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Pani riaditeľka, odkedy pôsobíte v materskej 
škole v Devínskej Novej Vsi?
V  našej materskej škole (MŠ) som začala učiť  
v  r. 2015. Predtým som pôsobila ako učiteľka 
v MŠ v Petržalke. Musím však povedať, že De-
vínska Nová Ves mi ako mestská časť učarovala.  
Plánujete v budúcnosti nejaké zásadné zme-
ny? Prezradíte nám konkrétne plány a svoje 
vízie?
Želám si najmä to, aby sa detičky cítili v škole čo 

najlepšie a aby bol náš pedagogický zbor zohra-
tý. Zároveň chcem dosiahnuť to, aby mala naša 
materská škola naďalej dobré meno. Vnímam to 
tak, že materská škola je veľmi dobre nastave-
ná, má dobrú povesť, variabilné zameranie a  je 
environmentálne profilovaná. Detičky začínajú 
na pôde Ekocentra v DNV pracovať v exteriéri 
a v tomto zážitkovom učení chceme pokračovať. 
 
 (pokračovanie na s. 3)

Od 1. októbra 2020 platí  v celej SR núdzový stav 

MATERSKÁ ŠKOLA na Ulici Milana Marečka v Devínskej 
Novej Vsi má od septembra novú riaditeľku Mgr. Moniku 
Zelenkovú. Požiadali sme ju, aby predstavila obyvateľom 
našej mestskej časti svoje plány a vízie do budúcnosti.

Naše malé ratolesti sú Naše malé ratolesti sú 
v spoľahlivých rukáchv spoľahlivých rukách
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„Moje rúško chráni 
teba, tvoje rúško 

chráni mňa.“
 (Zo štúdie publikovanej v The Royal Society.)

Nosenie rúšok odporúčajú: 
Svetová zdravotnícka 
organizácia (WHO), Úrad 
verejného zdravotníctva SR, 
väčšina štátov na svete. 



Uznesenia MZ MČ BA-DNV zo zasadnutia 16. septembra 2020
l MZ MČ BA-DNV vzalo na vedomie 
plnenie uznesení MZ MČ BA-DNV 
plniteľných do  02. 09. 2020 l MZ 
MČ BA-DNV vzalo na  vedomie in-
formáciu o  dôležitých rokovaniach 
starostu od posledného zasadnutia 
MZ MČ BA-DNV l MZ MČ BA-DNV 
vzalo na vedomie informáciu o pre-
hľade plnenia rozpočtu MČ BA-DNV 
za 1. polrok 2020  l MZ MČ BA-DNV 
schválilo Rozpočtové opatrenia č. 
2 k schválenému rozpočtu MČ BA-
DNV na rok 2020  l MZ MČ BA-DNV 
schválilo pre žiadateľov poskytnutie 
dotácií na  rok 2020 v  zmysle VZN 
MČ BA-DNV č. 5/2019 o  poskyto-

vaní dotácií z rozpočtu MČ BA-DNV 
v oblasti športu, kultúry, v sociálnej 
oblasti a v oblasti životného prostre-
dia l MZ MČ BA-DNV schválilo spo-
lufinancovanie sanácie podmáča-
nia budovy a vlhnutia suterénnych 
priestorov budovy bývalej ZŠ Char-
kovská 1 l MZ MČ BA-DNV schválilo 
VZN č. 3/2020, ktorým sa schvaľuje 
v  predloženom znení Prevádzkový 
poriadok pohrebiska v MČ BA-DNV 
l MZ MČ BA-DNV schválilo VZN č. 
4/2020, ktorým sa v  predloženom 
znení po  zapracovaní osvojeného 
návrhu mení a dopĺňa VZN č. 5/2014 
o miestnych daniach na území MČ 

BA-DNV z 15. 12. 2014 v znení VZN 
č. 13/2015 zo 04. 11. 2015 l MZ 
MČ BA-DNV schválilo v  predlože-
nom znení VZN č. 5/2020, ktorým 
sa upravujú niektoré podmienky 
držania psov na území MČ BA-DNV  
l MZ MČ BA-DNV vzalo na vedomie 
vzdanie sa členstva v Komisii športu 
a kultúry p. Aleny Kurilovej a zme-
nilo UMZ MČ BA-DNV č. 37/2/2019 
v bode 1, v ktorom sa určuje počet 
členov Komisie športu a  kultúry 
na  13 členov l MZ MČ BA-DNV 
schválilo Dodatok č. 1 k  Štatútu 
miestnych novín MZ MČ BA-DNV 
schválený UMZ MČ BA-DNV č. 

102/8/2019 z  22. 08. 2019 a  vzalo 
na  vedomie vzdanie sa členstva 
v  Redakčnej rade M. Debnárovej  
l MZ MČ BA-DNV schválilo Zmlu-
vu o spolupráci medzi MČ BA-DNV 
a Hl. m. SR Bratislava v predloženom 
znení l MZ MČ BA-DNV skonštato-
valo a vzalo na vedomie  v konaní 
vo veci ochrany verejného záujmu 
a zamedzenia rozporu záujmov, že 
Zoroslav Smolinský, poslanec MZ, 
porušil svoju povinnosť ustanovenú 
v čl. 7 ústavného zákona l MZ MČ 
BA-DNV schválilo zámer predaja  
a  predaj novovytvorených pozem-
kov registra „C“ KN, parc. č. 467/1 

a  parc. č. 468 kvôli majetkovopráv-
nemu vysporiadaniu pozemkov 
l MZ MČ BA-DNV schválilo zámer 
predaja  a predaj novovytvorených 
pozemkov registra „C“ KN, parc. č. 
465 za  účelom spevnenia a  zabez-
pečenia pozemku ako strmého sva-
hu proti zosuvu na  dom žiadateľa  
l MZ MČ BA-DNV vzalo na vedomie 
informáciu o stave príprav a realizá-
cií investičných akcií z rozpočtu MČ 
BA-DNV l MZ MČ BA-DNV schválilo 
zámer prenájmu a podmienky „ob-
chodnej verejnej súťaže“ (OVS)  pre 
nebytový priestor v  objekte bran-
no-športového areálu na Vápenco-
vej ul. č. 34. Nájomca bude vybratý 
na  základe podmienok OVS l MZ 

MČ BA-DNV schválilo prenájom 
nebytového priestoru v  objekte 
Viacúčelového zariadenia na  ulici 
Š. Králika č. 1 pre Annu Čierňavovú, 
I. Bukovčana 24, 841  08 Bratislava, 
na  dobu neurčitú od  15. 10. 2020 
za účelom prevádzkovania pedikúry 
l MZ MČ BA-DNV schválilo  prená-
jom nebytového priestoru v objekte 
bytového domu na Ulici M. Marečka 
10, Bratislava, pre Evu Brauneisovú 
– KADERNÍCTVO EVA, J. Smreka 10, 
841 07 Bratislava na dobu neurčitú 
od  01. 10. 2020  l MZ MČ BA-DNV 
neschválilo prenájom nebytového 
priestoru v objekte Líniového centra 
na  Eisnerovej ul. 54/D vo vlastníc-
tve MČ BA-DNV pre Transtuff, s. r. o., 

BA-DNV 7238 za  účelom prevádz-
kovania kaviarne l MZ MČ BA-DNV 
schválilo príspevok na  oplotenie 
kontajnerového stojiska pre vlastní-
kov bytov a  nebytových priestorov 
J. Poničana 5 a 7, Bratislava, v celko-
vej výške 500 € l MZ MČ BA-DNV 
odporučilo starostovi MČ BA-DNV, 
aby predložil  návrh na  uvoľnenú 
funkciu v  správnej rade Domu so-
ciálnych služieb Senecio, n. o., kan-
didátku Mgr.  Veroniku Veslárovú  
a za člena dozornej rady kandidáta  
Ing.  Jána Žatka l MZ MČ BA-DNV 
schválilo začiatky zasadnutí MZ 
spravidla na 16.00 h od 1. 1. 2021 l 

MZ MČ BA-DNV požiadalo miestne-
ho kontrolóra o  vykonanie kontroly 

a predloženie jej výsledku o dodržia-
vaní interných predpisov MČ BA-DNV 
v súvislosti so zasadnutím KVŽP 3. 8. 
2020  l MZ MČ BA-DNV vzalo na ve-
domie Správu z kontroly dodržiava-
nia všeobecne záväzných právnych 
predpisov a iných právnych noriem 
súvisiacich s prideľovaním vyhrade-
ných parkovacích miest v  r. 2019 v   
MČ BA-DNV l MZ MČ BA-DNV vzalo 
na vedomie uznesenie Miestnej rady 
MČ BA-DNV č. 61/9/2020, ktorým 
neodporúča vydať povolenie pre-
vádzkovej doby pre terasu FUN CAFE 
nad rámec ustanovených v § 3 a § 4 
VZN MČ BA-DNV číslo 6/2013 z  18. 
decembra 2013

Uznesenia v plnom znení nájdete 
na www.devinskanovaves.sk
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Nebol to jednoduchý 
školský rok, lebo ho 
ovplyvnili obmedzenia 

spôsobené šírením nového koro-
navírusu, preto sme sa nemohli 
stretávať tak, ako sme plánova-

li. Spolu sme zorganizovali viac 
ako 20 stretnutí, z  toho až 15 
v r. 2020. Vzhľadom na pokračo-
vanie druhej vlny epidémie sme 
posledné stretnutie školského 
roka zorganizovali iba za  prí-
tomnosti rodičov a  rodín našich 
detí. Náš kolektív hasičskej mlá-
deže predviedol prítomným, čo sa 

deti v uplynulom období naučili. 
Rodičia si mohli neskôr pod ich 
vedením a pod dohľadom skúse-
ných hasičov všetko vyskúšať.

