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V  mestskej časti Bratislava-Devínska 
Nová Ves pracovalo 14 volebných ko-
misií vo volebných okrskoch, ktoré sa 

nachádzali v  Duálnej akadémii, v  Klube dô-

chodcov, v  oboch sálach Istra Centra, na  zá-
kladných školách I. Bukovčana a  P.  Horova. 
V  hlavnom meste Bratislave sa voľby konali 
takmer v  400 okrskových komisiách. Celko-
vo musel Štatistický úrad SR (ŠÚ) spracovať 
zápisnice z  viac ako 6 tis. volebných okrskov 
na celom území SR. Postaralo sa o to približne  
1  500 zamestnancov na  ŠÚ. Prácu im veľ-
mi uľahčilo elektronické zasielanie zápisníc, 
na ktoré sa podujalo okolo 63 % okrskových ko-

misií. Podľa ŠÚ prišlo k volebným urnám v ce-
lej republike 2 916 840 voličov, ktorí odovzdali 
2 881 511 platných hlasov. Z celkového počtu 
4, 432 mil. oprávnených voličov to predstavuje 
65,81  percentnú účasť. Zástupcovia politických 
strán, ktoré prekročili kvórum 5% platných vo-
ličských hlasov (s výnimkou koalície strán), sa 
stali poslancami Národnej rady SR na volebné 
obdobie ďalších štyroch rokov. 
 (pokračovanie na s. 3)

DESIATE slobodné parlamentné 
voľby od Nežnej revolúcie, ktoré 
sa konali 29. februára 2020, sú už 
históriou. Nastal čas bilancovať.

Takmer dve tretiny 
oprávnených voličov si splnilo 
v parlamentných voľbách 
svoju občiansku povinnosť

Prehľad víťazných strán  
a koalície podľa okresov
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Otázka: Vážený pán starosta, touto cestou sa 
na  Vás obraciam so žiadosťou väčších kontrol 
policajných zložiek na  chránenom území Pod 
srdcom na  lúke. Deň čo deň sa tu stretávame 
s neporiadkom okolo košov i mimo v lese a oko-
lí, a  to od  tých, ktorí sa sem chodia zabávať. 
Zostávajú po  nich porozbíjané fľaše, ohne 
mimo určeného miesta, tlejúce ešte aj ráno (ne-
bezpečenstvo požiaru), sú založené kade-tade, 
kde koho napadne, a pod.  ...  Už som zopár fo-
tiek posielala aj minulý rok, pričom došlo aspoň 
k náprave ohniskových kruhov a dvoch malič-
kých košov, čo sa mi zdá síce málo, ale – aspoň 
toľko. Myslím si, že by bolo fajn nainštalovať 
aj kamerové systémy na okolité stromy. Mož-
no by bolo dobré zaviesť systém zaevidovania 
sa, ak sa chce niekto zabávať, aby bol prehľad, 
na ktorom ohnisku sa kto zabáva a ako si kto 
po  sebe uprace... Možno označiť všetky 3-4 
ohniská a  zaregistrovaným systémom si ho 
objednať na  daný deň, keď sa bude chcieť ísť 
niekto zabávať. Ďakujem za  odpoveď. S  po-
zdravom Lenka. 
Odpoveď: Dobrý deň, pani Lenka, 
ďakujem za  podnet a  informácie, priebež-
ne posielam DENOVU čistiť tento priestor. 
Dúfam, že sa nám v  tomto roku podarí vy-
riešiť majetko-právne vzťahy, lebo vlastníkom 
pozemku je v súčasnosti Okresný úrad, kto-
rý sa o  pozemok nestará. Kvôli bezpečnosti 
to robíme my. Verím, že sa nám podarí vziať 
tento priestor do  správy a budeme ho môcť 
začať zveľaďovať a chrániť.
 Dárius Krajčír, váš starosta

Spýtali ste  
sa starostu

Otázky môžete posielať na  
mail: redakcia@mudnv.sk

Otestujte si bezplatne vašu 
vodu z domácich studní
Svetový deň vody pod heslom „Voda a  zmena 
klímy“ si pripomíname 22. marca. Pri tejto prí-
ležitosti Bratislavská vodárenská spoločnosť 
a. s. ponúka občanom 23. 3. 2020 od  8.00 do   
16.00 h možnosť nechať si urobiť bezplatnú ana-
lýzu vzoriek vody z domácich studní na tvrdosť 
a  dusičnany. Na  stránke www.bvsas.sk nájdete 
podrobné informácie aj o  ďalších možnostiach 
rozborov. (red)

Sčítanie úplne po novom
Viete už, že všetci občania Slovenskej republiky 
budú v  nadchádzajúcom Sčítaní obyvateľov, 
domov a  bytov (SODB 2021) odpovedať iba 
na otázky, ktoré nie sú zachytené v iných admi-
nistratívnych zdrojoch (ako napr. v  databázach 

ministerstiev alebo ostatných orgánov štátnej 
správy)?  Sčítanie obyvateľov sa bude týkať naprí-
klad vašej národnosti, náboženstva, materinské-
ho jazyka a  podobne. Oproti predchádzajúcim 
tradičným sčítaniam bude SODB 2021 prebie-
hať plne elektronicky. To znamená, že v  každej 
obci či meste sa budú nachádzať INTEGROVANÉ 
OBSLUŽNÉ MIESTA OBČANA, tzv. IOMO. Budú 
umiestnené na obecných či mestských úradoch, 
ale aj na iných miestach, napr. na poštách po ce-
lom Slovenku. Občania tak môžu odpovedať 
z  pohodlia domova alebo na  IOMO-miestach. 
Sčítacích komisárov z minulosti nahradia sčítací 
asistenti, ktorí v prípade potreby budú pomáhať 
obyvateľom s elektronickým vyplnením potreb-
ných údajov. Podrobnosti sa dozviete na webo-
vej stránke www.sodb2021.statistics.sk. SODB 
2021 realizuje zo zákona Štatistický úrad Sloven-
skej republiky. Rozhodujúcim okamihom sčíta-

nia bude polnoc z 31. decembra 2020 na 1. ja- 
nuár 2021. Zúčastniť sa na  sčítaní je právo, ale 
súčasne aj zákonná povinnosť každého občana. 
 Zdroj: http://sodb2021.statistics.sk/

Odporúčania ku koronavírusu
Azda niet človeka, ktorý by ešte nepočul o novom 
koronavíruse a ochorení COVID-19, ktoré spôso-
buje. Odborné rady, ako sa pred týmto nebezpeč-
ným koronavírusom chrániť a  aké preventívne 
opatrenia dodržiavať, môžeme získať na webovej 
stránke Úradu verejného zdravotníctva SR (UVZ 
SR) novykoronavirus@uvzsr.sk. UVZ SR je možné 
kontaktovať non stop na čísle 0917 222 682, resp. 
na UVZ v Bratislave na čísle 0917 426 075. Dôležité 
je, aby sme v  prípade podozrenia na  ochorenie 
(horúčka, bolesti hrdla, kašeľ, únava...) nechodili 
osobne k lekárovi alebo na pohotovosť, ale tele-
fonicky informovali o  svojom stave buď svojho 

(dokončenie zo s. 1)
O stručné  bilancovanie parlamentných vo-
lieb na území našej mestskej časti sme po-
žiadali Ing.  Ingrid Zaťkovú z  referátu vnú-
tornej správy Miestneho úradu, ktorá bola 
zodpovedná za  ich organizačno-technické 
zabezpečenie.

Pani Zaťková, ťarcha zodpovednosti za or-
ganizačno-technické zabezpečenie volieb 
do  Národnej rady Slovenskej republiky 
29. februára na  území našej mestskej 
časti spočívala na  Vašich pleciach. Samo-
zrejme, prípravy na  parlamentné voľby 
2020 na  Miestnom úrade boli dlhodobé 
a  rozsiahle, ale priniesli svoje ovocie v  ich 
bezproblémovom priebehu. Vo voličských 
zoznamoch v DNV bolo zapísaných 14 081 
oprávnených voličov. Koľko z  nich prišlo 
29. februára k volebným urnám? 

K  volebným urnám v  Devínskej Novej Vsi 
prišlo v sobotu 29. februára 10 376 voličov. To 
predstavuje 73,69  % voličskej základne. Keď to 
porovnáme s celoslovenskými číslami, kde bola 
volebná účasť 65,81 %, môžem vyjadriť svoju 
spokojnosť. Tešíme sa, že bola volebná účasť 
taká hojná, dokonca prevyšovala celoslovenský 
priemer takmer o osem percentuálnych bodov.
Ako vyzerá poradie strán podľa počtu zís-
kaných hlasov v našej mestskej časti a kto-
ré z nich kopírovali celoslovenské výsledky, 
čiže sa dostali do parlamentu? 
Konečné poradie všetkých kandidujúcich 
strán v rámci Slovenska  je už oficiálne známe 
a  zverejnené na  webových stránkach Štatis-
tického úradu Slovenskej republiky od nede-
le 1. marca. Čitateľom DEVEXu ponúkame 
v grafe 1 prehľadné výsledky za našu mestskú 
časť Bratislava-Devínska Nová Ves, v grafe 2 
za celé Slovensko.

 Výsledky volieb do NR SR 2020 MČ BA-DNV

 Zdroj: Štatistický úrad SR
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všeobecného lekára alebo UVZ SR, kde dostane-
me ďalšie pokyny. Z dostupných štatistík vieme, 
že táto choroba môže prerásť do nebezpečného 
zápalu pľúc, ktorý ohrozuje najmä seniorov nad 
70 rokov a pacientov s oslabenou imunitou. Ne-
zabúdajme preto na našich starých rodičov a se-
niorov v rodine a pomáhajme im prekonať toto 
náročné obdobie. Nájdime si na nich čas, keď sa 
potrebujú s nami porozprávať o svojich obavách 
a strachu pred chorobou, aby pocítili, že sa môžu 
o nás oprieť a že u nás nájdu pomoc. Ak budeme 
aj my dôsledne dodržiavať rady odborníkov o hy-
giene, môžeme významnou mierou prispieť k ob-
medzeniu šírenia koronavírusu. (red)

Darujte aj vy svoje 2% 
Ak máte príjem zo závislej činnosti a  daňové 
priznanie vám robí zamestnávateľ, môžete zo 
svojich daní darovať 2% (resp. 3% v  prípade 

potvrdenej dobrovoľníckej činnosti) do  30. 
apríla 2020. Pokiaľ chcete pomôcť niektorej z  
neziskových organizácii, ktoré majú sídlo v De-
vínskej Novej Vsi, ich zoznam nájdete na web 
stránke: www.devinskanovaves.sk/p/4016/ne-
ziskove-organizacie-a-zdruzenia.html. Regis-
ter možných poberateľov 2% nájdete na www.
notar.sk v časti Notárske centrálne registre.  
 (red)

Národná banka Slovenska 
vydala Striebornú 
zberateľskú mincu k 100. 
výročiu založenia SND
Slovenské národné divadlo oslavuje v  tých-
to dňoch významné jubileum – 100 rokov 
od svojho založenia
Historicky prvá sezóna Slovenského národného 
divadla (SND) bola slávnostne otvorená 1. mar-

ca 1920 prvým operným predstavením na pôde 
profesionálneho divadla na  Slovensku, ktorým 
bola opera od  Bedřicha Smetanu Hubička. Pri 
tejto príležitosti vydala 28. februára Národná 
banka Slovenska Striebornú zberateľskú min-
cu v  nominálnej hodnote 10 €. Jej autorom je 
Mgr. art. Peter Valach. Náklad proof predstavuje 
8 200 ks, v bežnom vyhotovení 3 100 ks. Mince 
vyrazila Mincovňa Kremnica. 100. výročie založe-
nia SND si všimla aj Slovenská pošta, ktorá dala 
28. februára do  obehu príležitostnú poštovú 
známku venovanú 100. výročiu založenia SND 
v Bratislave. Na známke je zobrazená nočná si-
lueta budovy SND s  Ganymedovou fontánou 
na Hviezdoslavovom námestí a tri divadelné po-
stavy. Autorkou výtvarného návrhu je Mgr. Art. 
Daniela Olejníková. So známkou sa budeme 
stretávať v bežnom živote, lebo vyšla v náklade 
900 tis. ks a má hodnotu 65 centov. (ec) 

