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Už sa namontovali informačné panely, 
upravilo sa okolie, zrealizovali sa po-
sledné úpravy prístupových trás a ko-

laudácia. Obyvateľov potešíme informáciou, že 
Vyhliadková veža bude čoskoro otvorená. Budú 
sa môcť pokochať panoramatickým výhľadom 
na Devínsku Novú Ves, Hrad Devín, Schloss 
Hof, horský masív rakúskych Álp i  Viedeň. 

Na  najvyššej plošine pribudne 
aj vyhliadkový ďalekohľad, ktorý 
návštevníkom umocní zážitok 
z  vyhliadky. Sprístupnenie Vy-
hliadkovej veže je naplánované 
po jej otvorení 15. júla 2020.   

                 (pokračovanie na s. 12)

Info o otvorení Vyhliadkovej  veže

MNOHÍ z vás si 
už iste všimli, 
že na Devínskej 
Kobyle vyrástla 
Vyhliadková veža. 

Naša Vyhliadková  
veža

Informačný 
spravodajca 
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Rokovanie na  
Cyklomoste slobody

Rekonštruovali sme
vstup do ZŠ P. Horova
Zub času si vyžiadal obnovu vstupu a  scho-
diska do Základnej školy na Ulici Pavla Horo-
va. Renováciu zrealizovala DENOVA. Výsledok 
môžete posúdiť podľa pripojenej fotografie 

z rekonštrukcie. Tešíme sa, že naše deti v DNV 
budú mať do nového školského roka priprave-
ný bezpečný vstup do svojej školy. (red)

Osadili sme nové lavičky
K novému chodníku zo zámkovej dlažby (Ulica 
Jána Smreka), ktorý zhotovila príspevková or-
ganizácia DENOVA, ešte minulý rok pribudli 2 ks 
nových lavičiek. Vymenený bol aj mobiliár. 

(md)

Cyklomost slobody je  
po incidente uzatvorený
BSK uzavrel 2. júla 2020 Cyklomost slobody 
v DNV. V dôsledku incidentu z predošlého dňa, 
keď po ňom neoprávnene v ranných hodinách 
jazdil kamión, bolo nevyhnutné na cyklomoste 
zrealizovať diagnostické skúšky a  overiť, či sa 
nepoškodil alebo nebola narušená jeho statika.
 (Zdroj: www. bratislavskykraj.sk)

Vynovené zastávky MHD
Počas koronakrízy sa v  spolupráci s  príspev-
kovou organizáciou DENOVA zrekonštruovali 
zastávky MHD na Eisnerovej ulici, ktorá je vstup-
nou bránou do našej mestskej časti. Cieľom bolo 
skultúrnenie existujúcich zastávok a obnovenie 
omietky s  antigrafitovým náterom. „Veríme, že 
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Vo štvrtok 4. júna sa stretol starosta Dárius 
Krajčír v  sprievode poslanca Národnej 

rady SR Ľuboša Krajčíra so štátnym tajomní-
kom Ministerstva dopravy a výstavby SR Jaro-
slavom Kmeťom a  zástupcami MČ Dúbravky. 
Ťažiskom rokovania boli plány o  budovaní 
záchytného parkoviska a parkovacieho domu 
v DNV, o cyklotrasách a o projekte predĺženia 
Saratovskej ulice až na Bory. „Záchytné parko-
viská potrebujeme ako soľ a rovnako cítime aj 
potrebu budovania nových cyklotrás,“ skon-
štatoval starosta DNV Dárius Krajčír.  (red)

Na  májovom mestskom zastupiteľstve 
(28. 5.) mestskí poslanci  rozhodli, že Bra-

tislavská vodárenská spoločnosť, a. s., (BVS)
získa 100 % kontrolu nad svojou servisnou 
organizáciou Infra Services.  Mesto dostane 
späť do  úplného vlastníctva aj budovu lekár-
ne Salvator, ktorá je národnou kultúrnou pa-
miatkou. Mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo 
100 % zľavu dane za  letné terasy umiestnené 
na  pozemkoch hlavného mesta SR Bratisla-
vy. Na  júnovom zasadnutí (25. 6.) poslanci 
schválili v  dôsledku následkov koronakrízy 
ďalšie zmeny v  rozpočte. Očakávané dopady  
v r. 2020 predstavujú cca 53 mil. €. Na zasadnutí 
prediskutovali aj zmenu systému zberu triede-
ného odpadu, schválili investície v  programe 
na podporu športovej infraštruktúry a do funk-
cie potvrdili novú riaditeľku Zoologickej záhrady 
v Bratislave – Júliu Hanuliakovú.  
 (Zdroj: www.bratislava.sk)

Zo zasadnutia  
mestského 
zastupiteľstva 

Nové parkovisko  
pre Devínsku

PRVÝ JÚLOVÝ deň bol svedkom 
„trojstretnutia“ krajinského 
radcu Dolného Rakúska 
a zástupcov BSK a DNV.

S Martinom Eichtingerom, krajinským 
radcom Dolného Rakúska, sa stretol 
spolu so starostom DNV Dáriusom 

Krajčírom aj bratislavský župan Juraj Dro-
ba. Spolupráca a  partnerstvo medzi Brati-
slavským samosprávnym krajom a  Dolným 

Rakúskom sa pretavuje najmä do  kultúrnej 
výmeny, čo sa deje v  atmosfére vzájomného 
rešpektu a solidarity. 
Mestá a  obce môžu získať financovanie až 
do  150 tisíc € na  zlučovanie do  spoločných 
cezhraničných sietí. Projekty je možné pred-
kladať do  1. septembra a  zamerané budú 
na budovanie partnerských komunít na úrov-
ni občanov, klubov, ale napríklad aj hasičských 
zborov.

(Zdroj: www. bratislavskykraj.sk)
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Bratislavský župan Juraj Droba a starosta mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves Dárius 
Krajčír sa stretol s Martinom Eichtingerom, krajinským radcom Dolného Rakúska, na Cyklomos-
te slobody
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ľudia si budú vynovené zastávky chrániť, a  ak 
si všimnú vandalov, nahlásia to Dohľadovému 
centru,“ skonštatoval starosta DNV. (md) 

Informácie o mimoriadnych 
zmenách v MHD
Portál imhd.sk v  spolupráci s  DPB, a. s.,  spustil 
v  informačných tabuliach na  zastávkach DPB 
MHD novú funkciu, cez ktorú sa cestujúci dosta- 
nú k  najaktuálnejším informáciám o  mimoriad-
nych zmenách v MHD. Priamo vo virtuálnej tabuli 
sa zobrazujú mimoriadne informácie z dispečin-
gu DPB, ktoré sú aj na  informačných tabuliach 
na zastávkach MHD. Virtuálna zastávková tabuľa 
poskytuje aktuálne odchody spojov MHD v reál-
nom čase z  ľubovoľnej zastávky. Zobraziť sa dá 
na počítači i na smartfóne, čiže cestujúci ju môže 
mať stále k dispozícii. (Zdroj: www.imhd.sk/ba)

Pohodlné cestovanie  
s mobilnou aplikáciou  
IDS BK
Mobilná aplikácia IDS BK poskytuje cestujúcim 
cestovné poriadky všetkých liniek IDS BK, vyhľa-
dávanie spojení vrátane prestupov, nákup cestov-
ných lístkov so zľavou 10%, bezhotovostné plat-
by a aktuálne informácie o novinkách, zmenách 
i výlukách. V mobilnej aplikácii IDS BK  si cestujúci 
môžu zakúpiť jednorazové a  denné cestovné 
lístky integrovanej dopravy, vyhľadať spojenia 
z  miesta na  mape alebo výberom z  najbližších 
zastávok, nájdu tu aj cestovný poriadok ktorejkoľ-
vek linky všetkých dopravcov zapojených do IDS 
BK. Platba za cestovné lístky zakúpené v mobilnej 
aplikácii je bezhotovostná. Aplikácia je zadarmo 
dostupná na App Store a Google Play. 

(Zdroj: www.idsbk.sk
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Milí spoluobčania, 

Devínska Nová Ves ešte stále žije dobie-
hajúcimi udalosťami v súvislosti s novým 
koronavírusom. Teší ma, že DNV je na tom 
z pohľadu počtu infikovaných veľmi dobre, 
preto sme postupne pristúpili aj k uvoľňova-
niu zavedených opatrení a do Devínskej sa 
vrátil život aj na uliciach. V tejto súvislosti 
by som chcel veľmi poďakovať obyvateľom, 
že boli nielen disciplinovaní, ale si aj na-
vzájom pomáhali. Krízové situácie ukážu 
najlepšie povahu človeka a som veľmi rád, 
že žijú medzi nami obetaví a dobrosrdeční 
ľudia. Spolu s riaditeľmi a pani učiteľkami 
sme úspešne zvládli ukončenie školského 
roka, podarilo sa nám opraviť vstup do Zá-
kladnej školy na Ulici P. Horova, pracu-
jeme na vynovení Istra Centra, aby bolo  
pripravené pre organizovanie kultúrnych 
podujatí. V najbližšej dobe nás čaká sčítanie 
obyvateľov a ďalšou novinkou je aj spustenie 
pilotného projektu  k zavedeniu nového 
systému zberu triedeného odpadu. Do bu-
dúcnosti máme v pláne riešiť nové centrálne 
námestie v Devínskej Novej Vsi. Máme 
ambíciu, aby bolo pýchou všetkých Devín-
skonovovešťanov. V spolupráci s Metropo-
litným inštitútom Bratislavy už pripravu-
jeme návrh architektonickej súťaže. 

Váš starosta Dárius Krajčír

V MESIACOCH máj až júl 2020 
vykonáva Geodetický a karto-
grafický ústav Bratislava (GKÚ 
BA) geodetické činnosti. 