Overená spolupráca
Veľkú zásluhu na  tom, že naše 
deti vedia poskytnúť prvú pomoc 
a  zvládajú potenciálne nebez-
pečné situácie, majú naši pod-
porovatelia. Predovšetkým sme 
za podporu vďační mestskej časti 
Bratislava-Devínska Nová Ves, 
ktorá nám umožňuje využívať 
priestory hasičskej zbrojnice, vý-
stroj a výzbroj. Poďakovanie patrí 
aj  Nadácii pre deti Slovensko 
a  Poisťovni Kooperativa, ktoré 
našu činnosť podporili  v r. 2019 
z  Nadačného fondu Deti v  bez-
pečí. Prostredníctvom programu 
Športujem rád a  bezpečne nám 
poskytli dar vo výške 2 442,50 €, 
za  ktorý sme pre deti nakúpili 
tunel simulujúci potrebu úni-
ku z  úzkeho priestoru, kladinu 
na  nácvik prekonávania preká-

žok, terč na simuláciu zasiahnutia 
ohňa a  jeho uhasenia, bezpeč-
nostné detské prilby, resuscitačnú 
figurínu na  nácvik poskytnutia 
prvej pomoci (masáž srdca, umelé 
dýchanie) a fixačné goliere na krk. 
Obaja darcovia v  r. 2020 našu 
činnosť podporili znovu darom 
vo výške 2 000 € prostredníctvom 
grantového programu Bezpečne 
v komunite – bezpečne doma. Za-
kúpili sme z  neho automatický 
externý defibrilátor (AED) aj 
s  detskými elektródami. Deti sa 
naučili používať ho tak, aby sa 
nebáli osloviť dospelých, resp. 
aby ich dokázali inštruovať, ako 
zariadenie používať. Kolektív 
hasičskej mládeže sa bude snažiť 
naďalej šíriť informácie a vzdelá-
vanie o poskytovaní prvej pomoci 
na rôznych verejných akciách, aby 
čo najväčší počet ľudí vedel po-
môcť druhému človeku, ktorý sa 
ocitne v núdzi. 

DHZ BA-DNV

 KOLEKTÍV 
hasičskej mládeže 
pri Dobrovoľnom  
hasičskom zbore 
Bratislava-Devínska 
Nová Ves, o. z., (DHZ 
BA-DNV) slávnostne 
ukončil školský rok 
2019/20 počas stretnutia 
29. augusta.

� �  � �Športujem rád a bezpečne

(pokračovanie zo s. 1)
Dôležité je pre mňa inovovať 
vzdelávanie pre deti tak, aby 
bolo moderné, takpovediac 
na  pulze doby, aby mali naše 
učiteľky možnosť získavať nové 
pedagogické poznatky a  nado-
búdať nové skúsenosti. Skrátka, 
aby bolo všetko v našej materskej 
škole zamerané na  benefity pre 
deti. Preto plánujem pokračovať 
vo využívaní našich silných strá-
nok. Máme moderné technické 
vybavenie a zázemie s kvalitnou 
didaktickou technikou. Výborne 
u nás funguje spolupráca s mest-
skou častou, so základnými 
školami, s  miestnou knižnicou, 
múzeami, so spomenutým Eko-
centrom. Zaviedla som už širšiu 
komunikáciu cez webové strán-
ky, najmä s rodičmi cez sociálne 

siete. Na webe podrobne  infor-
mujeme o našich aktivitách, lebo  
chceme zlepšiť informovanosť 
smerom k  rodičom. Na  druhej 
strane to veľmi uľahčuje prácu aj 
pedagogickému kolektívu. Ro-
dičia si zatiaľ veľmi pochvaľujú 
možnosť rýchlej a aktuálnej ko-
munikácie cez Facebook.  
O  čo sa rodičia v  súvislosti so 
svojimi potomkami pri komuni-
kácii s Vami najviac zaujímajú?
Veľmi aktuálne sú otázky ohľa-
dom online vzdelávania, ktoré 
urýchlila v poslednej dobe pan-
démia nového koronavírusu. 
Mnohí rodičia majú veľký záu-
jem pracovať so svojimi deťmi aj 
doma. Z našej strany mali k dis-
pozícii vo formáte PDF rôzne 
pracovné listy. Rodičia si ich vý-
slovne vyžadovali a boli motivo-
vaní ich využívať. Počas pandé-
mie nám posielali fotografie, ako 
ich doma vypracovávajú spolu 
s deťmi. Z našej strany mali pri-
pravené aj rôzne videá, kde som 
ich podrobne oboznamovala 
s  pracovnými postupmi. Nado-
budnuté zručnosti a  vedomosti 
potom deti prezentujú za  prí-
tomnosti rodičov na besiedkach, 
ktoré organizujeme na  pôde 
MŠ. Mávame aj pravidelné ro-
dičovské stretnutia, kde prebe-
ráme aktuálnu situáciu a riešime 
prípadné problémy. Je to veľká 
motivácia aj pre samotných rodi-

čov, aby sme spoločne zvyšovali 
kvalitu prípravy detí. Myslím, 
že naša vzájomná spolupráca je 
na veľmi dobrej úrovni. 
Aké protiepidemiologické opa- 
trenia ste museli v  poslednej 
dobe v škole zaviesť? Neobme-
dzuje to chod výučby a výcho-
vu detí?
Keď sa objavil na jar COVID-19, 
moja predchodkyňa pani Ludvi-
gová stanovila veľmi jasné 
a  efektívne opatrenia, za  čo jej 
patrí moje poďakovanie. V pod-
state sme v tomto smere nemu-
seli veľa meniť, iba sme niektoré 
detaily prispôsobili novým plat-
ným pokynom z  Ministerstva 
školstva. Veľmi rýchlo sme aj te-
raz oprášili postupy dezinfekcie 
priestorov i osobnú dezinfekciu. 
Čo chcete odkázať deťom a ich 
rodičom?
Veľmi si prajem, aby deťom pri 
odchode z  MŠ zostali krásne 
spomienky. Je dôležité, aby deti 
rady rozprávali o  svojich zážit-
koch, aby ich rodičia počúvali 
a hovorili s nimi o tom, aby boli 
obohatené o novú komunitu ka-
marátov, veď v MŠ prežívajú kus 
svojho života, budujú si tu nové 
sociálne väzby. Je skvelé, keď sa 
do materskej školy tešia.
Pani riaditeľka, vďaka za rozho-
vor. Želáme Vám i Vášmu kolek-
tívu veľa úspechov v práci.

 Zhovárala sa Jana Vedejová

Naše malé ratolesti  
sú v spoľahlivých rukách

Nádejní budúci hasiči  
pozorne sledujú inštruktáž

Hasičská technika pripravená 
v každom okamihu na výjazd
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Zapálené 
srdcia

Milí spoluobčania, 
 v tomto mesiaci som mal ja, moji 
kolegovia a poslanci Miestneho 
zastupiteľstva MČ BA-DNV 
možnosť stretnúť sa s vami 
občanmi osobne a diskutovať 
o aktuálnych témach, ktoré 
vás zaujímajú a ktoré sa vás 
dotýkajú. K dnešnému dňu 
máme za sebou štyri stretnutia 
v rôznych lokalitách DNV. Pre 
nás ako vašich zástupcov boli 
tieto stretnutia veľmi prínosné 
a verte mi, že si vážime všetky 
vaše podnety. 10. októbra si každý 
rok pripomíname prvú písomnú 
zmienku o Devínskej Novej 
Vsi a tento dátum sa zároveň 
stal naším Dňom obce. V týchto 
pohnutých časoch chceme špeciálne 
vyzdvihnúť, že október je aj 
mesiac úcty k starším a budem rád, 
keď sa v tomto období staneme 
ohľaduplnejší voči našim seniorom. 
V tejto súvislosti sa teším, že 
môžem oznámiť skoré začatie 
prác na rekonštrukcii Klubu 
dôchodcov, viacúčelovej vodnej 
nádrže (rybníka) a stavebné 
úpravy chodníkov (Charkovská, 
Janšáková, Novoveská 
a Poniklecova ul.).
Zostaňte zdraví!

Váš starosta Dárius Krajčír

Mgr. Monika Zelenková



V ROZHOVORE predstavujeme Devínskonovovešťanom 
nenápadnú osobnosť našej mestskej časti Marcelu Kramplovú, 
ktorá  sa venuje pohybu detí v mestskej časti Devínska Nová Ves  
už vyše 15 rokov.
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Marcela Kramplová 
donedávna viedla 
úspešnú súkromnú 
škôlku. Vybudova-
la detské centrum, 
ktoré intenzívne pra-
cuje s deťmi a rozširuje 
možnosti ich pohybových 
aktivít. Jej najnovší projekt sa za-
meria aj na mládež. 
 
Pani Kramplová, v  Devínskej 
Novej Vsi žijete už niekoľko 
rokov. Váš profesijný život je 
úzko spätý s  prácou s  deťmi 
a  mládežou, no zároveň ste aj 
viacnásobnou matkou. Viete 
teda posúdiť z oboch pohľadov 
deti aj mládež. V čom sú dnešné 
deti iné ako predchádzajúce 
generácie?
Z  mojich skúseností ako matky 
a  trénerky vnímam pri deťoch 
dva extrémy. Buď sú preťažova-
né mimoškolskými aktivitami 
(a  presunmi na  tieto aktivity 
často aj mimo Devínsku Novú 
Ves) alebo, v  opačnom prípade, 
nerobia nič. Nedostatok pohy-
bovej aktivity sa potom, žiaľ, 
odráža na  nadváhe, či dokonca 
až obezite. Dlhodobo upozorňu-
jem, že deťom chýba vzor, pohyb 
a komunita. Nie je to, samozrej-

me, záležitosť len De-
vínskej Novej Vsi, 
no v  tejto mestskej 
časti žijeme, a preto 
sa to aspoň tu sna-

žím meniť.
Už 15 rokov úspeš-

ne vediete materské 
centrum Bublinka. Čo sa 
za tie roky zmenilo?
Nechce sa mi ani veriť, že je to 
už toľko rokov, čo sa 11 mamičiek 
na  materskej „dovolenke“ roz-
hodlo svojpomocne vytvoriť malý 
priestor s kobercom a  škatuľami 
plnými hračiek, kde by mohli 
cvičiť a  tráviť voľný čas s  deťmi. 
Musím povedať, že dodnes sú to 
práve títo kamaráti, ktorí sa prví 
prihlásia, keď treba pomôcť a  to 
od  šitia až po  stavanie stánku. 
Postupne sa rozvíjame a momen-
tálne sme v  procese akreditácie 
na  Ministerstve školstva, vedy, 
výskumu a  športu SR. Ide o dl-
hodobý proces, na konci ktorého 
by sa mala uľahčiť a rozšíriť naša 
spolupráca s materskými a zá-
kladnými školami.
Môžete nám priblížiť 
Váš nový projekt? Či-
tatelia už na  sociál-
nych sieťach postrehli 

náznaky, no je za  tým určite 
viac...
Myšlienka nového projektu 
vznikla počas prvej vlny pandé-
mie ochorenia COVID-19, keď 
som ako mnohí iní bola zatvore-
ná s mužom a deťmi doma. Zrazu 
bol čas si začať plniť aj veľké sny. 
Už niekoľko rokov mám v pláne 
vybudovať priestor pre komplex-
ný, zdravý pohyb detí v Devínskej 
Novej Vsi. Projekt „Pohybová 
abeceda“ je o. i. nástroj, ako tento 
úžasný priestor vytvoriť.

