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PATOGÉN SARS-CoV-2, vo verejnosti známy ako nový 
koronavírus, spôsobuje ochorenie COVID-19. Bol identifikovaný 
v Číne na konci roka 2019. Predstavuje nový kmeň vírusu, 
s ktorým sa doposiaľ ľudstvo nestretlo. Preto naň nemá 
vypestovanú imunitu a veľmi ľahko sa medzi nami šíri.
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TYPICKÉ 
PRÍZNAKY 
OCHORENIA
• horúčka  

nad  38 °C
• suchý kašeľ
• sťažené 

dýchanie
• bolesť svalov
• bolesť hlavy
• únava
• tlak 

na hrudníku
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Ochorenie patrí medzi kvapôčkovú 
infekciu. Najväčšia hrozba nového 
vírusu spočíva v tom, že sa šíri vzduš-

nou cestou (podobne ako chrípka kvapôčko-
vou nákazou). Môžu ho prenášať infikované 
osoby, ktoré ešte o  tom ani netušia, že už sú 
nosičmi tohto vírusu. Zákerné pri šírení vírusu 
je, že sa nákaza prenáša nielen prostredníctvom 
priameho kontaktu s  nakazeným. Kvapôčky 
infikované koronavírusom sa uvoľňujú do oko-
lia, dopadajú na  zem a  na  rôzne predmety. 
Chorý môže prenášať vírus aj svojím dotykom, 

vtedy infikuje rôzne predmety v svo-
jom okolí. Ak sa takéhoto povrchu 
dotkneme i  my, infikovanou rukou 
si môžeme vírus preniesť na  sliznice 
nosa a úst. Ak sa vírus dostane do očné-
ho spojivkového vaku, cez infikované slzy 
stečie do nosnej dutiny. Potom už má 
voľnú cestu k  ďalšiemu infikovaniu 
organizmu. Podľa doterajších štatis-
tík jeden infikovaný človek priemer-
ne nakazí dvoch a viac ľudí.
 (pokračovanie na s. 2)

www.korona.gov.sk
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Privítali sme nových prváčikov

Máme 177 prváčikov

Po prvý raz prekročili prahy ško-

ly ako žiaci a oficiálne tak rozšírili 

rady našich šikovných žiakov. Do 

ZŠ I. Bukovčana nastúpilo 108 

prváčikov a  do ZŠ P. Horova pri-

budlo 69 prvákov. Všetkých čaká 

svet objavovania prírody, pocho-

penia zázrakov techniky, ale aj krá-

sy poézie a materinského jazyka. 

„Cítim sa veľmi príjemne tu me-

dzi vami, kdeže aj ja som bol ke-

dysi žiakom práve tejto základnej 

školy. Želám vám, milí žiaci, veľa 

zdaru, úspechu a  dobrých pria-

teľstiev,“ prihovoril sa žiakom ZŠ 

I. Bukovčana starosta. Pani učtieľ-

kám zaželal do nastávajúceho ob-

dobia veľa trpezlivosti, láskavosti, 

pochopenia a nadšenia.

V lete sa vynovili školy

V čase, keď si ešte deti vychutná-

vali letné prázniny, vládol na ško-

lách pracovný ruch. Na Základnej 

škole I. Bukovčana sa vynovila 

špeciálna stolnotenisová podla-

ha, dorábali sa odborné učebne 

a  maľovali sa triedy. Atraktívnou 

novinkou školy od tohoto škol-

ského roka bude fakt, že ôsmaci 

budú môcť absolvovať špeciál-

nu štátnu skúšku z  Nemeckého 

jazyka a  ak uspejú, získajú ne-

mecký jazykový diplom na úrov-

ni A2 – B1. Škola spolupracuje  

s  Nadáciou Volkswagen Slovakia, 

a  okrem rozšírenej výučby nem-

činy sa vďaka nej deti rozvíjajú 

v  technike, vede, bádaní a celko-

vo v prírodných vedách.

Druhá základná škola v  pôsob-

nosti našej mestskej časti, ZŠ  

P. Horova, počas leta vynovila kniž-

nicu, zrealizovala časť zateplenia 

budovy, zakúpila umývačku riadu 

do svojej jedálne, vymaľovala trie-

dy. V súčasnosti sa dorábajú nové 

Nová atrakcia

vyhliadková veža 

na Devínskej kobyle
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vypustenie rybníka

a príprava na jeho

revitalizáciu 
          Strana 8

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE nového školského roka 

2019/2020 sa v našej mestskej časti začalo

uvítaním najmenších školákov. Do školských lavíc 

ich uviedli starosta Devínskej Novej Vsi Dárius

Krajčír, riaditeľka ZŠ I. Bukovčana Renáta Balogová 

a riaditeľ ZŠ P. Horova Miloš Marko.

❱ ❱

❱ ❱

Hurá do školy

Nové 

centrum 

ekologickej 

výuky

Na mýte 49

SlávNoStNe otvárame!

❱ ❱

❱ ❱

Najmenší žiaci ZŠ I. Bukovčana na slávnost-

nom otvorení nového školského roka

(Pokračovanie na str. 2)

Počas celých dvoch 

prázdninových 

mesiacov sa na 

devínskonovoveských 

školách a škôlkach

vykonávali väčšie či 

menšie rekonštrukcie, 

opravy nedostatkov 

a skrášľovanie priestorov 

pre naše deti.
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Oceňovanie významných 
osobností

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

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

nová tradícia - deň obce

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

zosadla na tie správne ramená

devínskonovoveská holubica 
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17. novembra sa symbolicky  uzavrie most                      Strana 16
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Oslava 
Nežnej revolúcie 

Pripomeňme si, že histo-

rické novembrové udalosti 

začali demonštráciami pri 

príležitosti osláv Medzinárodného 

dňa študentstva, v Bratislave už 

16. novembra, v Prahe na Národní 

třídě 17. novembra. Ich účastní-

ci, zväčša študenti vysokých škôl, 

niesli transparenty, ktoré dopĺňali 

slovnými požiadavkami. Vyjad-

rovali v nich kritiku vtedajšieho 

totalitného režimu a požadovali 

reformy školstva, ba i celej spoloč-

nosti. Postupne sa do nasledujúcich 

demonštrácií a verejných zhromaž-

dení zapájala aj široká verejnosť  

v státisícových zástupoch na území 

celého bývalého Československa. 

Nakoniec protestné zhromaždenia 

prispeli k nekrvavému odstráneniu 

komunistickej moci. Preto nazýva-

me tieto udalosti Nežná revolúcia.

Od roku 2001 oslavujeme 17. no-

vember ako Deň boja za slobodu  

a demokraciu. 

V rámci Festivalu slobody, ktorý 

organizoval Ústav pamäti národa 

v úzkej súčinnosti s Bratislavským 

samosprávnym krajom a s našou 

mestskou časťou DNV, sa 17. no-

vembra konal v našej mestskej časti 

Deň zatvorených hraníc. Jeho sú-

časťou bol bohatý program s rôz-

nymi prednáškami o útekoch cez 

hranice v bývalom socialistickom 

štáte. Nechýbali ani zaujímavé ve-

domostné kvízy.

Cyklomost slobody 

oslavoval s nami

Už od skorých dopoludňajších ho-

dín sa na Cyklomost slobody, ktorý 

bol hlavným dejiskom programu 

osláv v DNV, hrnuli zástupy ľudí 

z celej Bratislavy. Nechýbali ani 

návštevníci z Vajnôr, Ružinova, 

Petržalky, Karlovej Vsi, Dúbravky, 

či Rače.  Na otázku „Čo vás sem 

priviedlo, prečo ste sem prišli?“ – 

najčastejšie zaznievala odpoveď: 

Chcem(e) to vidieť. Chcem(e) si to 

pripomenúť. Veď je okrúhle výro-

čie, patrí sa spomenúť si.

„Zákaz vstupu bez 

vycestovacej doložky“

K najzaujímavejším atrakciám dňa 

patrila simulácia zatvorených hra-

níc na Moste Slobody, cez ktoré 

nebolo možné prejsť bez „vyces-

tovacej doložky“ s pečiatkou. Tie 

dostali návštevníci pri vstupe na 

most od „colníkov“, ktorí im pripo-

mínali, že pri návrate musia precliť 

všetky nakúpené veci a musia sa 

vrátiť, lebo „vycestovacia doložka“ 

im platí iba v tento jediný deň. Na 

cyklomoste vládla skvelá nálada.  

V skutočnosti si všetci uvedomova-

li, že pred r. 1989 na smiech niko-

mu nebolo. 

 

STARŠÍ OBČANIA si historické okamihy spred 

30 rokov pamätajú veľmi dobre, veď mnohí z nich boli 

jej priamymi aktérmi. Mladšia generácia pozná udalosti 

pamätného roku 1989 iba sprostredkovane.

4. - 7. 12. 2019

VIANOČNÁ 

ULIČKA

ŠTEDRÝ VEČER 

V CHORVÁTSKU

Zvyky našich predkov                            
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Slávnostný akt pome- 

novania ulice 6. 12.
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(Pokračovanie na s. 4)

Dárius Krajčír, 

starosta MČ 

BA-DNV, Juraj 

Droba, predseda 

Bratislavského 

samosprávneho 

kraja, Peter 

Mišík, 

veľvyslanec SR  

v Rakúsku Fo
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VUKOVARSKÁ

ULICA
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MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO  

Starosta, poslankyne a poslanci 
hodnotia uplynulý rok                                                                 strana 4

Z ROZPOČTU MČ BA-DNV
Prehľad dobrovoľných  

príspevkov sociálnej pomoci 
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INTERVIEW S PREDNOSTKOU 

Čo pripravuje Miestny
úrad  pre svojich občanov

                                                          strana 8
� �Snehuliačky Mily a Lily

Snehuliačky Mily a Lily
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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.

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

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

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

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

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

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

PF 2020
vám praje redakcia 

DEVEXu. 
ZMENY V SADZBÁCH
Daň z nehnuteľností  
na území Bratislavy          
                                  strana 4� �

ROZPOČET NA ROK 2020 
Rozhovor s vedúcim  
Ekonomického oddelenia
                                         strana 2� �

(Pokračovanie na s. 8)

VIANOČNÁ ULIČKA 
sa opäť vydarila
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Zavítal medzi nás Mikuláš so svojimi 
anjelmi, priplichtil sa aj čert

Nedočkavé deťúrence sa tešia na darčeky 

OZNAMUJEME l INFORMUJEME  l RADÍME                       l POMÁHAME január / 2020



Súčasné poznatky o koronavíruse
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(dokončenie zo s. 1)
Typické príznaky  

ochorenia
Pre vysoké percento chorých je 
typická horúčka nad 38 °C, suchý 
kašeľ, sťažené dýchanie, bolesť 
svalov, bolesť hlavy, únava, tlak 
na  hrudníku.  Najnovšie vedci 
z Veľkej Británie upozorňujú, že 
mnohí pacienti v Európe majú aj 
problémy so zažívacím traktom, 
môžu mať hnačky, bolesti brucha, 
pociťujú kovovú chuť v  ústach, 
strácajú čuch a  chuť. Vo väčšine 
prípadov je priebeh ochorenia 
len mierny. Ťažkým priebehom 
ochorenia sú najviac ohrození 
starší ľudia (nad 65 rokov), ľudia 
s pridruženými chronickými cho-
robami a s oslabenou imunitou. 

Inkubačný čas a prevencia
Odhadovaný inkubačný čas 
ochorenia je 2 až 14 dní, prie-
merne 6 dní. Ako je to bežné pri 
všetkých infekčných ochoreniach, 
najlepšie sa dokážeme ochrániť 
dôslednou prevenciou. Na prvom 
mieste lekári zdôrazňujú dôsled-
nú hygienu a umývanie rúk aspoň 
20 sekúnd po  každom kontakte 
potenciálne infikovaného po-
vrchu alebo vtedy, keď sa vracia-
me domov z  vonkajšieho pros-
tredia. Infikovanými rukami si 
totiž vírus môžeme veľmi rýchlo 

preniesť pri mimovoľných doty-
koch tváre na naše sliznice. Ak si 
nemôžeme ruky umyť, použijeme 
dezinfekčný gél na báze alkoholu 
(najmenej 70%). Ďalej platí, že 
kto sa prísne izoluje v svojej do-
mácnosti, čo je obzvlášť vhodné 
pre rizikové skupiny, má veľkú 
šancu, že koronavírus sa k nemu 
nedostane. Vedci totiž zistili, 
že sa bežne vo vzduchu neudrží 
dlho. Infikované kvapôčky z  úst 
človeka klesajú k  zemi. Podľa 
okolností (vírusu vyhovuje vlh-
ko a  chlad) kvapôčky zničí vo 
vonkajšom prostredí do 3 hodín 
teplo a UV lúče. Horšou správou 
je zistenie vedcov, že na povrchu 
kartónu vírus prežije 24 hodín, 
na  umelej hmote, skle a  kove 

dokonca až 3 dni. Vírus sa môže 
prenášať aj na  srsti domácich 
zvierat. Čiže z  toho vyplýva pre 
nás bezpodmienečne pravidelne  
si umývať ruky. Samozrejme, 
dôležité je aj dodržiavanie bez-
pečnej vzdialenosti od ostatných 
ľudí. Vo všeobecnosti sa odporú-
ča minimálne 1 m, niektorí vedci 
hovoria o bezpečnej vzdialenosti 
2 m. V  týchto dňoch však čínski 
vedci zverejnili štúdiu, v  ktorej 
tvrdia, že koronavírus môže pre-
letieť od infikovaného človeka až 
do vzdialenosti 4,5 m. 

Ochranné rúško naše 
každodenné

Pre uvedené dôvody a  riziká 
prenosu koronavírusu musíme 

na základe rozhodnutia Krízové-
ho štábu SR, pretaveného do na-
riadenia Vlády SR, nosiť  mimo 
svojho obydlia ochranné rúško. 
Na  jednej strane infikovaný člo-
vek (aj keď o  tom netuší, že je 
infikovaný) vírus nekontrolova-
ne nerozširuje, pretože kvapôčky 
z jeho telesných dutín sa zachytá-
vajú na bariére rúška. Na druhej 
strane sa rúškom chráni aj zdravý 
človek, lebo nedostane plnú víru-
sovú nálož priamo do svojej tváre 
a na sliznice. 

Umývame a dezinfikujeme 
povrchy

Podobne je dôležité čistiť a  de-
zinfikovať povrchy, ktoré pou-
žíva veľa ľudí (kľučky, zábradlia 

Správne  
nasadené rúško 

cez nos a ústa 
pomáha a významne 

zabraňuje 
rozširovaniu  

nákazy.

Tenzidy obsiahnuté v mydle narušia tukovú vrstvu obalu koronavírusu, 
čo vedie k denaturácii vírusu. Stačí na to 20 sekúnd!

Vírusy ničia aj dezinfekčné prostriedky 
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a  tlačidlá vo výťahoch bytových 
domov alebo vo verejných bu-
dovách, rúčky nákupných koší-
kov...). Ideálne sú dezinfekčné 
roztoky na báze chlóru alebo vy-
soko percentného alkoholu.