Môžete nám ešte prezradiť, koľko obyva-
teľov s trvalým pobytom v DNV požiadalo 
o vydanie hlasovacieho preukazu, čiže koľ-

ko sa ich rozhodlo voliť v  inom volebnom 
okrsku? 
O vydanie hlasovacieho preukazu sa rozhodlo 

V nasledujúcej tabuľke 1 nájdete všetky údaje za našu mestskú časť a volebné okrsky.
Tab.1

Počet 
okrskov

Počet 
zapísaných 

voličov

Počet zú-
častnených 

voličov

Účasť voličov 
v %

Počet 
odovzdaných 

obálok 
osobne

Podiel 
odovzdaných 

obálok 
osobne v %

Počet  
návratných 

obálok 
z cudziny

Podiel
 návratných 

obálok 
z cudziny v % 

Počet 
platných 

hlasov spolu

Podiel  
platných 

hlasov  
spolu v %

Okrsok

1 1 1 052 757 71,95       728 96,16 29 3,83 751 99,20
2 1 1 356 995 73,37       982 98,69 13 1,30 988 99,29
3 1 1 280 806 62,96       781 96,89 25 3,10 803 99,62
4 1 1 061 800 75,40       784 98,00 16 2,00 797 99,62
5 1 1 000 801 80,10       785 98,00 15 1,87 797 99,50
6 1 910 682 74,94       676 99,12 6 0,87 675 98,97
7 1 877 672 76,62       654 97,32 18 2,67 668 99,40
8 1 870 656 75,40       645 98,32 11 1,67 649 98,93
9 1 909 671 73,81       650 96,87 21 3,12 663 98,80
10 1 982 753 76,68       742 98,53 11 1,46 751 99,73
11 1 1 012 740 73,12       731 98,78 9 1,21 735 99,32
12 1 931 702 75,40       684 97,43 15 2,13 692 98,57
13 1 922 664 72,01       659 99,24 5 0,75 660 99,39
14 1 919 677 73,66       666 98,37 11 1,62 672 99,26
Spolu 14 14 081 10 376 73,68  10 167 97,98 205 1,97 10 301 99,27

Výsledky volieb do NR SR 2020 zverejnené Štatistickým úradom SR

požiadať elektronicky alebo osobne na  MÚ 
spolu 609 našich obyvateľov.
A naopak, koľko ľudí sa nechalo zaevidovať 
do našich volebných okrskov v DNV z iných 
miest s právoplatne vydanými hlasovacími 
preukazmi?
Na  hlasovací preukaz volilo v  našich voleb-
ných miestnostiach 120 občanov. 
Voliči nachádzajúci sa v  zahraničí mali zá-
konom danú možnosť voliť písomne. Koľko 
hlasovacích lístkov s návratnou obálkou ste 
poslali do  zahraničia? Koľko sa ich vrátilo 
do  28. februára, keď bol posledný možný 
deň na doručenie?
Celkovo požiadalo v zákonnej lehote o zasla-
nie obálky s hlasovacím lístkom zo zahraničia 
241 slovenských občanov. Späť zo zahraničia 
sa vrátilo v zákonnej lehote spolu 205 voleb-
ných obálok.
Pani Zaťková, vyskytli sa u nás v DNV počas 
volieb nejaké incidenty? 
Našťastie, parlamentné voľby u nás sa zaobišli 
bez akýchkoľvek hlásených priestupkov.
Zistili sa pri sčítavaní hlasov pri týchto voľ-
bách neplatné hlasovacie lístky? Koľko ich 
bolo? Akú chybu robia voliči najčastejšie, 
takže to potom  zneplatní ich hlas?
Žiaľ, neplatné hlasy sa vyskytujú nielen 
na území Slovenska v iných volebných miest-
nostiach, ale aj u nás. Niektorí voliči sú prav-
depodobne nepozorní. Nedá sa však vylúčiť 
ani to, že svoj hlas odovzdajú neplatne úmy-
selne. Celkovo bol počet neplatných hlasov 
v našej mestskej časti 75. Najčastejšie to bolo 
preto, lebo v obálke sa nachádzali dva alebo 
viac hlasovacích lístkov. Bol však aj prípad, že 
sa vo volebnej urne nachádzala prázdna obál-
ka bez odovzdaného voličského hlasu. 
Pani Zaťková, v mene čitateľov Vám ďakujeme 
za poskytnutie podrobných údajov o parlament-
ných voľbách za našu mestkú časť.
 Eva  Čikelová
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NÁSTUP do 1. ročníka je 
jedným z najvýznamnejších 
období v živote dieťaťa. Mno-
hí rodičia už určite zvažujú, 
ktorá škola je pre ich ratolesť 
tá najvhodnejšia. Ponúkame 
vám prehľad o vzdelávaco-vý-
chovnej činnosti Základnej 
školy na Ulici Ivana Bukov-
čana 3.  

Primárne zameranie 
na výučbu cudzích jazykov

Naša škola sa orientuje na  vzde-
lávanie dvoch cudzích jazykov 
už od  prvého ročníka. Nadaným 
žiakom umožňuje  v nadväznosti 
na  materskú školu pokračovanie 
vo výučbe angličtiny a  nemčiny. 
V niektorých predmetoch sa pri-
dávajú témy v nemeckom jazyku, 
čo rozširuje možnosť prepájania 
vedomostí. Žiaci pracujú s  rôz-
nymi materiálmi, knihami, pra-
covnými listami, a  to buď v  sku-
pinách alebo samostatne. Žiaci 
s  rozšírenou výučbou nemeckého 
jazyka získajú na konci 8. ročníka 
Deutsches Sprachdiplom (DSD 
1), ktorý  im umožňuje prijatie 
na  stredné školy v  nemecky ho-
voriacich krajinách. Vďaka spolu-
práci s  nemeckou školou Mark-
dorf am Bodensee majú naši žiaci 
možnosť absolvovať týždenný vý-
menný pobyt v Nemecku. S naši-
mi lektormi pripravujeme každý 
rok aj školu v  prírode v  nemec-
kom jazyku. Úzko spolupracujeme 
aj s Goetheho inštitútom, kde sa 
naši žiaci zúčastňujú na mnohých 
akciách a absolvujú skúšky FIT in 
Deutsch (6. a 7. ročník). 
Výučba jazykov prebieha v kvalit-
ne vybavených jazykových učeb-
niach, s  nízkym počtom žiakov 
v  skupinách. Deti dosahujú vý-
borné umiestnenia v olympiádach 

z anglického i nemeckého jazyka. 
Žiaci 7. – 8. ročníka participujú 
na  európskom projekte eTwin-
ning v  angličtine. Našej škole 
bol za  prácu vykonanú v  tomto 
programe udelený r. 2019 medzi-
národný certifikát.

Varianty výučby cudzích 
jazykov

V tomto školskom roku ponúka-
me 2 varianty vyučovania anglic-
kého a nemeckého jazyka:
1. variant: trieda podporovaná 
Nadáciou Volkswagen Slovakia, 
1. D.  Podľa tohto istého učebné-
ho plánu  postupuje vždy aj jedna 
trieda 1. B. Nemecký a  anglic-
ký jazyk sa vyučuje po  2 hodiny 
týždenne. V  nemeckom jazyku 
sa taktiež vyučujú dve hodiny te-
lesnej výchovy do  týždňa. V nie-
ktorých predmetoch využívame 
v  tomto jazyku CLIL metódu 
(25% – 33%).   
2. variant: pre žiakov s  výučbou 
anglického jazyka od  1. ročníka 
v  rozsahu 2 vyučovacie hodiny 
týždenne. V  3. ročníku sa počet 
hodín zvyšuje. Nemecký jazyk sa 
pridáva v 7. ročníku ako povinne 
voliteľný vyučovací predmet.   

Záujmové krúžky
Záujmové krúžky patria k  neod-
mysliteľnému koloritu kreatívnych 
foriem výchovno-vzdelávacieho 
procesu našej školy v  čase mimo 
vyučovania. Ide o  bohaté aktivi-
ty športového zamerania, pričom 
máme k dispozícii baseballové ih-
risko s možnosťou využitia na at-
letiku, multifunkčné ihrisko, tri 
telocvične a posilňovňu. Na svoje si 
prídu žiaci pri gymnastike v nem-
čine, záujem je o loptové hry, vybí-
janú, baseball, florbal, stolný tenis, 
volejbal, fitness, atletiku, aktívne 
u  nás pracuje Klub GoodSports 
International Slovensko .

Z iného súdka sú krúžky umelec-
kého rázu, napr. DFS Grbarčieta, 
ELEGANZA, príp. vedomostné 
Cvičenia zo slovenského jazy-
ka a  matematiky, programovanie 
SCRATCH a  pod. V  ponuke 
krúžkov nájdete aj výtvarný, šacho-
vý či filatelistický. Záujem niekto-
rých žiakov smeruje k redaktorskej 
práci v  školskom časopise Buko-
VINKY. 

Sezónne aktivity
Každý rok v  škole organizuje-
me Adventné dielne, Deň Zeme, 
Deň otvorených dverí, fašiangový 
karneval, ples, návštevy filmových 
a  divadelných predstavení, výstav 
a múzeí.
Počas letných prázdnin majú rodi-
čia  možnosť prihlásiť deti na rôzne 
tábory v škole – šachový tábor, Det-
ská misia, baseballový tábor. Počas 
roka ponúkame pre starších žiakov 
letný ozdravovací pobyt pri mori 
a v zime pobytové tábory spojené 
s  lyžovaním. Žiaci majú možnosť 
účasti v škole v prírode, k dispozícii 
sú plavecké kurzy, športové akadé-
mie, atraktívne víkendové poduja-
tia podľa ich záujmu (sviatok stra-
šidiel v  Bojniciach, rozprávkové 
Bojnice, turistika po Slovensku). 

Environmentálna výchova

Poloha našej školy v blízkosti chrá-
nenej prírodnej rezervácie Devín-
ska Kobyla, rieky Morava a hradu 
Devín predurčuje environmentálne 
zameranie výchovno-vzdelávacie-
ho procesu. Už niekoľko rokov sa 
nám darí rozvíjať v žiakoch aktívny 
záujem o prostredie, v ktorom žijú. 
Žiaci sa učia spoznávať a  chrániť 
prírodu aj vďaka získaným finanč-
ným prostriedkom  z projektov.

Milí rodičia, príďte si potvrdiť 
prezentované informácie 

o našej škole. Srdečne vás po-
zývame s vašimi deťmi na Deň 

otvorených dverí 2. 4. 2020 
od 15.00 h – 18.00 h v budove  

ZŠ na Ul. I. Bukovčana 1,  
2. poschodie. Čaká na vás 

Písmenkovo, Poznajkovo, Čísiel-
kovo a Zahrajkovo. 

Zároveň vás s radosťou oča-
kávame v tejto istej budove 
v dňoch 24. a 25. apríla 2020 

(15.00 – 18.00 h; 8.00 – 12.00 h) 
na zápise. Bližšie informácie 
nájdete aj na našej webovej 
stránke www.bukovcana.sk.

Tešíme sa na budúcich prváči-
kov v školskom roku 2020/2021.  