G eodetické body sa nachádzajú aj 
na  súkromných pozemkoch a  stav-
bách v  katastrálnom území obce 

Devínska Nová Ves. GKÚ BA  prosí občanov 
o  súčinnosť pri výkone geodetických prác. 
Geodetické činnosti budú pozostávať z kon-
troly, prehliadky, nápravných prác a  z  určo-
vania súradníc vybraných geodetických bo-
dov GZ. Vykonávaním činností je poverená 
skupina zamestnancov GKÚ pod vedením 
geodeta Ing. Juraja Kováčika. Na výkon prác 

budú použité motorové vozidlá Nissan Na-
vara s EČ BL 690 RJ a Nissan Pickup BA 692 
ST. Geodetické body GZ sú rozmiestnené 
po  celom území, či už na  budovách vo for-
me čapových značiek, alebo ako kamenné 
hranoly s krížikom alebo klincovou značkou 
v prípade bodov trigonometrickej a priesto-
rovej siete, prípadne stabilizované formou 
menších betónových základov pri bodoch 
gravimetrickej siete. 
Prehľad spravovaných bodov GZ je na inter-
netovej adrese: 
www.zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk
Kontakt na realizátora prác: 
tel.: 02/2081 6207, 0902 906 611 
email: gkuosgz@skgeodesy.sk

OD 1. JÚLA pristúpil Dopravný 
podnik Bratislava, a. s., (DPB) 
k niekoľkým zmenám v linkovom 
vedení, v názvosloví zastávok 
a k posilneniu viacerých spojení. 

Zaviedlo sa celodenné spojenie Drotár-
skej cesty s Hlavnou stanicou - zlúče-
nie liniek 41 a 64. Posilnila sa obsluha 

lokalít Ahoj, Briežky a Nobelova - zmena trás 
liniek 51 a 151. Pre zlepšenie obsluhy Vlárskej 
ulice všetky večerné spoje linky 209 premáva-

jú až k  zastávke Národný onkologický ústav. 
Posilnili sa a  zahustili intervaly liniek 210 
a  211. Na  nočnej linke N37 sú obojsmerne 
zrušené zachádzky k  zastávke Tesco Lamač. 
Na nočnej linke N29 je zmenená konečná za-
stávka, ktorá sa zároveň premenovala na nový 
názov Hrad Devín. K 1. júlu 2020 sa premeno-
vali niektoré zastávky, prevažne v oblasti Deví-
na. Zmena pomôže pri orientácii cestujúcich 
pri prístupe k  Hradu Devín. Sprevádzkovanie 
tunela prináša so sebou obnovenie premávky 
električiek, a to linky 4 a 9. Zdroj: DPB

Geodetické činnosti  
na území DNV 

Zmeny v doprave

Poďakovanie  
za rúška
Vyjadrujem svoje úprimné a hlboké 
poďakovanie našim dobrovoľníkom 
za  pomoc pri šití ochranných rúšok 
pre obyvateľov Devínskej Novej Vsi 
počas karanténnych opatrení. Veľká 
vďaka patrí všetkým štedrým a  veľ-
kodušným darcom, ktorí pri zho-
tovovaní rúšok nepočítali svoj čas, 
námahu a často ani náklady spojené 
so zadovážením materiálu. Všetci 
prispeli veľkou mierou k zvládnutiu 
koronakrízy v  našej mestskej časti 
a  sú našimi nenápadnými hrdinami 
týchto dní.

Dárius Krajčír, starosta MČ BA-DNV



Uznesenia MZ MČ BA-DNV zo zasadnutia dňa 7. mája 2020 
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l MZ MČ BA-DNV zvolilo v  pr-
vom kole za  miestneho kontro-
lóra mestskej časti Bratislava-De-
vínska Nová Ves Mgr.  Vlastimíra 
Fekiača. 
l MZ MČ BA-DNV schválilo Roz-
počtové opatrenie č. 1 k schvále-
nému rozpočtu MČ BA-DNV na r. 
2020.

l MZ MČ BA-DNV schválilo da-
rovanie kolesového poľnohosp. 
traktora KUBOTA s  príslušen-
stvom v zostatkovej cene vozidla 
26 863 € príspevkovej organizácii 
DNV ŠPORT, spol. s r. o. 
l MZ MČ BA-DNV schválilo 
z  dôvodu hodného osobitného 
zreteľa výpožičku nebytového 

priestoru o výmere 186 m2 v su-
teréne bytového domu na  Ulici 
M. Marečka 8-12 pre o. z. BEST 
BOXING CLUB, Nám. Jána Kostru 
1, 841 08 Bratislava, na dobu ne-
určitú od  1. 6. 2020 za  účelom 
činnosti športového klubu. 
l MZ MČ BA-DNV schválilo pre 
nájomníkov nebytových priesto-

rov vo vlastníctve alebo správe 
mestskej časti Bratislava-Devín-
ska Nová Ves možnosť odkladu 
platenia záloh za služby spojené 
s  užívaním nebytových priesto-
rov za  obdobie troch mesiacov 
nájmu, pričom táto suma alebo 
jej časť bude doplatená do konca 
kalendárneho roka 2020.  

Novinky v separovaní odpadu

Nový systém sa realizuje 
v  spolupráci s  organi-
záciou zodpovednosti 

výrobcov – NATUR-PACK, a. s., 
a spoločnosťou OLO,  a. s. Cieľom 
je dosiahnuť zvýšenú mieru triede-
nia a čistejšie verejné priestranstvá 
a životné prostredie. Do prvej etapy 
vrecového systému zberu triedené-
ho odpadu od domu k domu bude 
zapojených sedem mestských častí, 
medzi nimi aj Devínska Nová Ves. 
Po  ukončení pilotného projektu 
by mali byť do nového systému od  
r. 2021 zapojené aj ďalšie mestské 
časti. 

Pilotný projekt 
Novinkou systému je, že zber bude 
prebiehať priamo spred rodinných 
domov z  obvyklého odvozného 
miesta komunálneho odpadu. To 
prinesie jednoduchšiu manipulá-
ciu pre obyvateľov, ktorí nebudú 
musieť nosiť vytriedený odpad 
na  vzdialenejšie miesta. Mesto 
zareagovalo na  dlhodobý trend 

narastajúceho objemu produkcie 
odpadu v  domácnostiach, ne-
vzhľadnosť a neporiadok na zber-
ných hniezdach, ktoré sú napriek 
snahe mestských častí používané 
v  rozpore s  pravidlami. Niektorí 
užívatelia zapríčiňovali totiž svo-
jou nezodpovednosťou  prepĺňanie 
kontajnerov a  znečisťovanie vy-
triedenej suroviny odpadmi, ktoré 
do kontajnerov nepatrili.
Nový systém je založený na zbere 
odpadu vo vreciach, ktoré budú 
v termínoch podľa harmonogramu 
odvážané raz mesačne. Rolky vriec 
budú doručovať pracovníci OLO 
a. s., priamo do rodinných domov. 
Každá domácnosť dostane dve rol-
ky, každú po 25 ks vriec, na kalen-
dárny mesiac na jednu domácnosť 

pripadnú 2 ks (120  l) modrých 
vriec na papier a 2 ks (120  l) žltých 
vriec na plasty, kovové obaly a ná-
pojové kartóny. Počet vriec v rolke 
by mal s  malou rezervou vystačiť 
na celý rok.
Zber vytriedeného skla bude za-
bezpečený doterajším spôsobom 
cez zberné hniezda. Na  väčšine 
zberných hniezd už nebudú k dis-
pozícii kontajnery na papier a plasty 
zbierané spolu s  nápojovými kar-
tónmi (tzv. kompozitné obaly, resp. 
viacvrstvové kombinované ma-
teriály na  báze lepenky) a  kovmi. 
Počas augusta sa ponechajú zberné 
hniezda dočasne na svojich pôvod-
ných miestach, aby si mohli obyva-
telia postupne zvyknúť na  zmenu  
v systéme zberu.

OZNAM OLO
Oznam o doručovanií 
vriec na triedený zber 
do domácností  
rodinných domov.

Na  základe schválenia no-
vely VZN hlavného mesta 

SR Bratislavy o nakladaní s ko-
munálnymi odpadmi a  drob-
nými stavebnými odpadmi 
na území hlavného mesta Slo-
venskej republiky Bratislavy 
bude  OLO, a. s., (OLO) v  čase 
od 18. – 21. 7. 2020 doručovať 
do  jednotlivých domácností  
v Devínskej Novej Vsi vrecia pre 
zber vytriedených zložiek ko-
munálneho odpadu.
Zásielka 25 žltých vriec 
na  plasty a  25 modrých vriec 
na  papier bude doručená 
do  každého rodinného domu 
v  DNV v  pracovné dni medzi 
13.00 – 20.00 h, v  sobotu 
od 8.00 do 20.00 h. V prípade 
neprítomnosti sa OLO pokúsi 
doručenie vriec zopakovať. Ak 
sa ani potom zamestnancom 
OLO nepodarí zastihnúť niko-
ho v  domácnosti, neprevzaté 
vrecia budú odovzdané na MÚ 
MČ-DNV, aby si ich obyvatelia 
mohli prísť osobne vyzdvihnúť. 
Magistrát HM SR Bratislavy 
zabezpečil  do  každej domác-
nosti doručenie letáku s  pod-
robnými informáciami o vreco-
vom zbere a harmonogramom 
odvozných dní pre jednotlivé 
ulice MČ, samotné ciele prvej 
etapy projektu a zásady správ-
neho triedenia.
Pre obyvateľov poskytuje OLO 
informácie mailom na  zakaz-
ka@olo.sk alebo telefonicky 
na čísle 02/50 110 111. 
(Spracované podľa www.olo.sk)

 
HLAVNÉ 

MESTO pripravuje 
od druhej polovice r. 2020 

spustenie nového spôsobu zbe-
ru odpadu. Zber spočíva v ino-
vovanom vytrieďovaní papiera 

a plastov zbieraných spolu 
s kompozitnými obalmi 

a kovmi z rodinných 
domov. 
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Harmonogram zberu triedeného  
odpadu z rodinných domov v DNV

Ako fungujú naše zberné dvory
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Novinky v separovaní odpadu

(Zdroj: www.denova.sk) 

Zóna A
Ulica 1. mája, Bridlicová, Dele-
ná, Eisnerova, Charkovská, Ko-
satcová, Na grbe, Na hriadkach, 
Na mýte, Na skale, Na vyhliadke, 
Námestie 6. apríla, Novoveská, 
Pavla Horova, Pieskovcová, Pod 
Glavicou, Pod Lipovým, Pod 
Srdcom, Podhorská, Prímorav-
ská, Samova, Slovinec, Spádová, 
Štefana Králika, Vápenka, Waitov 
lom, Zavadilova, Želiarska
Zber 18. 8., 18. 9., 16. 10., 
18. 11., 16. 12. 2020

Zóna B
Bleduľová, Brežná, Bršlenová, 
Bystrická, Devínske jazero, Ílová, 
Istrijská, Jána Jonáša, Janšákova, 
Jasencová , Kremencová, Ľubov-
níková, Magnezitová, Mečíková, 
Mlynská, Na kaštieli, Opletalova, 
Poniklecová, Pri Rochu, Tehelňa, 
Tehliarska, Vápencová, Záhrad-
ná, Záveterná
Zber 19. 8., 21. 9., 19. 10., 
19. 11., 17. 12. 2020

Ako triediť?
V súčasnosti triedený zber odpa-
du z obalov v rodinných domoch 
zabezpečuje OLO prostredníc-
tvom cca 250 zberných hniezd pre 
triedenie odpadu. Podľa analýzy 
triedeného zberu z  roku 2019 je 
v Bratislave miera znečistenia trie-
deného zberu v prípade plastov až 
25 %, v  prípade papiera 16,2 %. 
Od  realizácie tohto projektu sa 
očakáva, že sa úroveň triedenia 
odpadov zvýši v  rodinných do-
moch až o 20 %.