Byť ohľaduplný pri kašli 
a kýchaní

Smutné je, že mnohí ľudia ešte 
dodnes nevedia napriek mnohým 
chrípkovým sezónam, ako správ-
ne kýchať, kašľať a utierať si nos. 
Nikdy to nesmieme robiť holými 
rukami! Vždy používame papie-
rové vreckovky, ktoré bezodklad-
ne zlikvidujeme v  komunálnom 
odpade. Ak nemáme vreckov-
ku poruke, kýchame a  kašleme 
do hornej časti ramena. 

Aké riziko hrozí deťom 
a tehotným ženám?

Spočiatku kolovali informácie, 
že deti sa nenakazia a  sú chrá-
nené pred napadnutím vírusom. 
V  súčasnosti sú už prehlásenia 
vedcov opatrnejšie. Skôr sa pri-
kláňajú k názoru, že deti sa môžu 
nakaziť rovnakou mierou ako 
dospelí, ale potom bez evident-
ných príznakov chorobu rozná-
šajú. Príčinou ich odolnosti môže 
byť podľa WHO skutočnosť, že 
väčšina svetovej populácie detí je 
zamorená inými druhmi korona-
vírusov, ktoré sa prejavujú najmä 
hlienmi. Imunitný systém detí je 
tak do  určitej miery pripravený 
a neposkytuje novému koronaví-
rusu priestor na napadnutie orgá-
nov detí. Tehotné ženy sú riziko-
vou skupinou preto, lebo sa ľahšie 
nakazia aj pri iných vírusových 
(chrípkových) nákazách. Všetky 
vedecké štúdie zatiaľ potvrdzujú, 
že koronavírus sa vnútromaterni-
covo na dieťa neprenáša.

Očkovanie a liečba
Vzhľadom na  to, že COVID-19 
je úplne nová choroba, nejestvuje 
na ňu celosvetovo nijaké očkova-
nie, ktoré by mohlo pred nákazou 
ľudí preventívne ochrániť, ako je 
to bežné pri chrípkových ochore-
niach. Proces vývoja a schvaľova-
nia je pomerne dlhý. Z dôvodov 
eliminácie nežiaducich účinkov 
ho nie je možné radikálne urých-
liť. Optimistické odhady hovoria, 
že uplynie najmenej rok, kým 
Food and Drug Administration 

(FDA – organizácia zodpoved-
ná za schvaľovanie nových liekov 
v USA), resp. Európska agentúra 
pre lieky (EMA – pendant v Eu-
rópe) schvália novú očkovaciu 
látku do zdravotníckej praxe.
Čo sa týka liečby COVID-19, 
v  súčasnosti sú v hre tzv. antivi-
rotiká, lieky jestvujúce na  liečbu 
HIV, resp. eboly. Samozrejme, 
tiež to potrvá ešte nejaký čas, kým 
budú definitívne odsúhlasené pre 
celoplošné použitie u  pacientov. 
Beh na  dlhé trate predstavujú 
nové medicínske molekuly, ktoré 
sa horúčkovito pripravujú v  la-
boratóriách na  celom svete. Ich 
použitie v praxi sa nedá očakávať 
v dohľadnej dobe. Nový korona-
vírus SARS-CoV-2 je definitívne 
rozšírený na celom svete. 

Nezostáva nám iné, ako sa 
s  ním naučiť bojovať a  žiť. 
Efektívne sa pred ním uchrá-
niť nám pomôže iba dôsledná 
osobná disciplína a  rešpekto-
vanie pokynov odborníkov.   
 (Eva Čikelová)

VEREJNÁ DOPRAVA 
V  súvislosti so zrušením vyučo-
vania na  základných, stredných 
a  vysokých školách platí od   
16. 3. 2020 prázdninový režim 
MHD. Zároveň bol vyhlásený 
zákaz vstupu do vozidiel MHD 
bez použitia rúška, šálu, šatky ale-
bo inej vhodnej alternatívy na za-
krytie úst a nosa. Do autobusov 
a  trolejbusov sa nesmie od  12. 
marca nastupovať prednými dve-
rami, ani sedieť na predných se-
dadlách. Dvere vozidiel MHD 
sú otvárané centrálne, nie je pre-
to potrebné používať dopytové 
tlačidlá na/pri dverách.  Od  19. 
marca 2020 nepremávajú ani lin-
ky 25, 26 a 92 do Volkswagenu. 
Od  24. 3. 2020 sa dočasne ruší 
prevádzka električkovej linky č. 7. 

ZÁSOBOVANIE VODOU 
Bratislavská vodárenská spoloč-
nosť (BVS) realizovala interné 
cvičenia a je pripravená v prípade 
potreby spustiť svoj krízový re-
žim, ktorý má nastavený s  Úra-
dom verejného zdravotníctva SR 
a ktorý o. i. rieši postupy ošetro-
vania vody a prístupu k vodným 
zdrojom. BVS zároveň obmedzila 
fungovanie svojich zákazníckych 
centier, služby bude poskytovať 
elektronicky. Od 13. 3. 2020 BVS 
zrušila vzhľadom na bezpečnost-
né opatrenia všetky plánované 
práce v Bratislave, ktoré by si vy-
žadovali dlhodobejšie prerušenie 
distribúcie. Prípadné odstávky 
môžu nastať iba v mimoriadnych 
a havarijných situáciách. Zároveň 
sa kvôli epidemiologickým opat-
reniam preložilo z  23. 3. 2020 
na bližšie nešpecifikované obdo-
bie bezplatné testovanie vzoriek 
vody z domácich studní pri prí-
ležitosti Dňa vody.

ODVOZ ODPADU 
OLO nastavuje pravidelný odvoz 
odpadu za  akéhokoľvek bezpeč-
nostného režimu. Úpravou pra-
covných zmien je OLO pripra-

vené zabezpečiť odvoz odpadu aj 
v prípade výpadku väčšieho počtu 
zamestnancov. Zberný dvor OLO 
na  Starej Ivanskej ceste 2 je od   
1. 4. 2020  otvorený v pracovných 
dňoch od 12.00 h do 18.00 h, v so- 
botu od 8.00 h do 15.00 h.

PLYN
SPP-distribúcia je pripravená 
v prípade vysokého nárastu poč-
tu infikovaných zamestnancov 
SPP-distribúcie internými opat-
reniami zaistiť nepretržitú funkč-
nosť plynárenského dispečingu 
a  poruchovú službu. Zvýšená 
úroveň/rozsah nákazy nebude 
mať vplyv na bezpečnosť a  spo-
ľahlivosť distribúcie zemného 
plynu odberateľom. Od  13. 3. 
2020  SPP-distribúcia ruší vzhľa-
dom na  bezpečnostné opatrenia 
všetky plánované práce v  Brati-
slave, ktoré by si vyžadovali dl-
hodobejšie prerušenie distribúcie. 
Prípadné odstávky môžu nastať 
iba v  mimoriadnych a  havarij-
ných situáciách. Distribúcia ply-
nu nie je v priamej kompetencii 
mesta.

ELEKTRINA 
Spoločnosť ZSE vydala v  súvis-
losti s rozšírením nového korona-
vírusu viaceré interné opatrenia, 
ktoré majú znížiť riziko náka-
zy zamestnancov. Zároveň má 
pripravené také opatrenia, aby 
v prípade zhoršenia situácie a vy-
hlásenia krízového stavu zaistili 
udržateľný prevádzkový režim, 
v rámci ktorého vedia zabezpečiť 
nepretržitú dodávku elektrickej 
energie. Distribúcia energie nie 
je v  priamej kompetencii mesta. 
Od 13. 3. 2020 ZSE distribúcia 
ruší vzhľadom na  bezpečnostné 
opatrenia všetky plánované prá-
ce v Bratislave, ktoré by si vyža-
dovali dlhodobejšie prerušenie 
distribúcie. Prípadné odstávky 
môžu nastať iba v  mimoriad-
nych a  havarijných situáciách. 
 (Zdroj: bratislava.sk)

Fungovanie služieb  
a zásobovania energiami
počas Covid-19

Aj tu môže číhať koronavírus

Testovanie je cestou k elimino-
vaniu infekcie
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Obmedzenia  
na magistráte
V súvislosti s preventívnymi opat-

reniami proti šíreniu nákazy no-
vým koronavírusom a  ochorením 
COVID-19 bude Magistrát hlavného 
mesta Bratislavy pracovať v  obme-
dzenom režime. Zatvárajú sa praco-
viská Služieb občanom na Primaciál-
nom námestí a na Blagoevovej ulici 
v  Petržalke (vrátane Pokladní a  Po-
dateľní) s platnosťou od 16. 3. 2020 
do  odvolania. Požiadavky občanov 
sa naďalej vybavujú telefonicky 
a  elektronicky (e-služby). V  prípade 
otázok  je obyvateľom Bratislavy 
k dispozícii infolinka 02 593 56 111.

Daň z nehnuteľností 
v splátkach 
Špeciálne riešenie vzhľadom 

na  aktuálne prebiehajúcu pan-
démiu nového koronavírusu si vyža-
duje aj úprava termínov a splatnosti 
dane z  nehnuteľností. Magistrát 
mesta Bratislavy rozhodol, že pre 
všetky fyzické osoby a fyzické osoby 
živnostníkov rozdelí v  tomto roku 
daň z  nehnuteľností na  tri splátky. 
Dotkne sa to približne 200 tis. da-
ňových subjektov. Výmery na  daň 
z nehnuteľností sa budú doručovať 
v období, keď to bude z epidemio-
logického hľadiska možné, čo zna-
mená posun o  šesť a  viac týždňov. 
Mesto bude včas informovať o  de-
finitívnom dátume rozposielania 
daňových výmerov a  nastavení dá-
tumov druhej a tretej splátky.

Nové pokyny pre 
učiteľov a žiakov
Minister školstva Branislav Gröh-

ling po  rokovaní Vlády SR  
24. 3. 2020 oznámil, že po  dohode 
s  Úradom verejného zdravotníctva 
SR, s hlavným hygienikom a Ústred-
ným krízovým štábom SR sa preru-
šuje vyučovanie až do  odvolania. 
Z  iniciatívy príslušných úradov sa 
vytvorila nová webová stránka uci-
menadialku.sk. Všetci učitelia, žiaci 
a ich rodičia tu nájdu potrebné ma-
teriály k  digitálnemu vzdelávaniu. 
RTVS bude vysielať na  Dvojke kaž-
dý pracovný deň o  9.15 h reláciu 
Školský klub.Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a športu SR vydalo 6. 
apríla 2020 Usmernenie na  hodno-
tenie žiakov základných škôl v čase 
mimoriadnej situácie pôsobenej 
prerušením vyučovania v  školách 
v školskom roku 2019/2020. Podob-
ne bolo vydané Usmernenie na hod-
notenie žiakov strednej školy, odbor-
ného učilišťa a praktickej školy.
 (Zdroj: bratislava.sk)

V  obmedzenom režime 
budú zabezpečované len 
služby stavebného úradu, 

matriky a  evidencie obyvateľstva, 
a  to iba po predchádzajúcom te-
lefonickom alebo mailovom do-
hovore. 
Žiadame vás, aby ste rešpektovali 
preventívne opatrenia na  obme-
dzenie šírenia ochorenia CO-
VID-19. Po telefonickom objedna-
ní sa na jednotlivé úkony vstupujte 
do  priestorov Miestneho úradu 
mestskej časti Bratislava-Devín-

ska Nová Ves (ďalej len „MU MČ 
BA-DNV“) len s použitím rúška, 
resp. akejkoľvek inej alternatívnej 
ochrany tváre a nosa. Zároveň vás 
žiadame, aby ste dodržiavali odstup 
medzi prítomnými osobami, príp. 
vás vybavíme v exteriéri MU MČ 
BA-DNV. Po príchode do priesto-
rov MU MČ BA-DNV vás žiada-
me o aplikáciu dezinfekčného gélu 
na ruky, ktorý máte k dispozícií pri 
vstupných dverách. 
Dôrazne vás žiadame, aby ste reš-
pektovali opatrenie Úradu verejné-

ho zdravotníctva Slovenskej repub-
liky č. OLP/2567/2020 zo dňa 12. 
marca 2020 a  dodržiavali izoláciu 
v  domácom prostredí po  dobu 14 
dní, ak ste sa v období po 13. marci 
2020 vrátili zo zahraničia, prípadne 
žijete s takouto osobou v spoločnej 
domácnosti. Rovnako žiadame, aby 
izoláciu v domácom prostredí dodr-
žiavali osoby, ktoré mali pozitívnu 
vzorku na ochorenie COVID-19.

MATRIČNÝ ÚRAD 
zabezpečuje svoju agendu v  ob-
medzenom režime len po  pred-
chádzajúcom telefonickom alebo 
mailovom objednaní:
1. Osvedčovanie pravosti podpisov 

– len v nevyhnutnom prípade 
2. Osvedčovanie fotokópií listín – 

len v neodkladnom prípade

Informácie o obmedzení  
stránkových hodín
MIESTNY ÚRAD mestskej časti Bratislava-Devínska 
Nová Ves oznamuje všetkým svojim obyvateľom, že je 
do odvolania pre verejnosť zatvorený. Poskytovanie 
služieb občanom je preto dočasne obmedzené, 
v platnosti k 6. 4. 2020. 

Počas obdobia značného ne-
dostatku ochranných rúšok 

sa Miestny úrad MČ BA-DNV 

veľkou mierou podieľal so za-
mestnankyňami a  s  mnohými 
dobrovoľníkmi spomedzi oby-

vateľov na  ich zhotovovaní. Veľa 
z  nich bolo určených pre senio-
rov na území Devínskej Novej Vsi. 

Ochranné rúška pre Devínsku
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Aj BSK sa postaral 
o zdravotníkov

3. Vystavovanie výpisov rodných, 
sobášnych a  úmrtných listov – 
len v neodkladnom prípade

4. Uznanie otcovstva
5. Úmrtná matrika – len na základe 

objednania
6. Sobášna matrika – dočasne sa 

nevykonáva
7. Osobitná matrika – dočasne sa 

nevykonáva

Každý pondelok a  stredu 
od  8.00 do  9.00 h máte mož-
nosť sa objednať telefonicky 
alebo mailom.
Kontakty na  Matričný úrad 
MČ BA-DNV: tel.: 02/602 01  
412, 02/60201430, mail: emi-
lia.miklovicova@mudnv.sk,  
diana.padychova@mudnv.sk.
Občania budú vybavovaní iba 
individuálne po  predchádza-
júcom objednaní. Čas vyhra-
dený na  vybavovanie úrad-
ných záležitostí je stanovený 
na pondelky a stredy od  9.00 
do 12.00 h. 

