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Starosta MČ BA-DNV Dárius Krajčír, 
zamestnanci miestneho úradu a Miroslav 
Antal, miestny poslanec, absolvovali nie-

koľko rokovaní so zástupcami MČ BA-Petr-
žalka, kde už parkovacia politika funguje ako 
pilotný projekt. Zúčastnilo sa na  nich viacero 
zástupcov MČ Bratislavy. DNV sa rozhodla ísť 
podobnou cestou do času, kým hl. mesto Brati-
slava nastaví jednotné pravidlá. Prvý návrh zásad 
spoločnej parkovacej politiky sa na  magistráte 
objavil už v r. 2012, neskôr sa pretavil do mate-
riálu na zasadnutie Mestského zastupiteľstva hl. 
mesta Bratislavy „Informácia o postupnosti prác 
na  realizácii parkovacej politiky hlavného mes-
ta SR Bratislavy“ vo februári 2013. Nasledova-
lo Všeobecne záväzné nariadenie hl. mesta SR 

Bratislavy 12/2016 z  8. 12. 2016 „O  dočasnom 
parkovaní motorových vozidiel na  vymedzených 
úsekoch miestnych komunikácií na  území hlav-
ného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, výške 
úhrady za dočasné parkovanie motorových vozi-
diel, spôsobe jej platenia a preukázania jej zaplate-
nia“. Toto VZN nenadobudlo účinnosť pre nesú-
hlas mnohých mestských častí a kvôli námietkam 
prokuratúry, preto nasledovali jeho novelizácie. 
Ľady nesúhlasu sa prelomili po mnohých disku-
siách a optimalizáciách dokumentu. DNV patrila 
medzi prvé mestské časti, ktoré s návrhom novej 
parkovacej politiky v  r. 2019 súhlasili. Magistrát 
v  týchto dňoch posunul realizáciu spoločného 
parkovania z 1. januára 2021 na 2. polrok. 

(pokračovanie  na s. 3)

Prvé kolo celoplošného testovania 31. 10. až 1. 11. 2020

MESTSKÁ ČASŤ 
BA-DNV v týchto 
dňoch ukončila 
pasportizáciu 
parkovacích 

miest v kontexte 
pripravovanej 

parkovacej politiky 
pre Devínsku 

Novú Ves.

ParkovaciaParkovacia  politika politika 
pre Devínsku Novú Vespre Devínsku Novú Ves

Informačný 
spravodajca 

občanov  
Mestskej časti
BRATISLAVA
-DEVÍNSKA  
NOVÁ VES

MIROSLAV ANTAL, 
budúci náčelník 
mestskej polície
                                     strana 2 

l  OZNAMUJEME      l  INFORMUJEME                                        l  ODPORÚČAME      l   POMÁHAME
november/ 2020

DETSKÁ 
IMUNITA 
POD LUPOU 

  strana 10       � �        � �        � �

POTULKY JESENNOU
PRÍRODOU
Niekoľko našich tipov
                                     strana 6 - 7                                       



Parkovacia politika pre Devínsku

 
Uznesenia MČ BA-DNV zo zasadnutia 19. októbra 2020
l MZ MČ BA-DNV vzalo na  vedomie stanovisko 
miestneho kontrolóra k  dodržaniu podmienok 
MČ BA-DNV na  prijatie bezúročnej návratnej fi-
nančnej výpomoci na  kompenzáciu výpadku 
dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 l MZ 
MČ BA-DNV schválilo  prijatie bezúročnej ná-
vratnej finančnej výpomoci poskytovanej MF 
SR na  výkon samosprávnych pôsobností MČ  
BA-DNV vo výške 186  458 € z  dôvodu kompen-
zácie výpadku dane z  príjmov fyzických osôb  

v r. 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19  
l MZ MČ BA-DNV nesúhlasilo so zámerom zruše-
nia mestských častí hl. mesta SR Bratislavy na zák-
lade zverejneného materiálu „Národný integrova-
ný reformný plán – Moderné a úspešné Slovensko“  
vydaného MF SR l MZ MČ BA-DNV skonštatovalo 
neúčelnosť a  nehospodárnosť zámeru zrušenia 
MČ častí hl. mesta SR Bratislavy z dôvodov sťaže-
nia práva obyvateľov MČ efektívne rozhodovať 
o  miestnych veciach, zhoršenia prístupu k  služ-

bám poskytovaných MČ, nízkou efektívnosťou 
potenciálnych úspor finančných prostriedkov 
v oblasti mzdových nákladov a materiálneho za-
bezpečenia, sťažením praktického zabezpečenie 
výkonu zverených kompetencií a ich prechodom, 
problematickým právnym nástupníctvom roz-
počtových organizácií, príspevkových organizá-
cií a  obchodných spoločností založených alebo 
zriadených mestskými časťami l MZ MČ BA-DNV 
schválilo návrh Zmluvy o  zabezpečení odstraňo-

vania a umiestňovania vozidiel na určené parko-
visko medzi MČ BA-DNV a spol. AUTOVRAKOVIS- 
KO, s. r. o., v predloženom znení l MZ MČ BA-DNV 
schválilo vyhotovenie znaleckého posudku na sta-
novenie všeobecnej hodnoty pozemkov registra 
„C“ KN parc. č. 1201/11, výmera 2495 m2, druh 
pozemku ostatná plocha, parc. č. 1201/14, výme-
ra 8361 m2, druh pozemku ostatná plocha, oba 
zapísané na  liste vlastníctva č. 6900, a  pozemku 
registra „E“ KN parc. č. 225/2, výmera 511 m2, druh 
pozemku trvalý trávnatý porast, zapísaný na  liste 
vlastníctva č. 6900 v k. ú. DNV za účelom možnosti 

odkúpenia predmetných pozemkov od súčasných 
vlastníkov pre ďalšie využitie plochy pre potreby 
MČ BA-DNV a  jej obyvateľov l MZ MČ BA-DNV 
schválilo poskytnutie dotácie na r. 2020 v zmysle 
VZN MČ BA-DNV 5/2019 o  poskytovaní dotácií 
z rozpočtu MČ BA-DNV v oblasti životného prostre-
dia pre žiadateľa ImmoNova, spol. s r. o., v celkovej 
výške 2 500 € l MZ MČ BA-DNV schválilo Rozpoč-
tové opatrenie č. 3 k  schválenému rozpočtu MČ 
BA-DNV na r. 2020 podľa predloženého návrhu.

 Uznesenia v plnom znení nájdete 
na ww.devinskanovaves.sk

Budúci
náčelník
Mestskej
polície  
hl. mesta 
Bratislavy 
Miroslav 
Antal
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Vážení spoluobčania, 
 
dúfam, že sa všetci držíte a ste zdraví. 
Dnešné časy sú výnimočné, veľmi 
premenlivé a spojené s veľkou dávkou 
neistoty a zmiešanými pocitmi. 
Ozbrojené sily SR nás požiadali 
zabezpečiť dobrovoľníkov na pomoc 
pri organizácii plošného testovania 
obyvateľstva v MČ BA-DNV, ktoré sa 
uskutočnilo/uskutoční v termíne  
od 30. 10.  do 1. 11. 2020 a opätovne 
od 6. do 8. 11. 2020. Touto cestou 
sa chcem poďakovať všetkým 
dobrovoľníkom a zamestnancom 
miestneho úradu, ktorí sa rozhodli 
aktívne čeliť zhoršujúcej sa 
epidemiologickej situácii v krajine.  
Ste vzorom a inšpiráciou pre svoje 
okolie.
V týchto dňoch buďme k sebe 
ohľaduplní, povzbudzujme svoje okolie 
a pomáhajme, kde je to potrebné. Často 
telefonujme s rodinou a priateľmi. 
Majte, prosím, na pamäti psychické 
zdravie svojich príbuzných, najmä 
starých rodičov.
Pevne verím, že to Slovensko, ale aj 
Devínska Nová Ves, zvládnu.

#DevinskaSiPomaha

Váš starosta Dárius Krajčír

(pokračovanie zo s. 1)
V implementačnej fáze sa zdá ako problémo-
vá komunikácia s  mestskou políciou, ktorá je 
zatiaľ personálne poddimenzovaná. Miroslav 
Antal, predseda Komisie na ochranu verejného 
poriadku, dopravy a  parkovacej politiky MČ 
BA-DNV, sa pre DTV vyjadril, že problémom 
nie je nastavenie podmienok parkovania. Kom-
plikovanejšia je následná fyzická kontrola, ktorá 
je nevyhnutná, a mali by ju vykonávať práve prí-
slušníci mestskej polície.
Budúci náčelník Mestskej polície hl. mesta 
Bratislavy Miroslav Antal navrhuje presunúť 
fyzickú kontrolu parkovacej politiky mimo po-
vinnosti mestskej polície. V Petržalke ju začali 
vykonávať zamestnanci miestneho úradu, „do-
hodári“, ktorí fyzicky obchádzali parkoviská, 
kontrolovali stav parkovania a  evidovali stav 
do  aplikácie. K  zaregistrovaným dátam mali 
prístup aj mestskí policajti a k sankčnému kona-
niu už pristupovala polícia. Podobná aplikácia 
by mohla byť prínosom aj pre DNV.
Petržalská mestská časť si za hlavné motto zvo-
lila heslo  „Byť Petržalčanom sa oplatí“. Parko-
vanie v  Petržalke je pre obyvateľov s  trvalým 
pobytom mimo Petržalky od 18.00 – do 8.00 h 
za poplatok 1 € za každú začatú hodinu. Platbu 
je možné zrealizovať cez SMS, mobilnú apliká-
ciu alebo parkovacie karty. 
Pre našu mestskú časť BA-DNV je prioritou, 
aby mohli občania s trvalým pobytom v DNV 

bez problémov zaparkovať v  svojej rezidenč-
nej zóne v exponovaných večerných a nočných 
časoch, ktorých stanovenie je na  širšiu dis-
kusiu s  verejnosťou (predbežne od  18.00 do   
8.00 h). Občania s  trvalým bydliskom mimo 
MČ BA-DNV by mali parkovať v najvyťaže-
nejších časoch v ideálnom prípade práve na vy-
budovaných parkovacích plochách. Petržalka 
sa rozhodla, že nebude rozširovať kapacity pre 
parkovanie vozidiel majiteľov s  trvalým poby-
tom mimo Petržalky.
MČ BA-DNV vytipovala miesta, na  ktorých 
by sa mohlo pristúpiť k postupnému dobudo-
vaniu nových parkovacích plôch a parkovacieho 
domu. Má eminentný záujem rozširovať svoje 
parkovacie kapacity. 
Starosta Dárius Krajčír intenzívne komunikuje 
s majiteľom pozemku so Železnicami SR. Jeden 
variant počíta s prenájmom pozemku, preferuje 
sa však jeho odkúpenie do vlastníckeho vzťahu, 
aby sa mohol použiť na vybudovanie parkova-
cieho domu. Ide o priestor pri Ulici Ivana Bu-
kovčana, na mieste, kde končia garáže. Otázka 
financovania parkovacieho domu je stále v štá-
diu riešenia. Dopravná situácia bude v  blízkej 
budúcnosti o  to kritickejšia, že sa pred DNV 
pomaly končí developerská výstavba (Bory Bý-
vanie). Je preto nevyhnutné, aby sa riešilo nielen 
rozširovanie parkovacích plôch, ale aj cestnej 
infraštruktúry. 
 (jv)