Podobný komunitný pries-
tor v našej mestskej čas-

ti naozaj chýba. Čoraz 
viac sa hovorí o  po-
trebe multifunkčnej 

športovej haly. Takýto 
zámer má podporu ve-
denia mestskej časti. 
Vidíte potenciál aj pre 
ďalší športový priestor?
Dlhodobo túžim deťom 
v  Devínskej Novej Vsi 
rozšíriť možnosti zdra-
vého pohybu. V Bublin-
ke na  tom pracujem už 
15 rokov, pričom sme sa 
doteraz sústredili najmä 
na deti v predškolskom 
veku. Ako však do-
spievajú aj moje dcéry 
a dostávajú sa do veku, 
keď musia za  krúž-
kami rôzneho druhu 
cestovať aj do  iných 
mestských častí, zis-
ťujem, aké je dôle-

žité mať športový a  komunitný 
priestor pre deti vo veku 7 – 15 ro-
kov. Športová hala je nepochybne 
dôležitý projekt pre rozvoj mest-
skej časti a určite bude priestorom 
pre mnoho rôznorodých krúžkov, 
no nemyslím si, že by sama o sebe 
mohla vyriešiť problém s priesto-
rom pre mládež. 
Vytvorenie športového a komu-
nitného centra bude nepochyb-
ne veľká investícia. Ako plánu-
jete projekt financovať?
Tu sa vraciame k  „Pohybovej 
abecede“, ktorá je pomôckou pre 
rodičov, aby mohli viesť svoje 
deti k zdravému pohybu a vývoju 
v domácom prostredí. Zjednodu-
šene, ide o  abecedu znázornenú 
na  24 kartičkách, na  ktorých sa 
bude prepájať: písmenko, pohy-
bová aktivita v  podobe cvičenia 
a  zvieratko. Celý projekt je za-
strešený webovým portálom, kde 
budú jednotlivé aktivity postupne 
odkrývané v období adventu ako 
adventný kalendár. Zisk z  tohto 
projektu poputuje na  vytvorenie 
priestoru v DNV i na rozvoj po-
hybu a detskej komunity. 
Koľko kusov „Pohybovej abece-
dy“ potrebujete predať, aby ste 
získali dostatočné prostriedky 
k  realizácii nového pohybové-
ho priestoru? 
V  priebehu nasledovného roka 
by sme chceli predať 12 000 vý-
tlačkov. Znie to príliš odvážne, 
však? Verím, že máme potenciál 
takéto množstvo predať, no otáz-

kou ostáva, koľko to bude trvať.
Hovoríme teda o dvoch projek-
toch, ktoré na seba nadväzujú. 
Je „Pohybová abeceda“ primár-
ne spôsob tzv. fundraisingu?
Určite by som nechcela, aby to 
skončilo pri tomto. Myslím si, že 
sa mi spolu s  mojím tímom po-
darilo vytvoriť skvelú vec, ktorá 
pomôže deťom sa rozvíjať hravo 
a  zdravo. Pohyb chýba dnešnej 
generácii detí čoraz viac. Pohy-
bová abeceda je spôsob, ako ich 
motivovať, aby sa stal ich kaž-
dodennou súčasťou. Osobne si 
od „Pohybovej abecedy“ sľubujem 
že ich bude baviť,  spríjemní im 
spoločné chvíle a  budú sa k  nej 
vracať i  mimo adventu. Cvičenie 
je prispôsobené domácemu pros-
trediu a nastavené tak, aby trvalo 
cca 10 – 15 min. Cieľom je zá-
roveň prepojiť rodiny a  ich deti 
v spoločnej, edukačnej a príjemnej 
každodennej aktivite v  predvia-
nočnom období.

Pozrime sa bližšie na Vašu pred-
stavu o  plánovanej telocvični. 
Z  Vášho rozprávania mám po-
cit, že už máte pomerne kon-
krétnu predstavu. 
Nerada by som predbiehala. Pla-
tí, že bez priestorov a zázemia je 
celá myšlienka stále len v rovine 
sna a  komunita sa taktiež nedá 
bez priestorov budovať. Ak mám 
byť úprimná, moja predstava je 
naozaj veľmi konkrétna, lebo vy-
chádza z  mojich skúseností ako 
trénerky, tak aj matky. V nových, 
väčších priestoroch by sme po-
čítali s  veľkou telocvičňou (cca 
200 m2) pre väčšie deti, malou 
telocvičnou pre menšie deti a bá-
bätká (cca 100 m2), voľnou „po-
hybovňou“ (cca 200 m2) a  klu-
bovňou pre vzájomný kontakt 
detí.  
Spomenuli ste budovanie ko-
munity a o komunite sme hovo-
rili aj na začiatku nášho rozho-
voru. Myslíte si, že dnešné deti 

nemajú komunity vytvorené už 
v rámci mimoškolských aktivít?
Niektoré športy sú v  Devínskej 
Novej Vsi veľmi dobre zastúpe-
né. Napríklad futbal má aj veľmi 
dobré fyzické zázemie, a to vďaka 
nedávnym investíciám do štadió-
na na  Vápencovej. Opäť ale na-
rážame na problém, že je v našej 
mestskej časti málo priestorov 
na  komplexný pohyb. Školské 
telocvične sú v chladnejších me-
siacoch plne vyťažené a  nedo-
statočné. Zo skúsenosti môžem 
povedať, že tréneri si hýčkajú 
športové aktivity, krúžky a  po-
hybový rozvoj, keď ich majú kde 
robiť. Zároveň mi chýba na  vy-

braných športoch komplexnosť 
pohybu, ktorý by sa nezameriaval 
len na  konkrétny šport, ale roz-
víjal by kondíciu detí, ich silu, 
obratnosť ako aj koordináciu 
všeobecne, pretože jednostranná 
zameranosť športu nie je zdravá 
pre pohybový aparát. U nás budú 
mať napríklad k  dispozícii švi-

hadlá i kondičný tréning a gym-
nastiku. Cieľom budú aj pravidel-
né „netréningové“ stretnutia detí 
a iné pohybové worshopy s inými 
trénermi a inými druhmi športu. 
Keď pohyb spája a vytvára pria-
teľstvá, tak deti aj baví. 
Naznačili ste práve, aké akti-
vity by sa vo Vašom budúcom 
priestore mohli rozvíjať?
Bublinka bude fungovať tak ako 
doposiaľ – ťažiskom bude pohy-
bový rozvoj pre deti od narodenia. 
Plánujeme však posunúť vekovú 
hranicu nad šesť rokov. Otvárame 
tanečnú školu a  Rope skipping. 
Nové priestory nám otvárajú 
možnosti rozvinúť aktivity a letnú 
športovú školu – niečo ako den-
né tábory, len zamerané na šport, 
aktívne detské športové osla-
vy, stretnutia športových klubov 
u nás. A práve na tie workshopy sa 
veľmi teším. Mám odpozorované, 
že v určitom veku (najmä puber-
tálnom) deti skôr rešpektujú svoj-
ho trénera ako vlastných rodičov. 
Tréner, športovec a jeho výkony sú 
pre deti hmatateľným vzorom, vý-
zvou a dôkazom toho, čo by mohli 
dokázať. 
Pani Kramplová, ďakujem veľmi 
pekne za  rozhovor a  za  energiu, 
ktorú venujete deťom a  ich aktivi-
tám v Devínskej Novej Vsi. Celému 
tímu Bublinky veľmi držíme palce 
a nevieme sa dočkať nového priesto-
ru, lebo aj my pevne veríme, že je 
len otázkou času, kedy pôjde projekt 
do realizačnej fázy. Všetko dobré!

Zhovárala sa Jana Vedejová 

� �  � �Čo chýba dnešnej mládeži a kto to chce zmeniť

Marcela  
Kramplová: „Dnešnej 

mládeži chýba vzor, 
pohyb a komunita. 
Chcem to zmeniť.“
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Výzva 
DNV Šport, spol. s r. o., vyhlasuje obchod-
nú verejnú súťaž (OVS) na prenájom ne-
bytového priestoru o  výmere 47,60 m2, 
nachádzajúci sa v  objekte branno-špor-
tového areálu na  Vápencovej ulici č. 34 
v  Bratislave-Devínskej Novej Vsi. Bližšie 
informácie o  súťažných podmienkach 
nájdete na  oficiálnej stránke mestskej 
časti www.devinskanovaves.sk, resp. 
na stránke DNV Šport www.dnvsport.sk.

Záver kultúrneho leta

Pri príležitosti 76. výročia SNP a Dňa ústavy 
Slovenskej republiky organizovalo Istra 

Centrum 1. septembra 2020 na  záver kultúr-
neho leta slávnostný program, ktorý obohatila 
svojím umeleckým vystúpením Ľudová hudba 
Fidlikanti. Program bol zložený z najkrajších ľu-
dových piesní celého Slovenska a  obohatený 
virtuóznymi skladbami svetových skladateľov. 
Prítomní si mohli vychutnať rôzne štýly sloven-
skej folklórnej tvorby v podaní špičkového hu-
dobného telesa.  (red)

Úspešné Farmárske trhy
Ďakujeme všetkým, ktorí prišli na  Farmárske 

trhy 26. 9. pred OD Glavica a dali jednoznač-
ne najavo, že trhy v DNV občania vítajú.  Iniciáto-
rom konania Farmárskych trhov bola MČ BA-DNV. 
Veľký záujem o originálne slovenské výrobky 
prekvapil aj predajcov – o 11.00 h boli vypredané 
pekárenské výrobky, pred 12.00 h mliečne a z mä-
sových zostalo len zopár klobások. 