EVIDENCIA 
OBYVATEĽSTVA 

zabezpečuje v  obmedzenom reži-
me svoju agendu len po predchá-
dzajúcom telefonickom a  lebo 
emailovom objednaní:

1. Prihlásenie k  trvalému, resp. 
prechodnému pobytu – v neod-
kladnom prípade
2. Potvrdenie o  pobyte – v  ne-
odkladnom prípade

Každý pondelok a  stredu 
od  8.00 do  9.00 h máte mož-
nosť sa objednať telefonicky 
alebo mailom. Kontakty: tel. 
02/60201408, mail: bronisla-
va.zemkova@mudnv.sk
Občania budú vybavovaní iba 
individuálne po  predchádza-
júcom objednaní. Čas vyhra-
dený na  vybavovanie úrad-
ných záležitostí je stanovený 
na pondelky a stredy od  9.00 
do 12.00 h.

STAVEBNÝ ÚRAD
zabezpečuje v  obmedzenom reži-
me svoju agendu len po predchá-
dzajúcom telefonickom alebo 
emailovom objednaní:
1. Vyznačenie právoplatnosti roz-

hodnutí stavebného úradu a prí-
padné prevzatie overenej projek-
tovej dokumentácie;

2. Poradenstvo v  odborných otáz-
kach, súvisiacich s  vybavovaním 
agendy stavebného úradu – pred 
podaním žiadostí (napr. rozsah 
dokladov potrebných k  jednot-
livým konaniam), po  podaní žia-
dostí, a to telefonicky a mailom.

Každý pondelok a  stredu 
od  8.00 do  9.00 h máte mož-
nosť sa objednať telefonic-
ky alebo mailom. Kontakty: 
mail: ver.tothova@azet.sk, 
tel.: 02/60201427, mail: lilia.
lohnicka@mudnv.sk, tel.: 
02/60201406, mail: kristina.
laukova@mudnv.sk
Občania budú vybavovaní iba 
individuálne po  predchádza-
júcom objednaní. Čas vyhra-
dený na  vybavovanie úrad-
ných záležitostí je stanovený 
na pondelky a stredy od  9.00 
do 12.00 h. 

Ostatné záležitosti môžu občania 
vybaviť mailom, prípadne telefo-
nicky prostredníctvom zverejne-
ných telefónnych čísel. Agenda 
každého organizačného útvaru 
Miestneho úradu mestskej časti 
Bratislava-Devínska Nová Ves je 
priebežne zabezpečovaná. V prípa-
de potreby vybavovania úradných 
záležitostí majú obyvatelia DNV 
možnosť kontaktu prostredníc-
tvom mailu, telefonicky alebo 
písomnou formou cez poštové 
služby. Môžu využívať aj mobilnú 
aplikáciu „SOM Devínska Nová 
Ves“. 
Pre nevyhnutné prípady je k  dis-
pozícii nonstop linka 02/3233 
3332 Dohľadového centra DNV. 
Telefónna linka je určená aj pre 
seniorov nad 65 rokov, ktorí si 
na  nej môžu vyžiadať objednanie 
nákupu potravín, zaobstaranie lie-
kov alebo informácie v  súvislosti 
s epidémiou.

Okolo dvesto požiadaviek na  rúška 
bolo do 3. apríla zaevidovaných cez 
Dohľadové centrum. Približne 77 % 
seniorov našlo rúško v schránke. Iba 
v tento deň sa rozdelilo v DNV 3 600 
rúšok, ktoré dostali aj pracovníci 
obchodov, lekární, ordinácií praktic-
kých a detských lekárov.
Starosta Dárius Krajčír vyjadril veľ-
ké poďakovanie všetkým kolegom 
z  Miestneho úradu, Devínskonovo-
vešťanom, firmám, ale aj dobrovoľ-
níkom z iných mestských častí miest 
a obcí, ktorí šitím, materiálnou ale-
bo akoukoľvek inou pomocou po-
máhali zvládať pandémiovú situá-
ciu. (fb)

Milí Devínskonovovešťania,
veľkonočné sviatky patria medzi 
najkrajšie sviatky jarného obdobia. 
Symbolizujú znovuzrodenie 
a tajomstvo nového života. 
Očakávame od nich, že nám 
prinesú duchovný pokoj a prostú 
ľudskú radosť pre seba i naše 
rodiny.
Život to však v tohtoročnú jar 
obrátil naruby. Kvôli pandémii 
nemôžeme tieto sviatky stráviť 
so svojimi najbližšími v kruhu 
rodiny, či našich priateľov. To nám 
však nemôže zabrániť, aby sme 
si navzájom – s tými, s ktorými 
toto obdobie prežijeme spolu 
v domácnostiach – neprejavovali 
lásku a úctu. 
Dnešná technika nám umožňuje 
spojiť sa s tými, na ktorých nám 
záleží, aj na diaľku. Preto 
komunikujme spolu a dodávajme si 
navzájom odvahu, že toto náročné 
obdobie bude mať raz svoj koniec. 
Po skončení pandémie nás čaká 
náročné obdobie a budeme 
potrebovať veľa síl, aby sme mohli 
pokračovať v našich plánoch. 
Zoberme si príklad z prírody 
a buďme aj my silní. Aj tá sa vždy 
pozviecha, hoci jej ľudstvo neustále 
zasadzuje množstvo rán. Preto 
využime obdobie veľkonočných 
sviatkov na nabratie novej energie 
a odhodlania pre ďalšie obdobie. 
Dovoľte mi na záver poďakovať 
vám všetkým za solidaritu 
a ochotu pomáhať tým, ktorí nás 
v týchto dňoch najviac potrebujú. 
Ako sme sa počas uplynulých 
dní presvedčili, ....v ťažkých 
chvíľach sme všetci jedna veľká 
rodina. Verim, že spoločnými  
silami a s úprimnou solidaritou 
zvládneme všetky ťažkosti a výzvy 
budúcnosti.
Požehnané prežitie Veľkonočných 
sviatkov!

Dárius Krajčír, váš starosta

Ako informoval 19. marca 
predseda BSK Juraj Droba, 

Bratislavský samosprávny kraj 
(BSK) nakúpil kvalitné antibak-
teriálne rúška za  viac ako 100 
tis. € a distribuoval ich všeobec-
ným lekárom a  pediatrom, ako 
i  ostatným zdravotníkom a  so-
ciálnym pracovníkom v zariade-
niach v  správe BSK. Zabezpečil 
ich ako prejav spolupatričnosti 
a solidarity voči najviac ohroze-
nej skupine, ktorá bojuje s pan-

démiou v  prvej línii aj napriek 
tomu, že to nespadá do  jeho 
kompetencií. Zároveň župan 
Juraj Droba pripomenul všet-
kým obyvateľom kraja, že pre-
hľad o  ordinačných hodinách 
a zastupovaniach lekárov nájdu 
na internetovej stránke v správe 
BSK www.e-vuc.sk. Súčasne in-
formoval, že lieky odporúčané 
špecialistami môžu predpisovať 
aj všeobecní lekári. 
 (Zdroj: www.bratislavskykraj.sk)
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Súčasná epidemiologická situácia 
zasiahla aj do  termínov na  po-

dávanie žiadostí o  granty v  oblasti 
športu a  kultúry. Hlavné mesto SR 
Bratislava preto predĺžilo termín 
uzávierok na podávanie žiadostí.

Termíny sa prekladajú 
z 31. 3. 2020 na 30. 4. 2020:

l Podprogram 1 na  podporu po-
hybových aktivít a  neformálneho 
vzdelávania v oblasti práce s deťmi 
a  mládežou (projekty s  podporou 
do 3 320 €);
l Podprogram 2 na podporu špor-
tových a  vzdelávacích podujatí 

(projekty s  podporou od  3  320 do   
10 000 €). 
l Grantový program KULTÚRA 
zameraný na  podporu nezriaďo-
vaných subjektov v  oblasti kultúry. 
V  súvislosti s  momentálnou situá-
ciou magistrát odporúča plánovať 
kultúrne podujatia v 2. polovici roka. 
Prípadný posun termínu projektu 
po  schválení žiadosti vzhľadom 
k  tejto situácii bude možný, avšak 
naďalej platí, že projekt treba rea-
lizovať a  financie minúť najneskôr 
do 15. 12. 2020.

www.bratislava.sk

Užitočné informácie 
v skratke

4 Bratislavský samosprávny kraj 
prerušil od 9. marca kvôli korona-
vírusu vyučovanie na  stredných 
školách v pôsobnosti kraja.

4 Od 13. 3. 2020 až do odvola-
nia sa zakazuje prevádzka kúpa-
lísk, welness centier a  bazénov, 
telovýchovno-športových za-
riadení, verejného stravovania 
(cukrárne, bistrá, kaviarne, bary 
a pod.), ale i kasína, kiná a lyžiars-
ke strediská.

4 Reštaurácie a  stánky s  rých-
lym občerstvením môžu byť 
otvorené len v  čase od  6.00 h 
do 20.00 h. V obchodnom dome 
môžu byť cez víkend otvorené 
iba lekárne, predajne potravín, 
reštaurácie, stánky s rýchlym ob-
čerstvením, drogérie a novinové 
stánky.

4 Od 13. 3. kontrolujú slovenskí 
policajti a  vojaci vstup cez hra-
ničné priechody s  ČR, AT a  HU 
a od 17. 3. aj s PL. Na Slovensko 
sa dostanú iba občania SR, resp. 
cudzinci s prechodným alebo tr-
valým pobytom na území SR.

4 Pre osobnú dopravu sú uza-
tvorené medzinárodné letiská, 
železnice i autobusová doprava. 

4 Miestny úrad MČ BA-DNV je 
počas obdobia šírenia korona-
vírusu pre verejnosť zatvorený 
od  16. marca 2020 až do  odvo-
lania. Najnevyhnutnejšie úradné 
záležitosti je možné vybavovať 
elektronicky, pomocou aplikácie 
„SOM Devínska Nová Ves“ alebo 
po telefonickej dohode s prísluš-
ným oddelením MÚ MČ BA-DNV. 
Podrobnosti a  kontakty nájdete 
na www.devinskanovaves.sk. 

4 Od  19. 3. 2020 pribudla 
na  web stránke mestskej časti 
nová funkcia – VIRTUÁLNY ASI-
STENT. Funkciu vyvinul ZMOS 
a  poskytuje odpovede na  otáz-
ky o  novom koronavíruse 
SARS-CoV-2, ktorý sa prejavuje 
ochorením COVID-19. Virtuál-
ny asistent zhromažďuje všetky 
dôležité informácie na  jednom 
mieste.  

4 Seniori nad 65 rokov môžu 
v prípade potreby informácií ale-
bo objednania nákupu potravín 

a  zabezpečenia liekov nonstop 
volať infolinku Dohľadového 
centra DNV 02/32 33 33 32.

4 Pre seniorov nad 65 rokov sú 
v obchodoch vyhradené otvára-
cie hodiny od 9.00 do 12.00 h.

4 V  zmysle rozhodnutia Vlá-
dy SR v  súčinnosti s  Ústredným 
krízovým štábom a  Úradom ve-
rejného zdravotníctva SR, ktoré 
bolo zverejnené 24. 3. 2020, sú 
obchody zatvorené počas nedieľ, 
keď sa bude realizovať dezinfek-
cia priestorov predajní. 

4 Až do  odvolania ruší Vláda 
SR bezplatné cestovanie pre štu-
dentov.

4 V zmysle rozhodnutia minis-
tra školstva je proces výučby za-
stavený na všetkých školách v SR 
až do odvolania.

4 V Bratislave nebudú platiť ro-
dičia poplatky za  materské ško-
ly a  školské kluby, ak budú pre 
opatrenia v  súvislosti s  novým 
koronavírusom zatvorené. Sta-
rostovia zároveň rozhodli, že pre 
pandémiu zrušia mestské časti 
v Bratislave do 30. júna organizo-
vanie kultúrnych podujatí.

4 DTV vysiela v priamom preno-
se každú nedeľu o 10.00 h svätú 
omšu z  Kostola Ducha Svätého 
v DNV. 

4 Úrad vlády zriadil dve kon-
taktné adresy, ktoré majú pri-
spieť k  väčšej informovanosti 
o situácii s COVID-19:

• koronachcemvediet@vlada.
gov.sk 
• koronachcempomoct@vlada.
gov.sk
Na  adrese: koronachcemve-
diet@vlada.gov.sk sa môžu in-
formovať všetci, ktorí potrebujú 
informácie o koronavíruse či pri-
jatých opatreniach, ktoré nebolo 
možné nájsť na iných webových 
stránkach.
Adresu: koronachcempomoct @
vlada.gov.sk môžu využiť všetci 
tí, ktorí chcú akýmkoľvek spôso-
bom byť nápomocní v boji proti 
koronavírusu, napríklad ponu-
kou služieb, tovaru, inováciami, 
nápadmi a podobne

Celoplošná deratizácia 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava vyzýva na usku-
točnenie preventívnej celoplošnej deratizácie na  území Bratislav-
ského kraja. Celoplošná jarná deratizácia na  území všetkých obcí 
Bratislavského samosprávneho kraja sa má vykonať v období
1. 4. 2020 – 31. 5. 2020.

Ministerstvo financií SR a Fi-
nančná správa SR zavádzajú 
opatrenia, ktoré majú obme-
dziť osobný kontakt na  da-
ňových úradoch a  na  poštách 
v súvislosti so šírením korona-
vírusu.

Daňovníci, ktorí nemajú 
povinnosť komunikovať 

s Finančnou správou (FS) elek-
tronicky (tzv. nepodnikatelia), 
budú mať možnosť podať da-
ňové priznania a  uhradiť daň 
z príjmu do 31. mája 2020. FS 

nebude uplatňovať sankcie. 
Celkovo ide o približne 350 ti-
síc daňovníkov.
Opatrenie sa netýka platiteľov 
DPH, právnických osôb zapí-
saných v  obchodnom registri 
a  fyzických osôb podnikateľov. 
Tí komunikujú s  Finančnou 
správou elektronicky a  majú 
tak iné možnosti komunikácie 
ako osobný kontakt. Daňovníci 
majú navyše zákonnú  možnosť 
odložiť si podanie daňového 
priznania. Zdroj: Minfin SR

Posunutie termínu na  
podávanie daňových priznaní 

Predĺženie termínov 
grantových schém

Parkovacia zóna   Počet parkovacích miest
Ivana Bukovčana 4 – 6   4
Ivana Bukovčana 16 – 18   4
Eisnerova ul. – pred VÚB   6
Eisnerova ul. – LC    3
Jána Smreka 10 – 12                   15
Štefana Králika – pri VÚZ   1

Uzávierka žiadostí: 6. apríla 2020 o 17,00 hodine
Podrobné informácie nájdete na www.devinskanovaves.sk

Verejná ponuka na pridelenie  
vyhradeného parkovacieho miesta
Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves vyhlasuje Verejnú 
ponuku na pridelenie vyhradeného parkovacieho miesta na ob-
dobie 01. 05. 2020 – 30. 04. 2021
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Cieľom bolo včas zareago-
vať na vzniknutú situáciu 
a dohodnúť sa na kon-

krétnych riešeniach, ktoré povedú 
k ochrane obyvateľov, žijúcich na 
území Devínskej Novej Vsi. Požia-
dali sme pána starostu, aby nám ich 
v skratke priblížil.
„Táto neľahká situácia nás prinútila 
pristúpiť k viacerým obmedzeniam, 
z ktorých sa niektoré možno zdajú 

byť na prvý pohľad nepotrebné, ale 
mojou úlohou je ochraňovať obyva-
teľov našej mestskej časti Preto sme 
po zrelej úvahe pristúpili k nasle-
dovným opatreniam: 
1. Ako prvé sme pristúpili k uza-
tvoreniu všetkých materských  
a základných škôl na území našej 
mestskej časti, zakázali sme klubo-
vú činnosť, vrátane vstupu na otvo-
rené ihriská. 