Verejnosť, vrátane tej devínskonovoveskej, 
zaevidovala, že ste sa v  polovici septembra 
stali víťazom výberového konania na  náčel-
níka Mestskej polície hl. mesta SR Bratislavy. 
Prečo ste sa rozhodli kandidovať na túto po-
zíciu?
Od  malička som chcel byť policajtom a  ten-
to svoj sen som si splnil tým, že som ako 20 
ročný vstúpil do  Policajného zboru (ďalej len 
„PZ“), kde pôsobím už viac ako 26 rokov. Ako 
štátny policajt som začínal tu v DNV v rokoch 
1994 až 1998. Neskôr som sa rozhodol študo-
vať na Akadémii Policajného zboru, ktorú som 
ukončil v r. 2002, čo mi, samozrejme, pomohlo 
v  mojom kariérnom raste. Práve vstupom 
do komunálnej politiky som sa začal intenzív-
nejšie zaoberať mestskou políciou, a to aj z po-
zície predsedu Komisie na  ochranu verejného 
poriadku, dopravy a parkovacej politiky. Veľmi 
často som absolvoval rozhovory s  mojimi ko-
legami z  bezpečnostného, ale i  komunálneho 
prostredia k možnostiam zefektívnenia činnosti 
MP. Neskôr aj k môjmu prípadnému prestupu 
z PZ do MP. Asi aj to mi dopomohlo k tomu, 
aby som sa stal aj členom mestskej Komisie pre 
ochranu verejného poriadku. V lete tohto roku 
som sa rozhodol, že využijem svoje skúsenosti 
získané v PZ, ale i z komunálnej oblasti, a po-
kúsim sa predstaviť svoje videnie vedenia MP.  
Akú víziu a aké profesionálne skúsenosti ste 
ponúkli výberovej komisii? Aké plány máte 
pripravené od  januára 2021, keď nastúpite 
do svojej novej funkcie?
V prvom rade budem mať snahu prilákať do MP 
viac mladých ľudí, keďže MP trpí nedostatkom 
policajtov. Bude potrebné zvážiť aj motivačné ná-
stroje, lebo si treba uvedomiť, že práca MP je ná-
ročná – policajti nestretávajú len slušných ľudí, ale 

často prichádzajú do kontaktu aj s ľuďmi, ktorí sú 
pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových 
látok a  majú agresívne správanie. Momentálne 
má MP iba cca 270 ľudí, čo je na hlavné mesto 
žalostne málo. Aj z  tohto dôvodu v  mnohých 
mestských častiach mestských policajtov vidieť 
len zriedka a občania to vnímajú negatívne.  Plá-
nujem sa tiež viac venovať vzdelávaniu mestských 
policajtov, kontrolnej činnosti, možnostiam zvý-

šenia počtu okrskových staníc, s  cieľom garan-
cie času príchodu hliadky na miesto relevantnej 
udalosti. Mojím cieľom je, samozrejme, to, aby 
policajtov bolo viac vidieť  v uliciach mesta, čo 
bude pôsobiť aj preventívne. Za  týmto účelom 
mám v pláne aj isté organizačné zmeny, ktoré by 
mali prispieť k zefektívneniu riadenia a  činnosti 
MP. Určite ma čaká aj riešenie otázky, čo ďalej 
so Stanicou jazdeckej polície a kynelógie, ktorá je 
súčasťou MP a ktorej činnosť je v poslednej dobe 
veľmi diskutovaná. Samozrejme, hlavnou úlohou 
bude docieliť, aby MP bola modernou, dôvery-
hodnou a  profesionálnejšou inštitúciou, ktorá 
svojou činnosťou bude výrazne prispievať k bu-
dovaniu pocitu bezpečia občanov a návštevníkov 
hlavného mesta.  
Ako hodnotíte činnosť mestskej polície v Bra-
tislave a  v  Devínske Novej Vsi v  súčasnosti? 
Aké sú najčastejšie priestupky v našej mest-
skej časti? 
V našej MČ BA-DNV sa z pohľadu MP naj-
častejšie stretávame s  priestupkami proti bez-
pečnosti a plynulosti cestnej premávky, na úseku 

ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomá-
niami, priestupky proti verejnému poriadku, spá-
chané napríklad rušením nočného pokoja, zne-
čisťovaním verejného priestranstva a  podobne, 
priestupkami proti občianskemu spolunažívaniu 
a  tiež proti majetku. Problémom sú aj niektorí 
nedisciplinovaní psičkári a  znečisťovanie verej-
ného priestranstva psími exkrementmi. Môžeme 
spomenúť ešte fajčenie na zastávkach, popíjanie 
alkoholu na  verejných priestranstvách a  nedo-
držiavanie prevádzkových hodín u  niektorých 
prevádzok. 
V  minulosti ste zbierali podpisy do  petície 
na zabezpečenie nepretržitej hliadkovej služ-
by príslušníkov mestskej polície v našej mest-
skej časti. Pri tejto príležitosti ste sa stretli 
v teréne s mnohými občanmi. Aký názor mali 
na túto aktivitu? 
Reakcie občanov boli rôzne. Najčastejšie vy-
jadrenia boli však tie, že obyvatelia DNV vidia 
mestských policajtov v  uliciach DNV veľmi 
málo. Ojedinele som sa stretol aj s  názorom, 
že MP je zbytočná. Drvivá väčšina oslovených 
však videla v prítomnosti MP v uliciach prínos, 
a  to aj z  preventívneho hľadiska. Prezentovali  
názor, že určite by uvítali, ak by v DNV bola 
stanica MP. 
Ako hodnotíte spoluprácu medzi mestskou 
políciou a Dohľadovým centrom MČ BA-DNV?
Aj v dôsledku nedostatku policajtov v uliciach 
začal starosta Dárius Krajčír riešiť s  pracov-
níkmi miestneho úradu a  poslancami MČ  
BA-DNV bezpečnosť obyvateľov vybudovaním 
Dohľadového centra (DC), ktorého dôležitosť 
sa ukazuje postupom času. Na  základe získa-
ných záznamov sa zvyšuje šanca polície na zis-
tenie páchateľa protiprávneho konania. V tejto 
súvislosti som sprostredkoval preškolenie pra-
covníkov DC zo strany Policajného zboru. Po-
čet oznámení od občanov na DC sa zvyšuje a aj 
na základe ich podnetov a v  spolupráci s MP 
i PZ sa vytipujú ďalšie problémové lokality, kde 
zatiaľ kamery nie sú. 

Za rozhovor ďakuje Jana Vedejová
Plnú verziu rozhovoru nájdete 
na www.devinskanovaves.sk

ROZHOVOR s budúcim 
náčelníkom Mestskej polície  
hl. mesta Bratislavy Miroslavom 
Antalom

(Rozhovor s M. Antalom 
vám ponúka na youtube kanáli aj DTV.)

Výnimky: v čase od 01.00 – 05.00 h; 
cesta na testovanie, do zamestnania, 
sprevádzanie dieťaťa do  škôlky; naj-
bližšie potraviny, lekár, lekáreň, sta-
rostlivosť o  blízku osobu, o  vlastné 
hospodárske zvieratá, vodenie spolo-
čenských zvierat do 100 m od bydlis-
ka, pohreby, cesta na poštu, do banky, 
do  poisťovne, čistiarne, autoservisu, 

na čerpaciu stanicu pohonných hmôt; 
pobyt v  prírode (v  okrese bydliska). 
Rozhodla o tom na svojom zasadnutí 
12. 10. vláda SR. Dôvodom je zhorše-
nie pandémie nového koronavírusu 
v krajine. Na hraniciach s Českou re-
publikou sa pokračuje s  náhodnými 
kontrolami. 
 (red)

Prosíme občanov o  sledovanie ko-
munikačných kanálov mestskej 
časti BA-DNV pre aktuálne pokyny 
o testovaní a odberných miestach: 
-  www.devinskanovaves.sk
-  aplikácia mestskej časti
-  DTV (Devínkonovoveská televízia)
-  Facebook: Devínska Nová Ves - ofi-

ciálna stránka 
-  miestny rozhlas
- informačné tabule (red)

�� ��S odhodlaním riešiť problémy
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Na Slovensku platí od soboty 24. 10. 2020 zákaz 
vychádzania mimo bydliska bez otestovania

Celoplošné testovanie
Odberné miesta
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Budú sa rušiť 
mestské časti 
Bratislavy?
Rušenie mestských častí bolo navrhnuté v rámci 
reformy  „Národný integrovaný reformný plán – 
Moderné a úspešné Slovensko”.