Ako odovzdávať odpad  
vo vreciach

Odpad musí byť správne vytrie-
dený  a  jeho objem vo vreci mi-
nimalizovaný stlačením. V deň 
zberu musia byť vrecia zviazané 
a umiestnené na viditeľnom a prí-
stupnom mieste pri komunikácii 
v čase do 7.00 h. Dôkladné stláča-
nie obalov je veľmi dôležité, lebo 
pomáha v  prípade žltých vriec 
ušetriť približne polovicu ich ob-

jemu, v prípade modrých vriec to 
môže byť ešte viac. Ak nebudú sta-
čiť na odpad v príslušnom období 
dve vrecia, obyvatelia môžu použiť 
aj ďalšie z dodanej ročnej zásoby, 
vyložia toľko vriec s  odpadom, 
koľko naplnia. Ak počet vriec ne-
bude postačovať na  12 mesiacov, 
obyvatelia môžu kedykoľvek po-
žiadať zberovú spoločnosť OLO 
o dodanie dodatočných vriec.
V  prípade, že majitelia nestihnú 
stanovený termín na  vyloženie 
odpadu pred svoj rodinný dom, je 
možné vytriedený odpad kedykoľ-
vek odviezť na zberný dvor alebo 
zberné miesto.  
(www.bratislava.sk/sk/zber-
ne-miesta-odpadu). Všetky in-
formácie k  plánovaným zmenám 
je možné vyhľadať na www.brati-
slava.sk/sk/zmena-sposobu-zbe-
ru-a-odvozu-vytriedeneho-odpa-
du-z-rodinnych-domov.

(Spracované podľa 
www.bratislava.sk)

Otváracie hodiny Zberného Dvora 
na ul. M. Pišúta 5 od 1. 6. 2020:

Od pondelka do piatka, okrem stredy:  8.00 h – 15.00 h 
Streda:  8.00 h – 17.00 h
Obedňajšia prestávka:  11.00 h – 12.00 h
Sobota:  8.00 h – 13.00 h 
Nedeľa  zatvorené
Kontakt na prevádzku: Karol Berta, 0911 155 991, zbernydvor@denova.sk

Zberné miesto na Eisnerovej 25 je určené len na vyseparované 
zložky komunálneho odpadu, patriace do plastových nádob spoloč-
nosti OLO, a. s. – papier, plasty, sklo.

Otváracie hodiny Zberného miesta na Eisnerovej 25: 
Od pondelka do piatka:  7.00 h – 15.00 h 
Obedňajšia prestávka  11.00 h – 12.00 h
Sobota, nedeľa  zatvorené

Zberný dvor na ulici M. Pišú-
ta 5 funguje od januára 2020.  
Ak máte trvalý pobyt v  Devín-
skej Novej Vsi alebo ste majite-
ľom nehnuteľnosti na  jej území, 
môžete odovzdať ročne 400 kg 
odpadu zadarmo. Pri príchode 
na  zberný dvor sa musíte vždy 
preukázať platným občianskym 
preukazom alebo iným dokla-
dom, ktorý je dôkazom toho, 
že máte trvalý pobyt v mestskej 
časti BA-DNV, resp. tu vlastníte 
nehnuteľnosť, z  ktorej odpad 
vyvážate.
DENOVA sa snaží v  prvom rade 
o separáciu a triedenie typu od-

padov, čo sa odráža aj na objeme 
odpadu prijímaného zadarmo:
l  prvých 100 kg na  objemný 

odpad (starý nábytok, gau-
če, sedačky, matrace...)

l  prvých 100 kg na  zmes sta-
vebného odpadu (zmes be-
tónu, tehál, obkladačiek, 
dlaždíc, keramiky ...)

l  prvých 200 kg na biologický 
rozložiteľný odpad (tráva, 
lístie, orezy stromov a  dre-
vín...)

Občania DNV môžu priniesť 
a odovzdať zadarmo papier, sklo, 
plast, kov (železné konštrukcie, 
plechovky...), jedlé oleje a tuky.

l MZ MČ BA-DNV schválilo 
Všeobecne záväzné nariadenie 
MČ BA-DNV č. 1/2020, ktorým sa 
schvaľuje Prevádzkový poriadok 
pohrebiska MČ BA-DNV Ves, pre-
vádzkovaného RKC DNV.  
l MZ MČ BA-DNV schválilo pre-
nájom nebytového priestoru 
o výmere 63,8 m2 na 1. nadzem-
nom podlaží byt. domu na  Ulici 
M. Marečka 2-6 pre BIOnum s.r.o., 

Na  barine 15, 841  03 Bratislava 
za cenu 60,00 € /m2/ rok + služby 
spojené s  užívaním nebytového 
priestoru, na  dobu neurčitú od   
1. 6. 2020 za  účelom kancelár-
skych a  výrobných priestorov, 
výroba voskovaných obrúskov 
a  ekologických obalov na  potra-
viny.

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

V  mesiacoch júl a  august sa 
NEÚRADUJE. Počas letných 
prázdnin správca cintorína vy-
bavuje len súrne prípady a  po-
hreby. Všetky záležitosti ohľa-

dom cintorína môžete vybaviť  
aj telefonicky alebo mailom.
Kontakt: Dr. Martin Puhovich, 

PhD., správca,  
sposlovensko@gmail.com

V prípade pohrebu a nalieha-
vých vecí: 
0911 640 100 (správca), 
0918 652 903; 0948 521 325.

Oznam správcu 
cintorína



Z ačiatkom mája bolo do  poš-
tových schránok obyvateľov 

Devínskej Novej Vsi zasielané roz-
hodnutie o vyrubení dane za psa. 
V  prípade, že ste si nestihli pre-
vziať zásielku v  odbernej lehote, 
máte možnosť si ju vyzdvihnúť 
na Miestnom úrade.  (red)

Výmer dane za psa 

Je to multisystémové ochorenie, jeho pô-
vodcom sú baktérie borélie, ktoré môžu 

postihnúť rôzne orgány. Inkubačný čas je nie-
koľko dní, ba až rokov, liečba si vyžaduje dlho-
dobé podávanie antibiotík. Očkovanie proti 
tejto chorobe neexistuje. Neliečená lymská 
borelióza môže spôsobiť dlhotrvajúce, nieke-
dy aj doživotné ťažkosti, problémy so srdcom, 
kĺbmi i nervovým systémom. Typické sú pre ňu 
3 štádiá vývoja. Choroba sa postupne prejavu-
je začervenaním v  mieste vpichu, zvýšenou 
teplotou, únavou, bolesťami svalov a  kĺbov, 
po  týždňoch až mesiacoch sa môže prejaviť 
ešte vážnejšie postihnutie kože, kĺbov, nervo-
vého systému, srdca alebo svalového systému, 
v poslednom štádiu po niekoľkých mesiacoch 
až rokoch môže už ísť o postihnutie centrálne-
ho nervového systému, kožné zmeny, zápaly 
kĺbov a očnej rohovky. (red)

Lymská borelióza

V  tomto prípade hovoríme o  vírusovom 
zápale mozgu. Pôvodcom nákazy je vírus 
kliešťovej encefalitídy.

Hostiteľmi pre tento vírus sú rôzne hlodavce 
i  väčšie zvieratá, prenos nákazy z  člove-

ka na  človeka neexistuje. Prvá fáza sa prejaví 
podobne ako chrípka (horúčka, bolesť hlavy, 
nevoľnosť, nechutenstvo bolesti hlavy a  sva-
lov). Nasleduje bezpríznaková fáza ochorenia, 
ktorá trvá 1 – 20 dní. Pre druhú fázu ochorenia 
s odstupom niekoľkých dní sú charakteristické 
príznaky postihnutia centrálneho nervové-
ho systému, stupňujúce sa silné bolesti hlavy, 

vracanie, stuhnutie šije, poruchy vedomia, pa-
mäti, až dezorientácia, závraty, nervové obrny. 
Vírusom kliešťovej encefalitídy sa môže človek 
infikovať po uhryznutí kliešťom, príp. po skon-
zumovaní tepelne nespracovaného mlieka, naj-
mä kozieho, ovčieho a  kravského a  výrobkov 
z nich. Inkubačný čas ochorenia je od 7 – 14 dní.
Proti kliešťovej encefalitíde existuje očkovanie, 
zaočkovať sa môžu deti od jedného roku veku. 
Podrobnosti o možnosti zaočkovania, aj o prí-
padných kontraindikáciách,  poskytne pediater 
alebo praktický lekár pre dospelých.
 (Spracované podľa: www.uvzsr.sk)

Kliešťová encefalitída
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KLIEŠTE sa najčastejšie 
vyskytujú v trávnatých porastoch, 
v záhradách, v parkoch i v lesoch, 
v súčasnosti ich nájdeme až 
do nadmorskej výšky nad tisíc 
metrov. 