2. Pokračovali sme uzatvorením 
ulice Na Mýte od začiatku až po 
Cyklomost slobody, aby sme zabrá-
nili nekontrolovateľnému prechodu 
nezodpovedných občanov cez slo-
vensko-rakúske hranice, čo priná-
šalo zvýšené riziko šírenia vírusu. 
3. V nadväznosti na opatrenia súvi-
siace so zákazom konania všetkých 
kultúrnospoločenských podujatí  
a bohoslužieb sa začalo v spolupráci 
s DTV s online vysielaním sv. omší 
z Kostola Ducha Svätého. 
4. Za účelom ochrany zamestnan-
cov sme od polovice marca obme-
dzili fungovanie MÚ na písomnú, 
telefonickú alebo mailovú formu 
komunikácie až do odvolania. 
5. V druhej polovici marca sme 
posilnili hasičské hliadky, aby mo-
nitorovali v uliciach dodržiavanie 
karanténnych opatrení u osôb 
s nariadenou karanténou, ako  
i dodržiavanie nosenia ochran-
ných rúšok, vrátane kontroly do-
držiavania zákazu prekročenia 

hraníc cez Cyklomost slobody. 
6. S cieľom ochrániť obyvateľov 
bytových domov, v ktorých bývajú 
osoby s potvrdeným ochorením na 
COVID-19, sme správcom byto-
vých domov nariadili vykonávať 
pravidelnú dezinfekciu v spoloč-
ných priestoroch. 
O aktuálnych nariadeniach nepre-
stajne informujeme našich obyva-
teľov prostredníctvom našej web 
stránky, ale i cez vysielanie Devín-
skonovoveskej televízie a cez apli-
káciu „SOM Devínska Nová Ves”.
Na pomoc našim seniorom sme 
zriadili „Linku pomoci“. Na čísle 
02/32 33 33 32 si môžu objednať 
dovoz nevyhnutného nákupu (po-
traviny, lieky). 
Pre nikoho z nás nie je toto obdobie 
ľahké, ale keď si budeme pomáhať  
a podporovať sa, zvládneme to. Pre-
to prosím všetkých obyvateľov, aby 
boli trpezliví a nariadené opatrenia 
dodržiavali. Disciplína je v týchto 
dňoch mimoriadne dôležitá!“

Starosti starostu v čase koronavírusu
ZA ÚČELOM zamedzenia šírenia koronavírusu COVID-19 
na území mestskej časti zvolal starosta Devínskej Novej Vsi 
Dárius Krajčír viacero zasadnutí Krízového štábu DNV.

V POSLEDNÝCH DŇOCH sa v našom meste  
a v našich bežných životoch udialo kvôli 
koronavírusu veľa zmien. 

Deti o  tom určite vedia, 
či už z  internetu, televí-
zie alebo od  kamarátov. 

Bez citlivého vysvetlenia tak môžu 
u nich vznikať obavy. To, ako budú 
deti situáciu vnímať, viete najlepšie 
ovplyvniť práve vy, rodičia.
Tu je niekoľko odporúčaní, ako 
sa s deťmi rozprávať o tejto neprí-
jemnej téme tak, aby ste zmiernili 
ich strach a pomohli im správať sa 
bezpečne.

1. Je dôležité rozprávať sa
Aj o novom koronavíruse. Aj k ma-
lým deťom sa dostávajú informácie 
z médií či od kamarátov a vnímajú, 
že máte obavy. Ak o tom ako rodičia 
nehovoríte, aby ste ich nevystrašili, 
môže to v  skutočnosti ich strach 
ešte zhoršiť.
2. Nájdite si čas na vysvetlenia
Deťom dodáva istotu, keď vedia, 
že oni sami môžu niečo spraviť, 
aby sa pred vírusom chránili. Vy-
svetlite im, čo môžu robiť. Ukážte 
im napríklad správnu techniku 

umývania rúk mydlom po  dobu 
aspoň 20 sekúnd. S menšími deť-
mi môžete cvičiť umývanie rúk 
vždy, keď prídu zvonka, pred kaž-
dým jedlom, po  fúkaní nosa, ký-
chaní, kašľaní a po  toalete. Nauč-
te ich, že umývanie rúk má trvať 
toľko, kým si dvakrát zaspievajú 
„Veľa šťastia, zdravia” Rozprá-
vajte sa aj o  ďalších opatreniach, 
ktoré pomôžu spomaleniu šíre- 
nia vírusu. https://bratislava.blob. 
core.windows.net/…/spomalme_
korona_…

3. Počúvajte svoje deti
Nepresýťte svoje deti informáciami. 
Radšej počúvajte ich otázky a citlivo 
a zodpovedne na ne reagujte. Roz-
právajte sa s deťmi o tom, čo o víru-
se vedia a čo ich zaujíma. Pre podá-
vanie informácií platí, že čím sú deti 
menšie, tým menej detailov potre-
bujú vedieť-nikdy im však neklam-
te. Upokojí ich, keď vidia, že k situá- 
cii pristupujete pokojne a  viete, čo 
treba robiť.

4. Prispôsobte vysvetlenia 
veku dieťaťa

Predškoláci a deti na prvom stup-
ni základných škôl potrebujú:
l stručné, jednoduché informácie, 

ktoré ich ubezpečia o tom, že sú 
v bezpečí a že dospelí sa starajú 
o to, aby boli v bezpečí

l vysvetlite im, že najdôležitejšie je 
umývať si ruky, hovorte aj o tom, 
že umývaním rúk chránime aj 
ostatných, napríklad starých ro-
dičov

l v tomto veku sa deti rady pýtajú 
na  to isté-nestrácajte trpezlivosť 
a ochotne vysvetľujte. Opakova-
nie je pre deti uisťujúce

l pýtajte sa ich na to, čo si myslia 
a cítia

Sú vaše deti na druhom stupni zá-
kladnej školy?
l to sa vás určite pýtajú už zloži-

tejšie otázky, pomôžte im rozlíšiť 
skutočnosť od  špekulácií, ktoré 
mohli objaviť na internete

l hovorte s  nimi o  hygienických 
opatreniach, ktoré im pomôžu 
chrániť sa a  tiež o  opatreniach, 
ktoré sa dejú na úrovni mesta či 
štátu

l vysvetlite im, že zodpovedným 
správaním chránia aj svojich ka-
marátov, starých rodičov a  blíz-
kych

5. Informujte sa, aby ste mohli 
poskytnúť overené informácie 

aj svojim deťom
Pamätajte na to, že vaše slová a re-
akcie ovplyvnia vaše deti viac ako 
čokoľvek, čo budú počuť od kama-
rátov a zo správ.

6. Buďte úprimní
l každý má právo na chvíľku obáv. 

Aj rodičia. Nie je však najlepšie 
tieto obavy prenášať na deti

l nesnažte sa ale zatajovať fakty, ani 
svoje pocity. Deti citlivo vnímajú 
vašu neverbálnu komunikáciu 
a  aj nepríjemné fakty sa k  nim 
dostanú cez internet alebo od ka-
marátov

l keď sa vás napríklad opýtajú, či 
koronavírus je aj v  Bratislave, 
odpovedzte úprimne, že áno, ale 
zároveň im vysvetlite, že dospe-
lí robia veľa vecí preto, aby tu čo 
najmenej ľudí ochorelo. A aj pre-
to sa zavreli školy.

Zdroj: facebook.com/Bratislava.sk

Ako sa rozprávať s deťmi o koronavíruse? 

Krízový štáb 
MČ BA-DNV 
zriadil 
posilnenú 
hasičskú 
pohotovosť 
na ochranu 
hraníc 
na Cyklomoste 
slobody

Fo
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SENIORI,  
MAJTE SA  

NA POZORE!  
Povedzte STOP 

podvodníkom
Súčasný krízový stav v súvislosti s vírusom 
COVID-19 núti najmä staršiu generáciu 
zostať čo najviac doma, za  zatvorenými 
dverami. Túto situáciu môžu zneužiť pod-
vodníci, ktorých konanie vás (nielen počas 
tohto obdobia) môže pripraviť o  značnú 
časť majetku alebo celoživotných úspor. 
Odporúčame vám preto riadiť sa nasledujú-
cimi radami:
l ak vám niekto zazvoní, zaklope, pozrite sa 

cez pozorovací priestor alebo z  okna. Ak 
sa za  dverami nachádza neznáma osoba, 
pred otvorením sa spýtajte, v akej veci pri-
chádza. 

l ak vás niekto cudzí osloví s  tým, že vám 
zmeria tlak, teplotu a  vykoná test na  ví-
rus, buďte obozretní. Pravdepodobne ide 
o podvodníka, ktorý si za falošný test vypý-
ta finančnú hotovosť. 

l ak vám niekto ponúkne nákup potravín 
alebo inú pomoc, ktorá vyžaduje odovzda-
nie vašich financií / platobnej karty, overte 
si, či ide o aktivitu mestskej časti, v ktorej ži-
jete. Naša mestská časť má pre pomoc De-
vínskonovoveským seniorom zriadenú ne-
pretržitú LINKU POMOCI - 02/32 33 33 32. 

l  ak vám niekto ponúkne podomový pre-
daj rúšok / dezinfekcie a podobne, nepre-
javte záujem o  kúpu. Môže ísť o  podvod 
s predraženou cenou a falošnými / nekva-
litnými prípravkami. 

l ak vás neznáma osoba presviedča, aby ste 
podpísali „výhodnú” zmluvu, ktorej nero-
zumiete alebo neviete, o čo v nej ide, s naj-
väčšou pravdepodobnosťou ide o podvod.

l ak dostanete mail, v ktorom je uvedené, že 
môžete veľmi výhodne zhodnotiť svoje pe-
niaze, vziať si úver s nízkym úrokom, zme-
niť banku a pod., overte si túto informáciu 
z iných zdrojov.

l  buďte opatrní pri objednávkach cez inter-
net, najmä ak ide o  veľmi žiadaný tovar 
(rúška, dezinfekciu atď.). Ak nie ste si istí, 
požiadajte o názor osoby, ktorým dôveru-
jete.

Ak budete svedkami takéhoto, alebo po-
dobného konania, oznámte to ihneď polí-
cii na čísle 158. 
Ak ste sa stali obeťou trestného činu ale-
bo máte pocit, že by ste sa ňou mohli stať, 
kontaktujte informačnú kanceláriu Minis-
terstva vnútra SR pre obete na  tel. čísle 
0961/046 014, alebo on-line poradňu na   
www.prevenciakriminality.sk. Na  tejto strán-
ke nájdete aj ďalšie užitočné informácie. 

Zápis žiakov do  1. ročníka sa koná 
elektronickou formou v  termíne od  
15. do 30. apríla 2020.
Zápis sa týka šesťročných detí narodených 
od  1. 9. 2013 do  31. 8. 2014, taktiež detí, 
ktoré mali odklad začiatku povinnej školskej 
dochádzky o jeden rok. 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 
o určení školských obvodov stanovuje, ktorá 
škola je pre deti spádová. Príloha VZN ob-
sahuje rajonizáciu spádových oblastí k  prí-
slušným školám. Zákonný zástupca dieťaťa 
zapíše dieťa na  plnenie povinnej školskej 

dochádzky v zmysle rajonizácie podľa trva-
lého pobytu dieťaťa. V zmysle karanténnych 
a  epidemiologických opatrení Krízového 
štábu SR a  nariadenia Hlavného hygienika 
SR sa zápisy realizujú bez osobnej prítom-
nosti detí.
BLIŽŠIE INFORMÁCIE 
K ZÁPISU:
l ZŠ I. Bukovčana: www.bukovcana.sk/
zapis-do-1-rocnika
l  ZŠ P. Horova: www.zshorovaba.sk/do-
kumenty/dokumenty-k-zapisu
www.devinskanovaves.sk

Povinný zápis detí  do prvého ročníka ZŠ
Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves ako zriaďovateľ Základnej školy na  
Ulici Ivana Bukovčana 3, Bratislava-DNV a Základnej školy na Ulici Pavla Horova 
16, Bratislava-DNV, v ktorých si žiaci plnia povinnú školskú dochádzku, stanovila 
termín elektronického zápisu do prvých ročníkov na oboch ZŠ.
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Zmena otváracích hodín
Zberný dvor na ul. M. Pišúta
Pondelok – piatok  8.00 – 15.00 h
(obedňajšia prestávka  11.00 –12.00 h)
Sobota  8.00 – 12.00 h
 (bez obedňajšej prestávky)

Otváracie hodiny 
pobočky Slovenskej pošty
 a. s., P. Horova 16,  Bratislava 49
(V platnosti od 24. 3. 2020 do odvolania.)
Pondelok  8.00 h – 12.00 h   13.00 h – 16.00 h
Utorok 8.00 h – 12.00 h   13.00 h – 16.00 h
Streda 8.00 h – 12.00 h   13.00 h – 17.00 h
Štvrtok 8.00 h – 12.00 h   13.00 h – 16.00 h
Piatok 8.00 h – 12.00 h   13.00 h – 16.00 h
Sobota  voľný deň
V čase od 12.00 h – 13.00 h sa realizuje de-
zinfekcia priestorov.

Zoznam prevádzok 
zabezpečujúcich rozvoz stra-
vy na území MČ BA-DNV:
Bistro Písek, Domáca piváreň, Fragoli-
no ristorante, KOLONY Club Restaurant, 
Penzión Helios, Pizza Grande, Pizzeria 
Laura‘s,  Reštaurácia Breweria, Reštaurá-
cia U  BRONĎAKA, Reštaurácia U  Kmotra, 
U MaMi, U starého bicykla, W HOTEL.
(Adresu a telefónny kontakt nájdete na 
www.devinska novaves.sk)

15. MARCA vyzval starosta MČ 
BA-DNV Dárius Krajčír Vládu 
SR a Ústredný krízový štáb SR 
na zatvorenie závodu Volkswagen 
v Bratislave. 