Zverejnený plán reformy uvádza:  „V  prípade  
BA a  KE  bude aplikovaná len jedna úroveň 

riadenia (zrušia sa mestské časti).”  Reforma sa má 
uskutočniť k  dátumu komunálnych volieb v  no-
vembri 2022.
Rušenie mestských častí vyvolalo vlnu negatív-
nych reakcií zo strany dotknutých samospráv. 
Mestská časť BA-DNV sa vyjadrila proti zrušeniu 
mestských častí hl. mesta SR Bratislavy na mimo-
riadnom Miestnom zastupiteľstve MČ BA-DNV, 
ktoré sa konalo 19. 10. 2020. Materiál, ktorý pred-
ložil starosta mestskej časti Bratislava-Devínska 
Nová Ves Dárius Krajčír, bol schválený. ZA hlaso-
vali poslanci M. Antal, L. Hlaváčová, B. Kraváriková,  
B. Janatová, R. Tešovič, J. Tittel, V. Veslárová, J. Žatko, 
P. Kolega, PROTI bol poslanec A. Jankovič.  V schvá-
lenom uznesení sa uvádzajú nasledovné dôvody:
l sťaženie práva obyvateľov mestských častí 

efektívne rozhodovať o miestnych veciach,
l  zhoršenie prístupu obyvateľov hl. mesta 

k  službám poskytovaných mestskými časťa-
mi,

l  nízka efektívnosť úspory finančných pro-
striedkov v oblasti mzdových nákladov a ma-
teriálneho zabezpečenia v  prípade, ak boli 
služby v prospech jej obyvateľov doteraz za-
bezpečované zo strany MČ, prostredníctvom 
detašovaných pracovísk v MČ,

l  praktické zabezpečenie výkonu kompetencií, 
ktoré boli Štatútom hl. mesta SR BA zverené 
MČ,

l  problematika prechodu kompetencií, ktoré 
zákonodarca zveril MČ,

l  problematika právneho nástupníctva rozpoč-
tových organizácií, príspevkových organizácií 
a obchodných spoločností založených alebo 
zriadených MČ.

V dôvodovej správe sa samospráva jasne vyjadru-
je k tomu, že SR je právnym štátom a že reformný 
plán samospráv nemôže byť „o nás bez nás”. Oby-
vatelia mestských častí by stratili možnosť účinne 
a efektívne rozhodovať o miestnych veciach a ne-
bol by zabezpečený ekonomický a sociálnych roz-
voj územných obvodov.
Bratislavský primátor Matúš Vallo sa vyjadril 
proti rušeniu mestských častí s dôrazom na to, 
že mestské časti predstavujú jedinečné identity 
a neoddeliteľné súčasti hlavného mesta. Ocenil 
prácu ich volených zástupcov a skonštatoval, že 
úvahy o zrušení mestských častí nie sú na mieste.
V októbri sa minister financií Heger stretol s bra-
tislavskými starostami, na ktorom ich ubezpečil, 
že mestské časti sa rušiť nebudú.  (jv)

OD r. 2001 oslavujeme na Slo-
vensku 17. november ako štátny 
sviatok. Nazýva sa Dňom boja 
za slobodu a demokraciu. 

Inými slovami,  je to deň, v ktorom si pri-
pomíname výročie začiatku Nežnej re-
volúcie a nasledujúceho pádu socializmu  

v  r. 1989. Mnohým z  mladšej generácie už 
tieto udalosti veľa nehovoria. Možno sú pre 
nich iba témou navyše na  hodine dejepisu 
alebo v  maturitnej otázke. Nevedia si totiž 
vôbec  predstaviť, že niekedy nebolo samo-
zrejmosťou cestovanie do  ľubovoľnej krajiny 
v zahraničí a uplatňovanie všetkých ľudských 
práv a slobôd.
Historické pozadie je lepšie známe staršej ge-
nerácii, ktorá na vlastnej koži zažila aj udalosti 
predchádzajúce 17. novembru. Poniektorí si 
ešte pamätajú spoločensko-politické kvase-
nie vo vtedajšom socialistickom tábore, ktoré 
9. novembra 1989 vyvrcholilo pádom Ber-
línskeho múra. To nezostalo bez ozveny ani 
v  okolitých socialistických štátoch, vrátane 
bývalého Československa. Ale nie každý vie, 
že vysokoškolskí a stredoškolskí študenti zor-
ganizovali protestnú demonštráciu už večer 
16. novembra 1989 v Bratislave. Približne 300 
študentov nabralo odvahu a na neohlásenom, 
čiže nepovolenom zhromaždení, protestovali 
proti vtedajšiemu návrhu vysokoškolského 
zákona a  za  akademickú slobodu. Účastníci 
však žiadali aj prepustenie Jána Čarnogurské-
ho, vtedajšieho politického disidenta, skutoč-
nú demokraciu, slobodu cestovania a  dodr-
žiavanie ľudských práv. 
Na druhý deň 17. novembra bol v Prahe na-
plánovaný pietny akt na  počesť 50. výročia 
smrti Jana Opletala v  r. 1939, keď zatvorili 
nacisti české vysoké školy vo vtedajšom Pro-

tektoráte Čechy a Morava. Po skončení ofi-
ciálnej časti stretnutie prerástlo do pochodu 
takmer 50 tisíc študentov Prahou. Polícia 
a špeciálne jednotky, prezývané „červené ba-
rety“, chceli zabrániť pokračovaniu demon-
štrácie, preto uzatvorili niektoré ulice. Pri 
rozháňaní študentov bolo použité aj násilie. 
Nakoniec sa fáma o  údajnej smrti jedného 
študenta stala podnetom na vytváranie štraj-
kových výborov, ktoré žiadali udalosti vyšetriť 
a prísne potrestať vinníkov. Lavína udalostí sa 
začala valiť po vyhlásení generálneho štrajku 
na 27. november. Veľké demonštrácie po ce-
lom území republiky vyústili do  odstúpenia 
komunistických predstaviteľov moci a nástup 
demokratizácie spoločného štátu Čechov 
a Slovákov. 
Vlani sme veľkolepo oslavovali 30. výro-
čie týchto historických udalostí aj v  našej  
mestskej časti. Hlavným dejiskom udalostí 
bol Cyklomost slobody, po  ktorom takmer 
počas celého dňa kráčala súvislá rieka ľudí 
v  oboch smeroch. Jedným z  najsilnejších 
okamihov celodenného programu bolo číta-
nie mien obetí, ktorí zahynuli pri pokusoch 
o  útek cez komunistické hranice. Postupne 
zaznelo 40 mien obetí Železnej opony a dá-
tumy ich úmrtia na hraniciach bývalého so-
cialistického Československa, dnes územia 
Slovenska. Patrili medzi nich nielen Slováci, 
ale aj poľskí, nemeckí i  maďarskí občania. 
Za  každým menom sa ozvala paľba na  ich 
pamiatku. 
Z dôvodu šíriacej sa pandémie koronavírusu 
sa, žiaľ, v tomto roku na cyklomoste nestret-
neme. Ale napriek tomu by spomienka na   
31. výročie začiatku demokratických procesov 
v  našej krajine po  viac ako štyridsaťročnom 
období komunistickej poroby nemala ustúpiť 
do úzadia. Eva Čikelová

V yučovanie v základných školách je ob-
medzené – druhý stupeň sa vyučuje iba 
online. Kvôli karanténnym opatreniam 

sa kontinuálne vyskytujú triedy prvého stupňa 
so žiakmi, ktorí sú odkázaní na online výučbu. 
Zopár otázok na túto tému sme položili vyuču-
júcim. Ochotne nám odpovedala a podelila sa so 
svojimi skúsenosťami pani učiteľka Mgr. Ane-
ta Úradníková, vyučujúca na prvom stupni ZŠ 
Ivana Bukovčana.
Pani učiteľka, cez akú platformu ste so žiak-
mi komunikovali? Boli to najčastejšie maily, 
zoom, alebo  iné platformy?
Počas dištančného vzdelávania sme so žiakmi 
komunikovali formou mailov a cez komunikač-
nú platformu Teams (balík Microsoft 365).
Ako hodnotíte dištančnú výučbu, na  ktorú 
ste museli prejsť z  preventívnych dôvodov? 
Aké boli jej najväčšie výhody, alebo opačne, 
nevýhody?
Na úvod by som chcela poďakovať vedeniu školy, 
že nám zabezpečili možnosť výučby dištančnou 
formou a plnohodnotné zaškolenie v programe  
MS Teams. K dištančnej  forme výučby sme sa 
v našej prváckej triede dostali na jeden týždeň. 
Myslím si, že táto forma výučby pre prvý roč-
ník  je veľmi náročná, či už z hľadiska prípra-
vy, systematickosti alebo časového rozvrhu, ale 
na druhej strane ponúka nekonečne veľa krea-
tívnych možností, ako otvoriť nové cesty eduká-
cie pre žiakov novej generácie.

Myslím si, že pre deti, ktoré sa narodili v digitál-
nej ére, je virtuálny a skutočný svet takmer iden-
tický. V súčasnosti pre deti nie je veľký rozdiel 
v tom, ako sa učia nové informácie, či je to v re-
álnom živote, alebo prostredníctvom obrazovky 
smartfónu. Preto by sme ako pedagógovia mali 
prihliadať aj na to, ako porozumieť dnešným de-
ťom. Musíme neustále skúmať vplyvy a faktory, 
ktoré ovplyvňujú ich život. Len toto poznanie 
nám môže pomôcť pri ich usmerňovaní. Nová 
platforma bola pre mňa výzvou. Rozhodla som 
sa využiť všetky dostupné možnosti, ako priblí-
žiť žiakom výučbu s pomocou rôznych aplikácií, 
ktoré program ponúka. Popri práci s platformou 
som si kládla otázky: Ako budem učiť, aby deti 
učivo pochopili? Akým spôsobom budem učiť, 
aby bola dištančná výučba pre deti atraktívna? 
Začala som krok po kroku aj s využívaním rôz-
nych edukačných aplikácií. Vytvorila som svoj 
virtuálny tím, do  ktorého som prihlásila všet-
kých žiakov z triedy. Následne som spravila zo-
znam predmetov,  priradila a  roztriedila učivo 
a  stiahla potrebné materiály k  výučbe. Všetko 
toto si vyžaduje veľkú odhodlanosť, trpezli-
vosť, boj s časom, ba ešte oveľa viac, lebo som 
sa snažila vytvoriť také vzdelávanie, ktoré by 
bolo atraktívne pre žiakov prvého stupňa. Mu-
sela som dbať na  to, aby malo učivo kreatívny 
charakter a prijateľnú formu pre žiakov prvého 
stupňa. Naše vzdelávanie dištančnou formou 
trvalo len zopár dní.  Snažili sme sa spoločne 

