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Žiaľ, nový koronavírus naďalej zostáva súčas-
ťou nášho každodenného života a môžeme 
všetci iba dúfať, že jeho šírenie zastaví v do-

hľadnej dobe účinná vakcína. Školáci preto začínajú 
tento školský rok veľmi netradične a do popredia sa 
okrem výučby dostávajú aj špeciálne protiepidemické 
opatrenia. Ľahké to nemajú ani riaditelia škôl a pe-
dagogickí pracovníci. Nová paradigma pedagogic-

kého procesu si vyžaduje zmenu 
ich prístupu k výučbe, k žiakom 
a aj k ich rodičom. Pri príprave 
na nový školský rok sa s týmto 
problémom museli popaso-
vať aj základné školy, ktorých 
zriaďovateľom je naša mest-
ská časť.  (redakcia)

www.devinskanovaves.sk

DRUHÝ POLROK uplynulého školského roka 
ovplyvnila doposiaľ nevídaným spôsobom 
pandémia choroby COVID-19. Väčšinu času 
strávili žiaci a študenti namiesto v triedach 
pred počítačmi a výučbou online. 
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NAŠI 
ŠKOLOPOVINNÍ

ZŠ na Ulici 
Ivana Bukovčana
• 5 tried 
 prvákov
• 802 žiakov

ZŠ na Ulici 
Pavla Horova
• 3 triedy 

prvákov
• 425 žiakov



Vítame nový školský rok na ZŠ Ivana Bukovčana

Čo prinesie nový školský rok na ZŠ Pavla Horova
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MESTSKÁ ČASŤ 
Bratislava-
Devínska Nová 
Ves slávnostne 
otvorila  
12. septembra 
2019 nové 
Ekocentrum – 
Turistickú informačnú 
kanceláriu Bratislava-Devínska Nová 
Ves (Ekocentrum – TIK) v priestoroch 
budovy starej Mýtnice. 

Udialo sa to pod záštitou projektu “Posil-
nenie biodiverzity a  ekologickej siete 

na  území rieky Moravy prostredníctvom ma-
nažmentu biotopov a  environmentálnej vý-
chovy (zvyšovania povedomia) v ekocentrách” 
(3E-Morava Nature: program Interreg V – A SK/
AT 2014 – 2020).
Do  marca 2021 bude Ekocentrum – TIK pri-
márne určené pre deti zo základných a  ma-
terských škôl v  Devínskej Novej Vsi. Cieľom 
doterajších prednášok a exkurzií bolo pouká-
zať na  jedinečnosť územia nivy rieky Moravy 
a  Devínskej Kobyly a  vysvetliť fungovanie 
ekosystémov a  potravných reťazcov. Výučba 
prebiehala predovšetkým v  prírode. Ak bolo 
pekné počasie, vybrali sme sa za  skamene-
linami na  Pieskovec (Sandberg), kde si deti 
v  paleopieskovisku mohli vyskúšať prácu pa-
leontológov. Inokedy sme sa vybrali na Cyklo-
most slobody a zhora pozorovali lužný les a te-
ritórium bobra európskeho. Počas prednášok 
a exkurzií sme si priblížili aj niektoré pôvodné 
a nepôvodné druhy živočíchov a rastlín.
Bratislavské regionálne ochranárske združenie 
(BROZ) v  spolupráci s  mestskou časťou Bra-
tislava-DNV a  finančnou podporou Nadácie 
Volkswagen postavilo prírodnú enviroučebňu 
v  tvare lastúry, ktorá sa nachádza v  lokalite 
Na skale. Máme odtiaľ krásny výhľad na okolie. 
Celkovo sa zrealizovalo 71 exkurzií v prírode, 
33 prednášok v  priestoroch ekocentra a  25 
tvorivých dielní (workshopov), ktorých sa zú-
častnilo spolu 2395 detí. V  januári 2020 bol 
zrealizovaný seminár environmentálnej vý-
chovy pre učiteľov „Na slovíčko s prírodou”.
Od  marca tohto roku, keď slovenská vláda 
zaviedla kvôli protiepidemickým opatreniam 
celoplošné uzatvorenie škôl, zastavili sa aj pra-
videlné aktivity a prednášky v Ekocentre – TIK. 
Dúfame, že od septembra sa opäť rozbehne-
me naplno.

Mgr. Natália Lipová, PhD., ekolektorka

Ekocentrum 
bilancuje

Výučba všetkých predmetov je zabez-
pečená aj vďaka novým pedagogic-
kým posilám. Vyučujúci jednotlivých 

predmetov budú preberať učivo, ktoré pred-
kladá učebný plán, a  zároveň sa budú snažiť 
dobrať najdôležitejšie veci z predošlého ročníka  

Celý svet stále bojuje s  neviditeľným 
nepriateľom a vyzerá to tak, že sa bu-
deme musieť s  tým naučiť žiť. Koro-

navírus značne ovplyvnil aj spôsob vzdelávania, 
museli sme všetci spoločne – žiaci, rodičia, ale 
predovšetkým učitelia, zvládnuť dištančnú for-
mu výučby.
A  aký bude ten prichádzajúci školský rok? 
Určite náročný, ale v prípade potreby budeme 
vedieť zúročiť získané doterajšie skúsenosti 
z pandémie efektívnym spôsobom. Vyzerá, že 
to bude rok plný hygienických a epidemiolo-
gických opatrení – rúška, dezinfekcia rúk, kaž-
dodenné chemické čistenie priestorov...
V  septembri otvárame tri triedy 1. ročníka 
s počtom 20 – 22 žiakov. Trieda 1. A je výbe-
rová na základe realizovaného testovania detí 
so špecializáciou na anglický jazyk, zvyšné dve 
triedy majú tiež výučbu angličtiny od 1. roční-
ka. Celkový počet žiakov školy stúpne v  po-
rovnaní s  predchádzajúcim školským rokom 

približne o 35 – 40 žiakov na predpokladaných 
425 žiakov.
Počas prerušenia vyučovania z dôvodu korona-
vírusu a letných prázdnin sa na škole vymaľo-
vali takmer všetky kmeňové triedy (zabezpečil 
zriaďovateľ MČ BA-DNV), vymenili sme 
všetky drevené tabule za  keramicko-magne-
tické a pridali sme ďalšie 4 interaktívne tabule 
do kmeňových tried. K zvýšeniu modernizácie 
výučby a  zabezpečenia dištančného vzdeláva-
nia žiakov sme kúpili osobné notebooky pre 
triednych učiteľov. K septembru pripravujeme 
zvýšenie pokrytia wifi signálom po  jednotli-
vých blokoch školy. Z dôvodu zvyšovania počtu 
žiakov sme dokúpili nové súpravy lavíc a stoli-
čiek a tiež katedry do tried. Priestor pred hlav-
ným vchodom revitalizovala MČ BA-DNV 
prostredníctvom príspevkovej organizácie DE-
NOVA, patrí im za to poďakovanie. Z dôvodu 
zamedzenia pohybu osôb v priestoroch školy 
sme zabezpečili elektronického vrátnika a tiež 
zvončeky s telefonickým spojením na jednotli-
vé poschodia v školskom klube detí.
Samozrejme, okrem týchto realizovaných 
a pripravovaných zmien prebieha na škole prí-
prava nového školského roka po pedagogickej 

NA NOVÝ školský rok sa Základná 
škola na Ulici Ivana Bukovčana začala 
organizačne pripravovať už koncom júna, 
resp. začiatkom júla. Nový rozvrh sa ešte 
jemne dolaďoval počas prázdnin. 

ABSOLVOVALI SME zvláštny školský 
rok 2019/20, aký si história školy (30 rokov) 
nepamätá, školský rok poznačený  
v 2. polroku pandémiou koronavírusu. 
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Milí spoluobčania, 
 
na dvere nám zaklopal nový školský 
rok a všetci veľmi dúfame, že sa nebude 
vymykať normálu, ako posledný polrok. 
Obe základné školy v zriaďovateľskej 
pôsobnosti našej mestskej časti prešli 
počas prázdnin rôznymi nevyhnutnými 
rekonštrukciami, aby mali žiaci dôstojné 
podmienky na učenie. Veľkou neznámou 
však zostáva správanie sa nového 
koronavírusu, lebo ani renomovaní 
odborníci sa dnes neodvážia predpovedať, 
čo nás čaká v druhej vlne pandémie. 
Ale odporúčania naslovovzatých 
lekárov a epidemiológov nás nabádajú 
k opatrnosti, aby sme nenaleteli 
konšpiračným šarlatánom, ktorí nás 
čičíkajú, že určite z druhej vlny znovu 
vyviazneme so zdravou kožou, hoci si 
naplno budeme užívať spoločenský život. 
Áno, chceli by sme takýto scenár, ale 
nepôjde to samovoľne, bez svedomitého 
dodržiavania hygienických opatrení, 
najmä bez pravidla ROR (rúško, odstup, 
umývanie rúk a dezinfekcia). 
Preto vás prosím, aby ste nepoľavovali 
v disciplíne, podobne ako počas prvých 
dvoch mesiacov karanténnych opatrení. 
Rešpektujme výstrahy tzv. kovidového 
semaforu, ktorý bude v nasledujúcej 
jesennej a zimnej sezóne reflektovať 
aktuálnu epidemiologickú situáciu 
v našom hlavnom meste, resp. na štátnej 
úrovni.
Popri pandemických starostiach sa budú 
diať v našej mestskej časti aj radostné 
udalosti. Myslím tým pripravovanú 
rekonštrukciu Klubu dôchodcov, na ktorú 
tak nedočkavo čakajú naši spoluobčania 
v penzijnom veku. Dúfam, že si čoskoro 
všetci užijú vynovené priestory a čaká ich 
ešte veľa krásnych stretnutí a spoločných 
podujatí. Ostatných obyvateľov určite 
poteší aj plánovaná oprava ciest 
a chodníkov. Na ďalšie skrášľovanie našej 
Devínskej sa s vami všetkými teší