Svoju výzvu odôvodnil tým, že u  uvede-
ného zamestnávateľa s  11 tis. zamest-

nancami jestvovali pochybnosti o  dodržaní 
všetkých hygienických a epidemiologických 
nariadení a opatrení v súvislosti s epidémiou 

koronavírusu. Obavy boli spojené aj so zahra-
ničnými pracovníkmi, ktorých náš zdravotný 
systém nemá možnosť kontrolovať. Pod 
tlakom okolností a aj s ohľadom na hroziaci 
prepad dopytu na trhu s osobnými automo-
bilmi naša najväčšia automobilka reagovala 
na krízovú situáciu dočasnou odstávkou vý-
roby. Po dohode s odborovou organizáciou 
MOV zostali zamestnanci doma s náhradou 
mzdy 60 % priemerného zárobku. Momen-
tálne ku dňu vydania mesačníka odstávka vo 
Volkswagene priebežne trvá naďalej. (ec)

Koronavírus odstavil  
výrobu automobilov
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Do nášho sveta patria aj vírusy
MILÍ ČITATELIA, 
ponúkame vám rozhovor 
s prof. MUDr. Fedorom 
Čiamporom, DrSc., ktorý celý 
život pôsobil ako virológ a vedúci 
vedecký pracovník vo Virologickom 
ústave Slovenskej akadémie vied 
(VÚ SAV) v Bratislave (1965 
– 2015). Taktiež bol riaditeľom 
VÚ SAV, podpredsedom  SAV 
a predsedom Učenej spoločnosti 
SAV. Je spoluautorom mimoriadne 
úspešnej knihy Lekárska virológia. 
Jeho špecializáciou sú vírusy chrípky 
a elektrónová mikroskopia buniek 
a vírusov.

Pán profesor, zastavme sa na chvíľu pri Va-
šom detstve. Spomínate si, čo na Vás zvlášť 
vplývalo a  čo Vás formovalo? Boli ste kni-
homoľ?
Narodil som sa počas druhej svetovej vojny 
v  Martine, ale môj otec pôsobil ako praktic-
ký lekár v Oravskom Podzámku. Po vojne v r. 
1946 sa otec s rodinou presťahoval do Štúrova 
(vtedy Parkan). V tom období totiž denne pre-
chádzali transporty, reemigrácie Maďarov zo 
Slovenska do Maďarska a Slovákov z Maďarska 
do ČSR, a môj otec vedel zo školy z obdobia ra-
kúsko-uhorskej monarchie maďarsky. Mal som 
vtedy štyri roky, takže detstvo som prežil v tom-
to kraji južného Slovenska. V Štúrove som začal 
chodiť do ľudovej školy a tam som aj roku 1959 
maturoval na Jedenásťročnej strednej škole. 
Od  strednej školy ma priťahovala otcova pra-
covňa, jeho knihy a  mnoho rôznych fľaštičiek 
v jeho bývalej súkromnej ambulancii, ktorú mu 
v roku 1948 zrušili. Veľa sa, samozrejme, doma 
hovorilo o pacientoch a chorobách. Od malička 
som veľmi rád čítal. Miloval som svet J. Verne-
ho, posledných mohykánov, či mayoviek, knihy 
Paula de Kruifa, ale najviac som listoval v Slo-
venskej encyklopédii. Ale rád som mal aj Kuku-
čína či Vajanského. Nemôžem povedať, že som 
bol knihomoľ, lebo voľný čas som trávil s deťmi 
na bicykli, pri Dunaji alebo v opustenom bunkri 
v nejakej štúrovskej záhrade. Vždy som si však 
našiel čas aj na čítanie. To všetko u mňa postup-
ne vyústilo do záujmu študovať medicínu.
V mladosti ste sa rozhodli vydať na vedeckú 
dráhu v odbore virológia. Prečo vám impo-
novali práve vírusy? Netúžili ste po absolvo-
vaní štúdia medicíny ísť do lekárskej praxe? 
Nemôžem povedať, že mi od začiatku impono-

vali vírusy. Priznám sa, že som jedným dychom 
v detstve čítal príbehy o objave bacila tuberku-
lózy, inzulínu a pod. Na LF UK, už ako študent 
denného štúdia, som od druhého ročníka chodil 
v rámci Študentskej vedeckej činnosti pracovať 
na  Anatomický ústav LF UK. V  piatom roč-
níku som robil asistenta na  polovičný úväzok 
na  Anatomickom ústave a  plánoval som, že 
po skončení štúdia ostanem na Anatomickom 
alebo Histologickom ústave na LF UK. Lenže 
po skončení školy tam nebolo miesto, ale uvoľ-
nilo sa študijné miesto na Virologickom ústave 
v Oddelení Štruktúry vírusov a v Laboratóriu 
elektrónovej mikroskopie. Tam som sa začal 
venovať štruktúre interakcií vírusov a  buniek 
a zotrval som tam presne 50 rokov. 
Vysvetlite, prosím, našim čitateľom, čo 
to vlastne vírusy sú. Ako je možné, že tie-
to mikroskopické infekčné agensy majú 
u  človeka takpovediac navrch, dokážu ho 
atakovať a zložiť do postele, dokonca ohro-
ziť fungovanie jeho vnútorných orgánov 
a spôsobiť smrť? 
Vírusy sú najmenšie organizmy, ktoré sú výluč-
ne vnútrobunkové parazity. Bez živej bunky sa 
nedokážu rozmnožovať, pretože obsahujú len 
jednu nukleovú kyselinu, ribonukleovú (RNK) 
alebo deoxyribonukleovú kyselinu (DNK). 
Všetky živé organizmy, od jednobunkových až 
po zložité živočíchy, majú obidve nukleové ky-
seliny súčasne. To je podmienka rozmnožova-
nia, realizácie ďalšej existencie. Vírusov je veľmi 
veľa. Parazitujú nielen na človeku a živočíchoch, 
ale svoje vírusy majú aj baktérie, rastliny, huby, 
hmyz, prakticky všetko živé na  našej planéte. 
Len malá časť vírusov spôsobuje ochorenia svo-
jich hostiteľov. Väčšinou sú neškodné a niekedy 
dokonca užitočné. Mimo živej bunky dlho ne-

vydržia. Je to s nimi ako s rybami na suchu.
Pán profesor, v súčasnej dobe ste ako renomo-
vaný virológ neustále pod drobnohľadom médií, 
ktoré Vás prizývajú do rôznych relácií alebo Vás 
žiadajú o rozhovor. Téma je daná okolnosťami 
u  nás i  vo svete: nový koronavírus, ochorenie 
COVID-19... Prečo sa šíri tak rýchlo, a pritom 
často nenápadne? Prečo je nebezpečný najmä 
pre starých ľudí?
Koronavírusy sú známe od  roku 1960. Vtedy 
boli identifikované dva ľudské koronavírusy, 
ktoré nespôsobovali vážnejšie ochorenia, len 
slabé nádchy. U hydiny spôsobujú zápaly dýcha-
cích ciest, u prasiec, psov a mačiek hnačky. Tieto 
nie sú prenosné na človeka. 
V roku 2002 sa objavil koronavírus, ktorý po-
chádzal z  netopierov, prešiel cez cibetky ako 
medzihostiteľa a  spôsobil epidémiu SARS 1. 
V roku 2010 sme zaznamenali ďalší koronaví-
rus, taktiež z  netopierov, ale medzihostiteľom 
boli ťavy. Vtedy spôsobil epidémie MERS. 
Najnovšie sa v decembri 2019 objavil nový ko-
ronavírus, nazvaný SARS-CoV-2, ktorý spôso-
buje ochorenie COVID-19. Najhoršie však je, 
že má inkubačnú dobu až 14 dní, infikovaný 
človek zvyčajne nemá žiadne príznaky ocho-
renia po celé dva týždne. Tým sa líši od SARS 
1 a MERS, kde bola inkubačná doba 24 – 48 
hodín. Osoby, ktoré boli vtedy infikované, bolo 
možné rýchlo odhaliť a  izolovať. COVID-19 
nemá vysokú mieru virulencie, takže väčšina in-
fikovaných sa rýchlo uzdraví. Starší ľudia však 
majú oslabené imunitné reakcie, podobne ľudia 
s nádorovými či kardiovaskulárnymi ochorenia-
mi, preto je priebeh ochorenia u nich ťažší a aj 
častejšie končí úmrtím.
Ako hodnotíte z  Vášho virologického po-
hľadu súčasnú situáciu na  Slovensku? Aké 
rady ponúknete našim čitateľom?
Koronavírusová epidémia v  Číne už dosiahla 
vrchol, je na ústupe. V súčasnosti sa presunula 
do Európy a Ameriky. Epidémia podľa odha-
dov na Slovensku vyvrcholí na prelome polroka. 
Potom začne ustupovať. Záleží to však od toho, 
ako dôsledne sa budú dodržiavať protiepide-
mické opatrenia a  či budeme mať dostatok 
ochranných pomôcok. Vzhľadom na nevyhnut-
né postupy klinického skúšania liekov odbor-
níci očakávajú, že lieky a očkovacia látka proti 
novému koronavírusu budú dostupné v rozpätí 
jedného až dvoch rokov.
Pán profesor, naša redakcia Vám ďakuje 
za rozhovor a želá dobré zdravie do ďalšie-
ho života. 
 Zhovárala sa Eva Čikelová
 (Celý rozhovor www.devinskanovaves.sk)

Predstavujeme významné osobnosti našej mestskej časti – prof. MUDr. Fedor Čiampor, DrSc.
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Špecialisti tohto pracoviska pomáhajú 
svojimi meraniami pri rôznych rozho-
dovaniach orgánov štátnej správy po-

dobne, ako to robia vo sfére svojej kompetencie 
Úrady verejného zdravotníctva. Títo odborníci 
spolupracujú počas roka aj na výrobe viacerých 
odborných televíznych relácií so zameraním 
na šírenie osvety v skupine maloletých v oblasti 
prevencie a ochrany životného prostredia.
Pán Kosír, poraďte nám, prosím, čo by mali 
v  časoch ohrozenia koronavírusom robiť 
obyvatelia, aby čo najlepšie ochránili seba 
i svoju rodinu pred koronavírusom? 
Na  úvod stručne odprezentujem štyri najdô-
ležitejšie oblasti: je nevyhnutné upevňovať si 
vlastnú imunitu, pestovať psychickú odolnosť, 
nezabúdať na individuálnu ochranu a podrobiť 
sa neskutočnej disciplíne. Veľmi dôležité je aj 
časté vetranie miestnosti v ktorej sa zdržiavate.
Začnime teda našou imunitou. Ako si ju 
máme čo najlepšie upevňovať?    
Imunita má dve roviny. Prvá rovina si vyžaduje 
dostatočný prísun vitamínov. Ide najmä o vita-
míny skupiny  A, B (celý komplex), C, D, E, 
ďalej minerálne a stopové prvky ako sú zinok, 
meď, selén. Vzhľadom na  ročné obdobie toto 
nedokážeme zabezpečiť pri bežnom stravovaní, 
preto je potrebné si ich zadovážiť zo spoľahli-
vého zdroja vo forme výživových doplnkov, 
teda v lekárni. Ďalej je potrebné pravidelne piť 
(nemať sucho v ústach), najvhodnejšia je čistá 
voda alebo bylinkové čaje (zázvor, šípky). Veľmi 
vhodná je, samozrejme, aj konzumácia superpo-
traviny, ktorou je náš poctivý slovenský med!!! 
Dobre a preventívne pôsobia na organizmus aj 
rôzne koreniny, napr. kurkuma, škorica, badián, 
bylinky, nesmieme zabudnúť na  cesnak a  ci-
buľu. Odporúčam, ak vám to nerobí problém, 
minimálne 3 x denne požujte 1 klinček, ktorý 
má veľmi dobré antibakteriálne a  antivírusové 
účinky. Nadmerné používanie tvrdého alkoholu 
sa neodporúča, nakoľko môže vysušovať ústnu 
dutinu a znižuje imunitný systém zaťažovaním 
funkcie pečene.
Čo si máme predstaviť pod psychickou 
odolnosťou? 
To je vlastne druhá rovina dobrej kondície imu-
nity, naša zdravá psychika a psychická odolnosť.  
Jednoducho, imunitu priamo ovplyvňuje nielen 
zdravá strava, ale aj náš duševný stav. Všetci sme 
viac-menej vystavení psychickej záťaži. Najlep-

šie sa eliminuje pohybom na  čerstvom vzdu-
chu, vyhrievaním sa na slnku, prácou v záhrade, 
na chate a pod., rešpektovaním dobrých vzťahov 
na pracovisku v kolektíve, rodine. V tomto ob-
dobí odporúčam každému človeku dostatočný 
spánok. Ďalej je potrebné rozptýlenie za pomo-
ci vhodných duševných aktivít ako sú počúva-
nie hudby, čítanie kníh, spoločenské hry, hranie 
na hudobných nástrojoch, spievanie. Venujte sa 
najmä svojej rodine (manželke, manželovi, de-
ťom, priateľovi, starým rodičom, ale aj osame-
lým osobám vo vašom okolí)  a upokojujte ich, 
že podobne, ako sa veci zhoršia, tak sa aj musia 
zlepšiť.  (Veď máme DEŇ, aj NOC.)  
Ako ďalšiu z  možností prevencie ste spo-
menuli aj individuálnu ochranu. Aká indi-
viduálna ochrana je v tomto prípade najú-
činnejšia?
Môže byť rôznorodá.  My v Kontrolnom che-
mickom laboratóriu (KCHL) sme zvyknutí 
nosiť ochranné masky nepretržite aj niekoľko 
hodín a dní. Ale to nie je podstatné. Význam-
ný je teraz fakt, že nikto nevie, či je nosičom 
vírusu alebo jeho prijímateľom. A teraz to naj-
dôležitejšie. Najzložitejšie veci mávajú často 
najjednoduchšie riešenia.  Mohol by som vám 
nadiktovať jednoduché chemické zloženie pre 
prípravu vhodného respirátora (napr. sóda bi-
karbóna, alkohol, voda a textilné rúško). Ak však 
nemáte nijaký respirátor, radšej vám odporučím, 
aby ste si ho  jednoducho svojpomocne vyrobili: 
navrstvite na seba tri až päťkrát zložený toalet-
ný papier (ideálne mäkký). Túto vrstvu papiera 
potom vhodne zakomponujte – teda vložte – 
do šatky (ženy a mladí sa iste potešia rôznoro-
dosti použitia na každý deň).  Dobré sú rôzne 
elastické materiály, pretože sú pružné a  dobre 
sa prispôsobia vašej tvári. Tu je dôležité prime-
rané utiahnutie, zaviazanie šatky okolo hlavy, 
aby vám šatka dokonale zakrývala nos a  ústa. 
V  súčasnosti vidím ledabolo upravené rúška, 
plantajúce sa okolo nosa a úst, čím sa výrazne 
znižuje účinnosť použitia! Tiež je dôležité, aby 
boli chlapi dobre na hladko oholení.  Po kaž-
dom použití takto vlastnoručne pripraveného 
improvizovaného respirátora  vyberte  papiero-
vú vrstvu, odhoďte ju do záchoda a spláchnite! 
Alebo ju zlikvidujte v uzatvorenom mikroténo-
vom vrecku odhodením do koša. 
Takýto postup odporúčam v  každom prípade 
pri činnosti vo väčšom kolektíve, ale rozhodne 
najmä pri nákupoch v  obchodoch (potraviny, 
lekárne)!!! Šatku alebo použitú textíliu je po-
trebné vydezinfikovať, najlepšie vypraním pri 
vysokej teplote a  vyžehlením z  oboch strán – 