pracovať ako na  reálnom vyučovaní v  triede. 
Myslím, že žiaci zvládli naše „online” stretnu-
tia veľmi úspešne. Veľká vďaka patrí aj rodičom, 
ktorí sa usilovali vytvoriť pozitívnu atmosféru 
a  také prostredie pre dieťa, aby malo možnosť 
dištančného vzdelávania.
Ako prijali dištančnú výučbu žiaci a ich rodi-
čia?
Rodičia boli veľmi ústretoví, promptne sa zare-
gistrovali do programu. MS Teams  si rodičia 
mohli inštalovať aj ako mobilnú aplikáciu. Veľ-
mi dôležitá bola aj technická zdatnosť rodičov 
s PC technológiami a do akej miery vedia pra-
covať s počítačovými aplikáciami. Samozrejme, 
aj čas, ktorý si musel každý rodič so svojím die-
ťaťom rozvrhnúť podľa potreby vyučovania. To 
vôbec nie je ľahké, ak si predstavíme, že v rodine 
je aj viac detí. Rodičia mali na  takúto formu 
výučby pomerne rôzne názory. Komentovali 
to napríklad takto: „Museli sme sa popri prá-
ci venovať dieťaťu, ale oceňujeme aspoň takúto 
možnosť, nakoľko nie je na  nás hodená plná 
ťarcha vzdelávania. Určite to nie je lepšie, ako 
byť prítomný priamo v škole, ale pri domácom 
(dištančnom) vyučovaní je to veľká pomoc, za-
bavenie dieťaťa, ktoré má potom väčšiu snahu 
učiť sa doma, a zároveň sa môže kontaktovať so 
svojimi spolužiakmi. Síce iba online, ale je za-
pojené aj do pravidelných povinností školského 
života.” „Sme radi,  že deti pokračujú kontinuál-
ne s učivom.” Výhodou je aj skutočnosť, že deti 
mali radosť z  možnosti, že sa navzájom vidia 
a môžu porozprávať mimo online výučby. 
 Za rozhovor ďakuje Jana Vedejová

Deň boja za slobodu 
a demokraciu

ONLINE VYUČOVANIE z jari tohto roku sa, žiaľ, nestalo minulosťou, 
ako sme očakávali a dúfali, ale je naďalej nevyhnutnou realitou vzhľadom 
na zhoršenú epidemiologickú situáciu na celom území republiky. 

Nové pandemické 
opatrenia pre školy 
Rozhodnutím ministra školstva, výskumu 

a športu SR Branislava Gröhlinga  sa s účin-
nosťou od  26. 10. 2020 do  odvolania preru-
šuje vyučovanie na  základných školách (5. až  

9. ročník), ZŠ pre žiakov so špeciálnymi výchov-
no-vzdelávacími potrebami (5. až 10. ročník) 
a  prechádza sa na  dištančné vzdelávanie. Po-
dobne sa ruší: poskytovanie výchovno-vzdelá-
vacej činnosti; školské vyučovanie v jazykových 
školách; skupinové vyučovanie v  ZUŠ a  pre-
vádzka centier voľného času. V šk. roku 2020/21 

vo všetkých školách a  školských zariadeniach 
nemožno uskutočniť ani ďalšie školské aktivity. 
Jesenné prázdniny sa v šk. roku 2020/21 usku-
točnia v termínoch: 
30. 10. - 2. 11. 2020, 6. - 9. 11. 2020.  
Výnimky: Detské jasle, materské školy a  1. stu-
peň ZŠ. (red)

Fo
to

: H
ele

na
 Ja

nk
ov

ičo
vá

Fo
to

: fo
to

ba
nk

a

Fo
to

: fo
to

ba
nk

a

Digitálna éra ako 
súčasť života žiakov



Vedeli ste o tom, že v lesoch nad Pezinkom sa voľake-
dy ťažilo zlato? A tieto banena zlato dokonca existujú 

dodnes! Nad Pezinkom za miestnou časťou Cajla v sme-
re na  Pezinskú Babu sa nachádza nový Banský náučný 
chodník, ktorý vás prevedie po celej banícky zaujímavej 
oblasti. Ťažilo sa tu naozaj všeličo, ale najzaujímavejšia je 
baňa na zlato, ktorá býva v niektoré dni otvorená aj pre 
verejnosť. Spolu s  baníckym sprievodcom sa dostanete 
hlboko do podzemia do útrob Malých Karpát. Nezabud-
nite si čelovku, baterku a vodeodolnú obuv.
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PO UPLYNULÝCH daždivých dňoch postupne 
prichádza babie leto, a to je ideálnym obdobím 
na krátke nenáročné výlety za pamiatkami 
i na celodenné prechádzky jesenne sfarbenou prírodou. TIPY TIPY nana VÝLETY VÝLETY

NA NOVOM mapovom 
portáli Bratislavskej župy 
nájdete územný plán, 
stredné školy, kultúrne 
zariadenia, cyklotrasy 
a mapy lesov.

Predseda Bratislavského samo-
správneho kraja (BSK) Juraj 

Droba uviedol, že obyvatelia kraja 
už nebudú odkázaní na roztriešte-
né informácie na  rôznych we-
bových stránkach. Všetko nájdu 
na webovej adrese BSK, ktorý spus-
til nový mapový portál, kde je mož-
né nájsť na jednom mieste územný 
plán, župné zariadenia, enviroHUB, 
akčný plán na ochranu lesov, ale aj 
cyklotrasy či tipy na  výlety. Využili 

na to existujúci župný portál www.
BratislavskyKraj.sk, ktorý slúži ako 
obľúbený a hojne využívaný infor-
mačný zdroj. 
Pre obyvateľov kraja sú k  dispozí-
cií interaktívne výkresy úplného 
znenia Územného plánu kraja 
a Mapa zariadení, ktoré sú v zria-
ďovateľskej pôsobnosti Bratislav-
skej župy. Tieto zariadenia je možné 
na  mape jednoducho vyhľadávať 
a  zistiť aktuálne informácie, naprí-

klad opatrenia na zamedzenie šíre-
nia koronavírusu.
Pod záložkou Krajina sa nachá-
dza enviroHUB BSK, ktorý okrem 
poskytovania informácii v  oblasti 
environmentálneho vzdelávania 
a osvety umožňuje zapojeným or-
ganizáciám pomocou formulára 
pridávať projekty a  udalosti v  ob-
lasti environmentálnej výchovy. 
Ďalej môžu návštevníci nahliadnuť 
do  priestorovej štruktúry lesov 

na  území BSK, ktorá bola spra-
covaná v  dokumente Akčný plán 
na  presadzovanie lesov na  území 
Bratislavského samosprávneho kraja 
v zmysle Memoranda o spolupráci 
a  spoločnom postupe pri ochrane 
lesov.
Témy Cyklistika a  Cestovný ruch 
rozprávajú príbehy pomocou máp 
z  dielne Slovenského domu Cen-
trope „Cykloturistika pri Dunaji“ 
a „Splav Malého Dunaja“. 

Pod záložkou Zdravie je zverejne-
ná webová mapa, ktorá umožňuje 
vyhľadať a  zobraziť lekárne, výdaj-
ne zdravotníckych pomôcok, za-
riadenia ambulantnej pohotovosti 
a agentúry domácej ošetrovateľskej 
starostlivosti na území Bratislavské-
ho samosprávneho kraja.
Mapový portál je k dispozícii na in-
ternetovej adrese mapy.bratislav-
skykraj.sk. 
 (Zdroj: www.bratislavskykraj.sk)

Bratislavská župa spustila unikátny ma pový portál

Pôvodne bola Bratislava obklopená rozsiahlymi mokra-
ďami, siahajúcimi od Vajnor až po Modru. V stredoveku 

sa postupne vysušovali a premieňali na ornú pôdu. Z týchto 
rozsiahlych mokradí sa dodnes zachoval už len malý kúsok 
nachádzajúci sa medzi Svätým Jurom a  Čiernou Vodou. 
Prekvapí vás obrovská rozmanitosť prírody, od  popínavých 
močiarnych rastlín cez byliny, lúky, až po lužné lesy i suchšie 
listnaté lesy, skrývajúce mohutné až 250 ročné duby. Rovna-
ko môžete obdivovať nespočetné množstvo druhov hmyzu, 
vodného vtáctva, rýb a  lesnej zveri. Je to malé slovenské 
safari. Ak milujete jesennú prírodu, určite toto miesto stojí 
za návštevu.

MOKRADE – JURSKÝ ŠÚR

KLÁŠTOR KATARÍNKA – NAHÁČ

VEĽKOMORAVSKÝ KOSTOL
SV. MARGITY ANTIOCHIJSKEJ – KOPČANY

Pokiaľ by ste sa chceli vrá-
tiť do  čias Veľkej Moravy, 

za dedinkou Kopčany sa nachá-
dza jeden z  najstarších kosto-
líkov na  Slovensku, postavený 
ešte za čias Veľkej Moravy. Hoci 
bol počas stredoveku v  detai-
loch prerobený, z veľkej časti si 
stále zachoval svoju pôvodnú 
veľkomoravskú podobu. Tento 
rok bol otvorený aj úplne nový 
most, ktorým sa od tohto kos-
tolíka môžete dostať do  jed-
ného z hlavných centier Veľkej 
Moravy –  do Mikulčíc, kde vás 
čaká množstvo zachovaných 
veľkomoravských vykopávok 
a základov palácov, cirkevných 
budov, hradieb, valov. Ak chce-
te dopodrobna spoznať našu 
dávnu históriu, prídete si tu 
na svoje.

Devínska Nová Ves má veľ kú výhodu, 
že mnohé prírodné i  kultúrno-his-
torické krásy má priamo vo svojom 

blízkom okolí. No, ak už všetky okolité zaují-

mavosti poznáte, chceme vám dať tipy na zopár 
naozaj unikátnych a  jedinečných miest, ktoré 
skrývajú blízke Malé Karpaty a  neďaleké Zá-
horie.