Váš starosta Dárius Krajčír

2. polroka. Naša škola otvára v tomto školskom 
roku päť tried prvákov. Na základe usmernení 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a  športu 
SR (ďalej Ministerstvo školstva) spoločné sláv-
nostné privítanie prvákov tento rok nebudeme 
realizovať. Prvý deň sa rodičia oboznámia so 
základnými pravidlami fungovania školy. Dve 
triedy budú mať zameranie na výučbu viacerých 
predmetov v nemeckom jazyku, ale, samozrej-
me, žiaci sa budú učiť aj anglický jazyk. Ostatné 
triedy čaká riadna výučba angličtiny ako cudzie-
ho jazyka. Organizáciu a  podmienky výchovy 
a vzdelávania na školský rok 2020/21 plánuje-
me podľa usmernení, ktoré vydalo Ministerstvo 
školstva. Viac informácií dostanú naši rodičia 
mailom a  prostredníctvom webovej stránky 
www.bukovcana.sk. Celkovo sa bude v  tomto 
školskom roku na našej škole vo všetkých trie-
dach učiť 802 žiakov.
Opäť plánujeme zapojiť do  výučby aj nemec-
ky hovoriacich lektorov, ktorí budú zastrešo-
vať výučbu niektorých predmetov na  druhom 
stupni. Očakávame aj spoluprácu s  Duálnou 
akadémiou, ktorá sa začala sľubne rozvíjať už 
v  predchádzajúcich rokoch. Samozrejmosťou 
zostáva fungovanie školského klubu detí, pri-
čom budeme musieť zabezpečiť všetky zvýšené 
požiadavky na hygienu, ako ich kvôli pandémii 

koronavírusu vyžaduje príslušný Regionálny 
úrad verejného zdravotníctva.
Počas pandémie koronavírusu sme začali s re-
konštrukciou oboch budov školy, ktorá bola 
dokončená počas prázdnin. V  budove školy  
I. Bukovčana 1 prebehla rekonštrukcia zborov-
ne, maľovanie dvoch učební, vstupných priesto-
rov a schodiska po 1. poschodie, úprava učební 
– kmeňovej triedy, jazykovej učebne a  učebne 
pre krúžkovú činnosť a jej vybavenie počítačmi. 
V budove školy I. Bukovčana 3 sa vykonala vý-
mena rozvodov a ventilov SV v suteréne, na vý-
chodnej strane budovy montáž žalúzií a  fólií 
na okná, vymaľovala sa jedna učebňa a chodba, 
vymenili zničené parapety.
V  krátkej budúcnosti plánujeme zaviesť čipový 
dochádzkový systém, ktorý by mal sprehľadniť 
prítomnosť žiakov na  vyučovaní. Zároveň by 
poskytol rodičom jednoduchú kontrolu, či jeho 
dieťa prišlo do  školy. Hľadáme možnosti, ako  
prepojiť obidve budovy, aby to splnilo svoj účel. 
A čo si zaželať do nastávajúcich školských dní? 
Zo strany pedagógov silné odhodlanie popasovať 
sa so všetkými problémami, ktoré prináša do na-
šej školy pandemická situácia, a všetkým žiakom 
dobré zdravie a chuť nasávať do seba nové vedo-
mosti. Mgr. Renáta Balogová, riaditeľka

Mgr. Maroš Maslen, zástupca riaditeľky

i  technickej stránke. Veríme, že 2. septembra 
budeme môcť osobne privítať prváčikov a  ich 
rodičov a  tiež ostatných žiakov a  začať riadne 
vyučovať od  nasledujúceho dňa. Zaželajme si 

do nového školského roku predovšetkým zdra-
vie, porozumenie, vzájomnú toleranciu a  veľa 
dobrých nápadov.  
 Mgr. Miloš Marko, riaditeľ školy
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Žiak Matúš sa zaúča v školskej dielni Urobili sme dieru do sveta našou víťaznou formulou „Greenpower“

Duálna akadémia v číslach
388 žiakov, 205 absolventov rekvalifi-
kačných kurzov, 2070 účastníkov kur-
zov,  7 študijných a  učebných odborov,  
44 kurzov pre dospelých a  rekvalifikan-
tov, 41 odborných pedagógov a školiteľov
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Duálna akadémia
UPLYNULI už štyri roky odvtedy, 
ako sa z bývalého učilišťa 
Bratislavských automobilových 
závodov stala moderná stredná 
odborná škola – Duálna 
akadémia. 

V íziou školy je vychovávať kvalifi-
kovaných technicky orientovaných 
odborníkov, ktorí budú pripravení 

na výzvy pracovného trhu. Tento rok je preto 
pre našu školu skúškou. Do „pracovného ži-
vota“ poslala svojich prvých absolventov.  
„Štart školy bol hektický, keďže vtedy mala 
škola len tri mesiace na  prebudovanie pra-
coviska praktického vyučovania do  špičko-
vého stavu. Personál školy bol konfrontovaný 
s mnohými zmenami v krátkom čase,“ spomí-
na si Milan Ráchela, vedúci odborného vzde-
lávania na škole. 

Štatistický pohľad
V  súčasnosti má Duálna akadémia takmer 
400 žiakov. Ponúka štúdium v 7 technických 
odboroch, zamestnáva 41 odborných pedagó-
gov a školiteľov a stále pribúdajú ďalšie part-
nerské firmy. V septembri Duálna akadémia 
privíta 83 nových žiakov.
Dôležité je, aby mali žiaci pozitívny vzťah 
k technike, pričom už počas strednej školy na-
dobudnú cenné praktické skúsenosti. Práve tie 
im pomôžu ľahšie sa rozbehnúť na trhu práce 
po ukončení štúdia. Škola kladie dôraz na zís-
kavanie praktických zručností, čo umožňuje 
práve systém duálneho vzdelávania, na zákla-
de ktorého žiaci trávia až 70 % vyučovacieho 
času praktickými činnosťami v dielňach alebo 
v laboratóriách. Žiaci si môžu vyberať z rôz-
nych elektrotechnických alebo strojárskych 
vzdelávacích odborov. Naša škola ponúka  

6 maturitných vzdelávacích odborov, 1 učeb-
ný odbor a 3 nadstavbové smery. 

Okrem technického vzdelávania škola 
rozvíja u žiakov aj rôzne sociálne 
zručnosti ako napríklad tímovú 

spoluprácu. Takisto sa vzdelávajú 
pomocou projektového učenia, ktoré má 
výhodu spájania zručností a vedomostí 

z rôznych oblastí. „Za uplynulé štyri roky 
nastal posun nielen v oblasti školských 

technológií, ale aj v oblasti manažovania, 
čo sa pretavuje aj do výchovno-

vzdelávacieho procesu na škole,“ 
potvrdzuje Milan Ráchela. 

 

Partnerská spolupráca
Pre školu je kľúčové prepojenie s  firmami, 
pretože tie udávajú trend v oblasti priemyslu 
a  technológií. Vďaka tomuto partnerstvu je 
veľký predpoklad držať krok s dobou. Duál-
na akadémia sa spoločne so zamestnávateľmi 
snaží aktívne reagovať na výzvy priemyselnej 
revolúcie 4.0. Svojím fungovaním dokáže od-
povedať na  situáciu na  pracovnom trhu tak, 
aby jej absolventi mali po  škole lepšie mož-

Slávnostná imatrikulácia prvákov Duálnej akadémie
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Spoločnosti zapojené do systému duálneho vzdelávania  
s Duálnou akadémiou: 

Volkswagen Slovakia, Siemens Slovensko, Faurecia Automotive Slovakia, Škoda Auto 
Slovensko, Slovnaft Member of Mol Group, SNOP Automotive Malacky
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nosti uplatnenia. Dôkazom toho je tiež ne-
dávne otvorenie nových školských odborov 
autotronik a  odborný informatik. Prostred-
níctvom nich škola vzdeláva pre budúcnosť 
nové typy odborníkov, ktorí sa špecializujú 
na  informatizáciu a  diagnostikovanie zloži-
tých elektronických procesov. 
Napriek tomu, že škola je súkromná, štúdium 
je bezplatné. Náklady hradia partnerské fir-
my, ktoré sa rozhodnú so školou spolupra-
covať a vychovávať si v nej svojich budúcich 
kolegov. Tí takisto poskytujú svojim žiakom 

už počas štúdia pravidelné mesačné štipendiá 
a odmeny za produktívnu prácu. 