Vedenie ZŠ I. Bukovčana

l MZ MČ BA-DNV vzalo na  ve-
domie plnenie uznesení MZ MČ 
BA-DNV splatných do  29. 1. 2020, 
vrátane trvalo realizovaných uzne-
sení z  minulých rokov, podľa vý-
sledkov vykonanej kontroly l MZ 
MČ BA-DNV vzalo na  vedomie 
zánik výkonu funkcie miestne-
ho kontrolóra Ing.  Milan Slezáka  

k 10. 2. 2020 v dôsledku vzdania sa 
funkcie. Zároveň vyhlásilo voľbu 
miestneho kontrolóra na 8. 4. 2020, 
stanovilo podmienky pre uchádza-
čov o  miesto, ako aj podrobnosti 
o spôsobe a vykonaní voľby miest-
neho kontrolóra. Starostovi uložilo 
zverejnenie oznámenia o  vyhlá-
sení voľby miestneho kontrolóra  

l MZ MČ BA-DNV schválilo navý-
šenie minimálnych sadzieb prenáj-
mov nebytových priestorov a  po-
zemkov vo vlastníctve mestskej 
časti a  zvereného nehnuteľného 
majetku Hlavného mesta SR Brati-
slava od 1. 4. 2020 o mieru inflácie 
za  rok 2019 vo výške 2,7% l MZ 
MČ BA-DNV schválilo príspevok 

na  oplotenie kontajnerového sto-
jiska pre vlastníkov bytov a  neby-
tových priestorov pre bytový dom 
P. Horova 18, P. Horova 20 a P. Horo-
va 17-19, Bratislava v celkovej výške 
500 € l MZ MČ BA-DNV schválilo 
rozšírenie podnikateľskej činnosti 
nad rámec hlavnej činnosti, pre 
ktorú bola zriadená príspevková 

Základná škola Ivana Bukovčana
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organizácia DENOVA o podnikanie 
v  oblasti nakladania s  nebezpeč-
ným odpadom; súhlasilo s  podni-
kateľskou činnosťou príspevkovej 
organizácie DENOVA v  rozsahu 
viazanej živnosti – podnikanie v ob-
lasti nakladania s  nebezpečným 
odpadom; schválilo Dodatok č. 1 
k  Zriaďovacej listine príspevkovej 
organizácie DENOVA zo dňa 23. 3. 
2015 v prvej časti dodatku; schváli-

lo Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine 
príspevkovej organizácie DENOVA 
zo dňa 23. 3. 2015 v druhej časti l 

MZ MČ BA-DNV schválilo odmeny 
členom komisií MZ MČ BA-DNV ne-
poslancom za II. polrok 2019 v pred-
loženom znení l MZ MČ BA-DNV 
vzalo na vedomie Správu z kontroly 
plnenia prijatých opatrení na  od-
stránenie nedostatkov zistených 
pri kontrolách v predchádzajúcom 

období v  MČ BA-DNV l MZ MČ 
BA-DNV vzalo na  vedomie Správu 
o  kontrolnej činnosti za  rok 2019 
miestneho kontrolóra MČ BA-DNV 
l MZ MČ BA-DNV vzalo na vedomie 
informáciu o  dôležitých rokova-
niach starostu od  posledného za-
sadnutia miestneho zastupiteľstva 
MZ MČ BA-DNV. 

Uznesenia v plnom znení nájdete 
na www.devinskanovaves.sk.

ZÁKLADNÁ škola P. Ho-
rova 16 v našej MČ Bratisla-
va-Devínska Nová Ves ponúka 
okrem kvalitného a inovatív-
neho vzdelávania širokú paletu 
voľnočasových aktivít. 

Posledné dva roky figuruje 
v zozname športových krúž-
kov aj akadémia olympij-

ského víťaza Mateja Tótha. V šk. r.  
2018/2019 sa naša škola zapojila 
do súťaže O2 Dobrá vec. Za pomo-
ci rodičov sme zvíťazili v Bratislav-
skom kraji a výhrou pre našu školu 

bola O2 Športová akadémia Mateja 
Tótha (ďalej „akadémia“). Žiaci ju 
mali možnosť navštevovať jeden 
školský rok bezplatne. Našu školu 
navštívil aj Matej Tóth, aby výhru 
deťom osobne odovzdal. 
Trénerkou akadémie na  ZŠ Pavla 
Horova 16 je pani učiteľka Ivana 
Kralovičová, ktorá absolvovala sé-
riu odborných školení akadémie. 
Tréningy vychádzajú z  metodiky 
s  presne zadefinovanými cieľmi. 
Systém ponúka rôzne hry, cvičenia 
a  súťaže, pomocou ktorých sa cieľ 

tréningovej jednotky napĺňa, napr. 
rozvoj rýchlosti, sily, obratnosti 
a podobne. Tréningy sú nielen zá-
bavné, ale aj účinné. Svedčia o tom 
jasné výsledky v zlepšovaní fyzickej 
zdatnosti detí. 
V akadémii je totiž povinné testo-
vanie motorickej zručnosti trikrát 
počas školského roka:
l prvé testovanie (vstupné) – ak-
tuálny stav pohybových daností jed-
notlivých žiakov;
l druhé testovanie (priebežné) 
– stupeň zlepšovania fyzickej zdat-

nosti, nastavenie optimálneho tré-
ningového procesu pre jednotliv-
cov (kontrolný mechanizmus pre 
trénera);
l  tretie testovanie (výstupné) – do- 
siahnutý stupeň pohybovej zdat-
nosti na záver školského roka. 
Rodičia majú k  výsledkom tes-
tovania prístup cez elektronickú 
žiacku knižku akadémie. Projekt 
sa počas minulého školského roka 
na  škole veľmi osvedčil. Rodičia 
našich žiakov rozhodli, že chcú, 
aby deti v tomto systéme športo-

Dlhodobým zámerom na- 
šej školy je rozvíjanie 
osvetovej, vzdelávacej 

a výchovnej činnosti žiakov s dôra-
zom na 3 piliere:
- jazyková príprava;
- športová príprava;

- environmentálna výchova a eko-
lógia.
Jazykovú prípravu realizujeme 
prostredníctvom cudzích jazykov 
– vyučujeme angličtinu a  nemči-
nu, v  prípade záujmu aj ruštinu. 
V  1. ročníku otvárame na  zákla-
de preukázaných schopností detí 
na zápise a následne po otestovaní 
predpokladov na  rozvoj cudzieho 
jazyka výberovú triedu zameranú 
na angličtinu, pričom v 3. ročníku 
pridávame ďalší cudzí jazyk. Os-
tatné triedy majú angličtinu od 1. 
ročníka a  v  6. ročníku pribudne 
ďalší cudzí jazyk. Rozvoj komu-
nikačných zručností realizujeme 
počas „anglických týždňov“, keď sú 
na škole zahraniční lektori. 
Športová príprava sa realizuje 
v  športových triedach, ale predo-
všetkým prostredníctvom športo-
vých klubov a  organizácií, ktoré 
pracujú priamo pod školou, prí-
padne škola s  nimi spolupracuje. 
Od  septembra 2020 budeme po-
kračovať v  projekte O2 Športová 
akadémia Mateja Tótha (akadé-
mia) pod garanciou olympijského 
víťaza z Ria de Janeiro 2016. Pod-

robnosti o  akadémii uvádzame 
v samostatnom článku.
Športové vyžitie žiakov sa reali-
zuje mimo vyučovacieho proce-
su formou voľnočasových aktivít 
a  krúžkov. Najobľúbenejšie sú 
futbal, florbal, box, mažoretky, ta-
nec (spoločenský a moderný), par-
kour, všeobecná športová príprava, 
bedminton... 
Environmentálna výchova a vzde-
lávanie k trvalo udržateľnému roz-
voju je zameraná hlavne na zdravé 
potraviny, čistú vodu, bezpečnú 
a zdravú dopravu, udržateľnú spot-
rebu energie, zvýšenie povedomia 
v  oblasti separácie odpadov, pre-
venciu pred znečisťovaním a  po-
škodzovaním životného prostredia.
Snažíme sa spolupracovať s  envi-
ronmentálnymi centrami a stredis-
kami, najmä s Ekocentrom v BA-
DNV a  s občianskym združením 
Daphne. Vytvárame tak vhodné 
podmienky k  zdravému spôsobu 
života s dôrazom na vedenie žiakov 
k uvedomelej spotrebe a k  správ-
nym postojom žiakov k životnému 
prostrediu.
Neustále sa snažíme zvýšiť kvali-

tu školy aj tým, že vytvárame pre 
žiakov prostredie na  vyučovanie 
s  informačnými a  komunikačný-
mi technológiami pre využitie vo 
vedomostnej spoločnosti. Mo-
mentálne modernizujeme na škole  
2 učebne informatiky, disponujeme 
2 jazykovými učebňami a  máme  
5 odborných učební s  interaktív-
nou tabuľou. Prostredníctvom nich 
optimalizujeme podmienky aj pre 
celoživotné vzdelávanie.
V  budúcom školskom roku 
2020/2021 plánujeme otvoriť tri 
triedy 1. ročníka s celkovým poč-
tom do 70 detí. Ďalšie informácie 
zverejníme pred zápisom na  we-
bovom sídle školy www.zshorova-
ba.sk. 
 Vedenie ZŠ P. Horova

Základná škola Pavla Horova

O2 Športová akadémia Mateja Tótha prináša ovocie

ZÁKLADNÁ škola, Ulica 
Pavla Horova 16, Bratisla-
va-Devínska Nová Ves, je 
plne organizovanou, bezba-
riérovou školou rodinného 
typu s 30 ročnou históriou.

vania pokračovali. Vedenie školy 
s tým taktiež súhlasilo. Rodičia aj 
napriek tomu, že si tento školský 
rok za  tréningy platia, naplni-
li jeho kapacitu do  posledného 
miesta. Naša škola plánuje v spo-
lupráci pokračovať aj v  budúc-
nosti, lebo projekt prináša nielen 
športové a zdravotné benefity pre 
zúčastnených žiakov, ale aj silnú 
motiváciu.
  Ivana Kralovičová, ZŠ P. Horova
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Milí rodičia, 
radi vás privítame 

v priestoroch našej školy 
na Dni otvorených dverí 2. apríla 

2020 od 15.00 do 17.30 h. Taktiež sa 
na vás tešíme na zápise do 1. ročníka 
24. a 25. apríla 2020 (15.00 – 18.00 h; 
8.00 – 12.00 h) aj s vašimi ratolesťa-

mi. Tešíme sa na malých školákov 
a tiež na šikovných  športov-

cov v budúcom škol-
skom  roku. 
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Rádioelektronika – moja osudová filozofia