Toto bol len malý jesenný výber zaujímavých miest, 
ktoré je možné poľahky navštíviť počas začínajúceho 
babieho leta, či neskoršej jesene. Na Záhorí i v Ma-
lých Karpatoch môžete vidieť viacero podobných za-
ujímavých miest. Ak sa vám tento článok páči, radi 
budeme o tipoch na pekné miesta na výlety a turisti-
ku informovať aj v nasledujúcich číslach DEVEXu. 
 Juraj Dedinský

Na  záver sme si nechali najstaršiu a  zároveň najta-
jomnejšiu pamiatku, ktorou sú Holíčske megality 

– menhiry. Nachádzajú sa kúsok pred vchodom do ma-
jestátneho Holíčskeho zámku.  Megality boli nájdené 
pomerne nedávno, počas výstavby sídliska. Sú rozo-
stavené do  kruhu, tvoria akési hodiny, pričom najväčší 
z nich 4 metrový je v strede a počas dňa vrhá rôzne dlhý 
tieň na ostatné. Na megalitoch môžeme nájsť rôzne sym-
boly a  kresby. Najznámejšia je ruka držiaca kladivo, či 
mlat, symbol staroslovanského boha Perúna.  

V  Malých Karpatoch sa nachádza 
len jeden jediný vodopád. Náj-

dete ho kúsok od Smoleníc, v doline 
Hlboča, medzi starovekým opevne-
ným hradiskom Molpír a  strmým vá-
pencovým kaňonom Čertov žľab. Vo-
dopád je vysoký 9 metrov a je to tzv. 
občasný vodopád, pretože voda ním 
preteká len po výdatnejších dažďoch, 
pri topení  snehu, príp. po  letných 
búrkach.

MEGALITY – HOLÍČ

BANE NA ZLATO – PEZINOK

VODOPÁD HLBOČA 
 – SMOLENICE

Chcete na  vlastnej koži vyskúšať, 
ako sa žilo v  16. – 18. storočí? 

Nad dedinkou Naháč sa nachádzajú rui-
ny františkánskeho kláštora a Kostola sv. 
Kataríny Alexandrijskej – ľudovo nazýva-
ný Katarínka. Kláštor s kostolom opravujú 
dobrovoľníci podľa pôvodných stredove-
kých stavebných metód, striedajú sa tu 

v dvojtýždňových turnusoch. Ak sa k nim 
pridáte, čakajú vás dva týždne bez počí-
tača, mobilu, elektriky, bez akýchkoľvek 
moderných vymožeností. Ale na oplátku 
zažijete varenie na ohni, umývanie sa vo 
vedre, ľanový odev a množstvo stredove-
kých tradícii, hier, spevu. Zároveň priloží-
te ruku k záchrane tejto krásnej pamiatky.  

Fo
to

:ar
ch

ív 
J. 

D.

Fo
to

:ar
ch

ív 
J. 

D.

Fo
to

:ar
ch

ív 
J. 

D.
Fo

to
:ar

ch
ív 

J. 
D.

Fo
to

:ar
ch

ív 
J. 

D.

Fo
to

:ar
ch

ív 
J. 

D.



       

 

8                                                                           OSOBNOSTI     11/2020  11/2020                                                            SPOMÍNAME  9

Pripomenuli sme 
si Ruda Slobodu

MESTSKÁ ČASŤ Bratislava-Devínska Nová Ves si uctila pamiatku svojho rodáka 
a velikána slovenskej literatúry Rudolfa Slobodu (1938 – 1995) pri príležitosti 

štvrťstoročnice jeho úmrtia 6. októbra 2020. 

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.

Vianočná darčeková poukážka  
v 20 % zľave pri kúpe do 23. 12. 2020 

Komplexná ponuka služieb je uvedená 
na našej webovej stránke.

MANIKÚRA - P
EDIKÚRA

 K
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Stránkové hodiny 
9.00 – 12.00  a 13.00  – 17.00 
v dňoch 23. 11. 2020;  
14. 12. 2020 (iba v prípade 
priaznivej epidemiologickej 
situácie).
Kontakt: Dr. Martin Puho-
vich, PhD., správca, sposlo-
vensko@gmail.com    

V prípade pohrebu a na-
liehavých vecí kontaktujte 
0911 640 100 (správca), 
0918 652 903; 0948 521 325.

Pietny akt sa konal na Nám. 
Rudolfa Slobodu pri je- 
ho pamätníku s  bustou 

od akad. sochára Alexandra Ilečka, 
neďaleko Slovinca, ktorý bol ke-
dysi domovom spisovateľa. Vzhľa-
dom na  platné epidemiologické 
opatrenia bol počet pozvaných 
hostí limitovaný. Dôstojný nádych 
dodalo celému podujatiu modero-
vanie podujatia Dianou Padycho-
vou, ktorá uvádzala prítomných 
rečníkov.
Pietny akt otvoril starosta mestskej 
časti Bratislava-Devínska Nová 
Ves Dárius Krajčír, ktorý pripo-
menul prítomným krátky, ale in-
tenzívny život Rudolfa Slobodu 
prozaika, dramatika, scenáristu, 
esejistu, básnika, ale v  neposled-
nom rade aj oddaného rodáka 
s chorvátskymi koreňmi, ktorý na-
dovšetko miloval svoju rodnú obec. 
Starosta Dárius Krajčír zaspomí-
nal na  svoje detstvo, na  kontakty 
svojich rodičov s Rudolfom Slobo-
dom, spoločné rozhovory pri práci 
v záhrade i pri náhodných stretnu-
tiach na ulici.
Pietne stretnutie poctil svojou prí-
tomnosťou súčasný veľký majster 
slova, významný slovenský spiso-
vateľ a básnik Daniel Hevier. Jeho 
spomienky prekypovali úctou ku 

kolegovi, ktorý predčasne odišiel 
do spisovateľského neba, ale zane-
chal nám významné rozsiahle lite-
rárne dielo. Zaspomínal na román 
Britva, ktorý bol v  mladosti jeho 
iniciačným čítaním od  Slobodu, 
ako sa našiel v  jeho hlavnom hr-
dinovi, menovcovi Danielovi, ako 
ho Slobodova „britva“ nerezala, ale 
liečila. Našiel sa aj pri ďalšom číta-
ní románu Narcis, ktorý považo-
val v tej chvíli za najlepší na svete. 
A tak to šlo životom ďalej, až sa stal 
vydavateľom Slobodovej tvorby 
a  dodnes mu ako spomienka zo-
stali jeho vzácne listy, ktoré si vtedy 
vymenili. Daniel Hevier si myslí, 
že tak, ako nepovažuje za tragický 
život Rudolfa Slobodu, nebol tra-
gický ani jeho koniec. Ako bola 
tvorba tohto spisovateľa odrazom 

jeho vnímania života a  stretnutí 
s  okolitým svetom, podobne bola 
jeho smrť vyústením a  zavŕšením 
tejto literárnej tvorby. Veď takmer 
všetky jeho romány nesú trpké au-
tobiografické poznanie, že „ľudský 
život je najťažší spôsob existencie“. 
Tým, že „žijeme, neustále niekomu 
ubližujeme“.
Laudácio sa dostalo Rudovi Slo-
bodovi aj z úst odborníčky na jeho 
dielo prof. Dagmary Inštitorisovej, 
členky Katedry masmediálnej ko-
munikácie a  reklamy Filozofickej 
fakulty Univerzity Konštantína 
Filozofa v  Nitre, ktorá pripravuje 
vydanie monografie o tomto spiso-
vateľovi ako dramatikovi. Ocenila 
jeho briskný pohľad na svet, ktorý 
pretavil do  svojich dramatických 
diel. Rudolf Sloboda zanechal 

v svojich drámach veľký poklad pre 
divadelné dosky a nasledujúce ge-
nerácie hercov. 
Písal sa 16. apríl 1988. Ľubomír 
Feldek chcel urobiť radosť svojmu 
kamarátovi od pera, čerstvému päť-
desiatnikovi Rudovi. V to ráno vy-
sypal z rukáva báseň Nomen omen 
a  ponáhľal sa za  ním do  Pezin- 
ka. Záhrada liečebne bola prvým 
svedkom jej prednesu. V deň spo-
mienky na  Rudolfa Slobodu ju 
s láskavým zvolením autora Ľubo-
míra Feldeka predniesli manželia 
Dúbravskí. Každý, kto si ju po-
zorne vypočul, spoznal v rodákovi 
Devínskej a slávnom spisovateľovi 
to najpodstatnejšie. Na záver si prí-
tomní uctili svojho rodáka a veľké-
ho slovenského spisovateľa minú-
tou ticha.  Eva Čikelová

V SPOLOČENSKOM 
kontexte patria 
k spomínaniu významné 
osobnosti lokálneho 
i celoslovenského rozmeru. 
V Devínskej Novej Vsi 
žilo v uplynulom období 
veľa osobností hodných 
spomínania. 

Ak zalovíme v  pamäti 
najnovšej histórie, vyno-
rí sa nám aj spomienka 

na Viliama Pokorného (1. 5. 1929 
– 22. 11. 2016). V novembri uply-
nie štvrté výročie od úmrtia tohto 
významného Devínskonovoveš-
ťana. Bol zakladajúcim členom 
Chorvátskeho kultúrneho spolku 
v  Devínskej Novej Vsi (1990), 
podobne participoval na  zrode 
Chorvátskeho kultúrneho zväzu 
na  Slovensku. Do  literárnej his-
torickej pamäte sa zapísal ako ak-
tívny zostavovateľ, autor, spoluau-

tor, editor, redaktor nespočetného 
množstva publikácií, či organizátor 
kultúrno-spoločenských podujatí. 
Popri týchto činnostiach sa veno-
val zberateľskej činnosti, rezbárstvu 
a výskumnej činnosti v oblasti ná-
rodopisu. Ako novinár sa špecia-
lizoval na  oblasť kultúry, výchovy 
a vzdelávania dospelých, pričom sa 
zameriaval najmä na problematiku 
miestnej kultúry. 
Veľkú hodnotu má do  dnešných 
dní pre obyvateľov našej mestskej 
časti vlastivedná monografia DE-
VÍNSKA  NOVÁ VES, ktorú 

vydal náš Miestny úrad MČ BA-
DNV v r. 1995. Prispel do nej ko-
lektív 16 renomovaných autorov, 
ktorí v  nej na  vysokej odbornej 
úrovni zmapovali dávnu i neďalekú 
minulosť obce z pohľadu histórie, 
geológie, kulturológie atď. Viliam 
Pokorný ako zostavovateľ, spo-
luautor, redaktor a  editor prispel 
nesmierne vzácnym spôsobom 
k uchovaniu jedinečných informá-
cií a  fotografií, dokumentujúcich 
život obyvateľov našej obce. Z tejto 
publikácie čerpáme dodnes mnohé 
dôležité a overené informácie. Pre 
chorvátsku kultúrnu obec je nevy-
čísliteľný jeho príspevok do biblio-
grafie chorvátskej menšiny na Slo-
vensku, no najmä v Devínskej.
V  týchto dňoch si na  Viliama  
Pokorného s úctou a láskou spomí- 
najú nielen jeho príbuzní a  chor- 
vátska pospolitosť v DNV.  Zaslúži 
si úctu a obdiv od všetkých obyva-
teľov našej mestskej časti.  (ec) 

Židovský  
cintorín v DNV
PONIEKTORÍ STARŠÍ pamätníci 
Devínskej ešte vedia, kde sa 
kedysi nachádzal v našej obci 
pôvodný židovský cintorín, 
ohradený kamenným múrom, 
do ktorého sa vstupovalo cez 
murovanú márnicu. 