Deň otvorených dverí
Výnimkou v  škole nie sú ani dievčatá. Po-
stupne pribúdajú v  prevažne chlapčenských 
triedach a  niektoré z  nich dokonca úspešne 
reprezentujú školu na technických súťažiach. 
Žiaci spolupracujú na  projektoch týkajúcich 
sa napríklad elektromobility, zúčastňujú sa 
na  rôznych technických súťažiach a  zahra-
ničných stážach v  Nemecku priamo u  part-
nerských firiem. Nedávnym úspechom žia-
kov bolo víťazstvo v  medzinárodnej súťaži  
„Greenpower“, kde sa žiakom podarilo vyro-
biť víťaznú formulu.
Duálna akadémia organizuje pre budúcich 
záujemcov i pre verejnosť každoročne na  je-
seň a  v  zimnom období niekoľko poduja-
tí Deň otvorených dverí (DOD). V  týchto 
dňoch si môžu návštevníci prezrieť celú školu 
spolu s dielňami. Pri tejto príležitosti majú ta-
kisto možnosť vyskúšať si niektoré  z predvá-
dzaných strojov, ktoré žiaci využívajú na praxi.  
 Tím Duálnej akadémie 

Súťaž „Mladý tvorca“ je dobrou previerkou 
nadobudnutých vedomostí a skúseností

Žiačka Laura sa teší na to, že raz  z nej bude 
vynikajúca mechatronička 

Deň otvorených dverí
Devínska Nová Ves, J. Jonáša 5 Súkromná SOŠ Automobilová

Pripravované termíny DOD: 
DOD 1 12. 11. 2020  (15.00 – 18.00 h)
DOD 2 9. 12. 2020  (9.00 – 11.00 h)
DOD 3  12. 12. 2020  (9.00 – 12.00 h)
DOD 4  3. 2. 2021  (9.00 – 11.00 h)
DOD 5  6. 2. 2021  (9.00 – 12.00 h)
DOD 6  25. 2. 2021  (15.00 – 18.00 h)
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MVDr. LEPEŇ Ľubomír
MVDr. Hronec Milan
MVDr. Čontofalská Vladimíra
MVDr. Bieleková Iveta

Ordinačné hodiny:
pondelok – štvrtok: 10.00 – 19.00
piatok:  14.00 – 19.00

DN-VET Istrijská 17, BRATISLAVA 841 07, mail: dnvetsro@gmail.com, tel.: 02/64 538 591

DN-VETDN-VET Istrijská 17Istrijská 17

Veterinárna 
ambulancia

Všetky kultúrne podujatia sa zrušili, 
podnikatelia v gastronómii boli nútení 
vymýšľať nové stratégie prežitia a ces-

tovný ruch sa preorientoval na  domácich náv-
števníkov. Pre opatrenia stanovené štátom sme 
museli uzavrieť aj Turistickú informačnú kance-
láriu v našej mestskej časti (TIK) a Cyklomost 
slobody. Počas prvých týždňov opatrení proti ší-
reniu COVID-19 prevládali pocity strachu a ne-
istoty, preto väčšina ľudí dodržiavala karanténne 
odporúčania a nevychádzala zbytočne zo svojich 
domovov. S krajším počasím a s ustupujúcou pr-
vou vlnou pandémie začali obyvatelia tráviť viac 
času v prírode, čo im nahrádzalo chýbajúce kul-
túrne podujatia a nákupné centrá. U nás v De-
vínskej Novej Vsi sa to prejavilo najmä nárastom 

počtu Devínskonovovešťanov na turis-
tických chodníkoch Devínskej Kobyly 
a v okolí rieky Morava.

Projekt  3EMorava Nature

Po otvorení TIKu v máji sa zvýšila najmä frek-
vencia telefonátov s  požiadavkou informácií 
o opätovnom sprístupnení Cyklomostu slobody 
a o uvoľňovaní opatrení. V mesiaci jún sme našu 
kanceláriu otvorili aj počas víkendov a  rozšírili 
ponuku bicyklov o nové prírastky. Okrem bicyk-
lov pribudli nové detské sedačky, spájacie tyče 

Vyhliadková veža Devínska 
Kobyla s ďalekohľadom

A ko sme informovali už v  predchádzajú-
com čísle, mestská časť BA-DNV dala 15. 

júla 2020 turistickej verejnosti do  užívania Vy-
hliadkovú vežu na Devínskej Kobyle. Disponuje 
týmito mierami: výška 21,26 m, hmotnosť 35 t, 
počet schodov 112. Zážitok z výhľadov umocňu-
je vyhliadkový ďalekohľad, ktorý darovala našej 
mestskej časti developerská spoločnosť CTP 
Invest SK, spol. s r. o. Technické parametre ďale-
kohľadu – priemer objektívu 100 mm, zväčšenie 
35 x, clona 18, dĺžka ďalekohľadu 550 mm, šírka 
560 mm, výška 1600 mm. Z  jednotlivých plošín 
Vyhliadkovej veže si turisti môžu užiť nádherné 
výhľady na  okolie Bratislavy a  do  troch sused-
ných krajín Česka, Rakúska a Maďarska.  (red)
 

Patálie na Cyklomoste 
slobody
V slovenskej verejnosti veľmi zarezonoval 

prípad neoprávneného vjazdu ťahača s ná-
vesom (40 t) so slovenskou evidenčnou značkou 
na Cyklomost slobody z rakúskej strany. Incident 
sa odohral 1. júla v ranných hodinách. Z bezpeč-
nostných dôvodov musel byť cyklomost uzatvo-
rený a podrobený diagnostickej skúške. Po dvoch 
týždňoch testovania sa zistilo, že Cyklomost 
slobody je prevádzkyschopný. 15. júla bol znova 
otvorený pre cyklistov a peších turistov.  (red)

Devínska Nová Ves

Karlova Ves

Devín

TURISTICKÁ SEZÓNA v Devínskej Novej Vsi sa 
tradične otvára podujatím Samove hry v poslednú 
aprílovú sobotu. Pandémia koronavírusu však 
zmenila všetky plány a poznačila celú letnú sezónu.  

Turistická sezóna v Devínskej Novej Vsi

Na september sme pre vás naplánovali 
V  mesiaci september plánujeme ponechať 
letné otváracie hodiny. Zostávame otvorení 
od pondelka do nedele od 10.00 do 18.00. 
V septembri začíname so sériou štvrtkových 
geografických a  cestovateľských prednášok 
v  Múzeu kultúry Chorvátov na  Slovensku, 
ktorú otvorí prednáška o Salvádore v strednej 
Amerike, a to 10. 9. 2020. Na našom dvore sa 
V SOBOTU 12. 9. 2020 bude konať burza sta-

rých bicyklov so zaujímavým seminárom 
Petra Hudečku na tému  "Základná údržba 
bicykla: čo si skontrolovať pred každou jaz-
dou, čo si opravíte sami a kedy je lepšie zájsť 
do servisu." Na seminár si môžete priniesť svoj 
vlastný bicykel, na ktorom vám prednášajúci 
spolu s  technikmi z  CShopu ukážu, ako sa 
o svoj bicykel starať a ako zvládnuť jednodu-
chú opravu.
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a  štyri elektrobicykle, zakúpené vďaka projektu 
3EMorava Nature. 

Atraktivita DNV
V polovici júla sa v Devínskej Novej Vsi otvorila 
dlho očakávaná Vyhliadková veža na Devínskej 
Kobyle. Prilákala mnohých návštevníkov z ostat-
ných mestských častí, ale aj z iných častí Sloven-
ska. V tejto turistickej sezóne ubudli kvôli pretr-
vávajúcim karanténnym opatreniam návštevníci 
z iných krajín, v nižšom počte ako vlani prichá-
dzali turisti zo susedných krajín, ale aj cudzojazyč- 

ní návštevníci, 
dočasne žijúci 
v  Bratislave. 
Pocítili sme 
tiež pokles ra-
kúskych cyklis-
tov v období tesne po otvorení cyklomosta.
Najväčším lákadlom pre návštevníkov Devínskej 
Novej Vsi zostáva Cyklomost slobody a križo-
vatka cyklotrás pred mostom s okolitými atrak-
ciami. Domácich návštevníkov, ktorí žijú v Bra-

Devínska Nová Ves

Karlova Ves

Devín

tislave, láka najmä Rakúsko s neďalekými 
obcami, ale zaznamenali sme aj častý dopyt 
na Galériu Šrot park, umiestnenú neďaleko 

cyklomosta smerom k rybníku.
Mimobratislavskí návštevníci zo Slovenska 

a Čiech často vyhľadávali turistické trasy v prí-
rodnej rezervácii Devínska Kobyla, v kurze bolo 
pešie prepojenie Devínskej Novej Vsi na Hrad 
Devín a aj na novú Vyhliadkovú vežu.

Jana Remeňová, referentka TIKu

Turistická sezóna v Devínskej Novej Vsi Upracme 
svoje okolie!
V  sobotu 19. septembra 2020 sa zú-
častníme na  medzinárodnej iniciatíve 

„Upracme svoje okolie“, do  ktorej 
sa môže zapojiť každý Devínsko-

novovešťan. Stačí prísť do  Eko-
centra – TIK pre pomôcky na upratovanie 
a v sobotu nám priniesť späť vrecia s od-
padom, ktorý vyzbierate. Dostanete aj 
tipy na  miesta, kde môžete upratovať, 

a pripravíme pre vás súťaž o zaujíma-
vé ceny.

