck Stuhleck 
– Semmering– Semmering

Pondelok 
24. 2. 
2020 

Necelých 200 km od Bratislavy 
čakajú na vás na našom výlete 

špičkovo pripravené zjazdovky 
v jednom z najstarších stredísk 
zimných športov v Rakúsku.
Ponúkame vám autobusovú 
dopravu z Devínskej Novej Vsi  
priamo pod svah Stuhleck 
v Semmeringu. Samozrejmosťou 
je zázemie v autobuse, skipasy 
a sprievodca. Stuhleck je vhodný 
nielen pre všetky skupiny lyžiarov, 
ale na svoje si prídu aj snoubordisti 
aj bežkári. Prevažujú modré 
a červené trate. 
CENNÍK* SO SKIPASOM PRE 
LYZIAROV / SNOUBORDISTOV:

Dospelí so SKI PASOM: 58 €
Mladiství so SKI PASOM do 18 rokov: 54 €
Deti so SKI PASOM do 12 rokov: 41 €
Bežkári (sedadlo v autobuse): 25 €

ZJAZDOVKY STUHLECK - SEMMERING
ľahká - 20 km, stredná - 6 km, ťažká - 26 km

˘

ODCHOD: 6.15 h PARKOVISKO OPROTI  
MÝTNICI, 6.30 h DK DÚBRAVKA

* V cene je zahrnutá PREPRAVA KLIMATIZOVANÝM 
AUTOBUSOM priamo pod svah Stuhleck – Semmering 
+  SKI PAS + SPRIEVODCA + sendvič + minerálka.

Nenechajte si ujsť ochutnávku lahodných šišiek a fánok podľa receptov našich 
starých mám, ktoré boli kedysi, a doposiaľ sú neodmysliteľnou súčasťou fašiangov. 

Pripravia ich pre vás priaznivci kaviarne, zamestnankyne Miestneho úradu  
MČ BA-DNV a čiperné seniorky z Klubu dôchodcov DNV. 

 

Penny Coffea 
v spolupráci 

s Ekocentrom – 
TIK-DNV

Fašiangové d    br    ty  
      a karnevalové masky

Pomôžte  
aj vy 12 ročnej  

školáčke  
z Devínskej  

Novej Vsi

Výroba masiek
8. 2. 2020

od 15.00 - 18.00 h  
(sobota)

Ekocentrum - TIK
8. 2. 2020 (sobota) od 12.00 do 19.00 h,  9. 2. 2020 (nedeľa) od 10.00 do 19.00 h.*

Pozývame vás na fašiangový víkend s typickými fašiangovými špecialitami  
a aktivitami. Miesto: Penny Coffea, nádvorie Ekocentra, kancelária TIK-DNV.

* Poznámka: pôvodný termín 15. – 16. 2. sa z technických príčin preložil.
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