Termín konania 2. farmárskych trhov je 
24. október 2020. 

Ako lokálny predajca sa môžete prihlásiť na maile 
zuzana.pistankova@mudnv.sk.  
 Z. Pištánková
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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.

Ak si u nás necháte ošetriť nohy 
(pedikúra) a predložíte kupón, ošetríme vaše 

nechty na rukách (manikúra) za akciovú  
cenu 9,90 € do 16. novembra 2020.

MANIKÚRA – P
EDIKÚRA
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Základná umelecká škola 
v Devínskej Novej Vsi (ZUŠ) 
začala nový školský rok naplno, 
hoci to trochu skomplikovali 
protiepidemiologické opatrenia. 

Po  iné roky bolo na  chodbách počuť 
detské hlasy, rodičia čakali na  svoje 
deti, kým im skončí hodina, mali čas 

si niečo prečítať, zhovárali sa medzi sebou 
alebo s učiteľmi – vládla tu rodinná atmosfé-
ra. V súčasnosti môžu vojsť do budovy školy 
iba žiaci a zamestnanci školy. Všetci sú za-
halení do rúšok. V triede na hodinách spevu, 
pri tanci a pri hre na dychové nástroje žiaci, 
samozrejme, rúško nemajú. Na  chodbách 
ich nosia všetci. Po  každom žiakovi dezin-
fikujeme hudobné nástroje, hlavne klavíry, 
keyboardy a akordeóny. Ostatné nástroje, ako 
sú flauty, trúbky alebo husle, si nosia žiaci 
vlastné. Pri vstupe do budovy sa meria teplo-
ta a každý si vydezinfikuje ruky. Pedagógovia 
komunikujú s rodičmi prostredníctvom tele-
fónov a  internetu. Rodičovské združenie sa 
uskutoční on-line formou. Prvé koncerty sú 
plánované až v polovici októbra, ak to dovolí 
epidemiologická situácia. Tradičný ples ZUŠ 
tento školský rok organizovať nebudeme.
V  našej ZUŠ evidujeme každoročne vyše 

500 žiakov, v  hudobnom odbore ich je 
približne 300, vo výtvarnom 130, v  literár-
no-dramatickom 50, v  tanečnom 22, v od-
bore audio-multimediálnej tvorby viac ako 
10. Okolo 100 žiakov štúdium ukončilo 
alebo v  ňom nepokračuje a približne toľko 
pribúda nových žiakov. Momentálne sú ešte 
voľné miesta v  tanečnom odbore a dokon-
ca sa môžu na hodiny tanca prihlásiť aj do-
spelí. Mnohí si myslia, že do ZUŠ sa cho-
dí na krúžok.  Základná umelecká škola je 
škola so všetkým, čo k tomu patrí – so štát-
nym a  školským vzdelávacím programom, 
hodnotením, vysvedčením... Je to základný 
stupeň umeleckého vzdelávania s prípravou 
na stredné umelecké školy. Preto by si rodi-
čia aj žiaci mali dobre rozmyslieť, čo od štú-
dia v ZUŠ očakávajú, a zodpovedne k nemu 
pristupovať. Nie je to len o jednom popolud-
ní v týždni. Výučba vyžaduje návštevu mini-
málne jeden až trikrát do týždňa v závislosti 
od umeleckého odboru. Žiaci, ktorí študujú 
vo viacerých odboroch, sú v ZUŠ aj každý 
deň. Ale chodia sem radi. Hoci sa väčšina 
z  nich nestane profesionálnymi umelcami, 
vzťah k  hudbe, tancu, divadlu, filmu a  vý-
tvarnému umeniu im ostane na celý život. 

Mgr. Júlia Pokludová, PhD., 
zástupkyňa riaditeľa ZUŠ DNV

Základná umelecká škola  
sa venuje žiakom naplno

Verejné súťaže 
v MČ BA-DNV
Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves 
uverejnila vo Vestníku verejného obstarávania 
(Vestník)  verejné súťaže pripravovaných 
rekonštrukcií, schválených Miestnym 
zastupiteľstvom MČ BA-DNV:

Rekonštrukcia budovy  
Klubu dôchodcov 

sa odhaduje v hodnote 399 470,38 € bez DPH.  
Mala by sa zrealizovať do 12 mesiacov od za-
dania zákazky. Lehota na predkladanie ponúk 
uplynula 2. 10. 2020 o  10.00 h. Záujemcovia 
mali k  dispozícii projektovú dokumentáciu 
pre stavebné povolenie, spracovanú spoloč-
nosťou KubisArchitekti, s. r. o. Technické a sta-
vebné riešenie uchádzača musí zodpovedať 
svojimi parametrami technickej špecifikácii, 
výkonnostným, dizajnovým a  funkčným po-
žiadavkám obstarávateľskej organizácie. Výz-
va a súťažné podklady boli vo Vestníku uverej-
nené 14. 9. 2020. K dispozícii je už schválená 
zmluva o spolupráci s Hlavným mestom SR Bra-
tislava, ktoré sa na spolufinancovaní stavby po-
dieľa do výšky 350 tis. €, zvyšnú časť poskytne 
na rekonštrukciu MČ. Predpoklad začatia prác 
je v  novembri 2020, predpoklad ukončenia 
prác v decembri 2021.

Rekonštrukcia viacúčelovej  
vodnej nádrže

(v  miestnych pomeroch známa pod názvom 
„rybník“) predpokladá náklady v  celkovej 
hodnote 539  744,75 € bez DPH. Mala by sa 
zrealizovať do  8 mesiacov od  zadania zákaz-
ky. Záujemcovia sa mohli do  súťaže prihlásiť 
najneskôr do 2. 10. 2020. Výzva a súťažné pod-
klady boli vo Vestníku uverejnené 14. 9. 2020.
Rekonštrukcia sa dotýka samotnej vodnej 
nádrže (úprava dna a  svahov vodnej nádrže, 
zabezpečenie ovládania objemu vody v nádr-
ži, odstránenie dnových sedimentov), stavidla 
na  toku Mláka, opravovať sa bude aj odber-
ný a  výpustný objekt nádrže. Areál vodnej 
nádrže sa bude po rekonštrukcii používať na   
rekreačné účely, člnkovanie a  športový rybo-
lov. Predpoklad začatia prác je v  novembri 
2020, predpoklad ukončenia prác v decembri 
2021.  

Audio multimediálna tvorba
Základná umelecká škola
www.zusistrijska.bratislava.sk
Pre deti od 6 rokov

Baseball
Goodsports Devínska Nová Ves
www.goodsports.sk

Box
Best Boxing Club Devínska Nová Ves
www.bestboxingclub.sk

Futbal
Futbalový klub mládeže Devínska Nová Ves
FKM Žraloci
www.fkmdnv.sk 
Pre deti od 6 do 11 rokov

Gymnastika
Materské Centrum Bublinka
Agrogym
www.bublinka.org

Hudba
Základná umelecká škola
www.zusistrijska.bratislava.sk

Kung Fu
Škola Šeliem – Zlatý Fénix
www.skolaseliem.sk
Pre deti i dospelých

Kondičný tréning
Workout academy Devínska Nová Ves
www.workoutacademy.sk
Pre deti od 3 rokov

Lacrosse
Lakrosový klub Bratislava Bats
Facebook
Pre deti od 15 rokov

Literárno dramatické
Základná umelecká škola
www.zusistrijska.bratislava.sk
Pre deti od 6 rokov

Ľudové tance
Detský folklórny súbor Kobylka
www.kobylka.sk
Pre deti od 6 rokov

Mažoretky
Mažoretky Tina Bratislava
www.mazoretky.eu

Plávanie a akvabely
Plavecká akadémia
www.plaveckaakademia.sk

Prírodovedný krúžok
Sovule – prírodovedný krúžok
www.sovule.eu

Rope skipping (skákanie na švihadle)
Materské Centrum Bublinka
www.bublinka.org
Pre deti od 4 rokov

Spev a hudba
Detský folklórny súbor Kobylka (spevácka 
zložka)
www.kobylka.sk
Pre deti od 6 rokov

Stolný tenis
Stolnotenisový klub Devínska Nová Ves
www.stkdnv.webnode.sk/
Pre deti od 6 do 10 rokov

Šach
Šachový klub STRELEC Devínska Nová Ves
www.chess-dnv.webnode.sk

Šitie
Šijeme pre radosť 
www.b-kids.sk
Pre deti od 6 do 18 rokov

Tanec
Základná umelecká škola
www.zusistrijska.bratislava.sk

Tanečné centrum Eleganza
www.eleganza.sk  
Pre deti od 3 rokov

Materské Centrum Bublinka
The bubble dance/Ľudovky
www.bublinka.org
Pre deti od 6 rokov

Tenis
www.parkrebelov.sk 
Pre deti od 4 rokov

Voltíž
Pony Ranč Devínska Nová Ves
www.ponyranc.sk
Pre deti od 5 rokov

Voľnočasové aktivity  
pre deti a mládež
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Devínska Nová Ves má za sebou 
bohatú históriu, ktorá bola 
inšpiráciou aj pre Deň obce.