ZSE_Inzercia_Devex_190x136mm.indd   1ZSE_Inzercia_Devex_190x136mm.indd   1 21. 8. 2020   10:14:0421. 8. 2020   10:14:04
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Dokážeme uprednostniť zdravý rozum?
VÝZNAMNÝ slovenský a svetový 
odborník na tropickú medicínu, 
infektológiu, onkológiu, 
vysokoškolský pedagóg, rektor 
Vysokej školy zdravotníctva 
a sociálnej práce sv. Alžbety, 
nositeľ dvoch čestných 
doktorátov, početných ocenení 
a vyznamenaní doma i v zahraničí 
prof. MUDr. Vladimír Krčméry, 
DrSc., Dr. h. c. mult., analyzuje 
poslednú augustovú dekádu 
pandémie COVID-19 na Slovensku.

Koronavírus 
chameleón
O novom koronavíruse, ktorý spôsobuje cho-
robu COVID-19, sme za  posledné mesiace 
počuli a čítali toľko informácií, že mnohí z nás 
strácajú o túto tému záujem. 

 Životné skúsenosti nás však 
presviedčajú, že dispono-
vať kvalitnými a  relevant-
nými informáciami v akej-
koľvek oblasti nikdy nie je 
na škodu. Samozrejme, ak 

ich vieme efektívne využiť. 
Síce nie je na mieste panika, 

ktorá sa na začiatku pandémie 
občas objavila kvôli mnohým otáznikom o tejto 
chorobe, ale nie je dobrý ani opačný extrém, ig-
norovanie faktov. Mnohé vedecké tímy na svete 
sa intenzívne zaoberajú správaním SARS-CoV-2 
v  organizme človeka a  následnými prejavmi 
choroby COVID-19, čo už prinieslo nové dôležité 
poznatky. Všeobecne platí, že nový koronavírus 
si u svojho hostiteľa dovolí iba toľko, koľko mu 
dovolí jeho imunitný systém. Čím viac chorôb 
a zdravotných problémov, tým slabšia imunitná 
kondícia a vyššia vnímavosť na koronavírus. Ale 
aj v prípade, ak sa relatívne zdravý človek ocit-
ne na dlhší čas v prostredí s vysokou infekčnou 
náložou koronavírusov, zdravotný problém je 
na svete.   
Eva Čikelová

                      
vedci z King's College London identi-

fikovali podľa agregovaných symptómov 
šesť rôznych typov COVID-19?

  SARS-CoV-2 je vaskulotrópny vírus, čiže 
napáda a poškodzuje endotelovú výstelku 
ciev vo všetkých orgánoch, preto sa správa 
ako chameleón a má toľko rôznych chorob-
ných prejavov?

  WHO každoročne eviduje asi miliardu 
ochorení na chrípku, zomiera na ňu cca 300 
až 650 tis. ľudí? Viete, že približne za pol 
roka pandémie sa nakazilo novým koro-
navírusom 19 mil. osôb, pričom oficiálne 
štatistiky hovoria o 712 tis. obetiach?

  dostatočná hladina vitamínu D môže zní-
žiť chorobnosť i úmrtnosť na COVID-19, lebo 
posilňuje prirodzenú imunitu a ochraňuje pred 
prehnanou reakciou imunitného systému? 

Vedci Northwestern University v Illinois zistili 
na základe štúdia štatistických dát niekoľkých 
krajín silnú koreláciu medzi úmrtnosťou a ne-
dostatkom vitamínu D.
 

   zinok podporuje ľudskú imunitu, 
participuje na viac ako 300 enzymatických 
procesoch v tele, pôsobí protizápalovo pri 
pneumónii a je dôležitý pri boji s koronaví-
rusom?  (Zdroj: www.thelancet.com;  
 www.kcl.ac.uk; www.northwestern.edu)

VIETE, ŽE:

MUDr. R. 
Šmucler: „Dodržo-

vať hygienu, vyhýbať 
sa davom a starať 
sa o svoje zdravie. 
Jednoducho, zlatá 

stredná cesta.“

Všetkých 6 typov 
choroby COVID-19 spája 

pravdepodobný výskyt týchto 
symptómov: bolesť hlavy, strata 

čuchu, bolesť hrdla, bolesť na hrudníku, 
bolesť svalov, okrem typu 1 sa vždy vysky-

tuje horúčka, okrem typu 3 (zažívacie ťažkosti 
– hnačky a bolesti brucha) zvyčajne býva 

prítomný kašeľ, pri type 4 prepukne okrem 
vymenovaných dýchacích problémov aj veľká 

únava a malátnosť, pri type 5 sa k tomu 
pridáva zmätenosť. Najzávažnejší je typ 6 

s dýchacími i zažívacími problémami 
a v kombinácii všetkých jestvujú-

cich závažných prejavov.  

Pán profesor, priebeh prvej vlny pandémie 
nového koronavírusu v  našej republike ste 
definovali ako plató. V  porovnaní s  mnohý-
mi ťažko postihnutými krajinami sme z  nej 
vyviazli s vynikajúcimi štatistickými dátami. 
Ako sa pozeráte na súčasnú situáciu?
Áno, vtedy, t. j. v júli, keď som sa vyjadril, mali 
sme tzv. zostupné plató, dokonca niektoré dni 
bol kĺzavý medián 1. Po  14 dňoch otvorenia 
hraníc začiatkom júla sme prešli do druhej vlny 
typu tlejúcej cigary – „smoldering disease“, keď sa 
začala postupne rozhorievať ako malé ohniská,  

čo tlejú cez korene zahaseného lesa, a občas 
vystrelia. Išlo alebo o  reimport našich 

občanov zo žltočervených krajín, 
alebo import zahraničných ro-

botníkov... Teraz po  polovici 
augusta máme druhú vlnu 
typu ,,second peak“, spôsobe-
nú masívnym cestovaním 
z  krajín, kde je incidencia  
3 – 10 násobne vyššia. Ale 
záujem turistického prie-
myslu a  túžba cestovať je 

silnejšia ako zdravý rozum, 
t. j. v  súčasnosti máme dni, 

keď evidujeme vyššie počty ako 
na  začiatku, to je tzv. ,,second 

peak“, čiže druhý vrchol. Tento môže byť horší 
ako prvý.
Od  začiatku vypuknutia pandémie a  potom 
ako člen ústredného krízového štábu ste 
upozorňovali na  dôležitosť kontroly hraníc. 
Myslíte si, že je aj v  súčasnej dobe dôležité 
mať neustálu kontrolu nad vonkajšími hra-
nicami? A je to vôbec s ohľadom na otvorený 
Schengenský priestor reálne?
Je to ťažká, ale dobrá otázka. Schengen už raz 
ukázal, a to v marci a v apríli, že sa vie úplne uza-
vrieť, hoci sa to priečilo medzinárodnému prá-
vu. Ale vládcovia národov a politici sa vzopreli 
bezduchým právnym predpisom, najmä keď 
zomrelo za  mesiac stotisíc ľudí... Osobne si 
myslím, že o týždeň, keď sa väčšina vráti  – žiaľ, 
na poslednú chvíľu – zo  zahraničia a prinesie 
začínajúci školský rok preplnený chorobou, opäť 
prevládne zdravý rozum nad paragrafmi a  re-
žim na hraniciach sa sprísni. Už víkend po 21. 
auguste zavrelo hranice Spojené kráľovstvo 
a čiastočne voči niektorým krajinám aj Rakúsko, 
Slovinsko, Taliansko... Je to varovanie tým, čo sa 
chcú vrátiť na poslednú chvíľu, aby neboli neprí-
jemne prekvapení, ak im ponúknu zrazu neoča-
kávanú karanténu...
Ste toho názoru, že ochranné rúška zosta-
nú pre nás naďalej v  blízkej budúcnosti ne-
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Dokážeme uprednostniť zdravý rozum?
vyhnutnosťou v  preplnených priestoroch 
a v hromadnej doprave?
Pokiaľ nedôjde k zaočkovanosti aspoň 70 – 80 
percent populácie, rúška budú dôležité najmä 
v uzatvorených priestoroch, možno vo väčšine 
škôl, v doprave, všade tam, kde stretneme ne-
známych ľudí.
Naši epidemiológovia pripúšťajú, že už preží-
vame druhú vlnu pandémie. V minulosti ste 
sa vyjadrili, že ak sa poučíme z chýb a bude-
me vedieť veci predvídať, príchod druhej vlny 
by sme nemali dramaticky pocítiť. Na  čo by 
ste v súčasnosti kládli dôraz, ak by oficiálne 
ležala zodpovednosť za  ďalší vývoj šírenia 
COVID-19 na Slovensku aj na Vašich pleciach?
Druhá vlna začala koncom júla, keď sa dostavili 
výsledky masového cestovania a  otvorenia maso-
vých športových a spoločenských podujatí. Ak by 
sme sa im boli vyhli, tak by nás druhá vlna alebo 
obišla, alebo by sme mali len ten najpriaznivejší 
typ. Začiatok ligy 8. augusta, peak turistov medzi 
1. a 15. augustom, ich návrat medzi 23. augustom 
a 2. septembrom, potom nápor zahraničných vy-
sokoškolákov, preplnené internáty, nevhodné ná-
razové začínanie semestrov, to všetko môže spus-
tiť druhú vlnu toho najhoršieho typu, t. j. ,,second 
peak,“, keď je druhý vrchol horší a devastujúci až 
do takej miery, že naše hospodárstvo a zdravot-
níck e kapacity  budú chátrať až do vývoja vakcíny, 
príp. až do času, kým hlad po ziskoch zo športu, 
tipovania a masového  turizmu ustúpi zdravému 
rozumu a pudu sebazáchovy.
Ako vidíte z  odborného hľadiska aktuálny 
stav vývoja nových vakcín vo svete? Svitá 
nám nádej, že budú môcť byť zaočkované 
v tomto roku aspoň rizikové skupiny obyva-
teľstva a zdravotníci?
V  súčasnosti sú vo fáze 3 klinického skúšania 