Striehnu na koncoch listov, na steblách 
tráv alebo na  vetvičkách prízemných 
kríkov. Infikované kliešte prenášajú 

rôzne ochorenia, najčastejšie lymskú bore-
liózu a kliešťovú encefalitídu. 

Základné zásady ochrany  
pred kliešťom

Je potrebné vyhýbať sa miestam s  vyšším 
predpokladom výskytu kliešťov (okraje 
lesov, vysoké porasty tráv, krovie), nosiť 
v prírode vhodné oblečenie pokrývajúce čo 
najväčšie plochy tela (dlhé nohavice, po-
nožky, vhodnejší je svetlý odev, na ktorom 
je parazit lepšie viditeľný), používať repe-

lenty, po  návrate 
z  prírody si dôkladne 
prekontrolovať celé telo. 
Kliešť sa najčastejšie prisaje do  vlasatej 
časti hlavy, do slabín a podpazušia, za uši, 
do podkolennej jamky, na intímne miesta. 
Prisatého kliešťa odstraňujeme pinzetou, 
ktorú treba pritlačiť čo najbližšie ku koži. 
Vyťahujeme ho pomaly, kývavým pohybom 
bez točenia. Najdôležitejšie je nepoškodiť 
ho a nerozmliaždiť. Nekvapkáme na neho 
olej, lebo vtedy sa začne dusiť a  vyvráti  
natrávenú krv späť do  rany. Treba vybrať 
celé telo kliešťa aj s  hlavičkou. Po  vybratí 
miesto prisatia hneď vydezinfikujeme. Ako 
dezinfekčný prostriedok je ideálny leká-
renský lieh, jódová tinktúra, v prípade ne-
vyhnutnosti môžeme použiť aj iný prípra-
vok s  obsahom alkoholu. Ak sa nepodarí 
odstrániť kliešťa celého, je vhodné vyhľadať 
zdravotnícku pomoc. (red)

Ochrana  
pred kliešťami

Typické začerve-
nanie pokožky 

po infikovaní lym-
skou boreliózou

Fo
to

: in
te

rn
et

Fo
to

: in
te

rn
et

Pomoc mačkám je 
občianske združenie, ktoré 
sa v spolupráci s útulkom 

Slobody zvierat na Poliankach 
stará o túlavé mačky. Zároveň 

zabezpečuje ich kastráciu 
bez poplatku. V prípade 

potreby kontaktujte 
zástupcov združenia 

telefonicky na 02/16187 
alebo mailom utulok@

slobodazvierat.sk.

  (red)
 

Oznam o kastrácii



HLAVNÉ MESTO eliminovalo 
začiatkom júna prvé liahniská 
komárov. V prípade nadlimitného 
výskytu lariev sa zasahuje biologickým 
biocídnym prípravkom BTI. 

BTI účinne eliminuje larvy komárov, ale pre 
ostatné organizmy nie je škodlivý. Na  rozdiel  
od chemických postrekov tak neohrozuje zdra- 
vie a nepredstavuje ani záťaž pre životné pros- 
tredie. Kým chemické postreky sa aplikujú už 
na vyliahnuté komáre, BTI pôsobí preventívne 
na larvy ešte skôr, ako sa z nich komáre vyliah- 
nu. Chemické postreky nie je možné bežne 
aplikovať v chránených oblastiach, kde sa často 
liahniská nachádzajú. BTI je možné používať  

vďaka jeho selektívnosti práve v nich a tak efek-
tívnejšie predchádzať premnoženiu komárov. 
Prostriedky na báze BTI sú úspešne využívané 
napríklad aj v prihraničných oblastiach dolného 
Rakúska. Populácia komárov narastá spravidla 
po  povodniach. Existuje celá škála liahnísk 
komárov. Niektoré majú ľudia v záhradách vo 
forme nádob na   vodu. Iné skupiny komárov 
sa liahnu v  tzv. dendrotelmách, čiže v  malých 
nádržkách vody priamo v  korunách stromov. 
Tieto liahniská nie je možné podchytiť. Naj-
problémovejšie oblasti, kde sa masovo liahnu 
komáre po povodniach, sa nachádzajú v povodí 
Moravy a  Dunaja. Skúsenosti potvrdzujú, že 
je ich možné účinne eliminovať spomínaným 
biologickým prostriedkom BTI. 
  (Spracované podľa: www.bratislava.sk)

Komáre naše každodenné
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O P T I K AO P T I K A   MM++

Pondelok – piatok: 
11.00 – 19.00 h

Sobota: 9.00 – 12.00 h

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

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

20%

 ZĽAVA
 Kupón

+ VYŠETRENIE

Slušne vychovaný  
PES BRATISLAVSKÝ
MNOHÍ Z NÁS to poznáme 
z každodenného života – psíky, 
psičkári a, žiaľ, k tomu množstvo 
neuprataných exkrementov 
na chodníkoch a trávnikoch.

Bratislavský magistrát chápe, že starostli-
vosť o psíka v ktorejkoľvek mestskej časti 

je veľká výzva, preto sa rozhodol pomôcť všet-
kým psičkárom zorientovať sa v  základných 
pravidlách spojených so starostlivosťou o svojho 
PSA BRATISLAVSKÉHO. Na jednej strane 
je magistrát povďačný tým majiteľom psov, ktorí 
sú zodpovední, po svojom maznáčikovi vždy ve-

rejný priestor upracú, psíka nevodia na zakázané 
plochy a sú ohľaduplní voči ostatným obyvate-
ľom. Na druhej strane sú medzi nami nezodpo-
vední psičkári, ktorí výkaly po psoch neupratujú, 
čím nielen znečisťujú okolie, ale vystavujú ostat-
ných občanov, najmä najzraniteľnejšie deti, zby-
točným zdravotným rizikám. Mimochodom, 
hrozí im za to pokuta až do výšky 65 €.
Magistrát očakáva, že kampaň Pes bratislav-
ský  prinesie lepšie spolunažívanie psičkárov  
a nepsičkárov po stránke zdravotnej i bezpeč-
nostnej. Na  tento účel zriadilo novú mailovú 
adresu pes.bratislavsky@bratislava.sk, na ktorej 
očakáva aj vaše tipy, otázky a podnety.  (ec)

PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE 
PODNIKU – 3. KOLO LEAM s.r.o.

Reštaurácia a fitnes (polyfunkčný objekt) 
v Devínskej Novej Vsi. Bližšie informácie 

na stránke www.devinskanovaves.sk

VÝZVY

OZNAM
ÚPRAVA OTVÁRACÍCH HODÍN POŠTY 
V  DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI V  OBDOBÍ 
OD 6. 7. DO 31.7. 2020:
Pondelok a piatok  8.00 - 13.30 h
Utorok, streda a štvrtok  12.30 - 19.00 h
Sobota  8.00 - 12.00 h 

Fo
to

: in
te

rn
et



Fo
to

: in
te

rn
et

8                                                                ZAČALI PRÁZDNINY     7 - 8/2020  

1. 1. –– 24. 7. 24. 7. 
DENNÝ ŠKD TÁBOR 
ZŠ Ivana Bukovčana 3, budova B3 
prízemie 
Deti sa môžu tešiť na športové 
a kolektívne hry a súťaže, tvorivé 
dielne, vychádzky do okolia, 
starostlivosť o rastliny. Stravovanie je 
zabezpečené v školskej jedálni. 
Cena obeda je bez štátnej dotácie.
Cena tábora: 24 € + strava
Informácie a záväzná prihláška na  
www.bukovcana.sk;  
mail: maslen@bukovcana.sk
 

1. 1. –– 31. 7. 31. 7.  
DENNÝ ŠKD TÁBOR 
ZŠ Pavla Horova, DNV
Program pre deti zabezpečujú 
vychovávateľky ŠKD. Stravovanie je 
zabezpečené v školskej jedálni. 
Cena obeda je bez štátnej dotácie.
Cena tábora: 24 € + strava
Viac informácií: vedúca ŠKD p. Šikulová, 
vedúca ŠJ p. Šilhárová, tel. 02/6453 8463.

6. 6. –– 10. 7., 10. 7., 13. 13. –– 17. 7.,  17. 7., 
3. 3. –– 7. 8., 7. 8., 10.  10. –– 14. 8. 14. 8. 
WORKOUT ACADEMY TÁBOR 
Glavica, kaviareň Pohoda, detský 
kútik a voľná príroda
Pre deti sú pripravené tvorivé dielne, 
športové aktivity, prechádzky v prírode. 
Cena: 117 € (strava 4 x za deň)
Kontakt: 0908 066 755,  
fb WORKOUT ACADEMY
 

6. 6. –– 10. 7., 10. 7., 13.  13. –– 17. 7.,  17. 7., 
10. 10. –– 14. 8.,  14. 8., 24. 24. –– 28. 8. 28. 8.  
LETNÉ DENNÉ TÁBORY ŠITIA 
Štúdio šitia v pasáži Dovina 
na Ulici M. Marečka 4 v BA-DNV
Vaše dieťa si ušije vlastný výrobok. 
Patchworkovú prikrývku (140cm x 
200cm), veľkú tašku alebo Tuli vak 
(110 cm priemer). Všetko potrebné 
(šijací stroj, látky a pomôcky) bude 
mať k dispozícii. Stravovanie je 
zabezpečené formou desiaty, obeda, 

olovrantu a pitného režimu. 
Príspevok: 229 € /249 € nečlenovia
Viac informácií: 0905975920

6. 6. –– 10. 7., 10. 7., 13.  13. –– 17. 7. 17. 7.  
FUTBALOVÝ KEMP  
Športový areál ZŠ Horova, 
Vápencová ul.
Cena: od 99 €
Viac informácií: r.toth@centrum.sk, 
0944 908 024;  
www.fkmdnv.sk/letne-kempy/m54

13. 13. –– 17. 7. 17. 7.  
ŠACHOVÝ KRÚŽOK 
ZŠ Ivana Bukovčana 3
Ďalšie informácie: rudo.benci@gmail.com