bude totiž obsahovať aj skondenzované výpary 
pri našom dýchaní, ale hlavne zachytené častice 
vírusu, ktoré je nevyhnutné bezpečne zlikvido-
vať. Pri tejto činnosti je, samozrejme, potrebné 
dôkladne a viackrát si umyť ruky mydlom. Naj-
lepšie pod horúcou vodou minimálne 2 minúty.  
Veľmi dôležité je aj čistenie často používaných 
plôch ako sú kľučky a mobilné telefóny.  Kľučky 
odporúčam čistiť  SAVOM  podľa návodu. Mo-
bilné telefóny – celé, čo najviac koncentrovaným 
alkoholom, čo máte doma (vodka, slivovica, alpa 
a  pod.), potom dočistiť  saponátom a  vysušiť. 
Doba pôsobenia alkoholického roztoku by mala 
byť min 2 až 3 minúty. Pri činnostiach, pri kto-
rých sa dotýkate možných kontaminovaných 
plôch (rôzne tlačidlá, napr. v bankomate, pri pla-
tení  kartou pri pokladni, pri tlačení a otváraní 
dverí, pri tlačení tlačidla vo výťahu) môžete po-
užiť papierovú vreckovku, ktorú potom odhodí-
te, napr. keď vychádzate z domu, a to do kontaj-
nera alebo do koša.  Následne si vydezinfikujte 
obe ruky. Dobré je mať poruke alebo vo vozidle 
mokré hygienické vreckovky.
Na  popredné miesto staviate disciplínu. 
Prečo je „neskutočná disciplína“ v takýchto 
prípadoch najdôležitejšia?
Neskutočná disciplína si vyžaduje dodržiavanie 
prísnej karantény. Odporučil by som vytvorenie 
optimálnych minimálnych pracovných zmien 
na každom pracovisku, v každom prípade musia 
byť všetci pracovníci chránení rúškom, dôleži-
té je v podnikoch počítať aj s možnosťou práce 
z domu! Ak budeme všetci disciplinovaní a zod-
povední, pandémia sa môže rýchlo dostať pod 
kontrolu a jej dôsledky sa budú minimalizovať.
Ak by sme dodržali všetky vaše odporúča-
nia, podarí sa nám koronavírus zlomiť? Ako 
dlho môže ešte toto obdobie trvať?
Osobne predpokladám, že najhoršia situácia 
vznikne za 2 až 3 týždne. Ak budeme dodržia-
vať prísne opatrenia, situácia sa môže stabilizo-
vať do konca apríla. Potom môže mať  výraznú 
klesajúcu tendenciu. Ak sa to nepodarí, potom 
nás bude koronavírus prenasledovať ešte mini-
málne pol roka a viac. Takže situácia si bude na-
ozaj vyžadovať  tie najprísnejšie opatrenia.  Inak 
to nepôjde.  Pre vysoko rizikové skupiny  (le-
károv, ošetrujúce sestry na  infekčných oddele-
niach, zasahujúci personál) odporúčam v prípa-
de potreby využiť aj ochrannú masku s filtrom. 
Ochranné masky s  filtrom môžu poskytnúť 
okamžite orgány civilnej ochrany a  krízového 
riadenia na príslušnom stupni okresu.
ĎAKUJEME za vzácne rady!
 (Monika Debnárová)

Zvládneme to! Ale bez 
disciplíny to nepôjde

VÁŽENÍ DEVÍNSKONOVOVEŠŤANIA, 
prinášame vám niekoľko 
praktických rád a odporúčaní 
v boji s koronavírusom 
COVID-19. Rozhovor poskytol 
našej redakcii Ing. Miloš 
Kosír, vedúci Kontrolného 
chemického laboratória CO 
v Nitre, MV SR.
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O imunite trochu inak

Pokúsim sa našu imunitu vysvetliť na prí-
klade pevnosti, ktorá má odolať nepria-
teľovi, ktorý ňu útočí. Aby sa takáto 

pevnosť (teda naše telo) ubránila, potrebuje mať 
dômyselný systém, pozostávajúci z:

4 odolného opevnenia; 
4 pozorovateľov na baštách, ktorí včas 

rozpoznajú nebezpečenstvo; 
4 dobrých veliteľov, ktorí zorganizujú 

adekvátnu ochranu; 
4 zásobovačov, ktorí budú dodávať strelivo 

a všetok potrebný materiál; 
4 zdravotníkov, ktorí budú ošetrovať 

ranených; 
4 hasičov, ktorí budú hasiť budovy, ak 

dopadnú horiace šípy. 

Podobne funguje aj náš imunitný systém alebo 
inak povedané odolnosť pevnosti. Samozrejme, 
každý človek sa vyznačuje inou pevnosťou. Jeden 
človek ani nevie, že ho niečo „napadlo, že má 
nejaký problém“, u  druhého prepukne mierne 
ochorenie v  podobe miernej reakcie imunitné-
ho systému a v ďalšom prípade príde k vážnemu 
ochoreniu v podobe ohrozenia života, ba v kraj-
nom prípade k smrti. To je prípad, keď je pevnosť 
dobytá a osadníci pevnosti usmrtení. 
Tak, ako si vieme predstaviť, čo všetko treba uro-
biť v pevnosti, tak si vieme predstaviť, čo treba 
urobiť pre našu odolnosť, teda pre našu imunitu. 
Platí, že ak nebude fungovať disciplína a pevná 
psychická odolnosť bojovníkov na hradbách pev-
nosti a viera vo víťazstvo, tak nebude fungovať ani 
naša psychika a naša imunita – celková odolnosť 
pevnosti. 

Na scéne vítame vitamíny, minerály 
a esenciálne stopové prvky

Na  posilnenie imunity sú potrebné základné 
vitamíny, kvantitatívne prvky (čiže minerálne 
látky, vyskytujú sa v organizme v gramoch) a tzv. 
esenciálne (životne nevyhnutné) stopové prvky 
(vyskytujú sa v organizme v nepatrných, stopo-
vých množstvách). Najdôležitejšie je harmonicky 
vyvážené zastúpenie vitamínov:  A, B (celý kom-
plex od B1 po B12), C, D, E. Ďalej potrebujeme 
napr. minerálnu látku horčík (Mg) a stopové prv-
ky zinok (Zn), meď (Cu), selén (Se).   
Doterajšie vedomosti z chémie, biochémie, mik-

robiológie a ďalších odborov potvrdzujú aj to, že 
ak chceme mikroorganizmus (baktériu alebo ví-
rus) poraziť, tak musíme v prvom rade zlikvido-
vať, resp. narušiť jej obal. Keďže obal (kapsula) je 
tvorená peptidom – bielkovinou, musíme použiť 
látky a prvky, ktoré nám v tom pomôžu. Pokiaľ sa 
spomínané vitamíny podieľajú na tvorbe obran-
ných mechanizmov (či už priamo alebo v podo-
be podpory pri tvorbe potrebných enzýmov), tak 
stopové prvky ako zinok, meď a selén sa priamo 
podieľajú na deštrukcii obalov mikroorganizmov. 
Práve tieto tri prvky spolu poskytujú požadovaný 
synergický efekt – ich sila sa niekoľkonásobne 
zvyšuje, pôsobia vyvážene a  vzájomne sa dopĺ-
ňajú. 

Tvrdý alkohol, zo scény preč!

 Už v  predchádzajúcom rozhovore som 
uvádzal, že tvrdý alkohol sa neodporúča, 
lebo:
1. zásadným spôsobom mení imunitu 

ústnej dutiny a priedušiek;
2. degraduje dôležitý orgán imunity – 

našu pečeň ( práve teraz by sme ju 
mali podporiť očistnými kúrami;

3. nehovoriac o tom, že alkohol ohlupuje. 
(To som sa vyjadril ešte veľmi pekne.)

Nehľadiac na to, že v tomto stave fungovania eko-
nomiky môže mať konzumácia alkoholu dopad 
aj na bezpečnosť pri práci, vzniku mimoriadnych 

udalosti vo výrobe, v doprave, zdravotníctve, ale aj 
v počte výtržností a trestných činov, ohrozujúcich 
zodpovedne sa správajúcich občanov!
Ak konzumovať alkohol, tak s  mierou. Veľmi 
dobre a blahodarne pôsobí na organizmus červe-
né víno.  Ak ste v strese, radšej si v rodinnom kru-
hu alebo s  priateľom, priateľkou, vypite denne 
primerané množstvo (2 – 3 poháriky) dobrého 
červeného slovenského vínka. Červené víno ob-
sahuje polyfenoly a meď a, samozrejme, veľa ak-
tívnych látok, vrátane resveratrolu a iných látok, 
priaznivo pôsobiacich na psychiku, podobne ako 
kakao. Polyfenoly  sú vo veľkom množstve ob-
siahnuté aj v zelenom čaji. Prečo sú dobré polyfe-
noly ukážem na prípade klinčeka.

Špičkoví bojovníci 
v prvej ochrannej línii

Úplnú „bombu“ v  boji s  baktériami a  vírusmi 
predstavuje korenie klinčeky (lat. Oleum ca-
ryophylli, pochádza zo stromu Klinčekovec 
voňavý, lat. Caryophyllus aromaticus). Klinček 
obsahuje silice (účinné proti zahlieňovaniu hor-
ných dýchacích ciest) a približne 80 percent látky 
eugenol. Eugenol je špeciálna organická látka – 
derivát fenolu s veľmi dobrými antibakteriálny-
mi a antivírusovými účinkami. Toto je dôležité, 
lebo súbežne s vírusovou infekciou (napr. aj Co-
vid-19) môže organizmus napadnúť bakteriálna 
infekcia, ktorá potom podnecuje celkové zvyšo-
vanie infekcie a zaťažovanie imunitného systému. 
Po degradácii makromolekulárnych látok (poly-

V TOMTO ČLÁNKU zhrniem 
zo širšieho uhla pohľadu, trochu 
odborne, trochu rozprávkovo 
a najmä na základe vlastných 
skúseností, praktické rady a zásady 
ako posilňovať imunitu – imunitný 
systém, jednoducho, našu odolnosť. 
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O imunite trochu inak

NEBOJME SA –  SPOLU TO DOKÁŽEME!

mérov) vzniká v  organizme aj časť jednodu-
chých fenolov, ktoré sú podobné látke eugenol.  
Ako si môžeme pomôcť?  Netreba robiť žiadne 
vodné alebo alkoholické extrakty. Stačí trikrát 
denne dobre požuť v ústach 1 klinček (vydržať) 

a prehltnúť. 

Nenahraditeľné ingrediencie 
– pitný režim, pohyb, spánok, 

čerstvý vzduch
Veľmi dôležité je nezabúdať na pitný režim. Voda, 
voda, voda! Nedovoliť, aby sme mali pocit sucha 
v ústach. Nie je vôbec potrebné prijímať sladené 
nápoje. Veľmi dobré je pravidelné popíjanie  šíp-
kového, príp. žihľavového čaju (pre vysoký obsah 
C vitamínu), ďalej čaju so zázvo-
rom, medom, citrónom. Med je 
super požívatina s  úžasnými an-
tibakteriálnymi a antivírusovými účinkami už aj 
pri veľmi nízkych koncentráciách. Postačuje jed-
na kávová lyžička denne. Má silné liečivé účin-
ky. Mimochodom, náš slovenský med bol vždy 
považovaný za jeden z najkvalitnejších na svete.   
Dôležitý je aj pohyb a spánok. Bojovníci na hrad-
bách sa musia udržiavať v dobrej bojovej kondícii. 
Čerstvý vzduch, pohyb a  pobyt na  slnku robia 
hotové zázraky. Hýbte sa a  užívajte si slniečko 
v miere, ako je to len možné. Veď už stáročia sa 
hovorí, kam nechodí slnko, chodí lekár. 
Kyslík však nestačí dodávať iba v záverečnej fáze 

– pri napojení na pľúcny ventilátor – ale už vtedy, 
keď sme ešte zdraví!  Ani motor nepodá dob-
rý výkon, ak nebude mať dobrý príkon kyslíka. 
Identicky to platí aj pre prácu všetkých našich 
lekárov, sestričiek a záchranárov. Ak nebudú mať 
to, čo potrebujú, nastane katastrofa... Je smutné, 
čo vidíme, že sa odohráva v Taliansku, Španielsku 
a pravdepodobne onedlho aj v USA...

Vírusy sú na zemi doma
Vírusy jestvujú na  zemi milióny rokov a ďalšie 
milióny tu zostanú. V  skutočnosti sú dokona-
le vyvinuté. Žasneme nad ich jednoduchosťou 
i  zložitosťou, štruktúrou a  schopnosťou prežiť 
v prírode. Človek sa preto musí poučiť, lepšie im 

porozumieť a  byť na  ne pripravený. Pripravený 
nielen na úrovni štátu a spoločenstva ľudí na ce-
lom svete, ale predovšetkým ako jednotlivec. Ak 
chceme zmeniť svet, musíme začať od seba. Po-
dobné posolstvo sa stane obrovskou výzvou a na-
liehavosťou aj pre globálne ekologické problémy 
a zmenu klímy na našej Zemi. Napriek tomu, že 
vírusy sú na úplne najnižšom vývojovom stupni, 
sú nesmierne „múdre a disciplinované“. Ak chce 
človek ako najdokonalejší stupeň vývoja vyhrať, 
musí byť múdrejší a disciplinovanejší!
„Kolektívna imunita“, ospevovaná  v  súčasnos-

ti niektorými politikmi a  krajinami, je a  bude 
k ničomu, ak nebude postavená na individuálnej 
imunite každého jednotlivca –  na každej bunke  
v organizme a na jej podpore, aby mohla dobre 
fungovať. Stratégia kolektívnej imunity sa snaží 
obhájiť potrebu fungovania výroby – biznisu – 
ekonomiky do úplného konca. Absolútne pocho-
piteľné a v istom momente aj zdanlivo „logické“. 
Až do momentu, pokiaľ politici a ich štáty nepo-
chopia, že jednoducho ak MUSÍŠ, TAK MUSÍŠ 
urobiť niečo, čo by si bežne neurobil. To je práve 
v súčasnosti problém mnohých vlád a, samozrej-
me, aj následných „tragických následkov“. Filo-
zofia v boji s COVID-19 tak, ako ju v istom mo-
mente prezentovala Veľká Británia a USA, nemá 

šancu na  záchranu. Takéto systémy 
skôr či neskôr skolabujú s následkom 
obrovských strát na životoch. 

Pozrime sa na to objektívne. Kde, v ktorej kra-
jine vo svete vidieť „ruka v ruke“ stáť najvyšších 
vládnych predstaviteľov v  ochranných rúškach? 
V  ktorej krajine tak zodpovedne ľudia chodia 
s  rúškami a dokonca si ich sami šijú? V mno-
hých krajinách sú doslova „vyrabované“ obchody 
a prestáva fungovať infraštruktúra. U nás práve 
naopak sú ľudia k sebe viac vnímaví, viac pozorní, 
viac empatickí.  Viac dobrí a viac láskaví...  