dve – tri vakcíny, v Rusku a USA ich už začí-
najú aplikovať rizikovým skupinám... Vzhľadom 
na  antivakcinačné hlasy a  mentálnu kapacitu 
konšpirátorov a  ich rastúci vplyv v  médiách 
bude percento zaočkovanosti podľa mňa v SR 
nedostatočné. Takže krajina bude kvôli tlejúcej 
chorobe hospodársky chátrať, ľudia sa spamätajú 
asi až vtedy, keď celkom skolabuje ekonomika 
a začnú používať zdravý rozum... Nik neprotes-
tuje, že naše deti dostávajú povinnú vakcináciu 
proti čiernemu kašľu, záškrtu, tetanu, polio, žl-
tačke, hemofilom, pneumokokom, osýpkam, 
mumpsu, rubeole..., t. j. kopu vecí znesieme bez 
diskusií, ako povinné... Ale tú ďalšiu, ktorá má 
ochrániť ekonomiku pred kolapsom a zdravot-
níctvo pred preťažením, nechceme... Svedčí to 
o úrovni zmýšľania časti nášho národa, a najmä 
tých, čo ovplyvňujú verejnú mienku. Ľudstvu 
sa povinnou vakcináciou podarilo takmer era-
dikovať (teda vykoreniť) 10 chorôb, ale aj tak to 
nepresvedčilo. A  bojím sa, že ich nepresvedčia 
ani pribúdajúce návštevy cintorínov, pretože ich 
pýcha a neschopnosť prijať argumentáciu WHO 
a  fakty o  úspešnej kontrole chorôb (naposledy 
ebola, žltá zimnica, polio) ich nepresvedčia už 

len preto, lebo ide o choroby, ktoré sa nás akože 
netýkajú..., aspoň teraz.
Ako odborník na infektológiu ste sa podieľali 
vo svete na  riešení rôznych ťažkých epidé-
mií. Deväť ste ich už úspešne zvládli. Čo Vám 
pomáha v  takýchto náročných a  nanajvýš 
stresových situáciách profesionálne i ľudsky 
obstáť?    
Na  Slovensku sa na  začiatku pandémie až 
do skončenia prvej vlny v máji pracovalo efek-
tívnejšie ako v  súčasnosti. Vtedy sme všetci 
ťahali za  jeden povraz, čo je u nás výnimočné. 
Dosiahli sme 3. najnižšiu incidenciu (výskyt) 
COVID-19 na svete a zároveň najnižšiu mor-
talitu, čo sa často zamlčuje. Potom nás uspala 
priaznivá štatistika. Keď sa denné počty naka-
zených na nový koronavírus približovali k nule, 
nastal vo verejnosti zvláštny jav – podrývanie 
názoru odborníkov a  rozhodnutí autorít. Pod 
týmto tlakom sa začali príliš rýchlo otvárať hra-
nice a organizovať masové podujatia. Ak sa ne-
vrátime k lepšej disciplíne a akceptácii rozhod-
nutí vlády a hlavného hygienika, ak nezmeníme 
amorfný prístup k očkovaniu, druhá vlna môže 
byt horšia ako prvá. Najmä, ak k nej pribudne 
koncom roka pandemická chrípka... Skúsme sa 
preto opäť zjednotiť v  disciplíne! Potom mô-
žeme, ak nie zvíťaziť, aspoň vybojovať v tomto 
zápase s COVID-19 čestnú remízu. 
Vážený pán profesor, veľká vďaka za Váš čas 
a  za  rozhovor. Zostáva nám spoločne dúfať, 
že ľudia na  Slovensku sa vrátia k  zdravému 
sedliackemu uvažovaniu. Ešte dodatočne 
k Vašim okrúhlym narodeninám za všetkých 
čitateľov DEVEXu ad multos annos! Zároveň 
úprimná gratulácia k  štátnej cene J. M. Hur-
bana od predsedu parlamentu, ktorú ste do-
stali ako člen krízového štábu za  neúnavnú 
pomoc Slovensku v boji s novým koronavíru-
som, za pedagogickú činnosť a za medicínsku 
angažovanosť doma i v  zahraničných lekár-
skych misiách. Zhovárala sa Eva Čikelová

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



FCL Devínska Nová Ves Tipos III. liga
          TABUĽKY / SENIORI A  
 Kolo Dátum Čas        Miesto Súper
  1. 08. 08. 2020 17.30 Stupava FK Inter BA
  2. 16. 08. 2020 17.30 DNV ŠK Báhoň
  3. 23. 08. 2020 17.00 Malacky FC Malacky
  4. 30. 08. 2020 17.00 DNV ŠK Tomášov
  5. 02. 09. 2020 17.00 Senec MŠK Senec
  6. 06. 09. 2020 16.30 DNV FK Slovan Ivanka p. Dunaji
  7. 13. 09. 2020 16.30 Dunaj. Lužná  OFK Dunaj. Lužná 
  8. 20. 09. 2020 16.00 DNV PSČ Pezinok
  9. 27. 09 .2020 10.30 Rača FK Rača BA
10. 04. 10. 2020 15.30 DNV FK Most pri BA
11. 11. 10. 2020 15.30 Rohožník FC Rohožník
12. 17. 10. 2020 15.00 Bernolákovo ŠK Bernolákovo
13. 25. 10. 2020 14.00 DNV MFK Rusovce
14. 01. 11. 2020 14.00 Rovinka TJ Rovinka
15. 08. 11. 2020 13.30 DNV SFC Kalinkovo
16. 14. 03. 2021 14.30 DNV FK Inter BA
17. 20. 03. 2021 15.00 Báhoň ŠK Báhoň
18. 28. 03. 2021 15.00 DNV FC Malacky
19. 04. 04. 2021 16.30 Tomášov ŠK Tomášov
20. 11. 04. 2021 16.30 DNV MŠK Senec
21. 18. 04. 2021 17.00 Ivanka p. Dunaji FK Slovan Ivanka p. Dunaji
22. 25. 04. 2021 17.00 DNV OFK Dunaj.Lužná 
23. 01. 05. 2021 17.00 Pezinok PSČ Pezinok
24. 05. 05. 2021 17.30 DNV FK Rača BA
25. 09. 05. 2021 17.00 Most pri BA FK Most pri BA
26. 16. 05. 2021 17.00 DNV FC Rohožník
27. 23. 05. 2021 17.00 DNV ŠK Bernolákovo
28. 30. 05. 2021 17.00 Rusovce MFK Rusovce
29. 06. 06. 2021 17.30 DNV TJ Rovinka
30. 13. 06. 2021 17.30 Kalinkovo SFC Kalinkovo

          TABUĽKY / SENIORI B 
  Kolo Dátum Čas        Miesto Súper
 1. 15. 08. 2020 17.30 DNV MŠK Iskra Petržalka
  2. 22. 08. 2020 10.30 Krasňany ŠK Krasňany Bratislava
  3. 29. 08. 2020 17.00 DNV ŠKO Miloslavov
  4. 06. 09. 2020 16.30 Marianka FK Mariathal Bratislava
  5. 12. 09. 2020 16.30 DNV FK Danubia Veľký Biel
  6. 20. 09. 2020 16.00 Chorvát. Grob OŠK Chorvátsky Grob
  7. 26. 09. 2020 16.00 DNV MŠK Kráľová pri Senci
  8. 04. 10. 2020 15.30 Záhor. Bystrica MFK Záhorská Bystrica
  9. 10. 10. 2020 15.30 DNV TJ Jarovce Bratislava
10. 17. 10. 2020 15.00 DNV ŠK Igram
11. 25. 10. 2020 14.00 Malinovo TJ Malinovo
12. 31. 10. 2020 14.00 DNV FK Inter Bratislava „B“
13. 07. 11. 2020 13.30 NŠK Bratislava NŠK 1922 Bratislava
14. 13. 03. 2021 10.30 Petržalka MŠK Iskra Petržalka
15. 20. 03. 2021 15.00 DNV ŠK Krasňany Bratislava
16. 28. 03. 2021 15.00 Miloslavov ŠKO Miloslavov
17. 03. 04. 2021 16.30 DNV FK Mariathal Bratislava
18. 10. 04. 2021 16.30 Veľký Biel FK Danubia Veľký Biel
19. 17. 04. 2021 17.00 DNV OŠK Chorvátsky Grob
20. 24. 04. 2021 17.00 Kráľová pri Senci MŠK Kráľová pri Senci
21. 01. 05. 2021 17.00 DNV MFK Záhorská Bystrica
22. 08. 05. 2021 17.00 Jarovce TJ Jarovce Bratislava
23. 16. 05. 2021 17.00 Igram ŠK Igram
24. 22. 05. 2021 17.00 DNV TJ Malinovo
25. 29. 05. 2021 17.00 Stupava FK Inter Bratislava „B“ 
26. 06. 06. 2021 17.30 DNV NŠK 1922 Bratislava