13. 13. –– 17. 7., 17. 7., 20.  20. –– 24. 7.,  24. 7., 
 27.  27. –– 31. 7. 31. 7.   
TÁBOR EDUTIME 
Staré Mesto/Devínska Nová Ves 
(záleží od turnusu) 
Tábor je určený najmä deťom vo 
veku od 6 do 12 rokov. Venujú sa 
im  profesionálni animátori. Doprava 
po meste, externí lektori, príp. iné 
aktivity, výlety a odmeny pre deti.
Cena: 150 € 
(zahŕňa: strava 3 x denne, materiály) 
Viac informácií: 0940 758 661,  
info@edutime.sk

20. 20. –– 24. 7. 24. 7.  
DENNÝ CAMP ENGLISH  
& MORE... 
ZŠ Ivana Bukovčana 3, DNV
Športy (baseball, futbal, volejbal, 
vybíjaná, angličtina hravou formou, 
hry, filmy a výlety, kúpalisko, hrad 
na skákanie a veľa, veľa zábavy.
Cena: 90 €
Kontakt: katarina.mozsiova@gmail.com; 
0902 705 507, www.bukovcana.sk

27. – 31. 7.27. – 31. 7.  
MAŽORETKY 
ZŠ Ivana Bukovčana 3 
Informácie: www.bukovcana.sk

3. 3. –– 7. 8. 7. 8.  
FARSKÝ DENNÝ TÁBOR 
F-centrum, Istrijská ul.
Tábor pre deti vo veku 5 – 15 rokov, 
ktorý ich privedie do ríše Fantázia. Deti 
budú spoločne s hrdinami Atreyom 
a Bastianom zachraňovať Detskú 
cisárovnú a celú Fantáziu. Zabudneme 

Detské Detské 
 tábory tábory  

MILÍ RODI-
ČIA, prinášame 

vám prehľad denných 
letných táborov or-

ganizovaných počas 
prázdnin v Devín-

skej Novej Vsi.
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na mobily a tablety a popustíme uzdu 
našej nekonečnej fantázii.
Informácia: miesta sú už obsadené.

3. 3. –– 7. 8. 7. 8.  
DOMATO FUTBALOVÝ KEMP 
Športový areál ZŠ Horova, 
Vápencová ul.
Viac informácií: r.toth@centrum.sk, 
0944 908 024 alebo 0902 414 378, 
0911 147 204, 0944 181 526;  
mail: tomas.hrico@gmail.com 
Cena: 125 € 

17. 17. –– 21. 8. 21. 8.  
STOLNÝ TENIS  
ZŠ Ivana Bukovčana 3
Informácie: www.bukovcana.sk

17. 17. –– 21. 8., 21. 8., 24.  24. –– 28. 8. 28. 8.  
DENNÝ LETNÝ CAMP 
Divadlo Havran – Slovinec
Denný camp pre deti a mládež plný športu, 
výletov, kúpania a rytierskych súťaží
Cena:  110 €
Viac informácií: www.sefredaktor.wixsite.
com/skolaseliem/letny-denny-camp-2020 

17. 17. –– 21. 8. 21. 8.  
DETSKÁ MISIA / MLADÍ VEDCI 
ZŠ Ivana Bukovčana 3 
Pre deti sú pripravené tvorivé dielne, 
pestrý program zabezpečený skúsenými 
animátormi, výlety do okolia.
Cena: 45 €
Viac informácií: 0908 860 260, email:  
frano@detskamisia.sk; www.detskamisia.sk

MIMORIADNA podpora  
vo forme jednorazového 
finančného príspevku  
pre obyvateľov MČ BA-DNV, 
ktorí sa ocitli v nepriaznivej 
situácii z dôvodu pandémie 
koronavírusu.

MČ BA-DNV chce formou finančnej po-
moci pomôcť občanom v  nepriaznivej 
situácii z dôvodu pandémie koronavíru-
su, ktorí nie sú schopní si pomôcť sami 
a  štátna podpora / dotácie ich situáciu 
neriešia.
Žiadosti na poskytnutie finančnej pomo-
ci budú posudzované individuálne refe-
rátom sociálnych vecí a Komisiou sociál-
nou, bytovou a zdravotnou  MČ BA-DNV. 
Pri určení výšky pomoci sa bude vychá-
dzať z individuálnej sociálnej situácie žia-
dateľa a možností rozpočtu MČ BA-DNV. 
O poskytnutí finančnej pomoci a jej výš-
ke rozhodne starosta MČ BA-DNV na zá-
klade návrhu komisie. Finančný kapitál 
na poskytnutie mimoriadnej podpory je 
tvorený ziskom z rúškomatu a vyčlenený-
mi prostriedkami z rozpočtu MČ BA-DNV 
(rozhodnutím Miestneho zastupiteľstva 
MČ BA-DNV sa na  tento účel presunuli 
prostriedky rozpočtovým opatrením).
V prípade záujmu o mimoriadnu podpo-
ru kontaktujte Dohľadové centrum na   
t. č. 02/32 33 33 32, ktoré je k dispozícii  
24 hodín denne / 7 dní v týždni. Pracov-
níci Dohľadového centra vašu požiadav-
ku zaznamenajú a  následne vás budú 
kontaktovať pracovníčky referátu sociál-
nych vecí MÚ BA-DNV.

POTRAVINOVÉ  
A HYGIENICKÉ BALÍČKY 

V rámci pomoci organizovanej Miestnym 
úradom mestskej časti Bratislava-Devín-
ska Nová Ves pre ľudí v mimoriadne ne-
priaznivej alebo krízovej životnej situácii 
spôsobenej pandémiou ochorenia CO-
VID-19 sme vďaka darcom, a  to spoloč-
nostiam METRO Cash & Carry Slovakia, 
s.r.o., TESCO STORES SR, a.s., a  DM dro-
gerie markt, s.r.o., pripravili balíky s  tr-
vanlivými potravinami a  hygienickými 
potrebami.
K  dnešnému dňu sme distribuovali  
11 balíkov občanom najviac postihnu-
tých pandémiou, ktorí sa z  mimoriadne 
nepriaznivej alebo krízovej životnej situ-
ácie krátkodobého charakteru nedokážu 
dostať vlastným pričinením. 
 Silvia Kresanová,
 vedúca Oddelenia služieb občanom 

Nezostanete 
na to sami

Príďte sa pozrieť do včelieho úľa. 
Čo sa tam deje a ako vzniká med. Ochutnajte včelie 

produkty a vyrobte si vlastnú sviečku.

Včelárstvo - Dušan Dedinský, Mlynská 50, DNV
tel.: 0903 41 22 41, www.vcelarstvo.sk

Sobotné exkurzie do včelárstva 

V  mestských lesoch sa budú konať denné 
tábory zamerané na les, zvieratá či stromy 
a tiež živočíchy v riečke Vydrica. Deti budú 

mať možnosť zúčastniť sa jednodňových exkurzií 
napríklad za netopiermi, alebo zúčastniť sa kurzu 
o včelárstve. Mestské lesy organizujú aj vychádz-
ky s výkladom o histórii Hornej Mlynskej Doliny 
či exkurzie s  entomológom SAV Marekom Se-
melbauerom za motýľmi a divokými včelami na-
šich lúk a lesov. Otvorená je aj záhrada v horárni 
Krasňany, nové prírodné šantisko na Kamzíku či 
nový priestor na opekačky pri Partizánskej Lúke.
  (Zdroj: www.kulturneleto.sk)

Aktivity v prírode



Pezinská Baba 2020
V  krásnej prírode Karpát sa v  dňoch  
11. – 12. júla konal ďalší ročník úspeš-
ného motoristického podujatia – Me-
dzinárodná jazda do  vrchu Baba 2020. 
Podujatie sa v  tomto roku nieslo v du-
chu  bezpečnosti cestnej premávky 
pod heslami „Športom proti drogám“ 
a „Šport pre všetkých“. (red)
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Dobre vieme, že pohyb je veľmi dôležitý 
pre naše zdravé telo i pre našu mladú 
dušu. Pohyb je liek, a preto sa snažíme 

hýbať čo najviac. Futbal, florbal, vybíjaná, pre-
hadzovaná, stolný tenis – pestrá ponuka špor-
tových aktivít pre žiakov našej základnej školy. 
V tomto školskom roku Základná škola na Uli-
ci Ivana  Bukovčana 3 ponúkla žiakom aj výbor-
ný krúžok volejbalu. Tento olympijský šport je 
veľmi obľúbenou aktivitou mladších aj starších. 
Potrebuje dobrú loptu, sieťku, pevné ramená, 
presné údery, výdrž  a hurá! Ide sa na to.
Tréner Mgr. Ivan Mačák a PaedDr. Eva Kose-
ková, hlavná trénerka extraligového ženského 
klubu STRABAG VC Bilíkova, Pezinok, sa 
rozhodli spojiť sily a pričleniť volejbalový krú-
žok DNV pod Školský športový klub Bilíkova. 

Do krúžku sa prihlásili žiaci odhodlaní popra-
covať na  svojej fyzickej kondícii a  odhodlaní 
dosahovať výborné športové výsledky. Žiaci  II. 
stupňa počas školského roka trénujú trikrát 
do  týždňa,  žiaci I. stupňa dvakrát do  týždňa. 
Tréner Mačák začal už aj s prípravou na budúcu 
sezónu, aby mladšie žiačky  mohli súťažiť v Slo-
venskej volejbalovej federácii pod záštitou ŠŠK 
Bilíkova. Športový klub podporuje krúžok aj 
materiálne. Krúžok vybavili loptami a postupne 
sa pripravujú pre hráčov aj tričká. Veľkú podpo-
ru majú mladí volejbalisti aj od vedenia školy.
Nezostáva nič iné, len zaželať hráčom, aby 
s  chuťou pokračovali v pravidelnom trénovaní 
a  tešiť sa z každého ich úspechu. Športu zdar 
a volejbalu zvlášť! Soňa Škulová, Ivan Mačák,
 Základná škola Ivana Bukovčana

Volejbal v našej 
škole má zelenú

Učíme sa, spoznávame nové, naberáme stále viac a viac 
vedomostí, navštevujeme rôzne poznávacie záujmové  
krúžky a nezabúdame sa hýbať! 