Archeológovia zdokumentovali osady 
na území Devínskej Novej Vsi už 4 tis. rokov 
pred Kr. Toto územie obývali na prelome leto-
počtov Kelti, Germáni i Rimania. V 7. storočí sa 
chotár obce stal centrom prvého slovanského 
štátu v strednej Európe, Samovej ríše. V r. 1271 
český kráľ Přemysl Otakar II. prešiel mostom 
cez rieku Moravu v  chotári Devínskej Novej 
Vsi, aby pre svoju manželku, dcéru uhorského 
kráľa Štefana V., získal sľúbené veno. Je to prvá 
zmienka o moste na tomto území. 
Z  10. októbra 1451 pochádza najstaršia 
písomná zmienka, dokazujúca existenciu 
Devínskej Novej Vsi ako samostatnej dedi-
ny. Svedčí o nej ďakovná listina, v ktorej Ján 
Huňady ako gubernátor uhorského kráľov-
stva ďakuje mestu Bratislava za to, že odolalo 
bratríckemu vojsku (českí žoldnieri). Preto si 
MČ BA-DNV zvolila tento dátum za Deň obce. 
Listina je uložená v Archíve mesta Bratislavy.
R. 1540 sa stal počiatkom chorvátskej koloni-
zácie Devínskej Novej Vsi. V r. 1552 je Devín-
ska Nová Ves zapísaná ako Horwath Wyfalw, 
v  preklade Chorvátska Nová Ves. Bolo to 
obdobie, v  ktorom chorvátske obyvateľstvo 
prevýšilo pôvodné. R. 1527 Devínske hradné 
panstvo získali Bátoriovci, r. 1643 ho prevzali 
Pálfiovci, ktorí ho vlastnili až do konca 2. svet. 
vojny. V  lete 1848 bola daná do  prevádzky 
prvá železnica v Uhorsku z Bratislavy (Devín-
ska Nová Ves) do Viedne. Od r. 1955 sa želez-
ná opona tiahla priamo cez DNV popri rieke 
Morave. 1. januára 1972 sa Devínska Nová Ves 
stala mestskou časťou Bratislavy. (red)

Deň obce 
10. októbra
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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

Na literárnom konte mu svieti 15 ro-
mánov, 6 kníh poviedok, tvorba pre 
deti v troch knihách, množstvo esejí, 

divadelné hry, filmová tvorba. Preklady diel 
do  anglického, bulhar-
ského, českého, holand-
ského, chorvátskeho, ma-
cedónskeho, maďarského, 
nemeckého, poľského, 
rumunského, ruského, slo-
vinského, srbského a  špa-
nielskeho jazyka potešujú 
srdcia čitateľov v celej Eu-
rópe... 

Kto sa skrýva za touto bohatou charakteris-
tikou literáta? 
NÁŠ vzácny rodák. NÁŠ Rudolf Sloboda. 
NÁŠ slovenský Dostojevskij, Hemingway 

i  Čechov v  jednom. Ge- 
niálny spisovateľ a  spisova-
teľská legenda. 6. októbra 
2020 uplynie štvrťstoročni-
ca od jeho odchodu z tohto 
sveta.
Devínska Nová Ves zna-
menala pre Ruda Slobodu, 
potomka chorvátskych pri-
sťahovalcov, centrum jeho 

AUTOR najvýznamnejšieho románu 20. storočia v slovenskej 
literatúre. Prozaik, dramatik, scenárista, esejista, básnik. 

NÁŠ rodák  
a literárny velikán

„Vesmír je rozsiahlejší 
než náš názor o ňom...“ 

napísal Henry David 
Thoreau, obľúbený filozof 

R. Slobodu, v knihe 
„Walden“. Platí to aj pre 
vesmír Rudolfa Slobodu. 

Nomen omen
(Rudovi Slobodovi k päťdesiatke)
Naše životy sú prostá náhoda.
Tak sa narodil aj Rudolf Sloboda.
Vhupol do sveta jak do mliečneho baru,
nad Moravou zazrel k nebu stúpať paru,
pokladal ju za Boha a vďačný Boh
dal mu (skôr než vyparil sa) dobrý sloh.
A dal mu aj iné slobodovské črty:
odvahu a radosť z života aj smrti.
Keď sa poobzeral a zbadal svoj tieň,
hneď v ten prvý deň vraj zvolal „Dobrý deň!“
(Hoci niektorí čo študujú ho z lásky,
hovoria, že prehovoril po chorvátsky
„Dobar dan!“ A iní prísne vedecky
dokazujú, že to zvolal po grécky.)
Ale mal aj iné slobodovské črty:
odvahu a radosť z života aj smrti.
Bol apríl a sneh sa menil na lístky.
Rudolf Sloboda sa zdvihol z kolísky,
zapálil si a vykročil na ulicu.
Podľa jedných opieral sa o palicu,
podľa druhých po Devínskej Novej Vsi
kráčal bez nej. Zhovárali sa s ním psy.
Ale mal aj iné slobodovské črty:
odvahu a radosť z života aj smrti.
O chvíľu bol na Devínskej Kobyle.
V tej chvíli tam pristál práve Nobile
s vzducholoďou a do reči dal sa s Rudom,
ktorý tvrdil, že Boh krídla dal aj ľuďom.
Na dôkaz sa vzniesol – a tak na kúsku
odprevadil hosťa smerom k Rakúsku.
Ale mal aj iné slobodovské črty:
odvahu a radosť z života aj smrti.
Už vtedy mal za sebou pár prudkých zmien.
Už vtedy mal päťdesiat. (Dnes ani deň.)
Už vtedy mal premyslené všetky knihy.
(Dnes to, čo si pamätá, sú okamihy.)
Už v prvý deň vedel myslieť abstraktne
a rozmiestnil krásne škvrny na plátne.
Dnes, keď študujeme tieto vonné maľby,
vieme, že tak videl z južných okien Alpy.
V diaľke Alpy, blízko bola hranica,
blížil sa máj, trpel smútkom panica.
Ale mal aj iné slobodovské črty:
odvahu a radosť z života aj smrti.
Celý život prežil tak a podobne,
nedá sa to porozprávať podrobne.
Podnikal. Mal malú továrničku na sny –
ich súpis sa nedá spraviť v jednej básni.
Ó, krásne sny! Ostrava a Sušice,
Praha, Lázně Jeseník a Košice.
Ale inak – tak ako Kant z Königsbergu –
Sloboda sa nevzďaľoval spod Sandbergu.
Krátky rozum nepredĺži zemepás
a Sloboda Rudolf nikdy nemal pas.
Len v kresle, čo sám si zhotovil, rád sedel,
na zobcovej flaute hral všetko, čo vedel.
Vedel, že sa nerobieva potreba
do vlastných úst – a viac vedieť netreba.
Ale mal aj iné slobodovské črty:
odvahu a radosť z života aj smrti.
Jeho obraz nám len jedno slovo dá:
najslobodovskejšie slovo sloboda.
Raz vymyslel hrdinovi meno Uru
a potom sa bližšie pozrel na kultúru
akéhosi afrického národa –
slovo „uru“ značilo tam „sloboda“.
Nuž nech žije, aj keď pije iba vodu.
Pripime si čistou vodou na Slobodu!
Vodou zo studničky kobýl. Vodou múz,
ktorú pije náš slovenský génius.
Nech aj do nás prejdú slobodovské črty:
odvaha a radosť z života aj smrti.

Ľubomír Feldek

existencie. Neznášal cestovať po svete, žil iba 
tu, až na pár rokov v mladosti, keď si odkrútil 
základnú vojenskú službu pri Brne a pracoval 
ako robotník v Ostrave. Jeho nenápadný zá-
hradný domček s okolitou záhradou mu bol 
celým vesmírom. Bol mu slnkom vo všedných 
dňoch života i  čiernou dierou, ktorá ho na-
koniec pohltila. Kritici sa zhodujú, že jeho 

naratívny štýl je brilantný. Rudovo rozprávač-
ské umenie sa zavŕtava pod kožu a  jeho se-
baanalytická úprimnosť šokuje i fascinuje zá-
roveň. Pre niektorých z nás bol možno príliš 
excentrický tvor. Nemožno mu však uprieť, že 
celý svoj život strávil hľadaním. Rudo SLO-
BODA hľadal pravdu, krásno, zmysel života, 
nádej a lásku v SLOBODE svojho bytia. 
Ľubomír Feldek to veľmi dobre vystihol pri 
jeho päťdesiatke v  oslavnej básni NOMEN 
OMEN. 
Rudolf Sloboda sa vždy považoval iba za oby-
čajného človeka, akákoľvek nadradenosť mu 
bola cudzia. Áno, bol prudko nekonvenč-
ný. Sám sa priznával k  mnohým nerestiam 
a po celý život bojoval aj s alkoholizmom. Raz 
o  sebe napísal: „Nemá každý toľko energie, 
aby urobil toľko chýb ako ja.“ Nepoznačilo to 
však jeho človečinu, prívetivosť a  srdečnosť, 
s  akou vítal v  svojom skromnom príbytku 
každú návštevu. 

Nota bene, ten najvýznamnejší slovenský ro-
mán nesie názov Krv.
Nezabudnime byť hrdí na  jedného z  nás, 
na NÁŠHO rodáka a literárneho génia Rudol-
fa Slobodu.  

Eva Čikelová
 

„Nestaviam svojou prózou pomník, niečo ne-
zničiteľné, čo by museli ľudia stále mať na očiach 
a stále by im to vlastne zavadzalo. A nechcem 
byť ani trocha slávny. Vôbec ma nezaujíma, či 
ma poznajú Rusi alebo Nemci, Angličania ale-
bo Francúzi. Stačí mi tých päť-, šesťtisíc sloven-
ských čitateľov. Stačí mi aj menej. Je obludné byť 
svetovým autorom. Nechcel by som byť Hemin-
gwayom ani Proustom, Kafkom ani Joyceom, 
som rád neznámym spisovateľom tzv. malé-
ho národa. Budem spokojný, keď si môj čitateľ 

uvedomí, že je taký istý ako ja… Nemá každý 
toľko energie, aby urobil toľko chýb ako ja. Vždy 
som chcel čitateľa potešiť. Nech sa poteší z vety, 
z  textu, usmeje sa, ide spokojnejšie spať, aby 
nabral nové sily do práce. Každá kniha je len 
epizóda v čitateľovom živote, je to kytica, ktorá 
raz uvädne a treba ju vymeniť za inú. Čitateľ 
si okrem mojej knihy prečíta aj iné a možno mu 
moja kniha pomôže tým, že bude lepšie chápať 
aj tie druhé knihy – kytice.“ Rudo Sloboda

(Zdroj: www.zurnal.pravda.sk)
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Projekt LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia (LIFE18 IPE/SK/000010) podporila 
Európska únia v rámci programu LIFE. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov 
štátneho rozpočtu SR prostredníctvom MŽP SR.  Aktuálne informácie o projekte je 

možné nájsť na www.populair.sk.
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Dýchanie je základnou, nepretržitou 
potrebou, preto je kvalita ovzdušia 
mimoriadne dôležitá. 