          TABUĽKY / Starší dorast 
  Kolo Dátum Čas        Miesto Súper
   1. 22. 08. 2020 11.00 DNV ŠK Žolík Malacky
  2. 30. 08. 2020 10.00 Ružinov FC Ružinov Bratislava
  3. Voľno   
  4. 05. 09. 2020 16.30 Dunajská Lužná OFK Dunajská Lužná
  5. 12. 09. 2020 11.00 DNV FK Rača Bratislava
  6. 19. 09. 2020 12.30 Ivanka pri Dunaji FK Ivanka pri Dunaji
  7. 26. 09. 2020 11.00 DNV ŠK Bernolákovo
  8. 03. 10. 2020 11.00 DNV SDM Domino „B“
  9. 10. 10. 2020 11.00 NŠK Bratislava NŠK 1922 Bratislava
10. 17. 10. 2020 11.00 DNV FC Petržalka „B“
11 24. 10. 2020 9.30 Pezinok PSČ Pezinok 
12. 31. 10. 2020 11.00 DNV MŠK Kráľová pri Senci
13. 08. 11. 2020 11.00 Zohor FC Zohor
14. 27. 03. 2021 10.00 Malacky ŠK Žolík Malacky
15. 03. 04. 2021 11.00 DNV FC Ružinov Bratislava
16. Voľno   
17. 17. 04. 2021 11.00 DNV OFK Dunajská Lužná
18. 25. 04. 2021 10.30 Rača FK Rača Bratislava
19. 01. 05. 2021 11.00 DNV FK Ivanka pri Dunaji
20. 04. 05. 2021 17.30 Bernolákovo ŠK Bernolákovo
21. 09. 05 .2021 12.00 SDM Domino   SDM Domino „B“
22. 15. 05. 2021 11.00 DNV NŠK 1922 Bratislava

Slovenských hostí reprezentovala dele-
gácia na  čele so starostom DNV Dá-
riusom Krajčírom, Natália Lipová za-

stupovala Ekocentrum – TIK-DNV, Andrej 
Devečka sa slávnosti zúčastnil za Bratislavské 
regionálne ochranárske združenie. Slovenskí 
účastníci pri prehliadke nového náučného 
chodníka ocenili jeho moderné technické vy-
bavenie, pozorovacie plošiny s rozličnými in-
teraktívnymi prvkami a drevené mosty ponad 
pravidelne zaplavované lúky. 
Mnohí z čitateľov už vedia, že v Marcheggu sa 
nachádza najväčšia kolónia bocianov bielych 
(Ciconia ciconia) v  strednej Európe hniezdia-
cich na stromoch. Prvá zmienka o ich kolónii 
pochádza už z r. 1890. Bociany biele tu hniez-
dia prirodzeným spôsobom na stromoch, ale 
aj na  komínoch barokového zámku a  okoli-
tých budov. V r. 1970 kúpil World Wide Fund 
for Nature (WWF  – Svetový fond na ochra-

nu prírody) spolu s mestom rezerváciu s roz-
lohou približne 1  100 ha. V  r. 1995 sa stala 
súčasťou európskej sústavy chránených území 
NATURA 2000. Prioritnou snahou ochraná-
rov je zachovanie pôvodných mokradí a lúk. 
Pred vstupom do rezervácie upúta informač-
né centrum Bocianí dom, ktorého úlohou je 
sprostredkovať  návštevníkom všetko dôležité 
zo života bocianov a  lužných lesov. O kúsok 
ďalej sa týči vyvýšená drevená pozorovateľňa, 
z ktorej je nádherný výhľad na stromy plné bo-
cianích hniezd.
V rezervácii sa nachádzajú tri turistické chod-
níky so štyrmi pozorovacími plošinami. Naj-
dlhší Bobrí chodník má približne 7 km, chod-
ník Ku kunkám má takmer 4 km a  najkratší 
Bocianí chodník je dlhý 2 km. Všetky trasy 
sú pretkané množstvom informačných pane-
lov a  tabúľ, ktoré poskytujú detailný prehľad 

o  tamojších živočíšnych 
a rastlinných druhoch.  
Výlet za  bocianmi je 
v peknom počasí atrak-
tívny pre všetky vekové 
kategórie. Spätosť člo-
veka s  prírodou vždy 
prinesie osvieženie 
pre telo i ducha. Ak sa 
však do  Marcheggu 
vyberiete na  bicykli, 
treba počítať s  tým, že 
v  rezervácii na  ňom 

jazdiť nemôžete.  
 (Nat)

Pocta padlým
Sviatočný deň 29. augusta patril v DNV aj spo-
mienke na padlých v  II. svetovej vojne. Pri zre-
konštruovanom pamätníku na  Istrijskej ulici 
sa stretli bratia a  švagriné padlého Ferdinanda 
Cvečka – Ing.  Ján Cvečko s  manželkou Irmou, 
Ing.  Peter Cvečko a  Janka Cvečková, vdova 
po  Ing.  Pavlovi Cvečkovi, ktorí si uctili pietne 
miesto kvetmi. Za  Miestny úrad mestskej časti 
Bratislava-Devínska Nová Ves položila veniec 

k pomníku zástupkyňa starostu Mgr. Beata Jana-
tová. Nezabúdame na tých, ktorí kedysi položili 
životy za našu budúcnosť.  (pc)

Nový náučný chodník 
u rakúskych susedov 

MARCHEGG hostil  
21. augusta svojich 
projektových partnerov 
pri príležitosti slávnostného 
otvorenia nového náučného 
chodníka Auenlehrpfad 
v prírodnej rezervácii 
Dolnomoravské luhy – 
Naturreservat  
Marchauen. 

Krása navôkol potešila oči každého účastníka slávnosti 
v rakúskej prírodnej rezervácii
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MANIKÚRA - PEDIKÚRA MYSTIQUE, 
na terase M. Marečka 10, Dovina pasáž, DNV

0903 663 302

www.manikura-pedikura.eu
FB Manikúra - Pedikúra DNV

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

Do prístroja Klenz na dezinfekciu 
obuvi vložíme topánky. Nanočastice striebra 

a ozónu zbavia topánky nasucho baktérií, 
plesní a zápachu. PO PREDLOŽENÍ KUPÓNU 

DEZINFEKCIA TOPÁNOK ZDARMA.

MANIKÚRA - P
EDIKÚRA
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V TOMTO ROKU si Múzeum 
školstva a pedagogiky (MŠaP) 
pripomína 50. výročie svojho 
založenia. Koncom roka 2019 
sa presťahovalo na nové miesto 
v mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves. 

Dôstojným sídlom múzea sa stala  
budova bývalej Masarykovej obec-
nej školy z  r. 1926. Ideový zá-

mer na  presťahovanie do  takmer storočnej 
budovy na  Charkovskej ulici vznikol ešte  
v r. 2013. Pracovníci múzea budovu objavili pri 
spolupráci so slovenským režisérom Jurajom 
Nvotom, ktorý v tom čase v priestoroch školy 
natáčal film Rukojemník. Vtedy skrsla myš-
lienka využiť jej genius loci pre MŠaP. Začal  
sa dlhý proces zisťovaní a  rokovaní, ktorý aj 
vďaka ústretovosti Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR vyústil v r. 2016 do pre-
vzatia historickej budovy. K  tomu, aby v  nej 
mohlo múzeum sídliť a  realizovať všetky od-
borné múzejné činnosti, bolo nutné priestory 
pôvodnej školy zrekonštruovať. 
Na základe precíznych architektonických plá-
nov sa od polovice r. 2017 realizovali rekon-
štrukčné práce, vďaka ktorým sa bývalá škola 
premenila na múzejné pracovisko s 50 tisíco-
vým zbierkovým fondom. Na obnovu prispela 
aj mestská časť BA-DNV.
„Stále veríme, že sa múzeum postupne začne 
otvárať smerom k verejnosti v tomto roku, keď 
si toto pracovisko so špecializáciou na dejiny 
školstva a pedagogiky na Slovensku pripomí-

na 50 rokov od svojho vzniku. Plány na čias-
točné otvorenie priestorov sme však museli 
korigovať vzhľadom na  zdĺhavosť viacerých 
administratívnych postupov,“ uviedla riadi-
teľka múzea Mgr. Martina Kočí. V súčasnosti 
teda nie je možné presne určiť, kedy sa MŠaP 
otvorí pre návštevníkov. Všetky aktuálne in-
formácie bude múzeum priebežne zverejňo-
vať. Nedočkaví návštevníci nás zatiaľ môžu 
sledovať na  webstránke msap.sk, kde sme 
zverejnili online výstavy spomienok sloven-
ských hercov, spisovateľov, filmových režisérov 
a športovcov na ich školské časy, ako aj výber 
50 zbierkových predmetov z  fondu múzea, 
ktoré sa v školách používali pred takmer 100 
rokmi. 
Mgr. Zuzana Kunšteková, múzejná pedagogička

Nový domov pre Múzeum 
školstva a pedagogiky

Čakalo nás veľa búrania...

... a teraz sa už tešíme z výsledku

Vydarené  
Letné kino

Už po  desiatykrát ponúklo Istra Cen-
trum obyvateľom a  návštevníkom De-
vínskej Novej Vsi v  rámci kultúrneho 
leta premietanie v Letnom kine. 