Šach
Posledný júnový víkend 
po uvoľnení opatrení pro-
ti koronavírusu sa skončila 
3. liga bratislavského 

kraja v  šachu. Šachisti Devínskej No-
vej Vsi vycestovali 27. 6. do Pezinka, kde 
prehrali 3 - 5. 28. júna na svojich šachov-
niciach zvíťazili nad Doprastavom C 4,5 
- 3,5. V  tabuľke skončili na  4. mieste  
s  5 bodovou stratou na  víťazné Krasňa- 
ny B.  Milan Kolesár

Dňa 16. júna sa 
naša drahá manžel-
ka, mama a  babka 
MÁRIA KLASOVÁ, 
rod. Ebringerová, 
narodená v  Devín-
skej Novej Vsi, dožila 
krásneho životného 
jubilea 80 rokov. 
Celá široká rodina 

jej do ďalších rokov života želá zdravie, Bo-
žiu pomoc, radosť a spokojnosť.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
V uplynulom školskom roku Základná škola na Ulici Ivana  Bukovčana 3 ponúkla žiakom aj 
obľúbený krúžok volejbalu.



Duálna akadémia prevzala v r. 2016 
pod svoje krídla bývalú strednú 
odbornú školu automobilovú. 

Počas štyroch rokov sa jej aj vďaka spo-
lupracujúcim partnerom podarilo pre-
transformovať „učňovku“ na  modernú 

strednú odbornú školu s vlastnou tréningovou 
halou s  najmodernejšími zariadeniami, kto-
ré aktuálne používajú vo výrobe priemyselné 
firmy. Okrem stredoškolského vzdelávania 
poskytuje Duálna akadémia ako vzdelávacia 
inštitúcia aj odborné kurzy pre dospelých. Zú-
častňujú sa ich najmä zamestnanci technicky 
orientovaných firiem, ale aj jednotlivci, ktorí si 
chcú rozšíriť svoje vedomosti a zručnosti  a mať 
tak náskok pri hľadaní si pracovného miesta.  
Uplynuli štyri roky odvtedy, čo sa veľké prie-
myselné firmy rozhodli vybudovať v  Bra-
tislave v  Devínskej Novej Vsi modernú od-
bornú školu, vyučujúcu v duálnom systéme 
vzdelávania, ako reakciu na nedostatok kva-
lifikovaných odborníkov na Slovensku. Ako 
privítal pracovný trh v  tomto roku Vašich 
prvých maturantov?

Absolventi z Duálnej akadémie sú oproti ro-
vesníkom z  bežných škôl už teraz odborníci 
s praxou. Tá im otvára dvere ku kvalifikovanej 
odbornej technickej práci. Väčšina absolventov 
skončila s dobrými výsledkami a buď už pracu-
jú alebo sa chystajú pracovať u zamestnávateľa, 
u ktorého získavali cenné skúsenosti už počas 
štúdia. Bývalí žiaci oceňujú, že im bolo umož-
nené vyskúšať si každý druhý týždeň prácu 
v  rôznych technických odboroch na  moder-
ných strojoch. Systém duálneho vzdelávania 
dáva možnosť žiakom Duálnej akadémie tráviť 
až 70 % vyučovacieho času na praxi v dielňach 
alebo priamo vo firme. To si zamestnávatelia 
veľmi cenia.
Ako je to na Vašej škole s poplatkami žiakov 
za štúdium?
Škola napriek tomu, že je súkromná, nevyža-
duje platenie školského poplatku, naopak žiaci 
od  zamestnávateľov dostávajú školské štipen-
dium, odmenu za  produktívnu prácu a  iné 
benefity. Žiaci majú k dispozícii rôzne školské 
aktivity ako jazykové a technické krúžky, štu-
dentský parlament a  „Hydepark“, počas kto-
rého sa žiaci môžu pýtať učiteľov a  majstrov, 

čo im leží na srdci. Taktiež sa môžu zúčastniť 
florbalového turnaja, oddýchnuť si pri stolnom 
futbale a tenise.
Ste v  kontakte s  Vašimi bývalými žiakmi 
a viete ako sa im darí v praxi? Stretávajú sa 
Vaši absolventi aj v  súčasnej náročnej situ-
ácii na trhu práce naďalej s otvorenou náru-
čou potenciálnych zamestnávateľov? 
Ako sme už spomenuli, väčšina z absolventov 
nastupuje k zamestnávateľovi, ktorého už dobre 
pozná. Svet práce sa dynamicky mení a stredo-
školský proces je beh na dlhé (štvorročné) trate, 
preto je veľmi náročné nastaviť počty prijíma-
ných žiakov. Firmy, s ktorými spolupracujeme, 
pristupujú k  tejto otázke veľmi zodpovedne 
a  celý proces vnímajú aj v  celospoločenskom 
kontexte, a preto nemusia mať žiaci ani ich ro-
dičia obavy, že by žiakov po štvorročnom úsilí 
a úspešnom absolvovaní strednej školy nečaka-
la u zamestnávateľa otvorená náruč. Sú aj takí 
absolventi, ktorí sa chystajú buď popri práci 
alebo na dennej báze študovať na vysokej škole, 
aby si ďalej zvyšovali kvalifikáciu.  
Pokračovanie prinesieme v septembrovom vydaní 
Devexu. Zhovárala sa Eva Čikelová

Prví maturanti v Duálnej akadémii
Pre DEVEX poskytla rozhovor o činnosti Duálnej akadémie predsedníčka združenia PhDr. Jana Široká 
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Devínska Kobyla sa rozprestiera na  ploche 
1  011  157 m2 a  je súčasťou chránenej kra-
jinnej oblasti Malé Karpaty so 4. stupňom 
ochrany. Vrchol Devínskej Kobyly je najvyš-
ším vrcholom masívu Devínskej brány. Prí-
rodný komplex ponúka mimoriadne botanic-
ké, zoologické, geologické a paleontologické 
hodnoty s bohatým zastúpením chránených 
a ohrozených druhov a s významnou paleon-
tologickou lokalitou Sandberg.

Fauna: Zo zoogeografického hľadiska pred-
stavuje Devínska Kobyla významné územie, 
kde žije niekoľkotisíc druhov živočíchov. Vy-
značuje sa najmä bohatým zastúpením tep-
lomilných aj suchomilných druhov ulitníkov, 
ktorým vápencový podklad a  južná poloha 
vytvárajú vhodné životné podmienky. Naj-
významnejšiu zložku živočíšstva Devínskej 
Kobyly tvorí hmyz. Devínska Kobyla je jednou 
z mála lokalít na Slovensku, kde žije aj vzácna 
kobylka sága stepná (Saga pedo), ktorá dosa-
huje dĺžku 7 centimetrov a je najväčším hmy-
zom na Európskom kontinente.
Pozoruhodným druhom je modlivka zelená 
(Mantis religiosa), ktorá napáda aj hmyz taký 
veľký, ako je sama. Veľmi bohato sú v tejto lo-
kalite zastúpené motýle a chrobáky. Motýľov 
tu žije vyše 1600 druhov.
Flóra: V  oblasti južných 
a  juhozápadných svahov 
s  dostatočne hlbokou 
pôdou je rozšírená tráv-
natá step. Prevládajú tu 
teplomilné druhy tráv, 
ako napr. kostrava vales-
ká (Festuca valesiaca). 
Na stráňach svietia na jar zlaté kvety hlaváčika 
jarného (Adonis vernalis), modré kvety ponik-
lecov (Pulsatilla), aj ružový sinokvet mäkký 
(Jurinea mollis). Všetky spomínané druhy sú 
zákonom chránené.

Devínska Kobyla

Fauna a flóra

Naša Vyhliadková  
veža

Vyhliadková veža 
Unikátna poloha Vyhliadkovej veže 
je na  hranici dvoch mestských čas-
tí. Poskytuje panoramatický výhľad 
na okolie Devínskej Novej Vsi,  Brati-
slavu, Slovensko na Česko, Maďarsko 
a Rakúsko. Výhľad do troch susediacich 
krajín bol motívom pre umiestnenie 
troch najvyšších vyhliadkových plošín. 
Najvyššia plošina je osadená na nivelete cca 
20 m nad okolitým terénom.

LOKALITA UMIESTNENIA našej 
Vyhliadkovej veže je zaujímavá 
aj kvôli dedičstvu studenej vojny, 
ktorou je raketová základňa 
protivzdušnej obrany mesta, 
toho času opustená a hodná 
rekonštrukcie pre pamäť doby.

Plošina na 5. poschodí  
(14,41 m nad terénom)

� Zobor (Tribeč) � Košice � Senec  
� Trojmedzie (SK, AT, HU) � Kamzík  
� Letisko M. R. Štefánika � Budapešť  
� Slavín � Bratislava (Staré Mesto)  
� Bratislavský hrad � Gerulata Gabčíkovo.

Smer k vybraným mestám, lokalitám a územiam vám 
ukážu smerovníky umiestené na jednotlivých plošinách. 
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Celý objekt je monitorovaný kamerovým 
systémom � Vstup na vyhliadku a zdržiavanie sa 
v priestore pod ňou je na vlastné nebezpečen-
stvo a zodpovednosť � Osobám mladším ako 

15 rokov je vstup povolený iba v sprievode 
dospelej osoby � V prípade námrazy, poľadovice, 
silného vetra, búrky a vyskytujúcich sa cencúľov 
na konštrukcii je vstup na vežu zakázaný   
� Prosíme o dodržiavanie čistoty na vyhliadke 

Pravidlá pre vstup  
na Vyhliadkovú vežu v DNV

(Dokončenie zo s. 1)

Výhľad na okolie

Ospravedlňujeme sa za chybný 
údaj v septembrovom vydaní 
miestneho periodika DEVEX. 
Správny text znie: DEVÍNSKA NOVÁ VES 
bude mať novú atrakciu s  celobratislav-
ským významom. Ide o  21,26 metrovú 
vyhliadkovú vežu, oceľovú rozhľadňu 
so siedmimi plošinami, ktorá má vyrásť vo 
výške 514 m n. m. na Devínskej Kobyle. 



Je unikátnym pozostatkom treťohorného 
bádenského mora spred 15 miliónov rokov. 
Patrí k  významným chráneným paleontolo-
gickým lokalitám. Bolo tu nájdených vyše 
350 rôznych druhov skamenelín, medzi inými 
napríklad zuby žralokov, stavce veľrýb, zvyšky 
chobotnatca, či kosti opíc. K  najvzácnejším 
nálezom patria zuby dryopiteka. 