Pán profesor, takmer celý svoj život ste 
zasvätili vedeckej práci na Ústave merania 
SAV a  pedagogickej práci na  Strojníckej 
fakulte STU v  Bratislave. Vždy ste hľadeli 
k  najvyšším métam vedeckého a  pedago-
gického Olympu? 
Najprv som chcel byť architektom. Ale na gym-
náziu som chodil do chemického krúžku a ba-
vilo ma robiť rôzne chemické experimenty. Mal 
som však kamaráta, ktorý ma raz pozval domov 
a  ukázal mi rádio, ktoré skonštruoval. Začal 
som chodiť do fyzikálneho krúžku. Po skončení 
gymnázia v  Košiciach som študoval na  Elek-
trotechnickej fakulte v Bratislave a ukončil som 
špecializáciu rádioelektronika.
Začal som pracovať ako vývojový pracovník, 
neskôr som zakotvil na  Ústave merania SAV, 
kde som obhájil dizertačnú prácu „Návrh  fo-
toelektrickej meracej metódy  na  sledovanie  
hviezd  pri  určovaní  času“, ktorá vzbudila 
ohlas doma i  v  zahraničí. Potom nasledovala 
doktorská dizertačná prácu na  tému „Mera-
cie metódy a  systémy pre lekársky výskum“.  
V r. 1993 som sa habilitoval za docenta v odbo-
re Meracia technika na Strojníckej fakulte STU 
v Bratislave a o dva roky som bol vymenovaný 
za vysokoškolského profesora v odbore Meracia 
technika. Absolvoval som početné  zahraničné  
pobyty. Najvýznamnejší bol pobyt na University 
of California v Berkeley (1977-1978), kde som 
sa venoval problematike mikropočítačovej tech-
niky a tiež experimentom na báze magnetickej 
rezonancie. 
V  minulosti bolo u  nás bežnou praxou vo 
vedeckej oblasti, že kto chcel dosiahnuť 
unikátne výsledky, musel byť nesmierne 
húževnatý. Asi ste neboli výnimkou?
Je to pravda, v minulosti skutočne chýbalo ve-
decké vybavenie na výskum, prístroje, laborató-
ria. Všetko sme si museli robiť „na kolene“. Mal 
som však ako elektronik dobré vedomosti a skú-
senosti na konštrukciu elektronických meracích 
prístrojov. Spolupracoval som aj s  lekárskymi 

pracoviskami. S kolegami sme vyvinuli rad prí-
strojov, ktorý prekročil hranicu 40, počet mojich 
patentov je 22.  
Vo svojom odbore patríte k  špičkovým 
vedcom. Vyvíjali ste elektronické meracie 
prístroje na  báze mikropočítačovej tech-
niky, pracovali ste aj v oblasti tomografic-
kých metód a systémov na báze nukleárnej 
magnetickej rezonancie. 
Po návrate z USA v  r. 1978 som aktivoval aj 
na našom ústave problematiku mikropočítačo-
vej techniky. Skonštruovali sme veľa prístrojov 
na báze mikropočítačov, napr. prístroj na me-
ranie reflexu Achillovej šľachy, mikropočíta-
čom riadený generátor pre NMR experimenty,  
mikropočítač na meracie účely, atď. Môj vedec-
ký záujem sa po  r. 1980 prednostne zameral 
na  tomografiu na  princípe nukleárnej mag-
netickej rezonancie (NMR) pre medicínske 
a  fyzikálne aplikácie, ako vôbec prvý výskum 
na Slovensku. Na tomografe, ktorý bol v r. 1982 
pod mojím vedením postavený ako prvý v Čes-
koslovensku, a potom na celotelovom NMR to-
mografe skonštruovanom v r. 1992, bola 
vychovaná celá generácia doktoran-
dov a expertov.
Tu sa dostávame k  Vášmu 
heslu zanieteného vedca 
a  pedagóga: „Neexistuje 
veda bez merania“.
Omnia in mensura et nume-
ro et pondere disposuisti je 
známa latinská fráza z  knihy 
“Solomon’s Book of Wisdom”, 
datovaná do  polovice prvého storočia 
pred naším letopočtom, čo znamená, že všetky 
veci boli prezentované v meraní, počte a hmot-
nosti. Prirodzene, múdrosť sa objavuje vo vzťa-
hu k človeku. Šalamúnova múdrosť je chápaná 
ako dokonalosť poznania spravodlivých a  dar 
od Boha, ktorý sa prejavuje v akcii. V dôsledku 
toho prirodzená a zrejmá hypotéza je, že veda 
o meraní je veda vied. V skutočnosti je to zá-
klad všetkých experimentálnych a teoretických 
výskumných činností. 
Pán profesor, čo Vás inšpirovalo, aby ste za-
ložili medzinárodný časopis?
V  tomto roku medzinárodný karentovaný ča-
sopis  MEASUREMENT SCIENCE RE-
VIEW oslavuje už svoje 20. výročie. Medzi-
národná redakčná rada pod vedením nášho 
ústavu chce zdôrazniť dôležitosť vedy o meraní 
a vyjadriť našu vieru, že časopis bude aj naďa-
lej vynikajúcim miestom pre výmenu jasných 
myšlienok v tejto vedeckej oblasti. O publiko-
vanie v tomto časopise je veľký záujem autorov 
z celého sveta. Pre záujemcov uvádzam webovú 
adresu: www.measurement.sk 

Pán profesor, v novembri 2019 ste prevza-
li z rúk ministerky Martiny Lubyovej Cenu 
za vedu a techniku 2019 za celoživotné zá-
sluhy pri rozvoji odboru Meracia technika. 
Ste držiteľom mnohých ďalších vyzname-
naní. Sú vo Vašich očiach dostatočným za-
dosťučinením za Vašu celoživotnú námahu 
a odriekanie na vedeckom poli?
Každá práca, ktorá má význam pre iných, pre 
spoločnosť, je dôležitá a  pokiaľ si to spoloč-
nosť všimne a povie ľudské „ďakujem“, človeka 
to poteší. Vedecká práca je nesmierne zložitá, 
náročná na  čas a  energiu. Ponavštevoval som 
desiatky univerzít a ústavov vo svete, videl som 
moderné vybavenia laboratórií, komunikoval 
som so zahraničnými vedeckými pracovníkmi 
i s nominantmi na Nobelovu cenu. Žiaľ, v na-
šich podmienkach pre výskum, uplatnenie a re-
alizáciu nie sú vždy ideálne podmienky. Príčiny 
sú známe: nedostatok financií, zastarané vyba-
venie laboratórií, zložitá administratíva a nedo-
statočná motivácia pre mladých. 
Na  záver rozhovoru odbočíme trošku 

od  vedy. Aké miesto má vo Vašom 
živote relax? Zostáva Vám čas 

aj na nejaké „nevedecké“ zá-
ľuby?
Vedecká práca je mimoriad-
ne náročná, zložitá a  často 
trvá veľmi dlho. Potešenie 
z  očakávaných dobrých 

výsledkov je časovo veľmi 
vzdialené. Hovorí sa, že keď 

sa vedecký výsledok dosiahne 
v krátkom čase, je to buď zázrak alebo 

omyl. Po náročnej práci človek potrebuje relax 
a keď sa to podarí, je to okamžitý výsledok. Ja 
to dosahujem predovšetkým pohybom – turis-
tika, každodenná jazda na bicykli, aktívna práca 
v  záhrade (záhradka Na  Kaštieli), to človeka 
poteší. 
Na  relaxáciu mozgových závitov mi slúži 
hudba, nielen počúvaná z  rozhlasových staníc, 
ale predovšetkým aktívna hra na  hudobných 
nástrojoch. Každý večer pred spánkom si za-
hrám na  husliach alebo na  klavíri (manželka 
počúva a  potom mi zatlieska), hrám predo-
všetkým pekné skladby klasické, ale aj jazzové. 
Týmto chcem poďakovať aj mojej manželke 
za  to, že celý život tolerovala moje vedecké 
aktivity. Svojím prístupom v  rámci rodinného 
života významne prispela k dosiahnutiu mojich 
celoživotných úspechov.    
Pán profesor, ďakujeme za rozhovor a želá-
me Vám dobré zdravie do ďalšieho života.
Celý rozhovor nájdete na  
www.devinskanovaves.sk.  
 Zhovárala sa Eva Čikelová                                               

Žijem 
v Devínskej 

Novej Vsi so svojou 
rodinou od roku 1968. 

Musím konštatovať, že je to 
skutočne najatraktívnejšia 

časť veľ kej Bratislavy.  
Krásna príroda, čistý 
vzduch, dobrí ľudia...  

Predstavujeme významné osobnosti našej mestskej časti – prof. Ing. Ivan Frollo, DrSc.

Fo
to

: a
rch

ív 
I. F

.



3/2020                                                       Z DIANIA V OBCI   7

Chorvátčina  
na základných školách 
MČ BA-DNV plánuje poskytnúť v  nasledu-
júcom školskom roku výučbu chorvátčiny. 
O  tejto možnosti rokoval starosta mestskej 
časti BA-DNV Dárius Krajčír na  Úrade splno-
mocnenca vlády pre národné menšiny. „Po jar-
ných prázdninách chcem skonzultovať túto 
možnosť s  riaditeľmi našich základných škôl,“ 
vyjadril sa starosta. Predbežný záujem o tento 
jazyk jestvuje. Dôležité bude zabezpečenie 
kvalifikovaných lektorov, napr. v  rámci spolu-
práce s Maticou chorvátskou. Tento projekt by 
bolo možné finančne zabezpečiť cez granty.
„V rámci ôsmich tried, ktoré v novom školskom 
roku budeme otvárať, si preto predbežne vie-
me predstaviť jednu triedu, v ktorej by sa vy-
učovala chorvátčina,“  tlmočil Dárius Krajčír. 
 (red)

Spomaľovače pri škole
Denova nainštalovala 7. februára nové spo-
maľovacie vankúše na ulici Na grbe. Nájde-
te ich v blízkosti priechodu pre chodcov pri 
Základnej škole Ivana Bukovčana 1. Ďaku-
jeme montážnikom z  Denovy za  bezpeč-
nejšiu prístupovú cestu do školy.  (rd)

Vyjadrenie polície  
k medializovanému 
prípadu
Viacero občanov našej mestskej časti sa 
na  sociálnych sieťach zaujímalo o  prie-
beh policajného vyšetrovania o údajnom 
napadnutí mladíka na  území Devínskej 
Novej Vsi. Prinášame o  ňom stručnú in-
formáciu. 
Policajti Okresného riaditeľstva Policajného 
zboru (PZ) v Bratislave IV na základe media-
lizovanej správy na sociálnych sieťach o na-
padnutí 18-ročného chlapca a jeho údajnom 
boji o život v nemocnici začali vyšetrovanie 
s  cieľom objasnenia záležitosti. Zistili, že 
v  tejto súvislosti nebolo podané trestné 
oznámenie na  žiadnom z  útvarov PZ. Bolo 
preukázané že chlapec sa nenachádza a ani 
sa nenachádzal v  bdelej kóme ani v  ume-
lom spánku. Chlapec komunikuje a  okrem 
poranenia na hlave, ktoré si pravdepodobne 
spôsobil pádom, neboli zistené iné zrane-
nia, ktoré by svedčili o napadnutí. V jeho krvi 
bola potvrdená prítomnosť alkoholu. Celu 
tlačovú správu PZ nájdete na  www.devin-
skanovaves.sk. (Zdroj: Polícia SR)
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O P T I K AO P T I K A   MM++

Pondelok – piatok: 
11.00 – 19.00 h

Sobota: 9.00 – 12.00 h

OPTIKA M+, Eisnerova 56/A, 841 08 Bratislava
02/647 61 345, optikam@optikam.sk 
www.optikam.sk

Ponúkame vám VYŠETRENIE ZRAKOVEJ OSTROSTI  
na objednávku, po PREDLOŽENÍ KUPÓNU ZĽAVA 20%  
NA NOVÉ OKULIARE!

20%

 ZĽAVA
 Kupón

+ VYŠETRENIE

Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves 
osadila na  viacerých miestach mestskej 
časti informačné tabule. Budú slúžiť pre-
dovšetkým na  bezplatné zverejňovanie 
smútočných oznamov pre občanov. Uve-
dené oznamy budú môcť občania umiest-
niť na vyhradené miesto kedykoľvek počas 
dňa.
Takéto tabule nájdete na uliciach:
• Istrijská – pri Múzeu kultúry Chorvá-

tov na Slovensku, 
•  Novoveská – na plote Miestneho úra-

du MČ BA-DNV, 
•  Hradištná – pri vstupe na miestny cin-

torín,
• Opletalova – pri zastávke MHD.
Onedlho pribudne ďalšia informačná ta-
buľa v  blízkosti jedného z  obchodných 
centier. (md)

Nové smútočné tabule

Inštalácia  
spomaľovačov
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Jeho začiatok bol venovaný 
poďakovaniu za prácu a ce-
loživotné dielo zosnulým 

Finovi Besedovi a Pavlovi Cveč-
kovi a  ucteniu si ich pamiatky. 
Na  ich počesť zaspieval folklór-
ny súbor Črip pieseň „Oprosti 
mi pape“, ktorá chytila za  srdce 
mnohých prítomných.