Slovensko patrí medzi krajiny Euró-
py, ktorým sa v  tejto oblasti dlhodobo 
nedarí dosiahnuť stanovené štandardy. 

Následkom znečisteného vzduchu na  Slo-
vensku každý rok predčasne zomrie viac ako 
5  000 ľudí. Najväčšou hrozbou pre ľudské 
zdravie je dlhodobé vystavenie organizmu 
škodlivinám. 

Lokality, kde sú prekračované povolené li-
mitné hodnoty znečisťujúcich látok, sa u nás 
vyhlasujú za oblasti riadenia kvality ovzdušia 
(ORKO). Jednou z  nich je aj aglomerácia 
Bratislava. Ovzdušie v Bratislave je negatívne 
ovplyvňované niekoľkými veľkými znečisťo-
vateľmi, no najmä emisiami z cestnej dopravy. 
Prachové častice (PM10 a  PM2,5) sú čias-

točky o  veľkosti približne 1/10 hrúbky ľud-
ského vlasu. Spôsobujú ochorenia ako astma, 
choroby srdcovocievneho systému, rakovi-
nové ochorenia a  predčasné úmrtia. Čím sú 
menšie, tým väčšie zdravotné problémy nám 
môžu spôsobiť. Viažu na  seba ďalšie nebez-
pečné látky, ktoré sú často mutagénne a kar-
cinogénne, napríklad benzo(a)pyrén (BaP). 
Oxidy dusíka (NOx), ktorých hlavným 
zdrojom je doprava, spôsobujú dráždenie očí 
a  dýchacích ciest, kašeľ, bolesti hlavy. Majú 
na  svedomí zmeny v  zložení krvi, alergické 
reakcie, poruchy imunitného systému. Mimo-
riadne nebezpečné sú pre deti a ľudí s oslabe-
ným zdravím. 

Zlepšenie kvality ovzdušia
Vláda SR chce zlepšiť informovanie verejnos-
ti o  kvalite ovzdušia, zvýšiť počet meracích 
zariadení a  zamerať na  konkrétne opatrenia 

na  zníženie emisií z  vykurovania a  podporu 
vhodnej regulácie dopravy aj prostredníctvom 
projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdu-
šia. V  nasledujúcich ôsmich rokoch budú 
na  území Slovenska pôsobiť regionálni ma-
nažéri kvality ovzdušia (MKO), ktorí budú 
poskytovať odborné poradenstvo starostom, 
úradníkom, ale aj občanom.
Ovzdušie reaguje najrýchlejšie na  pozitív-
ne i  negatívne zmeny zo všetkých zložiek 
životného prostredia.  Aby boli informácie 
o ovzduší dostupné a zrozumiteľné pre širo-
kú verejnosť, spúšťa sa nová webová apliká-
cia. Občania na nej nájdu aktuálne informá-
cie o kvalite ovzdušia vo všetkých regiónoch 
s odporúčaním, akých aktivít sa vyvarovať, ak 
sú zvýšené koncentrácie znečisťujúcich látok. 

Ing. Jana Pavlíková, 
Slovenská agentúra životného prostredia

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

P ROG RA M

Každý utorok | 9:30 PETANQUE 
Hra
Viedenská cesta, nábrežie Dunaja pri Au Cafe, BA

Každú stredu | 9:30 Joga pre seniorov (začíname 16.9)
Lekcie vedie skúsený učiteľ jogy Štefan Topoľský
Kreatívne centrum Vitaja, Ventúrska 3, BA

Koučing 
Priebežne ponúkame aj pro bono koučing s Mariou Drahošovou, 
online, alebo aj osobne, po dohodnutí konkrétneho termínu 
na drahosova@vitaja.sk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OKTÓBER
12. 10. 2020 | 15:15  „Dedičstvo a dedičské konanie“
 V spolupráci s UTV EUBA, JUDr. Mária Veterníková, PhD., 
 Dom Quo Vadis, Hurbanovo námestie 1, BA
27. 10. 2020 | 10:30  Petangový turnaj
 Príďte povzbudiť
 Viedenská cesta, nábrežie Dunajapri Au Cafe, BA
27. 10. 2020 | 17:00 Čaj o piatej v SNG - Literárny večer so Silvestrom Lavríkom
 „Dokuromán“: „Posledná k.&k. barónka“
 Cafe Berlinka, budova SNG, Námestie Ľ. Štúra, BA                                                       Vstup voľný 

Čo s kvalitou ovzdušia v Bratislave

nielen v októbri
Naša mestská časť Bratislava-
Devínska Nová Ves sa dlhodobo 
venuje zlepšovaniu podmienok 
svojich seniorov.

Už sa stalo tradíciou, že 1. október osla-
vujeme Medzinárodný deň starších. 
Valné zhromaždenie Organizácie 

spojených národov (OSN) koncom roka 1990 
zároveň vyhlásilo celý október za Mesiac úcty 
k  starším. Nie je tajomstvo, že počet seniorov 
v Európe každý rok rastie. Demografické od-
hady Európskej komisie nevyznievajú pre nás 
optimisticky. Podľa nich Slovensko čaká pri-
bližne o  30 rokov najvyššie percento starých 
ľudí na  dôchodku. To si vyžaduje adekvátne 
opatrenia zo strany štátu, ktorý chce dbať na so-
ciálne zázemie svojich zostarnutých občanov. 
Veľa však môžu urobiť aj samosprávy, lebo ich 
ústretovosť a pomoc môže byť veľmi konkrétna 
a ušitá na potreby obyvateľov.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) de-
finuje zdravé starnutie ako proces optimalizácie 
fyzickej, sociálnej a duševnej námahy počas ce-
lého života tak, aby sa maximalizovala očakáva-
ná dĺžka života prežitého v zdraví. Je totiž dô-
ležité, aby si seniori zachovali najvyššiu možnú 
sebestačnosť. To so sebou prináša spokojnosť so 
životom a je vynikajúcou prevenciou pred psy-
chickými traumami.

Veľmi dôležitý je aj aspekt dostatočných 
sociálnych kontaktov. 

V našej mestskej časti sa veľa seniorov združuje 
a stretáva v Klube dôchodcov na Istrijskej ulici. 
Na  tento rok bola naplánovaná veľká rekon-
štrukcia budovy klubu, do ktorej zasiahlo meš-
kanie – ako v mnohých iných podobných prí-
padoch – kvôli pandémii nového koronavírusu. 
Vzhľadom na vyhlásenú verejnú súťaž na rekon-
štrukciu Klubu dôchodcov všetci pevne dúfame, 
že vynovené priestory uvítajú našich seniorov 
v krátkej budúcnosti.  (ec)

Vďaka Zelenej elektrine 
len za 2 € mesačne

Každý váš spotrebič 
môže byť teraz EKO

� � 

 � �Úcta k starším 

Týždeň  
dobrovoľníctva
Po dvanásty raz sa v Týždni 
dobrovoľníctva od 16. do 22. septembra 
2020 zmenilo Slovensko na krajinu 
dobrých skutkov. Organizovala ho 
Platforma dobrovoľníckych centier 
a organizácií pod záštitou Ministerstva 
školstva vedy, výskumu a športu SR 
a organizácie IUVENTA – Slovenský 
inštitút mládeže. 

Do  kampane sa prihlásilo 2778 dobro-
voľníkov a  dobrovoľníčok, ktoré zrea-

lizovali 217 aktivít, pričom tomu venovali 
7610 hodín rôznorodej práce. 
Na výber bolo mnoho obľúbených jedno-
duchých aktivít ako úprava exteriéru alebo 
interiéru, kosenie, obnova ihrísk, maľo-
vanie alebo tvorivé dielne. Nechýbali ani 
vychádzky s klientmi organizácií, súčasťou 
ponúk bolo i  vytváranie pamätnej izby, 
zber kameňa pre obnovu stredovekého 
hradu a v spolupráci so Štátnou ochranou 
prírody obnova chránenej krajinnej oblasti 
Devín.
Ako uviedla koordinátorka Týždňa dobro-
voľníctva Dominika Hradiská, v  súčasnom 
neľahkom roku opäť prejavili záujem otvo-
riť pre verejnosť dobrovoľnícke aktivity 
mnohé organizácie po  celom Slovensku, 
hoci je to spojené s mnohými epidemiolo-
gickými opatreniami. To sa oproti minulým 
rokom prejavilo aj v  tom, že počet miest 
bol pri jednotlivých aktivitách limitovaný. 
Týždeň dobrovoľníctva je však maličkým 
krokom k zmene našej spoločnosti. 
 (Zdroj: www.minedu.sk; www.
 tyzdendobrovolnictva.sk)

Bratislavské 
d o b r o v o ľ -
nícke cen-
trum (BDC) 
bolo založené ako občianske združenie  
28. novembra 2012. Dobrovoľnícke cen-
trum funguje ako servisná organizácia pre 
všetkých, ktorí chcú nezištne pomáhať 
iným. Prepájajú dobrovoľníkov s organizá-
ciami v Bratislave a Bratislavskom kraji. Zá-
ujemcovia majú veľký výber, ako sa zapojiť 
do  rôznych dobrovoľníckych programov 
(Som tu pre teba, Rýchla rota, Tourist Angels, 
Európske zbory solidarity, Čítankovo, Dob-
rovoľníctvo na  školách, Firemné dobrovoľ-
níctvo) a projektov (Týždeň dobrovoľníctva, 
Trh dobrovoľníctva). Môžete tak využiť svoj 
talent a voľný čas pre dobro tých, ktorí to 
naozaj potrebujú. 
 (Zdroj: www.dobrovolnictvoba.sk)

Bratislavské 
dobrovoľnícke  
centrum
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DENOVA – zberný dvor a zberné miesto
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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, 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 konštrukcie, 
plechovky...), jedlé oleje a tuky.