Villa rustica je nepresné, avšak zaužívané 
označenie pre nálezisko pozostatkov súk-
romného rímskeho kúpeľa z 3. storočia v  lo-
kalite Veľká lúka v Dúbravke.

Hrad Devín je zrúcanina pôvodne gotického, 
neskôr slohovo prestavovaného hradu, ktorý 
sa týči na brale nad sútokom riek Dunaja a Mo-
ravy. Má jedny z najpohnutejších, ale aj naj-
bohatších dejín spomedzi hradných sídel na   
Slovensku. Sídlili tu Kelti, bol súčasťou opev-
nenia Rímskej ríše a neskôr sa tu písala aj vý-
znamná história slovenského národa. 
V  súčasnosti je významnou archeologickou 
lokalitou a múzeom.

Nezabudnuteľnú atmosféru okolia dotvára 
prítomnosť bývalej raketovej základne, kde 
v minulosti pôsobila raketová brigáda Česko-
slovenskej ľudovej armády ako súčasť obrany 
štátov Varšavskej zmluvy proti letectvu a ra-
ketám NATO. 

Výlety do okolia

Turistické chodníky

Sandberg

Villa rustica

Zrúcanina hradu Devín

Bývalá raketová základňa

Z Devínskej Novej Vsi  
po zelenej značke: 
� Nám. 6. apríla � okolo Istra Centra 
� okolo Kostola Ducha Svätého  
� Lipové � Vyhliadka Rovnica 
� Bočná cesta �  po červenej značke 
pokračovať na Devínsku Kobylu 
rázcestie.

Hrad Devín  
po červenej značke: 
� cez Námestie práce � Úzky les
� Devínska Kobyla rázcestie. 

Z Dúbravky po žltej značke:  
� okolo Domu kultúry � okolo 
Dúbravského kostola � Dúbravská 
Hlavica � po červenej značke na  
na Devínsku Kobylu rázcestie.

Z Dlhých Dielov  
po modrej značke: 
� Jezuitské lesy � Švábsky vrch  
� Dúbravská Hlavica � po červenej 
značke  na Devínsku Kobylu 
rázcestie.
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a v jej okolí. Vyprodukovaný odpad sú návštev-
níci povinní odložiť do smetnej nádoby alebo si 
ho odnášajú so sebou � Počas pobytu na veži 
nie je dovolené �  skákať na nej a kývať ňou 
� pohybovať sa mimo schodov a vyhliad-

kových plošín � vešať na konštrukciu reklamné 
zariadenia a pútače alebo iné predmety z dôvo- 
du namáhania konštrukcie vetrom. � Poškodenie 
sa trestá! Pravidlá pre návštevníkov Vyhliadkovej 
veže DNV upravuje prevádzkový poriadok veže.

Plošina na 6. poschodí  
(17,29 m nad terénom)

� Schloss Hof � Cyklomost 
slobody � Praha � Marchegg 
� Devínska Nová Ves � Pálava � 
Brno � Volkswagen � Trojme- 
dzie (SK, AT, CZ) � Záhorská Bystrica � Marianka � 
Záruby (Malé Karpaty) � Hrad Pajštún � Stupava.

Plošina na 7. poschodí  
(20,17 m nad terénom)

� Königswarte � Wolfsthal  
� Neziderské jazero � Devín  
� Hrad Devín � Hainburg 
� Carnuntum � Most Andreas 

Maurer � Letisko Schwechat � Viedeň  
� Schneeberg.

TECHNICKÉ PARAMETRE
• Výška konštrukcie: 21,26 m
• Hmotnosť konštrukcie: 35 t
• Počet schodov: 112

Takto sme začínali
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Kultúrno-spoločenské aktivity
ISTRA CENTRUM
Hradištná 43, 841 07 Bratislava-DNV
Tel. č.: 02 / 64 77 00 33
Mail: info@istracentrum.sk
www.istracentrum.sk

12. 7. 2020, 18. 00 h 
Letný podvečer s komornou hudbou
OD KLASIKY PO JAZZ – Miloš Biháry 
(klavír)
Mladý slovenský klavirista, nositeľ mnohých 
medzinárodných ocenení. Na koncerte 
nás prevedie svetom klasickej hudby 
i jazzovými štandardmi.
Miesto: SNM – Múzeum kultúry Chorvátov 
na Slovensku, Istrijská 68

19. 7. 2020, 17. 00 h
KLAUNIÁDA
Detská divadelná scéna, účinkuje 
Divadlo zo šuflíka
Vstup voľný
Miesto: nádvorie Miestnej knižnice, Istrijská 6

26. 7. 2020, 18. 00 h
Letný podvečer s komornou hudbou
TRIO SERIOSO – Pavol Varga ml.(husle), 
Katarína Veselská (husle), Peter Zwiebel 
(viola)
Trio Serioso je pravidelným hosťom Letných 
podvečerov. Členovia tria sú znamymi 
interpretmi s vynikajúcim renomé nielen 
na Slovensku ale aj v zahraničí.
Miesto: SNM – Múzeum kultúry Chorvátov 
na Slovensku, Istrijská 68

2. 8. 2020, 17. 00 h
ŠIKOVNÝ JANKO HRAŠKO 
Detská divadelná scéna, účinkuje 
Divadlo pod hríbikom
Vstup voľný
Miesto: nádvorie Miestnej knižnice, Istrijská 6

16. 8. 2020, 18. 00 h
Letný podvečer s komornou hudbou
LETNÉ FLAUTOVÉ IMPRESIE – Mária 
Bereczová (flauta), Laura Nagyová 
(flauta), Petra Ďuríková (flauta),
Petra Adamová (klavír) 
Všetky tri interpretky patria do nastupujúcej 
generácie úspešných flautistiek. 
Miesto: SNM – Múzeum kultúry Chorvátov 
na Slovensku, Istrijská 68

23. 8. 2020, 17. 00 h
CHLAPČEK A DIVOŠKA
Detská divadelná scéna, účinkuje  
Divadlo JAJA
Vstup voľný
Miesto: nádvorie Miestnej knižnice, Istrijská 6

1. 9. 2020, 17. 00 h
ZÁVER KULTÚRNEHO LETA
Ľudová hudba Fidlikanti 
Jedinečné zoskupenie štyroch 
profesionálnych muzikantov, ktorých vášeň 
k muzicírovaniu spojila v SĽUKu. Program 
sa koná pri príležitosti 76. výročia SNP 
a Dňa ústavy SR.
Miesto: veľká sála Istra Centra,  
Hradištná 43
Zmena programu vyhradená!

MIESTNA  
KNIŽNICA DNV
Istrijská 6, 841 07 Bratislava-DNV
tel. č.:+421 2 64 77 51 90
e-mail: kniznica@istracentrum.sk

Otváracie hodiny:
Pondelok, streda, štvrtok  12.00 - 18.00
Piatok 8.00 -12.00 a 13.00 - 16.00 

LETNÁ ČITÁREŇ
V letných mesiacoch Miestna knižnica DNV 
každoročne pripravuje „Letnú čitáreň“. 
V príjemnom  a tichom prostredí nádvoria 
knižnice si návštevníci môžu vybrať z pes-
trej ponuky denníkov, týždenníkov a me-
sačníkov. Pre najmenších návštevníkov 
letnej čitárne sú pripravené hračky, farbičky 
a kriedy na kreslenie.
Letná čitáreň je otvorená v rámci výpožič-
ných hodín Miestnej knižnice do 31. 7. 2020. 
V pondelok  6. júla sa konal zaujímavý 
literárny kvíz s promotérom dobrej litera-
túry s Dadom Nagyom. Súťažné družstvá 
boli poskladané z detí i dospelých. Hralo sa 
o zaujímavé knižné ceny. O atmosféru sa 
postaral hudobný hosť skupina Insain (spev 
Nina Kochová, gitara Tomáš Iványi). Podu-
jatie sa organizovalo z grantového projektu 
„Otvorená Knižnica“, z verejných zdrojov ju 
podporil Fond na podporu umenia. Na po-
dobné podujatie vás knižnica pozýva  
29. 7. 2020 o 17.00 h (streda).

MÚZEUM ŠKOLSTVA 
A PEDAGOGIKY
Charkovská 1, 841 07, Bratislava - DNV
mobil: + 421 917 693 235
e-mail: msap@cvtisr.sk

Návštevníci sa od septembra môžu tešiť 
na výstavy Speváci v školských laviciach 
a Fenomén reštaurovania.  Oba výstavné 
projekty doplní pestrý sprievodný program. 
V prípade prvej výstavy za účasti spevác-
kych hviezd, v prípade druhej výstavy v prí-
tomnosti odborníkov a záujemcov z oblasti 
konzervovania a reštaurovania pamiatok. 
Múzeum sa zapojí aj do podujatia Noc 
múzeí a galérií, ktoré sa bude konať v ná-
hradnom termíne v polovici novembra.



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

Otváracie hodiny:
1. 4. 2020 – 31. 10. 2020
Utorok – piatok  11.00 – 17.00 
Sobota – nedeľa  12.00 – 17.00
Posledný vstup do expozícií je o 15.30 h
Skupinové návštevy (nad 10 ľudí) je po-
trebné nahlásiť vopred (min. 1 deň).