Bol situovaný Na  Grbe a  pri 
Hradištnej ulici, v  blízkosti sú-

časného cintorína. Židovský cinto-
rín padol za obeť výstavbe sídliska 
v  šesťdesiatych rokoch. Na  jeho 
mieste odhalil 2. novembra 2008 
vtedajší starosta mestskej časti  
V. Mráz lapidárium židovského 
cintorína zo zachovaných náhrob-
kov. Dopĺňa ho pamätná doska 
v podobe stély, s nápisom odkazu-
júcim na bývalý cintorín. V  r. 1848 
žilo v DNV 13 Židov, r. 1851 spolu 
s  Devínom bolo zaznamenaných 
21 obyvateľov židovského pôvodu,  
v  r. 1910 ich bolo 76. Kedysi v  19. 
storočí a  na  začiatku 20. st. bola 
v DNV židovská modlitebňa.  (ec)

Niekedy v  nás ešte pretrváva 
veľký, nezahojený smútok 

v  duši, inokedy si statočne uve-
domujeme, že je to osud každého 
ľudského života. Kto sa narodí, 
musí aj zomrieť. 
Pre našich zosnulých už veľa uro-
biť nemôžeme – možno vyzdobí-

me ich hrob kvetinami, postojíme 
pri ňom s  modlitbou na  perách, 
zapálime svetielko, pohladíme 
ich fotografiu, zaspomíname so 
slzou v oku... Ale naši zosnulí žijú 
v našich životoch naďalej aj vtedy, 
ak sme si vzali k srdcu ich múdre 
rady, vážime si ich prácu, ktorej 

plody nám zanechali, alebo si pa-
mätáme aspoň to, že tu jednodu-
cho pre nás boli vždy, keď sme ich 
potrebovali. Ak sa aj niekedy vy-
skytol zádrheľ v  našej vzájomnej 
komunikácii, čas všetko zahladil 
a obrátil na dobré. Nuž, ticho spo-
mínajme... Eva Čikelová

Pietny akt otvoril starosta mestskej časti 
Bratislava-Devínska Nová Ves Dárius Krajčír

Dárius Krajčír so spisovateľom  
a básnikom Danielom Hevierom

Prof. D. Inštitorisová, autorka 
pripravovanej knihy o R. S.

Poslanci Hlaváčová, Veslárová 
a Kolega

Všestranný novinár Viliam Pokorný 

Za našimi drahými
PRIBLÍŽILO SA obdobie, ktoré ľudovo nazývame 
„dušičkové“. S úctou a láskou si spomíname na našich 
drahých zosnulých, blízkych i vzdialenejších. 

Oznam správcu cintorína
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ÚLOHOU imunitného systému 
je chrániť organizmus pred 
choroboplodnými zárodkami, 
neživými cudzorodými časticami, 
odstraňovať odumreté bunky 
vlastného tela a bojovať proti 
nádorovým bunkám. 

Na prvý pohľad býva pre rodičov záhada, 
prečo je po  prvom začlenení do  det-
ského kolektívu (materská škola alebo 

1. ročník základnej školy) doposiaľ zdravé dieťa 
takmer neustále choré. Oslabený organizmus 
sa prejavuje najčastejšie ochoreniami dýchacích 
ciest, kašľom, nádchou, bolesťami hrdla, rôzny-
mi zápalmi, výskytom áft a  herpesov. Niektorí 
pediatri sú toho názoru, že bežné ochorenia by 
malo dieťa vo veku 5 – 6 rokov pre-
konať tri – štyrikrát do roka, lebo 
aj takto sa postupne posilňuje 
jeho imunita a malý orga-
nizmus si tvorí potreb-
né protilátky. Vzniká tu 
otázka, čo najviac škodí 
detskej imunite? Nega-
tívnych faktorov je veľa, 
je to však najmä nespráv-
na výživa a  životospráva, 
predimenzované obliekanie, 
nedostatok spánku, stres, nad-
merné užívanie antibiotík a znečistené 
životné prostredie. 

A čo imunite prospieva? 
Stručne povedané: opak negatívnych prvkov 
a zlatá stredná cesta: správna výživa, primerané 
obliekanie, kvalitný spánok, adekvátna hygiena, 
pobyt na  slnku, pohyb, neliečenie vírusových 
infekcií antibiotikami a čisté životné prostredie. 
Ak si rozmeníme správnu výživu na drobné, kaž-
dý ľudský organizmus, vrátane detského, potre-

buje pre dobrú kondíciu imunity najmä stravu 
s dostatkom vitamínu C. Jeho bohatým zdrojom 
je čerstvá a kvasená zelenina, samozrejme aj ovo-
cie. Ďalšou nenahraditeľnou zložkou kokteilu 
pre budovanie imunity je vitamín D, ktorý za-
bezpečuje v organizme správne fungovanie cca 
200 ďalších procesov, okrem iného aj dostatočnú 
tvorbu obranných bielych krviniek (napr. priro-
dzených zabíjačských buniek „NK“, dôležitých 
pri zdolávaní vírusových ochorení). Dôležitý je 
v prijímanej strave aj minerálny stopový prvok 
zinok (ryby, strukoviny, mäso, vajcia, orechy, 
semená), ktorý sa priamo podieľa na  vyše 300 
enzymatických reakciách v ľudskom organizme. 
Podobne ako vitamín C má aj nenahraditeľný 
antioxidačný účinok. Mnohé vedecké štúdie po-
tvrdili, že prirodzené protilátky v detskom orga-
nizme pomôžeme zvýšiť, ak deti vedieme k pra-

videlnému dennému cvičeniu. Postačuje 
na to dokonca iba 30 minút pohybu! 

Zlatá stredná cesta
Medicínsky výskum sa zame-

riava aj na  úlohu probiotík 
pre zdravý mikrobióm (mik-
robiálne osídlenie črevného 
systému). Výsledky však nie 
sú jednoznačné. Napr. dán-

ski vedci zistili, že podávanie 
probiotík zdravým jedincom 

nemalo žiaden výrazný profylak-
tický účinok. Podľa iných výskumov, 

čiastočne realizovaných aj u nás na Sloven-
sku, môže podávanie probiotík u predškolákov 
predísť infekciám horných dýchacích ciest až 
o tretinu. Obe štúdie však mali k dispozícii iba 
zopár desiatok pacientov, preto nemajú dosta-
točnú vedeckú výpovednú hodnotu. Pravda asi 
bude znova niekde uprostred: v prvom rade po-
môcť deťom zdravo žiť v zdravom prostredí, bez 
zbytočných stresov. Potom sa imunita detí rodi-
čom poďakuje stabilným zdravím.  (ec)

DREVINY v urbanizovanom 
prostredí prinášajú pre svoje 
okolie mnohé výhody ako 
tienenie, ochladzovanie 
a zlepšovanie mikroklímy. 

Filtrujú aj častice v ovzduší a sú prírodnou 
proti hlukovou bariérou. V neposlednom 
rade fixujú uhlík, čo v kontexte globál-

neho otepľovania je ich významným prínosom.
Aktuálna štatistická životnosť stromov v poulič-
ných stromoradiach je 8 až 13 rokov s tým, že 
úhyn stromov je najvyšší do 5 rokov po výsadbe 
v dôsledku povýsadbového šoku. Aj z tohto dô-
vodu si stromy v mestách vyžadujú pravidelnú 
starostlivosť v  podobe častej a  včasnej údržby. 
Stromy v mestskom prostredí starnú dvojnásob-
ne rýchlejšie ako vo voľnej prírode, a  to najmä 
kvôli exhalátom, nedostatku priestoru alebo me-
chanickému poškodeniu. Pri výsadbe verejnej 
zelene pracujú odborníci zapojení do  projektu 
výsadby v MČ BA-DNV s uvedenými skutoč-
nosťami a zohľadňujú ich.
Obyvatelia mestskej časti DNV si v posledných 
týždňoch mohli na chodníkoch a cestách všim-

núť farebné značenia, ktoré boli súčasťou mo-
nitoringu inžinierskych sietí. Tento monitoring 
zahrňoval mapovanie telekomunikačných vede-
ní, elektrických vedení, plynovodov, vodovodov 
a  kanalizácií. Pracovníci Oddelenia výstavby, 
dopravy a životného prostredia miestneho úra-
du intenzívne komunikovali so správcami in-
žinierských sietí pri ich mapovaní a vytyčovaní 
na mieste.

V spolupráci s  príspevkovou organizáciou DE-
NOVA sa pristupuje k prvej etape úpravy verej-
nej zelene. Bude spočívať v revitalizácii verejnej 
zelene na  uliciach I. Bukovčana a  J. Poničana. 