OTVÁRACIE HODINY ZBERNÉHO DVORA 
NA UL. M. PIŠÚTA 5:

Od pondelka do piatka, okrem stredy:  8.00 – 15.00 
Streda:  8.00 – 17.00
Obedňajšia prestávka:  11.00 – 12.00
Sobota:  8.00 – 13.00 
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 – 15.00 
Obedňajšia prestávka:  11.00 – 12.00
Sobota, nedeľa:  zatvorené

Zberný dvor na ulici M. Pišúta 5 odoberá od obyvateľov 
s trvalým pobytom v MČ BA-DNV (aj od majiteľov nehnu-
teľností) 400 kg odpadu ročne zadarmo.

Stránkové hodiny 9.00 – 12.00  
a 13.00  – 17.00 počas týchto 

dní: 12. 10. 2020; 23. 11. 2020; 
14. 12. 2020

Kontakt: 
Dr. Martin Puhovich, PhD., 
sposlovensko@gmail.com. 

V prípade pohrebu a nalieha-
vých vecí 0911 640 100 (správ-

ca), 0918 652 903; 0948 521 325.

1. Do kontajnera vhadzujte iba 
objemný komunálny odpad.

2.  Na uvedenú ulicu, resp. kri-
žovatku sa pristavuje 1 kon-
tajner počas dňa do 15.00 h.

3.  V prípade, že nebude uvoľ-
nené miesto v  uvedený 
deň pristavenia pre vjazd 
nákladného vozidla a  po-
stavenie veľkokapacitného 
kontajnera,  nebude kontaj-
ner pristavený.

4. Kontajner naplnený odpa-
dom skôr, ako je deň odvo-
zu, neostáva na stanovisku, 
ale bude odvezený.

5.  Nepoužívať na chemický od-
pad, staré železo, sklo, lístie, 
orezy stromov, stavebný od-
pad a elektro odpad.

Zberný dvor je naďalej otvore-
ný podľa otváracích hodín.

 Termín – ulice
22. 9. – 24. 9. 
Kosatcová, Mlynská (pri rybníku), 
Eisnerova – J. Poničana
29. 9. – 1. 10. 
križovatka Na Vyhliadke – Na Grbe,  
P. Horova – pri ZŠ Na hriadkach 
6. 10 – 8. 10. 
križovatka Záhradná – M. Pišúta, 
križovatka Podhorská – Pod Lipo-
vým, križovatka I. Bukovčana –  
M. Marečka
13. 10. – 15. 10.
J. Jonáša 13, Slovinec križovatka  
Š. Králika – P. Horova 
20. 10. – 22. 10. 
križovatka Tehliarska – Ílová, Istrij-
ská pri Mýtnici, križovatka  
J. Poničana – I. Bukovčana
27. 10. – 29. 10. 
Vápencová, Hradištná (za reštaurá-
ciou), Bystrická  
3. 11. – 5. 11. 
križovatka Kalištná – Novoveská, 
Opletalova (pri Ramirente), Mečíko-
vá pri DI 
10. 11. – 12. 11.
križovatka J. Smreka – Š. Králika č. 2, 
Ľubovníková (pri detskom ihrisku), 
Bridlicová  (Z
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Harmonogram 
rozmiestnenia 
veľkokapacitných 
kontajnerov

Do  konca roka sa budú 
zbierať podnety od  ob-
čanov k  novému sys-

tému. Magistrát hlavného mesta 
Bratislava predpokladá zvýšenú 
úroveň triedenia plastov a  papie- 
ra až o 20 %. Interval zvozu je pre 
rok 2020 nastavený 1 x mesačne, 
na  základe odporúčenia Mestskej 

rady 9. 9. 2020 by sa mala frekven-
cia zvozu v budúcom roku zvýšiť.
Systém zberu triedeného odpa-
du z  rodinných domov od  domu 
k domu funguje vo väčšine európ-
skych miest. Každý rodinný dom 
má pridelených 25 vriec na rok. Ak 
dve vrecia na jeden mesiac nebudú 
stačiť, môže domácnosť kontakto-
vať zákaznícke miesto zakazka@
olo.sk a dohodnúť pridelenie ďal-
ších vriec na  odpad. Je dôležité 

vedieť, že OLO, a. s., bude brať 
iba vrecia označené logom OLO. 
V deň zberu musia byť vrecia zvia-
zané a  umiestnené na  obvyklom 
mieste zmesového odpadu – vidi-
teľnom a prístupnom pri komuni-
kácii v čase od 7.00 h.
Podrobné informácie o novom sys-
téme zberu papiera a plastov sme 
priniesli v  dvojčísle júl – august 
2020 na s. 4 – 5.

(Zdroj: ww.olo.sk)

Nový systém zberu  
z rodinných  
domov

Zber komunálnych odpadov z domácností 
s obsahom nebezpečných látok

Na  mieste bude pristavené vo-
zidlo, pri ktorom budú pracov-
níci spoločnosti ARGUSS, s. r .o., 
preberať len od  občanov – fy-
zických osôb nepodnikateľov 
tieto komunálne odpady: 
Staré náterové hmoty
Odpadové rozpúšťadlá 
Pesticídy
Oleje a tuky 

Pozn.: V  prípade odpadov, ako 
sú rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, 
farby, lepidlá a  pod., tieto musia 
byť uzavreté v  pevných obaloch, 
z  ktorých sa neuvoľňuje odpad. 
ARGUSS, s. r. o., odoberie takýto 
odpad len v  donesených  uzav-

retých obaloch  max. do  5 kg od   
1 osoby.

Batérie a akumulátory 
Žiarivky a iný odpad 
obsahujúci ortuť 
Vyradené zariadenia 
obsahujúce chlórfluorované 
uhľovodíky
(chladničky, mrazničky a pod.)
Vyradené elektrické 
a elektronické zariadenia – 
elektrospotrebiče
(počítače, televízory, 
monitory, žehličky, práčky, 
mixéry a pod.)

Spoločnosť ARGUSS, s. r. o., ozna-
muje právnickým osobám a  fy-

zickým osobám – podnikateľom, 
že zabezpečuje nakladanie s od-
padmi v celom rozsahu Katalógu 
odpadov. 
V prípade záujmu sa kontaktujte 
na tel. č. 02/555 65 632.
Hlavné mesto SR Bratislava vy-
tvorilo podmienky fyzickým 
osobám – nepodnikateľom pre 
bezplatné odovzdávanie ko-
munálnych odpadov z  domác-
ností s  obsahom nebezpečných 
látok na  Zbernom dvore spo-
ločnosti OLO, a. s., Stará Ivan-
ská cesta 2, Bratislava, v pracov-
ných dňoch a  v  sobotu od  8.00 
do 18.00 h, okrem sviatkov a dní 
pracovného voľna.

(Zdroj: OLO)

Všimli ste si, že častým prob-
lémom s  triedeným zberom 

odpadu v  hlavnom meste sú pre-
plnené kontajnery? Bez stláčania 
obalov, najčastejšie z  plastu a  pa-
piera, sa zberné nádoby rýchlo na-
plnia a  miera triedenia sa znižuje. 
Napríklad do  kontajneru s  obje-
mom 1100  l môžeme uložiť pri-
bližne 733 stlačených 1,5 litrových 

PET fliaš. Bez stlačenia by sa ich tam 
zmestilo len približne 200. Netýka 
sa to však iba stláčania prázdnych 
PET fliaš. Prázdny, ale pritom stále 
objemný a plný vzduchu, je aj kaž-
dý kartón od  mlieka a  ovocných 
nápojov a  podobne   plechovky 
od alkoholických i nealkoholických 
nápojov. Tieto obaly je vhodné stla-
čiť buď rukami alebo na ne jedno-

ducho stupiť, keď sú položené 
na  zemi. Prázdnejšie kon-
tajnery znamenajú úspo-
ru prepravných nákladov 
a  znižovanie uhlíkovej sto-
py. Stláčajme odpad, zberné 
autá tak nebudú „prevážať” vzduch 
a zber bude efektívnejší.

(Zdroj: www.facebook.com/ 
Bratislava.sk; www.triedime.sk)

Stláčaním odpadu ušetríme značný objem zbernej nádoby
Stláčajme 

odpad, zberné 
autá tak nebudú 

„prevážať” vzduch 
a zber bude efek-

tívnejší.

Mestská časť 
Bratislava-Devínska 
Nová Ves prechádza 

prvou etapou nového 
systému zberu odpadu 

papiera a plastov z rodinných 
domov, ktorý zabez- 

pečuje OLO, a. s.

Pre občanov Bratislavy – fyzické osoby nepodnikateľov 
uskutoční Magistrát hl. mesta SR Bratislava za súčinnosti mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves  

cez spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu, a. s., a spoločnosť ARGUSS, s. r. o., 
dňa 17. 10. 2020 v čase od 8.00 do 10.00 h na Istrijskej ul. na mieste bývalej požiarnej stanice.

Za týchto podmienok: 

Oznam správcu cintorína

Nevytvorený odpad 
 je najlepší odpad SÚŤAŽNový moderný trend 
nakladania s odpadom 
v domácnosti nazývame aj 
Zero Waste Home. 
Zakladá sa na  tzv. pravidle 5R, 
vychádzajúc z  prvých písmen 
v anglickom jazyku: 

1. Refuse: Odmietni,  
čo nepotrebuješ.

2. Reduce: Zredukuj,  
čo skutočne potrebuješ.

3. Reuse: Znovu použi 
a oprav.

4. Recycle: Zrecykluj 
ostatné.

5. Rot: Skompostuj zvyšok. 

Prvé lastovičky s  predajňami 
na  tomto princípe sú 
už aj v našej mestskej 
časti. So systémom 
nakupovania bezo-
balového tovaru sa 
môžeme stretnúť 

v  ekologickej 
drogérii Pu-
lito, ktorá pra-
cuje na  princípe, 
že najlepší odpad je ten, ktorý 
nevytvoríme. Do  prinesenej ná-
doby vám načapujú ekologické 
produkty, ktoré sú na 90 až 100 % 
voľne odbúrateľné v  prírode, čiže 
nezaťažujú životné prostredie. 
Tento spôsob predaja oceníte, keď 
si uvedomíte, že plastová fľaša sa 
v prírode rozkladá viac ako 450 ro-
kov... Samozrejme, že zaplatíte iba 
za čistú váhu produktu. (red)

Vašu odpoveď očakávame na maile redakcia@mudnv.sk 
s označením SÚŤAŽ do 23. 10. 2020. Jeden z účastníkov súťaže 

dostane poukážku v hodnote 10 € na nákup tovaru podľa 
vlastného výberu. Meno výhercu uverejníme v 11. čísle DEVEXu. 