Tradične sa koná v  priestoroch ná-
dvoria miestnej knižnice na  Istrijskej 

6 v  DNV. Ponuka titulov bola rozmani-
tá, takže sme mohli uspokojiť všetkých, 
od najmenšieho až po dospelého diváka. 
O  obľube tohto podujatia svedčí aj náv-
števnosť, ktorá viackrát presiahla hranicu  
sto divákov.
Tento rok nám bolo naklonené aj počasie 
a  nemuseli sme zrušiť ani jedno premie-
tanie... zatiaľ. V  čase písania tejto infor-
mácie máme totiž ešte jedno premietanie 
pred sebou, tak dúfame, že nám to vydrží 
ako doposiaľ. Na  záver ešte jedna myš-
lienka za  organizátorov: veríme, že nám 
naši návštevníci zachovajú náklonnosť 
aj v budúcnosti a tešíme sa na stretnutia 
s nimi na ďalších ročníkoch Letného kina.

Rastislav Šimkovič, riaditeľ Istra CentraFo
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PREDMETOM SČÍTANIA 
sú všetky byty 
v domoch bez ohľadu 
na to, či sú obývané 
alebo neobývané, ako 
aj  iné obývané obydlia, 
ktoré sú obývané 
k rozhodujúcemu 
okamihu sčítania 
na území celého 
Slovenska. 

Medzi iné obydlia, 
ktoré sú predme-
tom sčítania, pa- 

tria napríklad obývané chatr-
če, ktorým nemôže byť pri-
delené súpisné číslo, a teda ani 
adresný bod v  Registri adries; 
ďalej obývané garáže, obývané 
neskolaudované rodinné domy 
a  iné obývané objekty primárne 
neurčené na bývanie.

Sčítanie domov a bytov 
sa uskutoční výlučne 

elektronickou formou.

Doba sčítania domov a  bytov 
trvá od 1. júna 2020 do 12. feb-
ruára 2021. Rozhodujúci oka-
mih sčítania, na  ktorý sa vzťa-
hujú zisťované údaje, je polnoc 
zo štvrtka 31. decembra 2020 
na piatok 1. januára 2021.

Elektronický systém pre sčí-
tanie domov a  bytov poskytne 
jeden formulár pre každý „byt 
v  dome“, o  ktorom sa zbierajú 
požadované údaje. Údaje o  do-
moch budú odvodené z  údajov 
o  „bytoch v  dome“ pri spra-
covaní Štatistickým úradom 
SR. Zisťujú sa údaje ako napr.: 

LEKÁREŇ LIBERI

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

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

MERANIE KRVNÉHO TLAKU A INDEXU TUKU PRÍSTROJOM MIXTA

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

Aj my máme radi cviklu!

SÚŤAŽ
V našej lekárni považu-

jeme cviklu za bom-
bu pre imunitný systém. 
Práve v tomto náročnom 
období pandémie by sme 
nemali nechať nič 
na náhodu a konzu-
movať aj cviklu. Táto 
zelenina je zdrojom 
veľkého množstva 
vitamínov, dôle-
žitých minerálov, 
stopových prvkov, 
aj rastlinných farbív. 
Cvikla pôsobí priaz-
nivo na  znižovanie 
vysokého krvného 
tlaku, cholesterolu, 
podporuje činnosť 
pečene a  ochraňuje 
bunky pred rakovi-
novým bujnením. 
V  neposlednom 

rade podporujú vitamíny 
v  cvikle optimistickú 
náladu. 
Keďže práve na  jeseň 
má cvikla najviac lieči-

vých látok, doprajte si ju 
aj na tanieri v surovom stave. 

Podľa odborníkov na výživu z nej 
veľa vyťažíte i po tepelnej úprave. 
V tomto prípade neplatí, že teplo 
zabije všetky zdraviu prospešné 
látky. Uvarte cviklu celú v šupke, 
alebo ju upečte v alobale.
V  našej jesennej súťaži máte 
možnosť vyhrať originálnu šťavu 
z cvikle, ak správne odpoviete naj-
neskôr do 21. septembra na našu 
súťažnú otázku, ktorá znie:

 

Vaše správne odpovede čakáme do 21. 9. 2020 na mailovej  
adrese: redakcia@mudnv.sk s označením SÚŤAŽ.  

Výherca dostane od lekárne Liberi originálnu šťavu z cvikle.  
Meno výhercu uverejníme v októbrovom čísle DEVEXu. 

AKÉ MINERÁLY A VITAMÍNY 
OBSAHUJE CVIKLA? 

(uveďte aspoň 4)

� � SČÍTANIE DOMOV A BYTOV

Cviklová dobrota z pekáča 

PRÍPRAVA:

1. Očistenú surovú cviklu 
nakrájame na tenšie 

plátky, vložíme do nádoby 
na pečenie, osolíme a ochutíme 
korením, pridáme olivový olej, 
balzamikový ocot, rozložíme 
na ňu cesnak rozobratý 

na strúčiky a doplníme 
vetvičky tymiánu 
podľa chuti. 

2. V uzavretej 
nádobe 

pečieme 50 až  
60 minút pri 200 °C.

SUROVINY: X 5 ks stredne veľkej cvikle X 5 lyžíc 
panenského olivového oleja X 2 lyžice balzamikového 
octu X 1 hlavička cesnaku X podľa chuti mleté čierne 
korenie X soľ X čerstvý tymián 

                      Náročnosť: ľahká Čas prípravy: 80 minút

TIP:
čím je červená 

repa menšia, tým 
je chutnejšia 

na tanieri. 

Prázdninový oddych 
spojený so športom
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DENOVA – zberný dvor a zberné miesto
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(Zdroj: www.denova.sk) 

Pri príchode na  zberný dvor sa 
musíte vždy preukázať platným 
občianskym preukazom alebo 
iným dokladom, ktorý je dôka-
zom 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, poste-

le, gauče, sedačky, matrace...)
l prvých 100 kg na  zmes sta-

vebného odpadu (zmes betó- 
nu, tehál, obkladačiek, dlaž- 
díc, keramiky ...)

l prvých 200 kg na biologický 
rozložiteľný odpad (tráva, lís- 
tie, orezy stromov a drevín...)

Občania DNV môžu priniesť 
a  odovzdať zadarmo papier, 
sklo, plast, kov (železné kon-
štrukcie, plechovky...), jedlé ole-
je a tuky.

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 vyse-
parované zložky komunálneho odpadu, patriace do plastových ná-
dob spoločnosti OLO, a. s. – papier, plasty, sklo.

Otváracie hodiny: 
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. Pišúta 5 funguje od januára 2020. 
Ak máte trvalý pobyt v Devínskej Novej Vsi alebo ste ma-
jiteľom nehnuteľnosti na jej území, môžete odovzdať roč-
ne 400 kg odpadu zadarmo.

forma vlastníctva bytu, poloha 
bytu v dome, podlahová plocha 
bytu, počet obytných miestností 
v byte, typ kúrenia, zdroj energie 
používaný na vykurovanie. 
Obec môže osloviť a  vyžiadať 
si údaje o  bytoch v  bytových 
domoch od  osôb vykonávajú-
cich správu bytových domov, 

ktoré vykonávajú správu 
na  území obce. Správca 
alebo spoločenstvo vlast-
níkov, ktoré neposkytne 
obci požadované údaje 

o  bytovom dome, ktorý 
spravuje, sa dopúšťa správ-

neho deliktu, pričom zákon 
určuje výšku pokuty za každý 

takýto prípad vo výške 250 až 
1500 €.
Výsledkom sčítania bude data-
báza sčítaných domov a  bytov 
s  aktuálnymi údajmi o  bytoch 
a  domoch, ktoré po  ďalšom 
spracovaní vytvoria základnú 
bázu údajov o domoch a základ-
nú bázu údajov o bytoch, priamo 
integrované na údaje o obyvate-
ľoch a domácnostiach.
Všetky detailné informácie sú 
prístupné na  webovej stránke: 
www.scitanie.sk.

Oddelenie služieb  
občanom a evidencie

 � �SČÍTANIE DOMOV A BYTOV
Ak máte k uve-

deným informáciám 
akékoľvek doplňujúce 

otázky, rady vám ich zodpo-
vedia kompetentné pracovníčky 

MÚ MČ BA-DNV na mailovej 
adrese:

silvia.kresanova@mudnv.sk, 
ingrid.zatkova@mudnv.sk, 

andrea.jurackova@
mudnv.sk.