V rámci tejto etapy je 5 záujmových plôch, kde je 
revitalizácia zelene plánovaná. Plánuje sa výsadba 
duba letného 'Fastigiata' (Quercus robur 'Fastigia-
ta'), čremchy červenej (Prunus virginiana), hrabu 
obyčajného ´FASTIGIATA´ (Carpinus betulus 
´FASTIGIATA´) a duba letného (Quercus robur 
´Fastigiata Koster´). Pri výsadbe v niektorých lo-
kalitách sa musí počítať so stavebnými úpravami 
na vytvorenie obrubníkov a koreňových zábran.
V ďalších etapách sa plánuje aj výsadba drevín 
do  mobilných nádob – muchovník Lamarkov  
(´Amelanchier lamarckii´), javor poľný Elsrijk 
(Acer campestre ´Elsrijk´), drieň obyčajný ´Aurea´ 
(Cornus mas ´Aurea´) a kalina vonná 'DECEM-
BER DWARF' (Viburnum farreri 'DECEM-
BER DWARF'), kríkov (krov) ako je kalina 
bodnantská ´DAWN´ (Viburnum x bodnantense 
´DAWN´) a trvaliek (Echinacea pallida, Stipa te-
nuissima, Salvia nemorosa, Allium sphaerocepha-
lon, Gypsophila peniculata, Perovskia ´Blue Spire´ 
a Nepeta grandiflora).
Ďalšie informácie k celému projektu sú dostup-
né na webovej stránke www.devinskanovaves.sk 
v sekcii Služby občanom, Zeleň.

Oddelenie výstavby, dopravy 
a životného prostredia MČ BA-DNV

SynCare, Istrijská 20, Bratislava-Devínska Nová Ves 
0907 329 350, objednávky@syncare.sk, www.syncare.sk

na kozmetické ošetrenie alebo produkty

Darujte

Darčekové poukážky

relax, krásu...

��
��DETSKÚ IMUNITU

„Základom 
pre dobre 

fungujúci imunitný 
systém je výživa, pozorná, 

no nie veľmi prehnaná hygiena, 
dostatočná fyzická aktivita 

a psychická pohoda dieťaťa.“ 
MUDr. Peter Mikolášek, Klinika 
detských infekčných ochorení 

Fakultnej nemocnice 
Brno.

Revitalizácia verejnej zelene DNV

PRÍPRAVA:

1. Pokrájanú cibuľu, zázvor a čili restujeme 
na oleji, pridáme tekvicu nakrájanú 

na kocky (dužinu predtým odstránime), 
cesnak, kurkumu, osolíme, zalejeme kokoso-
vým mliekom a vodou. Varíme do mäkka (asi 
20 min). Ak chceme krémovú polievku, vodu 
nepridáme.

2. Zmes rozmixujeme a podľa chuti 
pridáme limetkovú šťavu (môžeme 

nahradiť citrónovou). Servírujeme s čerstvým 
koriandrom, dochutíme s čili a pridáme 
opražené semienka.

SUROVINY: X 1 stredne veľká tekvica 
hokkaido X 1 cibuľa X 1 paprička čili  
X 2 lyžice čerstvého zázvoru X 2 strúčky 
cesnaku X 3 lyžice oleja X 1 lyžička 
kurkumy X 1/2 lyžičky soli X 400 ml 
kokosového mlieka X 0,5 l vody  
X 1 lyžica šťavy z limetky 

Pikantná 
hokkaidová 
polievka

                      
Náročnosť: ľahká

Čas prípravy: 40 minút

OBEDY PRE SENIOROV  
Seniori majú možnosť využiť ponuku 
každodennej donášky obedov.
Zabezpečuje ich spoločnosť Obedy pre 
seniorov, s. r. o. Cena obeda, vrátane 
rozvozu, je 3,50 €.
1. V  prípade záujmu zatelefonuj-

te na  číslo 0948  731  128 alebo 
0948 145 754.

2.  Nadiktujte svoju adresu v  mest-
skej časti Devínska Nová Ves.

3. Uveďte svoj telefonický kontakt 
a meno.

Hneď, ako sa prihlási min. 15 záujem-
cov na  každodennú donášku obedov, 
začne spol. Obedy pre seniorov, s.r.o., 
rozvážať stravu aj do DNV. So záujem-
cami dohodne všetky detaily uvedená 
spoločnosť.

www.obedypreseniorov.sk
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Denova ponúka občanom svoje služby 

Znovuotvorenie 
predajne LIDL
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Môžete si cez ňu zabezpečiť dovoz 
štrku, piesku, kameniva, drobné 
stavebné práce, odvoz a  likvidá-
ciu odpadov, prenájom kontaj-
nerov, výsadbu a  údržbu zelene, 
vývoz fekálií, zemné práce s  CAT 
246. Štandardné služby poskytuje 
aj zberný dvor a  zberné miesto. 
Zberný dvor na  ulici M. Pišúta 5 
odoberá od obyvateľov s trvalým 
pobytom v MČ BA-DNV (aj od ma-
jiteľov nehnuteľností) 400 kg od-
padu ročne zadarmo. Pri príchode 
na  zberný dvor sa musíte vždy 
preukázať platným občianskym 
preukazom alebo iným dokla-
dom, ktorý je dôkazom toho, že 
máte trvalý pobyt v mestskej časti 
BA-DNV, resp. tu vlastníte nehnu-

teľnosť, 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 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

Príspevková organizácia mestskej časti Bratislava-Devín-
ska Nová Ves ponúka občanom rôzne služby. 

Na základe výzvy RÚVZ bola v dňoch 9. – 30. 10. 2020 v Devínskej 
Novej Vsi vykonaná pravidelná jesenná celoplošná deratizácia. Pra-
covníci deratizačnej spoločnosti distribuovali návnady do zariadení 
vo vlastníctve alebo v správe mestskej časti a do rodinných domov. 
Naďalej je potrebné zachovávať opatrnosť pri dohľade nad hrajúci-
mi sa deťmi a pri venčení psíkov, aby nedošlo k nežiaducemu kon-
taktu s jedovatou látkou.  (red) 

DERATIZÁCIA

l dobrovoľníkov 
a dobrovoľníčok (jednotlivcov 
aj kolektívov) a ich projektov 
za dobrovoľnícku činnosť, 
ktorú vykonávajú bez 
nároku na finančnú odmenu 
v prospech iných, v rôznych 
oblastiach spoločenského 
života, rozvoja, ochrany 
životného prostredia, kultúry, 

výchovy a vzdelávania a pod.,
l  koordinátorov 
a koordinátoriek 
dobrovoľníkov 
a dobrovoľníčok,
l  projektov, programov 
a podpory dobrovoľníctva,
l  za výnimočný čin alebo iný 
prejav solidarity a motivovania 
k službe pre druhých. Zefektívnenie verejnej 

dopravy cez dáta 

HLAVNÉ mesto chce 
analýzou dostupných 
dát zefektívniť verejnú 
dopravu, zintenzívniť 
spoje na potrebných 
úsekoch, budovať 
cyklotrasy, stanice 
zdieľanej mikromobility 
či záchytné parkoviská. 

Od  8. októbra spustilo pi-
lotný projekt v spolupráci 

so spoločnosťami TransData 
a Biotron Labs, v  rámci ktoré-
ho budeme po dobu 6 mesiacov 
zbierať anonymizované dáta 
o využívaných trasách a for-

mách dopravy. Dáta o využívaní 
dopravy výrazne pomôžu naprí-
klad pri budovaní cyklotrás, no-
vých buspruhov, či záchytných 
parkovísk. 
Pre zapojenie sa do zberu dát je 
potrebné stiahnuť si aplikáciu 
UBIAN od  spoločnosti Tran-
sData a povoliť v nej sledovanie 
polohy. Bez manuálneho povo-
lenia na  odosielanie dát nie je 
možné byť súčasťou monitoro-
vania využívania trás. 
Aplikácia je voľne dostupná 
na Google Play a Apple Store. 
Pre zapojenie do  projektu je 
nutné povoliť sledovanie polohy 
nasledovne: Môj Ubian -> Na-
stavenia -> Zlepšenie verejnej 
dopravy -> ON.  
 (Zdroj: www.bratislava.sk)

Pokračuje predlžovanie 
platnosti predplatných  
cestovných lístkov

Cestujúci, ktorí mali v  čase 
od  16. marca do  14. apríla 

2020 zakúpený a platný 90 alebo 
365-dňový predplatný cestovný 
lístok IDS BK (PCL) a  nepožiadali 
o storno, získajú po zakúpení no-
vého, minimálne 30 dňového PCL 
bonusovú platnosť. Vzhľadom 
na  zhoršujúcu sa epidemiologic-
kú situáciu si nemusia nový PCL 
kupovať okamžite, akciu môžu 

využiť do konca tohto roka. Po za-
kúpení nového PCL si pridanie 
bonusovej platnosti môžu zistiť 
tromi spôsobmi. 
V  prípade akýchkoľvek otázok 
môžu cestujúci kontaktovať Info-
centrum IDS BK prostredníctvom 
kontaktného formulára na  strán-
ke www.idsbk.sk alebo na  tele-
fónnom čísle 0948 102 102.
 Zdroj:  www.idsbk.sk/oznamy

Spoločnosť LIDL Slovenská republika, v. o. s., so sídlom Ružinovská 
1E, 821  02 Bratislava, oznamuje, že predajňa potravín LIDL v  MČ 
BA-DNV, Eisnerova 60, bude po rekonštrukčných prácach otvorená  
9. novembra 2020 v ranných hodinách (7.00 h).   (red)

Definitívny termín je za-
tiaľ neznámy. Posled-
né plány však počítajú 

s  otvorením Mestskej triedy 

Mlynské Nivy pre autá, verejnú 
dopravu, cyklistov a peších v no-
vembri 2020. Zrušenie doteraj-
ších obmedzení veľmi odľahčí 

dopravu v hlavnom meste. Podľa 
autorov projektu NIVY čaká 
verejnosť po  odovzdaní do  uží-
vania moderné riešenie doprav-
ného uzla, tradičné maloob-
chodné predajne, veľa zábavných 
podnikov a  netradičné riešenie 

tržnice so zelenou strechou. In-
tegrovaná autobusová stanica je 
dimenzovaná na premávku viac 
ako 1300 autobusových spojov 
s dennou návštevnosťou 20 tisíc 
ľudí.

(Zdroj: www.bratislavskykraj.sk)

Otvorenie Mestskej triedy 
Mlynské Nivy na obzore

Nominujte 
na ocenenie 
„Srdce na dlani“  

Hľadáme byty
a rodinné domy
v tejto lokalite
na predaj i prenájom

Kompletný

organizačný

a právny servis

už 20 rokov

% relix@relix.sk   " 0903 352 780   #  www.relix.sk 

NIELEN BRATISLAVČANIA, ale aj mnohí 
pracujúci z okolia sa už nevedia dočkať otvorenia  
novej autobusovej Stanice Nivy. 