SÚŤAŽNÁ OTÁZKA:  
Čo je typické pre ekologickú 

drogériu Pulito? 
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Kultúrno-spoločenské aktivity

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
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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

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

9. 10. 2020 o 19.30 h
III. TANEČNÝ VEČER BRATISLAVA HOT 
SERENADERS
Do tanca i na počúvanie hrá orchester 
Bratislava Hot Serenaders. Môžete sa tešiť 
aj na kurzy dobových tancov s lektormi 
z B-Swingu s exhibíciou.
Miesto: veľká sála Istra Centra

18. 10. 2020 o 15.00 h
MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
Umelecký program s dychovou hudbou 
Záhorienka a s legendou moravskej 
dychovky Jiřím Helánom, ľudovým 
rozprávačom.
Miesto: veľká sála Istra Centra 

22. 10. 2020 o 18.00 h
LAMPIONÁDA
Program pre deti pred jesennými 
prázdninami so súťažou o najkrajšieho 
tekvicového svetlonosa (registrácia 
od 18.00 do 18.30 h na nádvorí miestnej 
knižnice). Vyhodnotenie súťaže 
a lampiónový sprievod o 19.00 h.
Miesto: Nádvorie knižnice, Istrijská 6

24. 10. 2020 o 16.00 h
KONCERT TAMBURAŠSKÉHO 
ORCHESTRA
Miesto: veľká sála Istra Centra

25. 10. 2020 o 16.30 h
FEDOR Z KRAJINY MALA
Detská divadelná scéna, účinkuje divadlo 
Na hojdačke.
Miesto: veľká sála Istra Centra
Zmena programu vyhradená!
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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

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

15. 10. 2020
PUTOVANIE PO KRAJINÁCH 
VÝCHODNÉHO POBALTIA (LITVA, 
LOTYŠSKO, ESTÓNSKO, FÍNSKO, 
RUSKO, POĽSKO) 
Miesto: Múzeum kultúry Chorvátov 
na Slovensku
Prednášajúci: doc. RNDr. Daniel Pivko, PhD.  
Zaujímavosti o Pobaltí z pohľadu geológie, 
geografie a histórie, o žulovom podloží 
Pobaltia starom vyše miliardu rokov, 
ale aj o dedičstve obrovského ľadovca. 
Po jeho roztopení prišli na toto územie 
kmene hovoriace ugrofínskymi, baltskými 
a slovanskými jazykmi. Kultúru Pobaltia 
formovali obyvatelia rôznych vierovyznaní.

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 

Využite svoj talent, ak si myslíte, že by vás 
stolný tenis bavil a máte naň nadanie. 

Stolnotenisový klub Devínska Nová Ves hľadá 
šikovné deti vo veku od 6 do 12 rokov. Za-

čiatočníkov naučíme základy stolného tenisu, 
pokročilým ponúkame možnosti zlepšovať sa. 
Zároveň si užijete pri hre veľa zábavy, súťaží, 
turnajov a  dobrej nálady. Máme vynikajúce 
úspechy s  prácou s  deťmi na  regionálnej i  ce-
loslovenskej úrovni. Tréningy sa konajú 2 x týž-
denne v priestoroch klubu na ZŠ I. Bukovčana 3. 
V prípade zvýšeného záujmu hrať stolný tenis aj 
súťažne ponúkame možnosť tréningov 5x týž-

denne. V súčasnosti je klub zatvorený z dôvodu 
protiepidemiologických opatrení, preto vám 
poskytneme informácie mailom na  adrese: sil-
via.kresanova@gmail.com.
Naše najúspešnejšie deti zatiaľ na  1. turnaji 
tohtoročnej sezóny. Na  1. regionálnom tur-
naji bratislavského a  trnavského kraja dňa  
6. 9. naše deti zožali nasledovné úspechy: v ka-
tegórii mladšieho žiactva získal Adam Ódor 
2. miesto a  Milan Godál s  Adamom Drobom 
3. miesto. V  súťaži dorastencov získal Patrik 
Godál 3. miesto a Noemi Némethová vyhrala  
1. miesto. Gratulujeme!  Silvia Kresanová

Chcete sa naučiť hrať stolný tenis?

Takto vyzerá zaslúžená odmena

Do tejto medzinárodnej iniciatívy sa v DNV 
zapojilo 19. septembra oficiálne 39 ľudí, 

ktorí priniesli vrecia s  odpadom na  nádvorie 
Ekocentra – TIK-DNV. Našlo sa však dosť oby-
vateľov, ktorí vo svojom okolí odpadky nielen 
vyzbierali, ale sa o  ne aj sami postarali. Bufet 
Tarzánia ponúkol účastníkom za  ich naplnené 
vrecia kolový nápoj. Na  nádvorí sa nakoniec 
zhromaždilo 18 plných vriec odpadu, o ktoré sa 
postarala DENOVA nasledujúci pondelok. Dob-
rovoľníci zbierali odpadky najmä v okolí Cyklo-
mosta slobody, na Istrijskej ulici, v okolí rybníka, 
pri Devínskom jazere a  na  sídlisku Podhorské. 

Upracme svoje okolie!
Niektoré z naplnených vriec 

V predchádzajúcom čísle DEVEXu sme 
uverejnili súťaž o výživový doplnok, 
ktorý poskytla Lekáreň Liberi. 
25. septembra 2020 vyžrebovala 
spomedzi súťažiacich PharmDr. Miriam 
Jauschová pani Janu Sotákovú. 
(Správna odpoveď: obsahuje sodík, 
draslík, vápnik, železo, kremík, vitamín 
C, vitamíny skupiny B, kyselinu listovú). 
Výherkyňa si môže cviklovú šťavu 
vyzdvihnúť v Lekárni Liberi (na terase 
v pasáži Dovina). Gratulujeme! 

 (red) 

Turistický klub AŠK Inter Bratislava 
zorganizoval v  sobotu 12. septem-
bra 2020 tradičné podujatie "Výš-

ľap na  Devínsku Kobylu 2020". Vzhľadom 
na  platné protiepidemiologické opatrenia 
vydané Regionálnym úradom verejného 
zdravotníctva Bratislava musel organizač-
ný tím pristúpiť k  zrušeniu 24 hodinovky. 
Na podujatí dodržiavali všetci účastníci plat-
né protiepidemiologické opatrenia a  riadili 
sa usmerneniami organizátorov. Podujatie 
zaznamenalo napriek týmto obmedzeniam 
veľký záujem. 

 (Zdroj: www.facebook.com/
TKASKINTER)

„Výšľap na  
Devínsku Kobylu 2020“

V pondelok 21. 9. 2020 sa uskutočnilo žrebova-
nie z prihlásených účastníkov. Šálku s motívom 
včelárika vyhral p. Borský.  (jr)
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Dňa 13. septembra 2020 sa uskutočnili 
v Topoľčanoch Majstrovstvá Slovenska 

mládeže v šachu jednotlivcov v rapid šachu. 
Devínsku Novú Ves reprezentoval v kategó-
rii do 6 rokov Michal Horný, hráč ŠK Strelec 
DNV, a v kategórii do 12 rokov Jozef Benci, 
hráč ŠK Doprastav Bratislava. Na 1. mieste 
v kategórii do 6 rokov  sa umiestnil Miško 
Horný, žiak 1. ročníka ZŠ I. Bukovčana.  V ka-
tegórii chlapcov do 12 rokov sa na 5. mies-
te umiestnil Jožko Benci, žiak 5. ročníka ZŠ 
P. Horova. Obom úspešným šachistom gra-
tulujeme!

Rudolf Benci, šachový tréner 1. triedy

Miško Horný  
majster Slovenska 
v šachu PRELOŽENÉ NA 23. 4. 2021!

ZRUŠENÉ!

PRELOŽENÉ

Okolitá príroda Devínskej Kobyly  
je balzam na dušu



Sociálne služby seniorom
Sociálna služba a opatrovateľská služba (rozvoz obedov pre seniorov), sociálne 
príspevky a dávky, bezplatné parkovanie pre osoby ŤZP) sú viazané na pobyt v obci.

Predškolská a školská povinná dochádzka
Dochádzka detí je viazaná na trvalý pobyt v obci.

Príspevok pri narodení dieťaťa od obce
V prípade, ak má matka trvalý pobyt v obci.

Zdravotná starostlivosť
Je viazaná na rajonizáciu a s tým súvisiace služby ambulancií  
všeobecných a detských lekárov a odborných ambulancií.
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Sprav z DNV svoj DMV
Praktické dôvody, prečo zlegalizovať svoj pobyt v našej MČ – ak tu občania 
vlastnia nehnuteľnosť, príp. majú zmluvne prenajatú nehnuteľnosť: 

1
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5 6 7
Sobáše
Finančné zvýhodnenie matrič-
ných služieb pri uzatváraní man-
želstva, ak aspoň jeden z partne-
rov má trvalý pobyt v mestskej 
časti.

Trvalý pobyt si vybavíte rýchlo prostredníctvom internetu alebo osobne 
na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves.

Parkovacia politika
Vzhľadom na chystanú parko-
vaciu politiku v rámci hlavného 
mesta Bratislava bude zvýhodne-
né parkovanie viazané na trvalý 
pobyt občanov.

Zveľadené prostredie
Prostredníctvom platenia miest-
nych daní prispievate k tomu, 
aby sa Devínska Nová Ves skráš-
ľovala a zveľaďovala.