Bál slávnostne otvoril starosta 
mestskej časti Bratislava-De-
vínska Nová Ves Dárius Krajčír 
s  vedúcim hudobno-speváckeho 
súboru Rosica Otom Gregorom 
a s ich partnerkami. Svojou prí-
tomnosťou nás poctila aj pani 
Tihana Bohač, 1. tajomníčka 
Veľvyslanectva Chorvátskej re-

Najmladší žiaci sa na  pár 
hodín zmenili na  roz-
právkové bytosti, zvie-

ratká a  čarovné predmety. Všetci 
plesajúci sa stretli v nádherne vy-
zdobenej tanečnej sále, inak bežne 
nazývanej telocvičňa. Karneval 
otvorili žiaci z 2. C triedy tancom.  
Potom nasledovalo predstavova-
nie masiek. Z každého konca sály 
sa ozýval smiech, cinkanie spad-
nutých koruniek, súťažiaci potký-
najúci sa o meče, klobúky. Ktorý 
chlapec by na  chvíľu nechcel 
vlastniť paličku Harryho Pottera? 
A  ktoré dievčatko by nechcelo 

vyskúšať romantické šatôčky a po-
ložiť si korunku na  hlavu? Prin-
cezná nevychádza z módy už celé 
desaťročia. Ale súčasných princov 
predstavujú Batmani, Spidermani 
a  iní novodobí filmoví hrdinovia, 
o ktorých už aj autorka tohto prí-
spevku stráca prehľad. 
Ako sme súťažili? Každá maska 
predviedla, že je schopná aj v kos-
týme hádzať orechom na  cieľ, 
sprevádzať loptičku hokejkou 
do cieľa, zvládnuť slalom lopty iba 
posúvaním hlavou, skákať vo vreci 
a  priniesť do  cieľa loptu uchyte-
nú kolenami. Uf! Veľmi náročné 
napríklad pre kozmonauta s kys-
líkovou bombou na  chrbte. Náš 
kozmonaut to zvládol, ale bom-
bu si dal pre istotu dole. Ešte, že 
v telocvični nechýbal tak potrebný 
kyslík! A  čo vy, ešte si spomína-
te, akou maskou ste boli kedysi 
na karnevale?

Mgr. Soňa Mariničová,  
Mgr. Miroslava Daneková,

ZŠ I. Bukovčana

V sobotu 8. februára 2020 sa 
telocvičňa Základnej ško-

ly Ivana Bukovčana 1 zmenila 
na  krásne vyzdobenú tanečnú 
sálu, v  ktorej sa konal 61. roč-
ník „Posedenia učiteľov, rodičov 
a  priateľov školy“. Organizátor-
mi tohto posedenia, neformálne 
nazývanom aj „školský ples“, boli 
Riaditeľstvo školy a Rada rodičov 
OZ CHABIK, ktorého člen-
mi sú najmä rodičia detí z  tejto 
školy. Slávnostný otvárací prího-
vor predniesla riaditeľka školy 
Mgr. Renáta Balogová a predse-
da Rady rodičov OZ CHABIK 
Mgr. Miroslav Antal. O úvodný 
spoločenský program sa postarali 
temperamentní tanečníci z  Ta-
nečného centra ELEGANZA 
a  mladé talenty Veronika Vilé-

mová (tanec) a  Tomáš Olgyay 
(hra na saxofóne). Do tanca hra-
la hudobná skupina PLASTIK.  
O  výbornú večeru sa ako zvy-
čajne postarali milé kuchárky zo 
školskej jedálne. Nechýbala ani 
tradičná tombola. Výťažok z  nej 
pôjde na školské aktivity. Zábava 
a aj nálada na plese boli vynika-
júce, preto nikto neoľutoval svoju 
účasť. Veľký podiel  na tom majú 
rodičia, učitelia a  zamestnan-
ci školy, ale i  dobrovoľníci, ktorí 
pomáhali školský ples pripraviť 
a  zrealizovať. Za  to im, ako aj 
všetkým sponzorom z DNV, kto-
rí venovali ceny do tomboly alebo 
prispeli na občerstvenie, patrí sr-
dečné „ĎAKUJEME“. 

Mgr. Miroslav Antal, predseda 
Rady rodičov OZ CHABIK 

O našom detskom 
karnevale

29. chorvátsky bál
CHORVÁTSKY kultúrny spolok v Devínskej Novej 
Vsi zorganizoval v sobotu 22. februára 2020 
v poradí už 29. chorvátsky bál.

61. „Posedenie učiteľov, rodičov 
a priateľov ZŠ I. Bukovčana“

FEBRUÁR je čas zábav, plesov a na našej Základnej škole 
I. Bukovčana už  tradičného detského karnevalu. Túto veľkú 
udalosť pre našich žiakov sme zorganizovali  10. februára.  
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Počas karnevalu sme aj veselo súťažili

Náš krásny karnevalový svet
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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.

Vo všeobecnosti môžeme 
povedať, že najúčinnejším 

opatrením pred rôznymi ochore-
niami je prevencia. Odborníci do-
konca tvrdia, že aj prevencia pred 
alergiami musí začať už v  prena-
tálnom období. Tehotná matka 
môže správnou výživou ovplyvniť 
budovanie imunitného systému 
u svojho dieťatka. 
Zásady prevencie alergií počas 
tehotenstva:
1. pestrá, zdravá a  vyvážená  

strava;
2. dostatok pohybu;
3. dostatok spánku;

4. dopĺňanie kyseliny listovej, 
folátov a DHA kyseliny;

5. žiadne cigarety (klinické štú-
die opakovane potvrdzujú, 
že deti matiek-fajčiarok majú 
zvýšený výskyt astmy);

6. žiaden alkohol.
Na  kondícii imunitného systému 
sa podieľa veľkou mierou (až 70 %) 
náš tráviaci trakt. A  aký je najlep-
ší spôsob prevencie alergií ihneď 
po  narodení? Dojčenie bábätka 
minimálne po dobu prvých šiestich 
mesiacov – jednoznačne najlepší 
možný štart vášho dieťatka do  ži-
vota. (red)

Podvečer 2. marca 2020 privítali oby-
vatelia DNV za prítomnosti starostu 
Dáriusa Krajčíra primátora hl. mesta 
SR Bratislavy Matúša Valla. Stretnu-
tie sa konalo v otvorenej atmosfére 
a zúčastnili sa ho aj viceprimátorka 
T. Kratochvílová, náčelník Mestskej 
polície M. Gajdoš, člen predstaven-
stva Dopravného podniku M. Do-
noval, splnomocnenci pre viaceré 
oblasti, vrátane mestského poslanca 

R. Tešoviča a  viacerých miestnych 
poslancov. Ľudia sa zaujímali o mož-
nosti zriadenia expozitúry mest-
skej polície v  DNV, vysporiadanie 
pozemkov a  pýtali sa na  dopravné 
riešenia križovatky Eisnerova/Cesta 
505/2. Odznela aj diskusia o zvýšení 
daní z nehnuteľností a ich prerozde-
ľovaní medzi MČ. Záznam z diskusie 
nájdete v archíve DTV: www.youtu-
be.com/watch?v=5ymN_Lifgm4.

Prevencia alergií už počas tehotenstva

V sobotu 18. januára 2020 sa 
členovia detského folklór-

neho súboru Grbarčieta spolu 
so svojimi rodičmi a  priateľmi 
stretli na  svojom 13. reprezen-
tačnom plese. Konal sa tradične 
v prekrásne vyzdobenej sále DK 
Devín. Ples slávnostne otvorila 
vedúca súboru Nikoleta Griezlo-
vá so svojimi tanečníkmi. Atmo-
sféra plesu bola veľmi uvoľnená 

a rodinná. Všetci sa dobre zabá-
vali aj vďaka hudobnej skupine 
Be Happy. Ďakujeme všetkým, 
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom 
podieľali na tom, že sa 13. repre-
zentačný ples DFS Grbarčieta 
úspešne vydaril. Vďaka aj za dary 
do  tomboly. Návštevníci plesu 
odchádzali so slovami: ,,Už sa 
tešíme na ďalší rok!“   
 Monika Moravčíková

29. chorvátsky bál
publiky na  Slovensku. To len 
potvrdzuje výborné priateľské 
vzťahy našej mestskej časti a  jej 
obyvateľov chorvátskeho pôvodu 
s Chorvátskom.  
Do  tanca hrala hudobná skupi-
na Deliveri, ktorá sa postarala 
o skvelú zábavu do skorých ran-
ných hodín, a  to aj vďaka krás-
nym chorvátskym a  slovenským 
piesňam. Tešilo sa z toho viacero 
generácií z Devínskej, no podob-

ne aj ich pozvaní priatelia z os-
tatných chorvátskych obcí – z Ja-
roviec, Čunova a  Chorvátskeho 
Grobu. Program bálu doplnila 
bohatá tombola a tradičná súťaž 
„šacanje“. 
Bolo potešením pre všetkých prí-
tomných užívať si 29. chorvátsky 
bál v Devínskej. S radosťou oča-
kávame aj ten nasledujúci, jubi-
lejný, už 30. v poradí!
 Željana Franulić Ljubović

Zo stretnutia primátora v Istra Centre

VÝSKYT alergií u detí na Slovensku má stúpajúci trend. V súčasnosti 
každé tretie dieťa trpí na niektorý druh alergie.
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Naše srdcia patria 
Grbarčietam
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Od 1. januára 2017 je povinná 
každá domácnosť v  indivi-

duálnej bytovej výstavbe požia-
dať hlavné mesto o dodanie buď 
kompostovacieho zásobníka ale-
bo zbernej nádoby s minimálnym 
objemom 120 l, za  súčasného 
zabezpečenia odvozu odpadu 
minimálne jedenkrát za  14 dní 
v období mesiacov marec až no-
vember. Táto služba je zabezpe-
čovaná bezplatne. Na  tento účel 
každá domácnosť v  individuál-
nej bytovej výstavbe, ktorá je 
platiteľom miestneho poplatku 
za  komunálne odpady a  drobné 
stavebné odpady, podá vyplnenú 
„Žiadosť o zapojenie, zmenu ale-
bo zánik zapojenia do  systému 
zberu odpadu zo záhrad“ na Ma-
gistráte hlavného mesta SR Bra-
tislavy, Oddelení miestnych daní, 

poplatkov a  licencií hlavného 
mesta, Blagoevova 9, P. O. BOX 76,  
850  05 Bratislava 55 alebo po-
dateľne magistrátu Primaciálne 
nám. 1, P. O. BOX 192, 814 99 Bra-
tislava 1 poštou alebo osobne.
Od  1. januára 2018 môžu vlast-
níci bytov a  nebytových priesto-
rov bytových domov, ktorí majú 
vzťah k  pozemku so zeleňou, 
požiadať prostredníctvom plati-
teľa poplatku (správca nehnuteľ-
nosti) Oddelenie miestnych daní, 
poplatkov a  licencií hlavného 
mesta o  dodanie kompostova-
cieho zásobníka. Kompostovací 
zásobník umiestnia na  vlastnom 
pozemku. Náklady na kompostér 
sú hradené z miestneho poplatku 
za  komunálne odpady a  drobné 
stavebné odpady.
Na webovej stránke eportál elek-
tronických služieb mesta Bratisla-
vy https://esluzby.bratislava.sk/ si 
môžete stiahnuť potrebné tlačivá:
Žiadosť o zapojenie, zmenu ale-
bo zánik zapojenia do systému 
zberu odpadu zo záhrad 
Žiadosť o zriadenie komunitné-
ho kompostoviska na spracova-
nie odpadu zo zelene 

Zdroj: www.bratislava.sk/sk/
komunitne-kompostovanie

Denova sa postarala 7. febru-
ára 2020 o  vyčistenie cyklotrasy 
po  zdvihnutej hladine rieky Mo-
rava. Niektoré úseky ešte neboli 
prejazdné kvôli pretrvávajúcemu 
zaplaveniu vodou. Ich dočiste-
nie prišlo na  rad v  nasledujúcich 
dňoch.  (rd)

Príde medzi nás významný odborník 
na ovocinárstvo – prof. Ivan Hričovský

BESEDA „Starostlivosť o záhradku na jar – 
zveľaďujeme svoje zelené kráľovstvo“, ktorú pre vás 
pripravujeme 20. marca t. r. s prof. Hričovským, určite 
poteší mnohých záhradkárov. Príroda okolo nás sa 
pomaly zobúdza, a preto jeho hodnotné odborné rady 
padnú vhod každému záujemcovi.