EXPOZÍCIE:  
DEJINY A KULTÚRA CHORVÁTOV 
NA SLOVENSKU
DEJINY A KULTÚRA CHORVÁTOV  
V DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI
VÝSTAVA: od 16. 7. 2020  
do 31. 10. 2020
OSOBNOSŤ SLOVENSKÝCH  
CHORVÁTOV: FERDINAND TAKÁČ Zm
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Devínskonovoveská 
televízia spol. s.r.o. 
M. Marečka 18, 841 07 Bratislava
tel.: 02 64 537 5812  
e-mail: dtv@swanmail.sk

PREMIÉRY PROGRAMOV NA DTV
Pondelok  Kreslo pre hosťa
Streda       Magazín DTV
Reprízy programov na DTV – každá celá hodina
Videotexty – inzercia, oznamy MČ BA-DNV, 
pozvánky na kultúrne, športové a spoločenské 
podujatia

PREMIETANIE: 
nádvorie Miestnej knižnice, Istrijská 6 
Tel. č.: 02 / 64 77 00 33
Mail: info@istracentrum.sk
www.istracentrum.sk

Večerné premietanie filmov sa koná pod 
holým nebom, možnosť občerstvenia.
Miesto: nádvorie Miestnej knižnice, 
Istrijská 6 (priestor nádvoria je ošetrený 
proti komárom).
Začiatok premietaní:  
od 17. 7. 2020 do 28. 8. 2020

JÚL 2020
DOLITTLE
17. 7. 2020 /pia/ 21.15 h  
(resp. po zotmení)
(Dobrodružný/Komédia, USA, 2020, 106 min.)
Réžia: Richard Fleischer • Hrajú: Robert 
Downey Jr., Antonio Banderas, Michael Sheen
Keby tak každý doktor bol ako Dolittle. Nebojí 
sa vyraziť na nebezpečnú výpravu, stretnúť 
sa s pirátmi, ale čo je hlavné, rozumie reči 
zvierat. Hviezdny Robert Downey Junior žiari 
v originálnej verzii príbehu o legendárnom 
zverolekárovi.

ZAŽIŤ TO ZNOVU
24. 7. 2020 /pia/ 21.15 h  
(resp. po zotmení)
(Komédia/Romantický, Francúzsko, 2019,  
115 min.) 
Réžia: Nicolas Bedos • Hrajú: Daniel Auteuil, 
Guillaume Canet, Doria Tillier, Fanny Ardant, 
Victorovi, rozčarovanému šesťdesiatnikovi, 
sa zmení život vo chvíli, keď mu šikovný 
podnikateľ Antoine ponúkne nový zážitok. 
Jeho spoločnosť ponúka klientom možnosť 
vrátiť sa v čase do chvíle vlastného výberu. 
Victor chce znovu zažiť najdôležitejšie týždeň 
svojho života, kedy pred štyridsiatimi rokmi 
stretol svoju veľkú lásku.

AUGUST 2020 
VLASTNÍCI
7. 8. 2020 /pia/ 20.30 h  
(resp. po zotmení)
(Komédia/Dráma, Česko, Slovensko, 2019, 97 
min.)
Réžia: Jiří Havelka • Hrajú: Vojta Kotek, Tereza 
Voříšková, Jiří Lábus, David Novotný
Komédia pre tých, čo to nezažili. Dráma pre 
tých, ktorí tým žijú. Mnohí majitelia bytov to 
poznajú z vlastnej skúsenosti. Hrdinami filmu 
Vlastníci sú totiž práve majitelia. Majitelia 
bytov v staršom činžovom dome, ktorí sedia 
na domovej schôdzi a pokúšajú sa o nemožné. 

JEŽKO SONIC
21. 8. 2020 /pia/ 20.30 h  
(resp. po zotmení)
(Animovaný/Komédia/Akčný, USA/Japonsko, 
2020, 99 min.) 
Réžia: Jeff Fowler • Hrajú:  Jim Carrey, James 
Marsden, Tika Sumpter
Super rýchly ježko Sonic z cudzej planéty 
sa spojí s výrazne pomalším vidieckym 
policajtom, aby prekazili plány vynaliezavého 
Dr. Robotnika, ktorý chce ovládnuť svet.

TERORISTKA
28. 8. 2020 /pia/ 20.30 h  
(resp. po zotmení)
(Komédia/Dráma, Česko, 2019, 95 min.)
Hrajú: Iva Janžurová, Martin Hofmann, Tatia-
na Vilhelmová, Pavel Liška, Eva Holubová, 
Hlavnou hrdinkou čiernej komédie Teroristka je 
Mária, učiteľka na dôchodku. Keď jej proti aro-
gantnému pôvodcovi lokálneho zla nepomôže 
ani starostka, zoženie si zbraň a rozhodne sa 
urobiť to, čo väčšinu z nás občas napadne, ale 
hneď tú myšlienku potlačíme.
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Letné kino MÚZEUM COLNÍCTVA 
A FINANČNEJ SPRÁVY
Istrijská 49, 841 07 Bratislava-DNV
Tel.: 0918 628 622
Mail: Petra.Kleckova@financnasprava.sk

Otváracie hodiny júl – august:
Utorok  9.00 – 17.00 
Štvrtok  9.00 – 17.00

STÁLA EXPOZÍCIA

Hľadá sa názov pre nový most
V Bratislave pribudne šiesty most cez Dunaj, 

ktorý ako súčasť diaľničného obchvatu D4 
prepojí Jarovce s Ivankou pri Dunaji.

Minister dopravy a výstavby SR Andrej 
Doležal vyzval verejnosť, aby navrhla jeho 

nový názov. Na facebookovej stránke ministra 
môže verejnosť podávať návrhy do 15. júla. 

Minister vyhlásil, že posmešné názvy sa vôbec 
nebudú brať do úvahy. Takže Most Chucka 

Norrisa verejnosť nepresadí ani po druhý raz. 
Vyberať sa bude z desať najlepších návrhov.

Sobota 10.00 – 18.00
Nedeľa 10.00 – 18.00
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Mnohí čitatelia DEVEXu sa už stretli 
v uliciach nášho hlavného mesta 

s vláčikom Prešporáčikom, ktorý vozí 
turistov po Bratislave, aby spoznali jej 

pamätihodnosti. Krátky rozhovor o novej 
turistickej atrakcii na území Devína 
a Devínskej Novej Vsi nám poskytol 

František Fabián zo spoločnosti Tour4u.

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

Leto na kolesách z TIKu
Turistická informačná kancelária v  MČ BA-
DNV (TIK) disponuje v  tejto letnej turistic-
kej sezóne aj novými bicyklami slovenských 
značiek CTM a  Rock Machine. Môžete si užiť 
leto na  kolesách a  vybrať spomedzi 4 ks no-
vých elektrobicyklov a  ďalších 12 ks rôznych 
veľkostí dámskych a  pánskych, trekových 

a mestských bicyklov. Čakajú na vás aj rôzne 
veľkosti detských bicyklov. Samozrejmosťou 
sú potrebné cyklistické doplnky (helmy, zám-
ky, detské sedačky, spojovacia tyč na bicykel 
pre deti a dospelých, cyklomapy).

  
TIK je otvorená od júla do septembra  
denne od 10.00 – 18.00 h.

Kultúrno-spoločenské aktivity

Za  vyše 20 rokov fungovania Prešporá-
čik už dobre pozná všetky zákutia nášho 
hlavného mesta. Teraz ste sa rozhodli roz-
šíriť sprievodcovskú službu vláčikom aj 
do  vzdialenejších mestských častí, do  De-
vína a Devínskej Novej Vsi. Čo inšpirovalo 
Vašu spoločnosť k tomuto kroku? 
Dominantnou snahou našej spoločnosti je ne-
ustále približovanie sa k predstavám a očakáva-
niam našich klientov, a  preto sme sa rozhodli 
rozšíriť naše služby aj do okrajovejších častí hlav-
ného mesta. Devín a Devínska Nová Ves majú 

čo ponúknuť nielen turistom, ale aj domácim 
obyvateľom. Ďalšou inšpiráciou bol, samozrejme, 
aj záujem a  dobrá spolupráca zo strany mest-
skej časti Devínska Nová Ves. Stretli sme sa tu 
s ochotou a porozumením pre ďalší rozvoj slu-
žieb pre domácich i zahraničných turistov.
Ktoré východiskové body ste si vybrali pre 
nástup turistov a v akých časových interva-
loch vyrazíte s vláčikom na cesty do Devína 
a Devínskej Novej Vsi?
V Devíne budú pasažieri nastupovať pri hrade, 
ktorý je nepochybne najväčšou atrakciou tej-
to mestskej časti. V Devínskej Novej Vsi bude 
nástupným a  výstupným miestom Cyklomost 
slobody. Plánujeme premávať počas prázdnin 
v hodinových intervaloch od piatka až do nedele 
od 10.00 do 16.30 h.  
V  súčasnej turistickej sezóne stále pociťu-
jeme tvrdé dopady koronakrízy. Čo oča-
kávate zo strany potenciálnych domácich 
i zahraničných klientov? 
Dopady koronakrízy sú naozaj vážne a  cíti to 

každý z nás. Teraz počas letného dovolenkového 
obdobia, keď sa už môžeme takpovediac vrátiť 
k normálnemu životu, je najvhodnejší čas na oži-
venie turistických aktivít. Cítime, že vôľa opäť žiť 
bez obáv z nákazy, je čoraz silnejšia a prvé prázd-
ninové dni nás o  tom presviedčajú. Tešíme sa, 
že o náš nový produkt je už teraz veľký záujem 
a veríme, že si ho vyskúšajú aj samotní obyvatelia 
oboch mestských častí. 
 (red)

S Prešporáčikom  

už aj do Devínskej

Trasa vláčika z  Devína do  Devínskej Novej Vsi 
povedie okolo Geologického múzea v  prírode 
až k  Cyklomostu slobody. V  jeho blízkosti sa 
nachádza Múzeum železnej opony, lanové 
centrum – Tarzánia a  Galéria Šrot park, kde 
sú vystavené na obdiv zvieratá z kovového šrotu 
v  životnej veľkosti. Neďaleko hlavnej cesty náj-
dete aj ďalšie dve múzeá – Múzeum Starej De-
vínskej a Múzeum kultúry Chorvátov na Slo-
vensku. Počas návštevy Devínskej Kobyly si 
určite nenechajte ujsť pozostatky treťohorného 
bádenského mora spred 15 mil. rokov – Sand-
berg. Veľkým lákadlom pre turistov je aj nová 
Vyhliadková veža na Devínskej Kobyle, ktorá sa 
pýši jedinečnou polohou s  výhľadom na  okolie 
DNV a priľahlé regióny Maďarska, Rakúska a Čes-
ka. Ak sa odveziete vláčikom smerom na Devín, 
čaká na vás majestátny Hrad Devín s prekrásnou 
prírodou navôkol a obľúbení sokoliari v areáli, 
ktorého súčasťou je aj minizoo. Aj milovníci vína 
si prídu na  svoje, ak navštívia tradičné vínne 
pivničky miestnych vinohradníkov a vinárov. 

Tipy na výlety