Ing. Miloš Kosír,
Kontrolné chemické laboratórium CO v Nitre 

Syrové mafiny s med-
vedím cesnakom

SUROVINY: 250 g hladká špaldová múka  
l ½ bal. prášok do pečiva l 2 ks vajcia  
l 250 ml mlieko l 0,6 dcl olej l 100 g 
strúhaný syr (podľa chuti) l hrsť vňate 
medvedieho cesnaku l soľ l podľa chuti 
mleté čierne korenie a bylinky 
PRÍPRAVA: 

1. Vyšľaháme mlieko, vajcia, olej, zmes 
pridáme k múke zmiešanej s práškom 

do  pečiva, soľou a  čiernym korením (príp. 
bylinkami). 

2. Vmiešame strúhaný syr a  pokrájaný 
medvedí cesnak. 

3. Naplníme papierové košíčky do ¾, pe-
čieme pri teplote 180 oC 15 – 20 min.

(Spracované podľa www.zenyvmeste.sk)
Náročnosť: stredná, Čas prípravy: 40 minút

Polievka z med-
vedieho cesnaku

SUROVINY: l 3 zemiaky l 300 ml vývaru 
l 200 ml smotany na varenie l 2 hrste 
rozmixovanej vňate medvedieho cesnaku  
l soľ l mleté korenie l čerstvé bylinky
PRÍPRAVA:

1.Vo vývare, resp. v  osolenej vode uva-
ríme očistené, na kocky nakrájané ze-

miaky. 

2. Prilejeme smotanu, rozmixujeme 
a necháme prevrieť. 

3.Pridáme medvedí cesnak, podľa chuti 
bylinky, soľ, korenie.

(Spracované podľa www.moje-jedlo.sk)
Náročnosť: jednoduchá
Čas prípravy: 30 minút 

Vajíčkový šalát  
s medvedím cesnakom
SUROVINY:  l 250 g biely cottage cheese  
l 2 na tvrdo uvarené vajcia l 1 jarná 
cibuľka l hrsť rozmixovanej vňate 
medvedieho cesnaku s olivovým olejom  
l soľ l mleté čierne korenie
PRÍPRAVA:

1.Vajcia a  cibuľku nakrájame a  zmieša-
me s ostatnými surovinami. 

2. Necháme odležať na chladnom mies-
te a podávame.

(Spracované podľa www.moje-jedlo.sk)
Náročnosť: jednoduchá
Čas prípravy: 10 minút + chladenie

TÁTO BYLINA sa oddávna považovala za liečivú bylinu, 
preto sa používala pri posilňovaní imunity, pre jej detoxikačné 
vlastnosti, pri zmierňovaní žalúdočných problémov a bolestí 
hlavy, znižovaní vysokého tlaku, taktiež pri chorobách dýchacích 
ciest. Ponúkame vám zopár receptov.

Medvedí cesnak
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30 minút

Čas prípravy:

10 minút

Čas prípravy:
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Samozrejme, iba v interiéri. Mo-
mentálna situácia exteriérové 
hry neumožňuje. Ponúkame 

vám zopár  tipov a rád. Pozrime sa naj-
skôr na hry, pri ktorých potrebujeme iba 
kus papiera a niečo na písanie. Obchody sú 
totiž zatvorené, preto nie je možné zakúpiť 
si vhodné spoločenské hry. Čo máme doma 
v zabudnutej zásobe (možno spoločenské hry 
odložené niekde na  povale alebo v  pivnici), 
môžeme teraz použiť na  radosť našich rato-
lestí. 

LODIČKY 
patria k  najznámejším papierovým hrám. 
Hrajú ich dvaja spoluhráči, ktorí si pripravia 
po dve herné polia. Ideálne je mať k dispozícii 
štvorčekový papier. V jednom poli sa nachá-
dza pozícia lodí prvého hráča. Do druhej ta-
buľky si zapisuje všetky útoky na lode protih-
ráča. Cieľom hráčov je uhádnuť zakreslenú 
polohu súperových lodičiek, teda „potopiť“ 
všetky protihráčove lode.

PIŠKVORKY 
patria jednoznačne k  najznámejším hrám. 
Hráči si vytvárajú na  štvorčekovom papieri 
súvislý rad krížikov a koliečok.  Vyhráva ten, 
kto skôr vytvorí ortogonálne alebo diagonálne 
súvislý rad päť, resp. sedem krížikov.

MENO, MESTO, ZVIERA, VEC
Jeden hráč si v  duchu odrieka abecedu, iný 
hráč povie v istom okamihu stop. Písmenko, 
ktoré bolo práve v abecede aktuálne, je sme-
rodajné pre rýchle vytvorenie slov v  poradí: 
meno, mesto, zviera, vec. Kto to stihne skôr, 
dostáva víťazné body, ktoré sa na  záver hry 
spočítajú. Za  každé originálne slovo dostá-
va hráč desať bodov. Ak majú rovnaké slovo 
dvaja hráči, obaja dostanú po päť bodov. Ak 
niekto nemá napísané ani jedno slovo, ostatní 
úspešní hráči si započítajú desať bodov navy-
še. Hru môže hrať ľubovoľný počet, čo je jej 
veľkou výhodou v každom kolektíve.

SLOVNÝ HAD
Táto hra potrebuje viacero hráčov, ktorí sú 
rozdelení aspoň do  dvoch skupín. Ich úlo-

hou je vymýšľať 
podstatné mená 

s  konkrétnou 
dĺžkou, na-
príklad šesť 
alebo sedem 
písmen. Urči-

té písmeno sa 
musí nachádzať 

na  správnej pozí-
cii, napr. podľa pora-

dia jeden, dva, tri... Sku-
pina týmto spôsobom vytvára pomyselného 
hada. Vyhráva skupina s dlhším reťazcom slov. 
Podobná je aj hra Slovný rebrík, v ktorej hráči 
napíšu čo najviac slov na stanovené písmeno, 
pričom každé ďalšie slovo musí mať o písme-
no viac než prechádzajúce slovo.

PREHADZOVANIE ŠNÚRKY
Môže sa hrať nielen so šnúrkou, ale vhod-
ná je aj guma, povrázok, hrubá niť.  Hra je 
vhodná iba pre dvojice. Nejde tu tak o riva-
litu, ako skôr o  spoluprácu. Šnúrka alebo 
povrázok je natiahnutý na prstoch oboch 
rúk, dvojica si ich navzájom vymieňa tak, 
že pritom vytvára rôzne obrazce. 

HRA NA OBCHOD
Táto hra si vyžaduje porozu-
menie domácej panej, lebo je 
pri nej nevyhnutné vytiahnuť 
do  pomyselného obchodu 
dostatočné zásoby tovaru. Či 
pôjde o  potraviny alebo iný 
sortiment, záleží iba na fantá-
zii hráčov. Papierové peniaze 
sa ľahko zhotovia z novinové-
ho papiera, čím väčší gombík, tým väčšia hod-
nota mince. A môžeme obchod otvoriť!

PANTOMÍMA
Hráči sa snažia uhádnuť stanovené slovo 
(predmet, názov, udalosť) podľa predvádzanej 
pantomímy. Hra je vynikajúcim cvičením fan-
tázie a hereckých schopností.

HOP, KLOBÚČIK!
Veľmi jednoduchá a zaujímavá hra zameraná 
na  koordináciu a  jemnú motoriku pre naj-
menších hráčov. Hráči vystreľujú klobúčik po-
mocou malej rampy do pripravených otvorov. 
Čím zaujímavejšia farba a  pozícia klobúčika 

v cieli, tým vyšší počet bodov a šanca na vý-
hru. V prípade núdze sa túto hru môže zahrať 
dieťa aj samo, určite mu to pomôže k zlepše-
niu jemnej motoriky prstov a rúk.

PEXESO
Je síce pohodlnejšie zahrať si túto hru s hoto-
vými kartičkami s  obrázkami alebo heslami. 
Nie je však problém si pexeso pri troche fan-
tázie vyrobiť doma z tvrdého papiera, pričom 
obrázky možno dvojmo nakresliť alebo nale-
piť. Je to vynikajúci prostriedok na  cvičenie 
pamäti. Vyhráva ten, kto dokáže počas obra-
cania kartičiek z rubu na líce nazbierať najviac 
dvojíc. 

HRA ČLOVEČE, NEHNEVAJ SA!
Táto mimoriadne rozšírená a  obľúbená hra 

je určená pre najmenej dvoch a viac hrá-
čov, vždy podľa dohody. Hracie figúr-
ky sa posúvajú do cieľa (do domčeka) 
na základe počtu bodov, ktoré sa ukážu 
na  hracej kocke hráča, ktorý je v  po-
radí. Preto v hre zohráva veľkú úlohu 

faktor náhody („šťastia“), lebo cieľom 
súperov je vyhodiť čo najviac figúriek. 
Po príchode prvého hráča do domče-
ka hra končí.

ŠACH
Šach sa nazýva aj kráľovskou 

hrou, lebo v nej zvíťazí iba ten, kto 
má dobre vycibrenú logiku a dokáže si stano-
viť správnu stratégiu vzhľadom na schopnosti 
súpera. Je veľkou výhodou, ak máte možnosť 
naučiť sa túto hru popri skúsenom hráčovi, 
lebo pravidlá šachu sú pomerne náročné. Platí 
pri nich, že sa nemenia a  hráč pri nich ne-
smie podvádzať. Figúrky majú buď bielu alebo 
čiernu farbu v  počte á 16 kusov, šachovnica 
obsahuje 64 bielych a  čiernych políčok. Keď 
sa hráčovi podarí súpera vlákať do pasce, tak-
že nemá možnosť žiadneho ďalšieho pohybu 
po šachovnici, hovoríme, že dostal šach-mat, 
a prehráva. 
 (Spracovala ec)

POČAS DLHÝCH 
„koronavírusových“ 
dní majú deti okrem 
učenia na diaľ ku aj 

veľa času na rôzne hry 
a zábavu. Môžu sa ich 
hrať so súrodencami 

alebo s rodičmi. 

Tipy na spoločnú  
domácu zábavu
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Kvíz o cenu starostu DNV

1.V ktorom roku je datovaná prvá 
písomná zmienka o Devínskej Novej 

Vsi?

2. Ktoré významné osobnosti získali 
na Deň obce ocenenie Devínkono-

voveská holubica za rok 2019?

3. Komu je zasvätený kostol v Devín-
skej Novej Vsi?

4. Na akej ulici sídli prvé Ekocentrum 
v DNV?

5. V poradí koľký Chorvátsky bál sme 
otvorili začiatkom 

roku 2020?

6. Ako sa volajú folklórne 
súbory, ktoré sídlia 

v DNV?

7. V ktorom parku sa 
nachádza inteligentná 

smart lavička a čo ponúka?

8. Ktorá ZŠ zrekonštruovala 
z rozpočtu MČ DNV stol-

notenisovú telecvičňu?

9. Na akej ulici MČ DNV sa otvoril 
nový zberný dvor?

10.Aké telefónne číslo má 24 
hodinová hotline Dohľadového 

centra?

11. Na akej ulici v DNV bude otvore-
né Múzeum školstva a pedago-

giky?

12. Ako sa volá futbalový klub De-
vínskej Novej Vsi?

13. Ako sa volá miesto v DNV, ktoré 
v pradávnych dobách obmývalo 

more?

S  hlbokým zármutkom 
oznamujeme, že 10. apríla 
2020 zomrela naša drahá 
mama, babka, prababka, 
sestra, krstná mama, teta, 
priateľka a  kamarátka 
pani VERONIKA BESE-
DOVÁ vo veku 89 rokov.
Ten, kto ju poznal, nech jej venuje ti-
chú spomienku a  modlitbu, ďakujeme.  
Smútiaca rodina

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

MILÍ ČITATELIA, pripravili sme pre vás na pobavenie niekoľko zaují-
mavých vedomostných otázok. Ak ste fanúšikom nášho – vášho DEVEXu, 
tak odpovede hravo zvládnete. O všetkých kvízových otázkach sme písali 
na stránkach mesačníka, ktorý pre vás pripravuje náš Miestny úrad MČ 
DNV. Ak si chcete overiť správnosť vašich odpovedí, pokojne si prelistujte 
na webovom portáli DNV doteraz vydaných sedem čísel DEVEXu.  

Informačný 

spravodajca 

občanov  

mestskej časti

Bratislava

DEVÍNSKA  

NOVÁ VES

Privítali sme nových prváčikov

Máme 177 prváčikov

Po prvý raz prekročili prahy ško-

ly ako žiaci a oficiálne tak rozšírili 

rady našich šikovných žiakov. Do 

ZŠ I. Bukovčana nastúpilo 108 

prváčikov a  do ZŠ P. Horova pri-

budlo 69 prvákov. Všetkých čaká 

svet objavovania prírody, pocho-

penia zázrakov techniky, ale aj krá-

sy poézie a materinského jazyka. 

„Cítim sa veľmi príjemne tu me-

dzi vami, kdeže aj ja som bol ke-

dysi žiakom práve tejto základnej 

školy. Želám vám, milí žiaci, veľa 

zdaru, úspechu a  dobrých pria-

teľstiev,“ prihovoril sa žiakom ZŠ 

I. Bukovčana starosta. Pani učtieľ-

kám zaželal do nastávajúceho ob-

dobia veľa trpezlivosti, láskavosti, 

pochopenia a nadšenia.

V lete sa vynovili školy

V čase, keď si ešte deti vychutná-

vali letné prázniny, vládol na ško-

lách pracovný ruch. Na Základnej 

škole I. Bukovčana sa vynovila 

špeciálna stolnotenisová podla-

ha, dorábali sa odborné učebne 

a  maľovali sa triedy. Atraktívnou 

novinkou školy od tohoto škol-

ského roka bude fakt, že ôsmaci 

budú môcť absolvovať špeciál-

nu štátnu skúšku z  Nemeckého 

jazyka a  ak uspejú, získajú ne-

mecký jazykový diplom na úrov-

ni A2 – B1. Škola spolupracuje  

s  Nadáciou Volkswagen Slovakia, 

a  okrem rozšírenej výučby nem-

činy sa vďaka nej deti rozvíjajú 

v  technike, vede, bádaní a celko-

vo v prírodných vedách.

Druhá základná škola v  pôsob-

nosti našej mestskej časti, ZŠ  

P. Horova, počas leta vynovila kniž-

nicu, zrealizovala časť zateplenia 

budovy, zakúpila umývačku riadu 

do svojej jedálne, vymaľovala trie-

dy. V súčasnosti sa dorábajú nové 

Nová atrakcia

vyhliadková veža 

na Devínskej kobyle

 Strana 4-5

vypustenie rybníka

a príprava na jeho

revitalizáciu 
          Strana 8

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE nového školského roka 

2019/2020 sa v našej mestskej časti začalo

uvítaním najmenších školákov. Do školských lavíc 

ich uviedli starosta Devínskej Novej Vsi Dárius

Krajčír, riaditeľka ZŠ I. Bukovčana Renáta Balogová 

a riaditeľ ZŠ P. Horova Miloš Marko.