Kompostovanie biologicky  
rozložiteľného odpadu

Čistenie cyklotrasy

TÉMOU zimných exkurzií priamo 
v  teréne je aj najväčší európsky 
hlodavec bobor vodný (Castor fi-
ber). Spolu so žiakmi základných 
škôl v Devínskej Novej Vsi sa vy-
berieme priamo do teritória toh-

to plachého živočícha. 

Bobor nemá zimný 
spánok. To zname-

ná, že je aktívny po celý 
rok. V našom regióne si 
zväčša nestavia žiadne 

hrady. Obýva nory, ktoré si vyhrabá-
va v ílovitých brehoch riek a ktorých 
vstupné otvory sú umiestnené pod 
vodou. (Pre zaujímavosť: vlastnými 
staviteľmi bobrích hradov a  hrádzí 
sú samice, samce materiál priná-
šajú a  podávajú ho samiciam.) Bo-
bor cez deň spí, svoju noru opúšťa 
za súmraku a v noci. Za ohlodaným 
stromom nemusíme so žiakmi cho-
diť ďaleko. Minulý rok v  novembri 
bobor načal strom hneď pri moste, 

ktorý vedie ponad potok Mláka. Nie 
každý kmeň, ktorý načne, obhry-
zie úplne. Niekedy začne pracovať 
na  jednom kmeni, ktorý opustí, 
a  vyberie si ďalší. Stromy však ne-
ohlodáva milimeter po  milimetri, 
ale z  neho zubami vyhryzne celé 
triesky, ktoré potom môžeme nájsť 
na zemi okolo pňa. Bobor má oran-
žové zuby (v  zubnej sklovine má 
totiž zabudované železo), ktoré mu 
neustále dorastajú. Spodné hryzáky 
sa opotrebovávajú rýchlejšie, lebo 
nimi hryzie drevo. Vrchné zuby dre-

Rozprávanie o bobrovi

Náš krásavec 
bobor
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Pozvaný hosť Dr.  h. c. 
prof.  Ing.  Ivan Hričov-
ský, DrSc., patrí mnoho 

rokov medzi špičkových odbor-
níkov v  odbore ovocinárstva 
nielen na Slovensku, ale je veľmi 
uznávaný aj v zahraničí. Napriek 
pokročilému veku sa naďalej in-
tenzívne venuje odovzdávaniu 
svojich rád záhradkárom formou 
prednášok a  diskusií. V  jarnom 
období prednáša najmä o  jarnej 
výsadbe, ako treba rezať ovocné 
stromy a kríky, aké pôdne pod-
mienky sú nevyhnutné pre jed-
notlivé odrody, kedy je vhodný 
agrotechnický termín na výsad-
bu. Jeho špecialitou je, že nielen 
o  týchto odborných otázkach 
erudovane a zaujímavo rozpráva, 
ale svoje prednášky aj obohacuje 
praktickými ukážkami. Nosí so 

sebou sadeničky stromov a  krí-
kov a strihá ich priamo pred zra-
kom prítomných návštevníkov. 
Keď sa ponúka možnosť navští-
viť v blízkosti miesta prednášky 
nejaký ovocný sad, neváha ísť 
s  účastníkmi priamo do  terénu, 
kde môže byť pri poskytovaní 
rád veľmi konkrétny a aktuálny.
Prof. Hričovský vyštudoval Vy-
soké zahradnické učení v Ledni-
ci na Moravě. Práve keď končil 
svoje štúdium, malo ovocinár-
stvo a  jeho rozvoj vo vtedajšej 
Československej republike veľ-
mi dobrý cveng. Vyrastali nové 
ovocné sady, zakladali sa nové 
šľachtiteľské a výskumné stanice 
a  hľadala sa cesta na  intenzifi-
káciu pestovania a  dorábania 
ovocia pre potreby obyvateľov, 
resp. konzervární. Prof. Hričov-
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Oheň na Devínskej Kobyle
Počas nedele 1. marca 2020 sa 
obrátili znepokojení obyvatelia 
DNV starostu MČ BA-DNV Dá-
riusa Krajčíra a  informovali ho 
o  ďalšom požiari na  neďalekej 
Devínskej Kobyle. 

Po  príchode na  miesto dom- 
nelého požiaru starosta 

zistil, že ide o  riadené spaľovanie 
drevín. Potvrdilo sa, že podobná 
situácia sa udiala aj 22. februára. 
Vtedy tiež išlo o  riadené spaľo-
vanie vyrúbaných drevín, ktoré 
vykonávalo Bratislavské ochranár-
ske regionálne združenie (BROZ). 
Členovia BROZ sa preukázali plat-
ným povolením z  Ministerstva 
životného prostredia SR. Nakoľko 
však v  čase vykonávania spaľova-
nia bol silný vietor a  hrozilo rizi- 
ko nekontrolovateľného požiaru, 
pristúpil starosta k  preventívnym 
opatreniam a požiadal prítomných 
členov združenia, aby v  záujme 
ochrany obyvateľov Devínskej No-
vej Vsi spaľovanie drevín na otvo-
renom priestore pozastavili a ďalej 
nevykonávali. Členom BROZ bolo 
odporučené, aby z  dôvodu bez-
pečnosti drevo stiahli na  miesto, 
odkiaľ sa dá odviezť a  ekologicky 

zlikvidovať. Aby sa predchádzalo 
rizikám šírenia požiarov,  je nevy-
hnutné realizovať všetky aktivity 
v  súlade so Zákonom o  ochra-
ne pred požiarmi 314/2001 Z. z. 
a  v  úzkej súčinnosti s  Okresným 
riaditeľstvom Hasičského a  zá-
chranného zboru hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy. 
Na  rokovaní 6. marca  sa vede-
nie MČ BA-DNV a  BROZ dohodlo 
na spoločnom hľadaní najlepšieho 
riešenia vzniknutej situácie. 
 (red)

Príde medzi nás významný odborník 
na ovocinárstvo – prof. Ivan Hričovský

vo pridržiavajú a  pôsobia tak ako 
opora pre spodné, ktoré, mimo-
chodom, dorastajú rýchlejšie. 
Tento živočích sa živí výlučne rast-
linnou potravou. Počas vegetač-
ného obdobia vyhľadáva šťavnaté 
byliny, mladé výhonky a  púčiky. 
V  zime konzumuje živé pletivo 
drevín – lyko. Teda nie je to drevo, 
ani kôra. Vyberá si mäkké dreviny: 
vŕby, jelše, brezy a  topole. Bobrie 
bobky majú oválny alebo pozdĺž-
ny tvar a obsahujú výlučne nestrá-
vené rastlinné časti, ktoré vôbec 
nezapáchajú. 

Bobry žijú v rodinných skupinách, 
ktoré tvoria rodičia a mláďatá z mi-
nuloročného a tohtoročného vrhu. 
Samica rodí mláďatá každý rok. Ro-
dičovský pár žije spolu celý život. 
Bobor je jediný hlodavec, ktorý sa 
o svoje potomstvo stará až tri roky. 
V tomto veku rodičia mláďatá z ro-
dičovskej nory vyháňajú za hrani-
cu svojho teritória. Bobor sa dožíva 
15 až 20 rokov. Na  Slovensku je 
zákonom chránený. (Nat)

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 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 obyvateľa ročne.

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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Pozdrav prof.  
Hričovského  

čitateľom DEVEXu:

Milí priatelia ovocinári 
a záhradkári, ako váš 

priateľ a odborník v oblasti 
ovocinárstva vás všetkých 

pozdravujem a srdečne 
pozývam na besedu  

20. marca 2020.  
Na stretnutí budete mať 

možnosť zakúpiť si aj 
záhradkársku literatúru. 

Teším sa na vás.  
Symbolické vstupné 1 €.

Odvoz bioodpadu
Mestská spoločnosť OLO a. s. v Bratislave zabezpečuje od 2. 3. 2020 
raz za  dva týždne odvoz biologicky rozložiteľného komunálne-
ho odpadu zo záhrad. Informáciu o  tom, v ktorý deň sa vykonáva 
váš odvoz bioodpadu, nájdete na nálepke umiestnenej na hnedej 
zbernej nádobe alebo si ho zistíte priamo na  stránke www.olo.sk 
prostredníctvom odkazu  „Zistite si váš odvozný deň BIOODPADU“, 
www.olo.sk/odvozovy-den-bro.  (olo)

ský ako špičkový odborník ovo-
cinárstva a  šľachtiteľstva sa v  r. 
1995 podieľal spolu s  doc.  De-
mom a doc. Huskom na založe-
ní Fakulty záhradníctva a krajin-
ného inžinierstva na Slovenskej 
poľnohospodárskej univerzite 
v Nitre, kde pôsobil 22 rokov. 
Prof. Hričovský si svojou celoži-
votnou odbornou prácou získal 
vysoké renomé nielen na  Slo-

vensku, ale aj v zahraničí. Vycho-
val veľa odborníkov, ktorí sa už 
osvedčili v praxi a ďalej rozvíjajú 
umenie ovocinárstva na Sloven-
sku podľa vzoru svojho vzácneho 
učiteľa. 
Sme pánu profesorovi povďační 
za ochotu podeliť sa s jeho roz-
siahlymi vedomosťami.
 Eva Čikelová

Otváracie hodiny zberných dvorov
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Ochrana pred požiarmi 
Vzhľadom na  nastávajúcu jarnú sezónu 
pripomíname obyvateľom Devínskej No-
vej Vsi, že je zákonom  prísne zakázané 
vypaľovanie  suchých  porastov (suchých  
bylín, tráv, buriny  alebo  kríkov), ktoré  
ešte rastú  na  koreni  a  po  ich zapálení  
by sa oheň  mohol voľne  šíriť  po  ploche. 
Za porušenie tohto zákazu hrozí fyzickej 
osobe podľa zákona 314/2001 Z. z. poku-
ta až do výšky 331 €; právnickej osobe, fy-
zickej osobe - podnikateľovi až do výšky 
16 596 €. Ak by ste boli svedkami požiaru, 
čo najskôr privolajte pomoc – zavolajte 
hasičov na linku 150 alebo 112 a opustite 
priestory lesa alebo lúky. 