„SRDCE NA DLANI“ je ocenenie Bratislavského 
dobrovoľníckeho centra, ktoré smeruje k zvýše-
niu statusu dobrovoľníctva a k jeho rozvoju.

IDE O OCENENIE: 

Ocenenie sa udeľuje vo viacerých kategóriách pri príležitosti Me-
dzinárodného dňa dobrovoľníkov (5. 12.) a  Medzinárodného dňa 
koordinátorov dobrovoľníkov (5. 11.). Nominovať môžete na www.
dobrovolnictvoba.sk do 8. 11. 2020. Slávnostné odovzdávanie oce-
není sa plánuje na 3. decembra 2020.

(Zdroj: www.dobrovolnictvoba.sk)

Mestská trieda Mlynské Nivy z vtáčej perspektívy
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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. november – 31. marec:
Utorok – piatok  11.00 – 16.00 
Sobota – nedeľa  – pondelok zatvorené

STÁLE EXPOZÍCIE:  
DEJINY A KULTÚRA CHORVÁTOV 
NA SLOVENSKU
DEJINY A KULTÚRA CHORVÁTOV  
V DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI
VÝSTAVA: 
6. 11. 2020 – 30. 11. 2020
XII. ROČNÍK VÝSTAVY FOTOFÓRUM

Kultúrno-spoločenské aktivity

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

5. 11. 2020 o 18.00 h
VERNISÁŽ XII. ROČNÍKA VÝSTAVY 
FOTOFÓRUM 
Súčasťou bude vyhodnotenie diváckej 
súťaže o najkrajšiu fotografiu. V prípade 
pretrvávania protipandemických opatrení 
bude vernisáž vysielať DTV.
Miesto: SNM – Múzeum kultúry  
Chorvátov na Slovensku

6. 11. 2020 

PRELOŽENÉ NA MAREC 2021

SRDEČNE VÁS VÍTAME 
Bláznivá komédia Činoherného klubu 
Bratislava
Miesto: veľká sála Istra Centra

28. 11. 2020 
30. VÝROČIE DFS KOBYLKA 
Miesto: veľká sála Istra Centra

29. 11. 2020 o 16.30 h
FEDOR Z KRAJINY MALA
Detská divadelná scéna,  
účinkuje Divadlo na Hojdačke
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
17. NOVEMBRA 2020 OTVORENÉ, 
VÝKLAD PRE SKUPINY PO 5 OSÔB

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

Otváracie hodiny:
pondelok  – piatok 9.00 – 17.00 h

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 

ZRUŠENÉ

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

Zosobášili sa v DNV:
Dlhoročný člen 

Komisie výstavby, 
dopravy a životného 

prostredia v MČ 
BA-DNV 

Vladimír Kočvara 
sa tento rok 
27. 5. 2020 

oženil s Máriou 
Kuriakovou. 

Srdečne gratulujeme!

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

FESTIVALOVÝ orchester 
Bratislava vznikol pred 10 rokmi 
pri Základnej umeleckej škole 
na Istrijskej 22, Bratislava-
Devínska Nová Ves (ďalej ZUŠ). 
Veľká časť súčasného orchestra 
patrí k jeho zakladajúcim členom. 

Zakladateľom a umeleckým vedúcim Fes-
tivalového orchestra Bratislava je Vla-
dimír Dianiška. Počas svojej existencie 

už orchester účinkoval v Taliansku, Francúzsku, 
Rakúsku, Maďarsku a  v Poľsku. Na Slovensku 
hral v Sabinove, Chminianskej Novej Vsi, Trs-
tenej, Brezne, Vištuku, Častej, Pezinku, Senci, 
Galante, Čataji, Dolnej Krupej, samozrejme 
v Bratislave a  jej mestských častiach. V Detve, 
kde spolupracuje s DH Detva a KC A. Sládko-
viča, je dnes už ako doma, nakoľko tu účinkoval 
asi 10-krát. Účinkoval aj v Slovenskom rozhla-
se a  v  rámci koncertu bratislavských ZUŠ aj 
v Slovenskej filharmónii. Orchester zatiaľ nahral  
2 CD, v súčasnosti má 27 členov.
Bratislavu a  Devínsku Novú Ves reprezento-
val aj na  rôznych domácich, či zahraničných 
festivaloch a  súťažiach. Počas svojej existencie 
žal úspechy na  detských a  mládežníckych sú-
ťažiach organizovaných Národným osvetovým 

centrom, vyhral medzinárodnú súťaž Dychovky 
v preši v Pezinku a asi najväčším úspechom bolo  
2. miesto z  11 súťažiacich orchestrov na  me-
dzinárodnej súťaži Zlota lira v  r. 2014. Súťaž 
sa koná každoročne  v poľskom meste Rybnik. 
Dnes je orchester samostatným hudobným te-
lesom, ktoré má flexibilnú zostavu. Hrá klasický 
repertoár dychových orchestrov, ale aj populárnu 
a big-bandovú hudbu. 
Festivalový orchester Bratislavy naďalej spolu-
pracuje so svojou materskou ZUŠ. Zastrešuje ho 
Občianske združenie FOR BA-Art so sídlom 
na Istrijskej 22. V r. 2019 oslávil svoje 10. výročie 
pôsobenia na umeleckej scéne.
Orchester má aj svoju juniorskú základňu FOR 
Bratislava junior, ktorý je zložený najmä zo žia-
kov ZUŠ v Devínskej Novej Vsi a ZUŠ E. Su-
choňa, Batkova 2 v Dúbravke. Má takmer 50 čle-
nov. V rámci FOR Bratislava junior spolupracuje 
umelecký vedúci Vladimír Dianiška s Liborom 
Zálesňákom a Romanom Maďarom. Toto mlad-
šie teleso účinkuje 6. rok a v  rámci celosloven-
ských súťaží sa taktiež umiestňuje na popredných 
priečkach (zlaté pásmo, zlaté pásmo cum laude 
a  pod.). Okrem Bratislavy sa juniori koncertne 
predstavili vo viacerých slovenských mestách. 
Viac informácií o hudobných telesách nájdete 
na stránke www.forbratislava.sk .

Vladimír Dianiška

Bratislavský futbalový zväz (BFZ) dáva 
do  pozornosti opatrenia Úradu verej-

ného zdravotníctva SR, účinné od  štvrtka  
15. 10. 2020 do odvolania. BFZ plne rešpek-
tuje všetky opatrenia prijaté štátnymi orgán-
mi k zamedzeniu šírenia koronavírusu a ním 
spôsobené vírusové ochorenie COVID-19. 
Športovo-technická komisia BFZ na základe 

tohto rozhodnutia s  účinnosťou od  uvede-
ného dátumu do  odvolania prerušuje súťa-
že BFZ vo všetkých vekových kategóriách. 
Týmto vyzývame všetky futbalové kluby 
v  pôsobnosti BFZ k  dodržiavaniu prijatých 
opatrení. O  ďalšom priebehu pokračovania 
súťaží rozhodneme po uvoľnení epidemiolo-
gických opatrení. Ing. Marián Spišiak

V predchádzajúcom čísle DEVEXu sme uverejnili súťaž o poukážku 
v hodnote 10 € na nákup produktov v ekologickej drogérii Pulito 
podľa vlastného výberu. SÚŤAŽNÁ OTÁZKA ZNELA: Čo je typické 
pre ekologickú drogériu Pulito? 23. októbra 2020 vyžrebo-
vala p. Pokorná spomedzi súťažiacich p. Veroniku Koľvekovú. 
(Správna odpoveď: Ekologická drogéria Pulito pracuje na princípe 
bezobalového tovaru). Výherkyňa si môže poukážku vyzdvihnúť 
v menovanej drogérii. Gratulujeme! 

Festivalový orchester 
Bratislava

Milí čitatelia, 
aby sme mohli uverejniť v  mesačníku 
DEVEX oznam o  narodení vášho dieťaťa, 
uzavretí sobáša, úmrtí, príp. výročí úmrtia, 
potrebujeme v  zmysle Zákona o  ochrane 
osobných údajov č. 18/2018 Z. z. pri spraco-
vaní osobných údajov váš súhlas.
Príslušné tlačivo sa nachádza 
na www.devinskanovaves.sk. 
Po  jeho vyplnení a  podpísaní ho môžete 
zaslať na mail redakcia@mudnv.sk. 
Nezabudnite pripojiť aj text oznamu, príp. 
fotografiu. Uverejnenie oznámení nie je 
spoplatnené.
Spoplatnené služby redakcie DEVEX
Uverejníme aj vašu plošnú, príp. riadkovú 
inzerciu podľa schváleného cenníka, ktorý 
nájdete spolu s  objednávkovým formulá-
rom na: www.devinskanovaves.sk
Tel. kontakt: 0940 605 285; 
mail: redakcia@mudnv.sk

Oznam fanúšikom futbalu

Informácia pre 
chovateľov 
ošípaných
Na  základe žiadosti Regionálnej vete-
rinárnej a  potravinovej správy Bratisla-
va v  zmysle § 16 ods. 7 zákona NR SR 
39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivos-
ti, v znení neskorších predpisov, Miestny 
úrad MČ Bratislava-Devínska Nová Ves 
vydal výzvu: 
Vzhľadom na  výskyt afrického moru 
ošípaných (AMO) na  Slovensku ako aj 
v susedných štátoch sú všetci chovatelia 
ošípaných povinní registrovať svoj chov 
v  Centrálnej evidencii hospodárskych 
zvierat (CEHZ) už od jedného kusa. V prí-
pade výskytu AMO v  chove s  nedosta-
točnou biologickou ochranou chovateľ 
stráca nárok na odškodné a poistné, po-
dobne je bez registrácie v CEHZ automa-
ticky vylúčený zo systému odškodnenia.
Formulár na registráciu chovu a podrob-
né informácie nájdete na www.svps.sk.

Zmena programu vyhradená!

Muzicírovanie je radosť zo života
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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: 
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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 Bratislavy 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.