❱ ❱

❱ ❱

Hurá do školy

Nové 

centrum 

ekologickej 

výuky

Na mýte 49

SlávNoStNe otvárame!

❱ ❱

❱ ❱

Najmenší žiaci ZŠ I. Bukovčana na slávnost-

nom otvorení nového školského roka

(Pokračovanie na str. 2)

Počas celých dvoch 

prázdninových 

mesiacov sa na 

devínskonovoveských 

školách a škôlkach

vykonávali väčšie či 

menšie rekonštrukcie, 

opravy nedostatkov 

a skrášľovanie priestorov 

pre naše deti.
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september/2019

Vo štvrtok 12. septem-
bra uvítala budova 
Mýtnice množstvo 

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

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

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

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

❱ ❱❱ ❱    

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

(Pokračovanie na str. 4)
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Ekocentrum privítalo prvé deti

ŠKOLY V NOVOM ŠATE
Základné školy prešli  
rekonštrukciami  
           Strana 2 – 3

❱ ❱ ❱ ❱NovootvoreNé

PiVNý JANKO 
Pozývame vás na festival 
piva, 4. - 6. októbra
          Strana 8 – 9

Devínska  
otvorila  

prvé 
ekocentrum 
v Bratislave
Strana 4 – 5

ozNamujeme ● iNformujeme  ● raDíme                       ● pomáhame október/2019
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NOvÁ vEs

IntelIgentný kôš 
Ďalšie smart riešenie 
v Devínskej novej Vsi

          Strana 8 – 9❱ ❱ 

oznamujeme ● informujeme ● radíme                       ● pomáhame november/2019

Oceňovanie významných 
osobností

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

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

nová tradícia - deň obce

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

zosadla na tie správne ramená

devínskonovoveská holubica 
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❱ ❱ FestIVal slObODy
17. novembra sa symbolicky  uzavrie most                      Strana 16
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Samozrejme, je toho ešte 

omnoho viac, čo si mnohí 

z nás odnášajú v spomien-

kach. Iste nám dáte za  pravdu, 

milí Devínskonovovešťania, že 

deviaty ročník Vianočnej uličky sa 

vydaril na výbornú. Pred slávnost-

ným otvorením Vianočnej uličky 

vo štvrtok 5. decembra zaznel  

v Kostole Ducha Svätého kon-

cert chorvátskeho folklórneho 

súboru Kolo Slavuj z Rakúska. 

V bohatom repertoári chorvátski 

hostia predstavili výber ľudových 

i vianočných piesní. Následne 

starosta Mestskej časti BA-DNV 

Dárius Krajčír slávnostne otvo-

ril Vianočnú uličku. Ponad hlavy 

prítomných návštevníkov vyle- 

teli dve biele holubice z rúk Jo-

zefa Klačku, historika, archivá- 

ra, a Andreja Kalamena, farára  

miestnej farnosti. 

VIANOČNÁ ULIČKA v decembri 2019 ponúkla 

návštevníkom veľa krásnych zážitkov. Boli to 

predovšetkým nezabudnuteľné chvíle s rodinou  

a priateľmi pri gastronomických pochúťkach,  

s dúškom medoviny alebo vareného vínka, rozjasané 

tváre malých detí, ale aj bohatý kultúrny program,  

z ktorého si každý mohol vybrať niečo pre seba.

PF 2020
vám praje redakcia 

DEVEXu. 

ZMENY V SADZBÁCH

Daň z nehnuteľností  

na území Bratislavy          

                             
     strana 4

� �ROZPOČET NA ROK 2020 

Rozhovor s vedúcim  

Ekonomického oddelenia

                           
              strana 2
� �

(Pokračovanie na s. 8)

VIANOČNÁ ULIČKA 
sa opäť vydarila
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Zavítal medzi nás Mikuláš so svojimi 

anjelmi, priplichtil sa aj čert
Nedočkavé deťúrence sa tešia na darčeky 

OZNAMUJEME l INFORMUJEME  l RADÍME                       
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DETSKÁ DIVADELNÁ SCÉNA

� �

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO  
Starosta, poslankyne a poslanci 
hodnotia uplynulý rok
                                                                 strana 4

Z ROZPOČTU MČ BA-DNV
Prehľad dobrovoľných  
príspevkov sociálnej pomoci 
                                             strana 10� �

INTERVIEW S PREDNOSTKOU 
Čo pripravuje Miestny
úrad  pre svojich občanov
                                                          strana 8� �

Snehuliačky Mily a LilySnehuliačky Mily a Lily
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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

PARLAMENTNÉ VOĽBY 2020
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Oslava 
Nežnej revolúcie 

P ripomeňme si, že histo-rické novembrové udalosti začali demonštráciami pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa študentstva, v Bratislave už 16. novembra, v Prahe na Národní třídě 17. novembra. Ich účastní-ci, zväčša študenti vysokých škôl, niesli transparenty, ktoré dopĺňali slovnými požiadavkami. Vyjad-rovali v nich kritiku vtedajšieho totalitného režimu a požadovali reformy školstva, ba i celej spoloč-nosti. Postupne sa do nasledujúcich demonštrácií a verejných zhromaž-

dení zapájala aj široká verejnosť  v státisícových zástupoch na území celého bývalého Československa. Nakoniec protestné zhromaždenia prispeli k nekrvavému odstráneniu komunistickej moci. Preto nazýva-me tieto udalosti Nežná revolúcia.Od roku 2001 oslavujeme 17. no-vember ako Deň boja za slobodu  a demokraciu. 
V rámci Festivalu slobody, ktorý organizoval Ústav pamäti národa v úzkej súčinnosti s Bratislavským samosprávnym krajom a s našou mestskou časťou DNV, sa 17. no-

vembra konal v našej mestskej časti Deň zatvorených hraníc. Jeho sú-časťou bol bohatý program s rôz-nymi prednáškami o útekoch cez hranice v bývalom socialistickom štáte. Nechýbali ani zaujímavé ve-domostné kvízy.
Cyklomost slobody oslavoval s namiUž od skorých dopoludňajších ho-dín sa na Cyklomost slobody, ktorý bol hlavným dejiskom programu osláv v DNV, hrnuli zástupy ľudí z celej Bratislavy. Nechýbali ani návštevníci z Vajnôr, Ružinova, Petržalky, Karlovej Vsi, Dúbravky, či Rače.  Na otázku „Čo vás sem priviedlo, prečo ste sem prišli?“ – najčastejšie zaznievala odpoveď: Chcem(e) to vidieť. Chcem(e) si to 

pripomenúť. Veď je okrúhle výro-čie, patrí sa spomenúť si.„Zákaz vstupu bez vycestovacej doložky“K najzaujímavejším atrakciám dňa patrila simulácia zatvorených hra-níc na Moste Slobody, cez ktoré nebolo možné prejsť bez „vyces-tovacej doložky“ s pečiatkou. Tie dostali návštevníci pri vstupe na most od „colníkov“, ktorí im pripo-mínali, že pri návrate musia precliť všetky nakúpené veci a musia sa vrátiť, lebo „vycestovacia doložka“ im platí iba v tento jediný deň. Na cyklomoste vládla skvelá nálada.  V skutočnosti si všetci uvedomova-li, že pred r. 1989 na smiech niko-mu nebolo. 
 

STARŠÍ OBČANIA si historické okamihy spred 30 rokov pamätajú veľmi dobre, veď mnohí z nich boli 
jej priamymi aktérmi. Mladšia generácia pozná udalosti 
pamätného roku 1989 iba sprostredkovane.

4. - 7. 12. 2019
VIANOČNÁ 

ULIČKA
ŠTEDRÝ VEČER V CHORVÁTSKUZvyky našich predkov                                                    strana 10� �

NOVÁ ULICA
Slávnostný akt pome- novania ulice 6. 12.                        strana 2� �

(Pokračovanie na s. 4)

Dárius Krajčír, 
starosta MČ 
BA-DNV, Juraj 
Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja, Peter 

Mišík, 
veľvyslanec SR  v Rakúsku 
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Informačný 
spravodajca 

občanov  
Mestskej časti
BRATISLAVA
DEVÍNSKA  
NOVÁ VES

Voľ by do Národnej rady Slovenskej republiky 2020 v číslach

MAREC 
OBKLOPENÝ KNIHAMI

                   strana 13� �

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍZŠ na Ulici Ivana Bukovčana  a ZŠ na Ulici Pavla Horova                                            strana 4 - 5� �

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTIPredstavujeme prof. Ing.  Ivana Frolla, DrSc.                                         strana 6� �

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

OĽANO    SMER      MKS   PS/SPOLU
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Vaše správne odpovede čakáme do 15. 5. 2020 na mailovej adrese:  
redakcia@mudnv.sk. Výherca dostane od starostu MČ DNV Dáriusa Krajčíra peknú šálku 

s motívmi mestskej časti s malým prekvapením. Meno výhercu a správne  
odpovede uverejníme v júnovom čísle DEVEXu. 

Jedným z  našich najkrajších chrobákov je 
bezpochyby májka fialová (Meloe violaceus).  
Bráni sa tým, že vylučuje žltkastú tekutinu, 
ktorá obsahuje prudko jedovatý kantaridín. 
Pre človeka je smrteľný už pri dávke 30 mg, 
preto májku neodporúčame chytať do  rúk. 
Ak sa vám jej jed dostane na pokožku, môže 
spôsobiť alergickú reakciu a  pľuzgiere. Pri 
kontakte pokožky s  jedom treba dôkladne 
umývať postihnuté miesto mydlom a  vodou 
po dobu 10 až 15 minút. Májka má zložitý 
a  veľmi zaujímavý vývoj. Samička nakladie 
až 10 000 vajíčok. Z vajíčka sa vyliahne larva 
prvého štádia, ktorá sa vyšplhá na kvet 
a  tam si počká na  včelu (alebo 
na čmeliaka). Potom sa na ňu 
(na  neho) prichytí a  nechá 
sa odviesť do úľa (do čme-
lieho hniezda). V  ňom sa 
najprv živí vajíčkami. Ne-
skôr sa premení na  larvu 

druhého štádia a  živí sa larvami včiel alebo 
čmeliakov. Dvakrát sa zvlečie a prezimuje ako 
larva tretieho štádia. Na jar nasleduje premena 
na štvrtú larvu, ktorá sa zakuklí. Z kukly sa na-
pokon vyliahne dospelý chrobák, ktorý opustí 
úľ (čmelie hniezdo) a začne si hľadať partne-
ra na párenie. Celý kolobeh začína odznovu. 
Dospelé jedince sa živia iba rastlinnou po-
travou. Samičky rozoznáme ľahko, pretože 
sú oveľa väčšie ako samčekovia. Majú bruško 
plné vajíčok a môžu byť dlhé až 4 cm.
Májka fialová má rada teplo a obľubuje pre-
dovšetkým lúky a  lesostep. Vyskytuje na  ce-

lom území Slovenska. V  blízkosti 
Bratislavy sa hojne vyskytuje 

na Devínskej Kobyle, v okolí 
Čunovských jazier a Bielej 
vody. Jej komplikovaný 
vývoj cez štyri štádiá spô-
sobuje, že je vzácna a zá-
konom chránená. (Nat)

Krásna, ale jedovatá

Divadielko  
pre deti cez DTV
V dôsledku karanténnych opatre-
ní pre COVID-19 sa nemôžu konať 
žiadne verejné kultúrnospoločen-
ské podujatia. V takejto situácii sa 

ocitlo v  DNV aj Istra Centrum. Preto 
v  spolupráci s  Devínskonovoveskou televí-

ziou pripravili online vysielanie nedeľných 
divadelných predstavení pre deti. V  nedeľu 
19. 4. 2020 bolo naplánované pilotné vysie-
lanie Divadla na hojdačke zo Žiliny s názvom 
„Na  Zemi dobre mi“, divadielko o  tom, ako 
vesmírni kamaráti pomohli zvieratkám v lese. 
Pokiaľ sa alternatívne vysielanie divadelných 
predstavení osvedčí, bude v ňom Istra Cen-
trum pokračovať cez facebookovú stránku 
DTV.  Ďalšie vysielanie rozprávky pod ná-
zvom ŠIŠI VLÁČIK v podaní divadla Dunaj-
ka sa plánuje 24. 5. 2020 o 17.00 h.

Vážení Devínskonovoveš-
ťania, dávame vám do  po-
zornosti nový týždenník 

o  dianí v  našej mestskej časti z  dielne Devín-
skonovoveskej televízie DTV pod názvom 
„Z  PRVEJ RUKY“. Týždenník odštartuje  
9. 4. 2020 o 16.00 h. V pravidelnom týždennom 
intervale sa vám v  ňom bude prihovárať náš 
starosta Dárius Krajčír. Oboznámi vás s aktuál-
nymi témami, ktoré sa na území Devínskej No-
vej Vsi za dané obdobie udiali.  Premiéru týž-
dňa budete môcť sledovať pravidelne v stredu  
o 16.00 h.

OZNAM
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Stiahnite si do mobilu aplikáciu 
„SOM Devínska Nová Ves“

Aktuality  
 – informácie 
o aktuálnych 
odstávkach, 

o mimoriadnych 
udalostiach v mestskej 

časti; pozvánky 
na kultúrne a športové 

podujatia, na výlety 
a 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

Skrátka, na  jednom mieste sa nachádza webová stránka, sociálne siete, noviny 
či SMS správy. Takže, neváhajte, aplikácia „SOM Devínska Nová Ves“ vás už 
netrpezlivo očakáva. Stiahnite si ju jednoducho pomocou QR kódov.

Správy 
od starostu  
– najdôležitejšie 
informácie, správy 
a videá priamo 
od starostu  

Android Appstore

Podnety  
– priamo z mobilu 
môžete zasielať 
na Miestny úrad alebo 
starostovi podnety 
na riešenie

APLIKÁCIA PONÚKA TIETO FUNKCIONALITY:

Milí Devínskonovovešťania,
mnohí z  vás už postrehli, že naša mestská časť  
pre vás zriadila mobilnú aplikáciu „SOM De-
vínska Nová Ves“ (SOM = správy od  mesta). 
Stiahnite si ju do  svojich mobilov, aby ste zís-
kali okamžitý prehľad o  najdôležitejších uda-
lostiach v  Devínskej Novej Vsi. Užívateľské pro-
stredie aplikácie SOM DNV je veľmi priateľské. 

 
Jeho dizajn je vhodný pre všetky vekové ka-
tegórie. S  pomocou aplikácie máte jednoduchý  
prístup k  posielaniu svojich podnetov, návrhov, 
komentárov a  fotografií priamo Miestnemu úra-
du alebo starostovi. 
Aplikácia dokáže sama zasielať dôležité správy 
na mobilné telefóny občanov.
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