Cenník 

Doba  Bicykel  Sedačka Príslušenstvo 
výpožičky         dieťa      dámsky  pre dieťa  (prilba,
                     /pánsky   zámok) *

1 hodina 2 € 1 € zdarma
Poldeň (4 hodiny) 6 € 3 € zdarma
1 deň 12 € 6 € zdarma
Každý ďalší deň 10 € 5 € zdarma 
  * Príslušenstvo k bicyklom zapožičiavame iba pri výpožičke bicykla

Oznámenie o vyhlásení  
voľby miestneho kontrolóra

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Brati-
slava-Devínska Nová Ves (MČ BA-DNV) na zá-
klade uznesenia č. UMZ 02/02/2020 vyhlasu-
je v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 
Zb. o  obecnom zriadení v  znení neskorších 
predpisov voľbu miestneho kontrolóra MČ 
BA-DNV.
Termín nástupu: 1. 5. 2020.
Druh pracovného pomeru: pracovný po-
mer na  kratší pracovný čas v  rozsahu 75 % 
týždenného pracovného času u zamestnáva-
teľa, bez možnosti domáckej práce.
Platové podmienky: v zmysle § 18c zákona 
č. 369/1990 Zb.
Termín predkladania písomných prihlá-
šok s požadovanými prílohami:  
do 24. 3. 2020.
Dátum konania voľby:  8. 4. 2020.
Uchádzači, ktorí splnia podmienky prizvania 
k  vyhlásenej voľbe miestneho kontrolóra, 
budú písomne upovedomení o mieste a čase 
voľby miestneho kontrolóra.
Kontaktná osoba: Ing. Mária Koprdová,  
č. t. 0917 817 227,  
e-mail: pracovnaponuka@mudnv.sk.  
Podrobnosti nájdete na:  
www.devinskanovaves.sk Fo
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Potrebujete si požičať  
bicykel? Sme tu pre vás!
Ste vyznávačom cyklistiky, ale pre celú rodinu 
alebo partiu priateľov na výlete nemáte dosť 
bicyklov? Ekocentrum – Turistická informačná 
kancelária-Devínska Nová Ves (Ekocentrum – 
TIK-DNV) má pre vás od 1. mája 2020 skvelú 
ponuku v svojej požičovni bicyklov. 
Podmienky: Na  spísanie zmluvy o  zapožičaní 
bicykla z Ekocentra – TIK-DNV je potrebné sa pre-
ukázať občianskym preukazom. Účtuje sa každá 
začatá hodina. V prípade presiahnutia dohodnu-
tého termínu je zákazník povinný vzniknutý roz-
diel doplatiť. Radi vás u nás uvítame počas sezóny 
v utorky, stredy a piatky od 13.00 do 18.00 h, počas 
štvrtkov a sobôt od 9.00 do 18.00 h (obedňajšia 
prestávka 12.00 – 13.00 h). V nedeľu a pondelok 
je zatvorené. Do budúcnosti plánujeme ponuku 
rozšíriť o elektrobicykle a elektrokolobežky. 

  

OZNAM
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MAREC sa tradične považuje 
za takpovediac kráľovský mesiac 
zasvätený knihám. Veľkú pozornosť mu 
venuje aj naša Miestna knižnica.

V mesiaci marci organizuje Miestna kniž-
nica v DNV v dopoludňajších hodinách 
počas utorkov stretnutia s deťmi z ma-

terských škôl (MŠ) z našej obce a z blízkeho oko-
lia, čiže z MŠ v Devíne a v Lamači. Hravou for-
mou zoznamujeme našich malých návštevníkov 
s priestormi knižnice a  čítame im rozprávkové 
knihy. Deti na záver stretnutia nakreslia niečo, čo 
ich u nás zvlášť zaujalo (za svoje kreatívne výtvory 
dostanú drobnú odmenu). 

Bohatý program pre žiakov
Pondelky patria žiakom 1. ročníkov základných 
škôl (ZŠ). Stredy a  štvrtky  sú určené žiakom  
3. a 4. ročníkov ZŠ, ktorí majú v knižnici tzv. „Čí-
tanie s porozumením“. Sú to prenesené hodiny 
čítania. Po prečítaní textu je pre  deti pripravený 
literárny kvíz s 15 otázkami. Žiaci sú roz-
delení do troch skupín a súťažia o knižné 
ceny. 

Besedy so spisovateľmi
V  rámci mesiaca marec pripravuje 
knižnica každoročne pre  žiakov zá-
kladných škôl aj besedy so spisovateľmi 
a vydavateľstvami. Tento rok sa  budú be-

sedy konať 17. a 18. marca 2020 vo veľkej sále 
Istra Centra. Oba dni očakávame účasť približne 
po 120 žiakov.
V prvý deň 17. marca prijal pozvanie spisovateľ 
Braňo Jobus. Na obsahovo náročnejšiu besedu sú 
pozvaní žiaci 7., 8. a 9. ročníkov ZŠ.
Na druhý deň 18. marca o svojich knižkách po-
rozpráva spisovateľ Roman Brat. Toto stretnutie 
je prioritne určené pre žiakov  4., 5. a 6. ročníkov 
základných škôl. 

Literárna súťaž o tom, ako nás baví 
čítanie

Miestna knižnica pri príležitosti Mesiaca knihy 
vyhlasuje každý rok aj literárnu súťaž. Tento rok je 
to už jubilejný XX. ročník pod názvom „Čítanie 
ma baví“. Žiaci môžu priniesť svoje práce pria-
mo do knižnice do 4. marca. Potom ich v kniž-
nici čítame, hodnotíme a  rozdeľujeme do  ka-
tegórií. Počas besedy vo veľkej sále Istra Centra  
18. marca budú ocenené knižnými cenami  

   najlepšie literárne práce žiakov  
I. a II. stupňa základných škôl.

Albína Kuzmová,  
vedúca Knižnice DNV

Projekt a jeho výstupy boli podpore-
né z verejných zdrojov poskytnutých fondom

Marec obklopený knihami

Teší sa na vás  
knižná búdka
V Parku Charkovská pribudla nová 
knižná búdka. Svoje miesto v  nej 
budú mať od marca knihy pre deti, ale aj pre 
dospelých. Ide o projekt knižníc pod holým 
nebom. Naším cieľom je spríjemniť návštev-
níkom čas trávený v parku.  Ako takéto knižné 
búdky fungujú? Stačí otvoriť dvierka, zobrať 
si knihu z knižnej búdky, sadnúť si na  lavič-
ku a ponoriť sa do čítania. Ak sa vám kniha 
zapáči, vezmite si ju domov, neskôr ju vráťte 
alebo prineste inú. Ak máte doma knihy, kto-
ré je vám ľúto odložiť pod posteľ alebo vy-
hodiť, prineste ich do tejto knižnice. Vo svete 
je celkom populárne knihy darovať, alebo si 
ich vymeniť cez tzv. knižné búdky. Knihy sem 
nemusíte iba nosiť, ale si ich aj vyberať. Samo-
zrejme, bezplatne. (red)

Fo
to

: a
rch

ív

Fo
to

: R
ich

ar
d D

an
is

 
Pravidlá 

používania:
POŽIČAJ   
PREČÍTAJ  

VRÁŤ 
VYMEŇ 
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Lúčime sa s človekom s veľkým srdcom
Z radov našich spoluobčanov Devínskej 
Novej Vsi odišiel 16. februára 2020 vo 
veku 94 rokov vzácny človek a význam-
ná osobnosť kultúrneho a spoločenské-
ho života ŠTEFAN BESEDA. Mnohí si ho 
ešte pamätajú ako vedúceho a dirigenta 
hudobno-speváckeho súboru Rosica, 
ktorý vznikol v r. 1987. Repertoár súboru 
pozostával aj vďaka hudobno-umelec-
kej práci pána Štefana Besedu z nádher-
ných starobylých chorvátskych piesní 
a zároveň z piesní mladších generácií.
Posledná rozlúčka so zosnulým bola 
v  piatok 21. februára 2020 o  11.30 h 
v  Kostole Ducha Svätého v  Devínskej 
Novej Vsi. Uctime si jeho pamiatku!  
 (red)

Opustil nás ďalší vzácny človek
Zarmútil nás odchod jedinečnej osob-
nosti kultúrneho života, Ing.  PAVLA 
ČOREJA, ktorý nás opustil vo veku  
76 rokov. Bol výborný manažér a folklo-
rista. Ako riaditeľ Umeleckého súboru 
Lúčnica (1989 – 2007) veľkou mierou 
prispel k popularizácii tradičného ľudo-
vého umenia doma i v zahraničí. Mnohí 
si ho pamätajú ako zanieteného orga-
nizátora Festivalu chorvátskej kultúry 
v Devínskej Novej Vsi. So zosnulým sa 
jeho rodina a priatelia rozlúčili 28. feb-
ruára 2020 v  Kostole Ducha Svätého 
v DNV. Česť jeho pamiatke! (red)

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Kto prišiel ochutnať šišky alebo si urobiť 
karnevalovú masku, neoľutoval. V  so-
botu 8. februára popoludní prekypovala 

Mýtnica dobrou náladou. Deti sa zabávali v Eko-
centre – Turistickej informačnej kancelárii-DNV 
(Ekocentrum – TIK-DNV) zhotovovaním kar-
nevalových masiek. Z  množstva vzorov masiek 
mala najväčší úspech líštička a  motýlik. Všade 
na  stoloch i  „pod nimi“ vládol tvorivý neporia-
dok z farebných pierok, flitrov, pozlátok a vosko-
vých pasteliek. Do tvorivej dielničky prišlo toľko 
detí, že ani nepostačovali pripravené gumičky 
na masky, neskôr si teda deti mohli vyhotovovať 
už iba škrabošky s drievkom. Deti boli zároveň 
motivované, že sa môžu prihlásiť so svojím vý-
tvarným dielom do  súťaže o  najkrajšiu masku, 
ktorú vyberali návštevníci facebookovej stránky 

Ekocentrum – TIK-DNV. Najviac lajkov dostali 
masky rodiny Saulicovej. Mladí i starí, všetci oko-
loidúci si pochutnávali v sobotu i nasledujúci deň 
v nedeľu na vynikajúcich šiškách v Penny Coffea, 
ktoré pripravili seniorky z  Klubu dôchodcov 
DNV. Robili ich klasicky, taktiež kváskové bez 
droždia a aj zo špaldovej múky. Vonku na terase 
Penny Coffea dotvárala fašiangovú atmosféru 
kapela ĽUDOVKA SK so svižnými ľudovými 
pesničkami. Veselo sa tu v priamom prenose vy-
prážali aj šišky. Nakoľko mala akcia charitatívne 
pozadie, so svojimi vlastnoručne vyrobenými 
šiškami sa pridali i  zamestnankyne Miestneho 
úradu Diana Padychová a Alexandra Madajová. 
Výťažok z predaja šišiek poteší školáčku z našej 
mestskej časti, ktorá prišla o oboch rodičov.   
 Eva Čikelová 

Naše fašiangy

n Predám panelovú garáž na  ul. J. Jonáša. 
Cena dohodou. 0905 333 512

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

OBČIANSKA INZERCIA

Organizátorov veľmi potešilo, že februáro-
vá prednáška o Kanade vzbudila nevída-

ný záujem poslucháčov. Malou perličkou bola 
skutočnosť, že pozvaný hosť Mike prednášal 
po  prvýkrát v  živote iba v  slovenčine. Mike 
nám priblížil Kanadu z uhla pohľadu rodeného 
Kanaďana. Okrem historických a  politických 
súvislostí sme sa dozvedeli, čo pre Kanaďanov 
znamená javorový sirup, čo takmer všetci ne-
znášajú (Kanaďanov uráža, ak si ich popletiete 
s Američanmi), že aj v Kanade „svieti slnko a dá 
sa tam kúpať“. Počas prednášky kolovali kanad-

ské bankovky. Mimochodom, tušili ste, že sú 
vyrobené z  igelitu? Ohmatali sme aj kanadské 
mince. Sladkou bodkou za  prednáškou boli 
domáce cukríky vyrobené z  javorového sirupu. 
 (red)

Z ačiatkom februára sa konal Ples MRB 
Gastro, ktorý organizovala reštaurácia Fra-

golino s hojnou účasťou. Plesová sezóna pokra-
čovala o týždeň 8. 2. Rybárskym plesom, ktorý 
je už tradične jedným z  najnavštevovanejších 
plesov. Nebolo tomu inak ani tento rok.
Istra Centrum organizovalo v  spolupráci so 
Základnou umeleckou školou DNV (ZUŠ) 
13. februára Detský fašiangový karneval. Toto 
podujatie sa teší už veľa rokov záujmu najmen-
šieho detského návštevníka. Príjemnú atmosféru 

Veselý február 
v Istra Centre 

Kanada očami rodáka

Turnaje
Slovensko-americká nezisková organizácia 
GoodSports International Slovensko, Klub 
Devínska Nová Ves, organizuje 29. marca 
2020 v telocvični na ZŠ I. Bukovčana 3 futba-
lový turnaj. Mladší žiaci začínajú o 9.00 h, star-
ší o 11.15 h a dorastenci o 13.45. Floorbalový 
turnaj sa bude konať na  tom istom mieste 
a v rovnakých časových odstupoch 9. apríla. 
Ak máte o podujatia záujem, podrobné infor-
mácie nájdete na: www.goodsports.sk.
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Harmonogram zasadnutí  Miestnej 
rady, komisií a Miestneho 
zastupiteľstva na marec a apríl 2020
KVŽP - Komisia výstavby,   
životného prostredia  18. 3. 
KSBZ - Komisia sociálna,   
bytová a zdravotná  23. 3.
KOVPDAPP - Komisia na ochranu 
verejného poriadku, dopravy 
a parkovacej politiky  24. 3.      
 KŠMV - Komisia školstva, 
mládeže a vzdelávania  25. 3.      
KLFMK - Komisia legislatívy, 
financií, mandátová a kontroly  30. 3.      
MR – Miestna rada 1. 4.        
MZ – Miestne zastupiteľstvo 8. 4.            