Spoločnosť OLO, a. s., oznamuje zákazníkom, že v  termíne 
od 24. 8. 2020 do 31. 10. 2020 sa v Zariadení na energetické 
využívanie odpadov – Spaľovňa Bratislava (ZEVO) kvôli tech-
nologickej odstávke nebude odoberať odpad od  externých 
zákazníkov.  (www.olo.sk)

ODSTÁVKA

Úspešný futbalový tábor

V areáli ZŠ P. Horova to v lete žilo futbalom. Po ob-
medzeniach, ktoré nás sprevádzali kvôli pandémii 

na  jar, sa kolotoč kempov rozbehol naplno. Futbalová 
škôlka privítala tých najmenších na 2 týždne v júli. Pri-
dalo sa k  nám aj zopár členov Interu a  deti z  Karlovej 
Vsi a okolia. Zorganizovali sme kempy jednotlivých ka-
tegórií domácich žralokov z Futbalového klubu mláde-
že DNV (FKM DNV). Viacerí šikovní chlapci chcú v špor-
tovaní v FKM DNV pokračovať. Futbal zvíťazil a dúfam, 
že zvíťazí aj zdravý rozum a  bude umožnené deťom 
športovať a zvyšovať imunitu prirodzeným spôsobom... 
Všetko v  duchu hesla olympijského výboru „Najlepšie 
rúško je imunita“. Richard Tóth



Denný letný tábor 
ponúkol deťom 

každý deň tréning 
v  Gyme vo Wor-
kout Academy 
a  veselé chvíle 
v  detskom kúti-
ku Kaviarne Po-
hoda. O  zábavu 
mali postarané for-
mou rôznych aktivít 
a tvorivých dielničiek. Men-
šie detičky mali na  programe aj 
popoludňajší spánok. Nie vždy sa 
im to však podarilo (haha). Kaž-
dodennou samozrejmosťou boli 
aj prechádzky na čerstvom vzdu-

chu. Rodičom sme ve-
čer odovzdávali deti 

poriadne unavené,  
takže mali o  sta-
rosť menej. 😊 
Na  záver letného 
tábora dosta-

li deti za  úlohu 
nájsť poklad ukry-

tý v  lese. Poklad sa, 
našťastie, našiel a  tak 

sme mohli s úsmevom ukončiť 
tohtoročný letný športový tábor. 
Tešíme sa zo spolupráce medzi 
Workout Academy a  Kaviarňou 
Pohoda a  určite sa radi uvidíme 
opäť o rok! Lukáš Ondrej
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Počas tohoročných letných 
prázdnin sme v Štúdiu šitia 

v  pasáži Dovina usporiada-
li 4 turnusy detských letných 
táborov tvorivého šitia B-kids, 
pričom sa ich zúčastnilo 50 
detí. Na začiatku sa deti zahrali 
na  malých návrhárov, vybrali 
si z  vopred pripravených látok 
rôzne motívy a  skombinovali 
ich podľa vlastného vkusu. 
Počas tábora si všetky deti stihli 
svoje malé dielo aj dokončiť. 
Úprimne sa tešili zo svojej vlast-
nej pestrofarebnej patchwor-

kovej prikrývky 
alebo z  obrov-
ského vese-
lého tulivaku.  
Nielen my, ale 
aj rodičia boli 
nadšení. 
Takúto radosť môže 
zažiť každý, kto túži po vlastno-
ručne ušitej taške, deke, perač-
níku alebo vankúšiku. V Štúdiu 
šitia sme pripravení pomôcť 
v  našich kurzoch šitia všetkým 
záujemcom. Jana Verešová

Deti tvorivo šili

Veselé športovanie 
s letným táborom

Táborové 
divadlo
Divadlo Havran a Škola 

Šeliem organizovali 
pre deti a  mládež denný 
letný camp, ktorý bol plný 
športu, výletov, kúpania 
a  rytierskych súťaží. Ani-
mátori tábora patria k tým, ktorí doslova prepadli vášni k divadlu. 
Zároveň sa musia všetci udržiavať v  kondícii, aby zvládli náročné 
predvádzanie historického šermu, bojové hry a  lukostreľbu. Tento 
fortieľ sme sa snažili počas kempu adekvátnou formou sprostredko-
vať aj deťom. Nechali sme ich však do vôle vyšantiť aj v biobazéne. 
Naši detskí a mládežnícki účastníci sa už tešia nielen na školu, ale aj 
na tréningy Kung fu v ďalšej sezóne 2020/21.
 Divadlo Havran
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Cez zimu nás bude hriať pestrá krása 

vlastnoručne zhotovených prikrývok  

a leňošenie na tulivakoch



Od 7. septembra 2020 
zápisy a konkurzy 

na pravidelné aktivity 
Istra Centra 

– podrobnejšie informácie o zápisoch 
a konkurzoch do krúžkov u vedúcich 

jednotlivých aktivít a na 
www.istracentrum.sk

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. apríl – 31. október 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

Kultúrno-spoločenské aktivity
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Devínskonovoveská 
televízia, spol. s r. o. 
M. Marečka 18, 841 07 Bratislava
Tel. č.: 02/64 537 581 
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

Od 7. septembra sa diváci môžu  
tešiť na nový grafický vizuál a zvukové 

znelky DTV.

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

13. 9. 2020, 17.00 h
ALADINOVA ZÁZRAČNÁ LAMPA 
– detská divadelná scéna, účinkuje 
Stražanovo bábkové divadlo 
Miesto: veľká sála Istra Centra
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MÚZEUM COLNÍCTVA 
A FINANČNEJ SPRÁVY
Istrijská 49, 841 07 Bratislava-DNV
Tel.: 0918 628 622
Mail: Petra.Kleckova@financnasprava.sk

Otváracie hodiny:
Utorok  9.00 – 17.00 
Štvrtok  9.00 – 17.00

STÁLA EXPOZÍCIA

11. – 12. 9. 2020 
„VÝŠĽAP“ NA DEVÍNSKU  

KOBYLU 2020
Športovo-turistické súťažné podujatie, 
24 a 12 hodinový „výšľap“, 
súťaž o najväčší počet absolvovaných 
okruhov.  
24 hodinový pochod – piatok 
od 18.30 h, 
12 hodinový pochod – sobota 
od 6.30 h do 18.30 h
Trasa: DNV – Devínska Kobyla – DNV, 
okruh: 6 km s prevýšením 340 m  
Miesto zrazu: Nám. Jána Kostru, 
Devínska Nová Ves
Organizátor: Jozef Rajchl –  
Xtremerun; spoluorganizátori: 
Turistický klub AŠK Inter, KST Spartak 
BEZ, Istra Centrum, Ecofriends, o. z.

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

SEPTEMBER NA KOLESÁCH Z TIKU
Turistická informačná kancelária v MČ BA-
DNV disponuje od začiatku letnej turistickej 
sezóny novými bicyklami slovenských 
značiek CTM a Rock Machine. Môžete si užiť 
slnečný september na kolesách a vybrať 
spomedzi 4 ks nových elektrobicyklov 
a 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, zámky, detské 
sedačky, spojovacia tyč na bicykel pre deti 
a dospelých, cyklomapy).
Požičovňa je otvorená aj počas septembra 
denne od 10.00 – 18.00 h. 

Tipy na výlety

MIESTNA KNIŽNICA 
DEVÍNSKA NOVÁ VES
Istrijská 6, 841 07 Bratislava-DNV
Tel. č.: 02/64 77 51 90  
Mail: kniznica@istracentrum.sk 

Otváracie hodiny:
PONDELOK: 12.00 – 18.00
STREDA:  12.00 – 18.00
ŠTVRTOK:  12.00 – 18.00
PIATOK: 8.00 – 12.00  13.00 – 16.00 

 OZNAM O SLUŽBÁCH MESTSKEJ KNIŽNICE
Informujeme čitateľov knižnice v DNV, že počas pandémie COVID-19 je možnosť vyu-
žiť služby Mestskej knižnice, ktorá ponúka požičiavanie e-kníh a vypracovanie rešerší 
na diaľku zdarma pre všetkých registrovaných klientov knižnice Istra Centra. 
Viac na www.mestskakniznica.sk
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CESTOVATEĽSKÁ PREDNÁŠKA 

Cestovateľská  
prednáška  

o Salvádore 
10. 9. 2020 o 18.00 h 
v MÚZEU KULTÚRY 

CHORVÁTOV  
NA SLOVENSKU
(Istrijská 68, DNV)

MICHAELA HROTEKOVÁ: je učiteľka angličtiny a španielčiny, ktorá po vysokej škole odišla na stáž do Salvádoru.
V krajine strávila 5 rokov. Porozpráva vám o kultúre a živote bežných ľudí. 

Poskytne rady ako prežiť v krajine, ktorá je síce krásna, ale zároveň aj nebezpečná. 

www.devinskanovaves.sk

Salvádor v Strednej 
Amerike je krajina mnohých 
kontrastov. Patrí medzi najľudnatejšie krajiny 
sveta s viac ako 6 miliónmi obyvateľov na území 
iba 21 tis. km2. Je poznačená nedávnou 
občianskou vojnou v 90. rokoch a vojnami 
gangov, ktoré ju posúvajú hore v rebríčkoch 
najnebezpečnejších krajín sveta. Napriek tomu 
láka turistov a cetovateľov svojimi prírodnými 
krásami a latinským temperamentom. 

Organizuje: Ekocentrum – TIK-DNV

SalvádorSalvádor

ZBIERKA
školských pomôcok pre deti z Devínskej Novej Vsi
Školské pomôcky, ktoré ste darovali, sme rozdelili do rodín, 

ktoré nemajú možnosť ich zabezpečiť svojim deťom.

ĎAKUJEME
občanom Devínskej Novej Vsi,

spoločnostiam LAMITEC spol. s r. o., METRO Cash & Carry 
Slovakia s.r.o. a Nadácii Volkswagen Slovakia.

Vďaka vám sme pomohli 18 deťom  
z 10 rodín.

Miestny úrad MČ Bratislava-Devínska Nová Ves
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