Veselí 
fašiangoví 

fidlikanti

Sme krásne  
fašiangové masky
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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

15. 3. 2020, 16.30 h, veľká sála
KAROLKO A BARBORKA 
– detská divadelná scéna, účinkuje Divadlo pod 
hríbikom

17. - 18. 3. 2020, veľká sála 
MAREC – MESIAC KNIHY
– besedy so spisovateľmi a zástupcami 
vydavateľstiev pre žiakov ZŠ 
17. 3. – Branislav Jobus
18. 3. – Roman Brat, spojené s  vyhodnotením 
literárnej súťaže

21. 3. 2020, 10.00 h, veľká sála 
MEMORIÁL IVANKY DVOŘÁČKOVEJ 
2020 O „POHÁR STAROSTU  
DÚBRAVKY 2020“ 
– medzinárodná súťaž v integrovanom 
spoločenskom tanci

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. 3. 2020 – 31. 3. 2020)
 Utorok – piatok     11.00 - 16.00 h
Sobota – nedeľa – pondelok zatvorené
Posledný vstup do expozícií je o 15.30 h
Skupinové návštevy (nad 10 ľudí) je 
potrebné nahlásiť vopred (min. 1 deň).

EXPOZÍCIE:  
DEJINY A KULTÚRA CHORVÁTOV 
NA SLOVENSKU
DEJINY A KULTÚRA CHORVÁTOV 
V DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI
VÝSTAVA:
KROJOVANÉ BÁBIKY 
SLOVENSKA
Vernisáž 5. 3. 2020 o 18.00 h

Kultúrno-spoločenské aktivity

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

19. 3. 2020 (štvrtok) o 18.00 h
CESTOVATEĽSKÁ PREDNÁŠKA 
O SALVÁDORE
Hosť: Michaela Hroteková
Miesto: Múzeum kultúry Chorvátov 
na Slovensku, Istrijská 68; organizuje  
Ekocentrum – TIK-DNV. O najmenšej 
a najhustejšie osídlenej krajine Strednej 
Ameriky príde porozprávať učiteľka angličtiny 
a španielčiny. Po absolvovaní vysokej školy 

sa Michaela dostala do Salvádoru na stáž. 
Krajina jej natoľko učarovala, že v nej strávila 
nasledujúcich 5 rokov života. Porozpráva nám 
o tamojšej kultúre a o živote bežných ľudí. 

21. 3. 2020 (sobota) 10.00 h              
VÝLET – JARNÝ PIESKOVEC 
(SANDBERG)               
Zraz: pred budovou Ekocentra – TIK-DNV, 
Istrijská 49
Prechádzka od svetoznámeho náleziska 
skamenelín Sandbergu na Devínsky hrad, 
zameraná na poznávanie prírodných krás 
unikátnej národnej rezervácie Devínskej 

Kobyly. V rámci prechádzky sa pokocháme 
pohľadom na vzácne rastliny, typické pre túto 
oblasť, ktoré už v tomto čase začínajú kvitnúť. 
Pre všetkých zberateľov máme v Ekocentre 
– TIK-DNV pripravené turistické nálepky 
a pohľadnice s týmito rastlinami. 

4. 4. 2020 (sobota) o 9.30 h
AUTOBUSOVÝ VÝLET - 
ČOKOLÁDOVŇA V KITTSEE 
- termín presunutý z novembra 2019
Exkurzia do čokoládovne spojená   
s ochutnávkou a výhodnými nákupmi.
Odchod autobusu: Ekocentrum – TIK-DNV, 
Istrijská 49, Bratislava-DNV.

Tipy na výlety

Devínskonovoveská 
televízia spol. s.r.o. 
M. Marečka 18
841 07 Bratislava
tel.: 02 64 537 581, 02 64 537 582  
e-mail: dtv@swanmail.sk

PREMIÉRY PROGRAMOV NA DTV
Pondelok Kreslo pre hosťa, resp. 
 Súťaž detí základných škôl v DNV
Streda        Magazín DTV 
REPRÍZY PROGRAMOV NA DTV  
– každá celá hodina
Videotexty – inzercia, oznamy MČ BA-DNV, 
pozvánky na kultúrne, športové a spoločenské 
podujatia 
FB DTV – priame prenosy zo zasadnutí Miestneho 
zastupiteľstva MČ BA-DNV v r. 2020
(8. 4., 10. 6., 16. 9., 11. 11., 9. 12.)

Videoarchív DTV nájdete na 
www.youtube.com/channel/
UCWTiQ4DH1PAbQ6aIIDw5d5g/videoZmena programu vyhradená!
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vytváral Festivalový orchester Bratislava (FOR 
BA) a so svojimi vystúpeniami sa predstavili aj 
mnohí žiaci ZUŠ. Organizátori majú radosť, 
že sprostredkovali príjemnú zábavu všetkým 
detským, ale aj dospelým návštevníkom. 16. 2. 
sa konala Detská divadelná scéna. Tentoraz sa 

predstavilo Divadlo Oskar s predstavením Ška-
redé káčatko. V DNV účinkovali po prvýkrát. 
O predstavenie bol vysoký záujem, prišlo viac 
ako 120 divákov. Vyvrcholením plesovej sezóny 
býva deň pred Popolcovou stredou, keď sa po-
chováva basa, čo je spojené s ľudovou zábavou. 

Nebolo tomu inak ani tento rok. Plná sála Istra 
Centra sledovala tradičné Pochovávanie basy 
v  naštudovaní Činoherného klubu Devínska 
Nová Ves. Všetci sa zhodli, že sa týmto poduja-
tím dôstojne ukončila plesová sezóna v DNV.   
 (ic)

Radostné plesanie Karneval pre deti Pochovávanie basy
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Stiahnite si do mobilu aplikáciu 
„SOM Devínska Nová Ves“
Milí Devínskonovovešťania,
mnohí z vás už postrehli, že naša mestská časť pre vás zriadila mobilnú 
aplikáciu „SOM Devínska Nová Ves“. Stiahnite si ju do svojich mobilov, 
budete tak mať prehľad o najdôležitejších veciach súvisiacich s Devín-
skou Novou Vsou. 
Užívateľské prostredie aplikácie SOM DNV je veľmi priateľské, má jed-
noduchý dizajn vhodný pre všetky vekové kategórie. Cez aplikáciu 
môžete poslať svoj podnet aj s fotografiou, pochvalou, či komentárom 
priamo starostovi. 
Aplikácia dokáže sama zasielať dôležité správy na  mobilné telefóny  
občanov. 

Všetkým ctihodným kmeňom bratským,  
Slovanom milovaným, sa na známosť dáva:

v roku Pána 2020 mesiaca jarného aprílového, v poradí dňa 25., 
o hodine odbíjajúcej prvú napoludnie

vystrelí guľa ohnivá, aby históriu Samovej ríše oprášila.
Stane sa to na križovatke slávnej, tej cesty Jantárovej  

a Dunajskej zvanej, v Devínskej Novej Vsi milovanej, 
na námestí Jána Kostru, na lúke malej. 

          Súpútnici drahí, vaše srdcia budú potešené, lebo mi hold prídu vzdať:

  amove hry
šermiarske skupiny roduverné
sokoliari a ich sokolíky vznešené
šuhaji lukostrelci
koníky s chrabrými bojovníkmi
tanečníci na ohni lietajúci 

kuchári v celej ríši vychýrení,
s jedlom a pitím, koľko hrdlo ráči
dievky s fajnovým spevom a trubadúri zvuční 
stánky dobové s remeslami poctivými
minciari s medenákmi čerstvo razenými

h
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 25. 4.

Nože sa ráčte dostaviť, 
kráľ Samo zdarma  

pozýva vás vstúpiť! 

www.devinskanovaves.skwww.devinskanovaves.sk

Aktuality - aktuality, dôležité 
informácie o odstávkach 

a mimoriadnych udalostiach 
v mestskej časti, pozvánky 

na kultúrne a športové podujatia 
výlety, či prednášky

Dôležité kontakty - dôležité 
telefónne čísla, adresy 

a otváracie hodiny

Verejná doprava - 
cestovné poriadky vlakov, 

a autobusových liniek

Darujem za odvoz - 
susedská burza a inzercia

ZELENÝ TRH
4. apríla 2020
Čakajú na vás:
l veľkonočné produkty
l domáce výrobky (vajcia, hydina, údeniny)
l prebytky z farmárskych dvorov
l tradičné remeselnícke výrobky
Miesto konania: záhrada Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku, 
Istrijská 68, Bratislava-Devínska Nová Ves
Bližšie informácie: www.devinskanovaves.sk
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novín nájdete na www.devinskanovaves.sk, Registrácia na Ministerstve kultúry SR pod EČ: 4441/11. ISSN 2644-5921. Ročník vydávania: XXX. Dátum vydania: 
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Skrátka, na  jednom mieste sa nachádza webová stránka,  
sociálne siete, noviny či SMS správy. 
Takže, neváhajte, aplikácia „SOM Devínska Nová Ves“ vás už netr-
pezlivo očakáva. Stiahnite si ju jednoducho pomocou QR kódov.

Správy od starostu - 
jedinečný obsah, správy 

o tom najdôležitejšom, texty 
či videá priamo od starostu 

Android

Appstore

Podnety - priamo z mobilu 
môžete zasielať miestnemu 
úradu, či starostovi podnety 

na riešenie

JE ROZDELENÁ  
DO VIACERÝCH SEKCIÍ:

   Pozývame vás na besedu
s významným slovenským 

odborníkom v oblasti ovocinárstva 
a záhradníctva 

Dr. h. c. prof. Ing.  
Ivanom Hričovským, DrSc. 

Prednášajúci prinesie  
so sebou stromčeky a kríky,  

aby záujemcom názorne ukázal, 
ako sa o ne máme starať.

Budete mať možnosť zakúpiť  
si aj záhradkársku literatúru.  

Na besedu je symbolické 
vstupné 1 €. 

20. marca 2020  
o 16.30 h

Nádvorie Ekocentra – TIK-DNV,  
Istrijská 49, Devínska Nová Ves   

Téma: „Starostlivosť o záhradku na jar  
– zveľaďujeme svoje zelené kráľovstvo“

(v prípade nepriaznivého počasia vo vnútri).

Skvelé 
tradičné 

veľkonočné 
špeciality


