
Už 15. februára 2021 začne elektronické 
sčítanie obyvateľov, domov a bytov, kto-
ré bude prebiehať výlučne elektronickou 
formou. Táto forma sčítania bude rých-
lejšia, presnejšia, bezpečnejšia a šetrnej-
šia voči životnému prostrediu. Sčítanie 

bude prebiehať do 31. marca 2021. Túto 
možnosť bude mať každý, kto má prístup 
k internetu prostredníctvom mobilného 
telefónu, PC alebo tabletu.
 
  (pokračovanie na s. 7)
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čo je CoviD aUtoMat?
ide o výstražný systém pre 

monitorovanie vývoja epidémie 
a prijímanie protiepidemických opatrení 
v závislosti od intenzity šírenia Covid-19. 

ide o efektívnejší a udržateľnejší 
systém riadenia pandémie, na ktorý 
prešlo Slovensko 8. 2. 2021. Stupeň 

varovania závisí od priemerného počtu 
nových prípadov za 7 dní, od počtu 
hospitalizovaných a od efektívneho 

reprodukčného čísla. Štandardná 
aktualizácia automatu je na týždennej 

báze. Ku dňu 8. 2. 2021 sa celé Slovensko 
nachádzalo v čiernej fáze. 

Otvorené MoM istra Centrum, Hradištná 43!každý deň (okrem 
stredy, sanitárny deň)
10.00 h – 18.00 h 



1.  ako hodnotíte rok 2020? čo sa vám v tomto roku podarilo a čo nie? 
2.  čo ste presadili na úrovni komisií, v ktorých ste aktívny/a?
3.  čo vnímate ako najväčšiu výzvu pre našu mestskú časť do roku 2021?

Prednostka a poslanci hodnotia rok 2020
2                                                                       SAmoSprávA 2/2021  

1. Rok 2020 bol pre mňa a mojich kolegov 
veľmi náročný, ale myslím si, že aj úspešný.  
Väčšinu roka ovplyvnila stále pretrvávajú-
ca pandémia, ktorá nás prinútila mnohé 
plány odložiť alebo upraviť. Na druhej stra-
ne ukázala veľkú vzájomnú podporu oby-
vateľov DNV. V polovici marca 2020 sme 
rozbehli šitie rúšok a ich distribúciu senio-
rom,  zabezpečenie nákupov, k spoločnej 
iniciatíve sa pripojili občania našej DNV. 
Napriek výpadku príjmov a zvýšených vý-
davkoch v súvislosti s pandémiou sme roz-
behli viaceré projekty na zlepšenie pros-
tredia v školách, napr. výmena rozvodov TV 
a SV na ZŠ I. Bukovčana 3, alebo zateplenie 
budov základných škôl. V júli sme pre ve-
rejnosť otvorili dlho očakávanú Vyhliad-
kovú vežu na Devínskej Kobyle, ktorá sa 
zakrátko stala obľúbeným a vyhľadávaným 
miestom nielen pre obyvateľov DNV a pri-
ľahlých mestských častí.  Rozšíril sa ka-
merový systém, ktorý našiel využitie aj pri 
prvom celoplošnom testovaní, ktoré sme 
vďaka zapojeniu sa nielen zamestnancov 
miestneho úradu, ale aj DHZ a v neposled-
nom rade vďaka dobrovoľníkom z radov 
obyvateľov DNV, úspešne zvládli. Zrealizo-
vali sme pasport komunikácii, ako prípravu 
na spustenie parkovacej politiky. Ku kon-
cu roka sa nám podarilo zlepšiť technické 
vybavenie odborných učební v ZŠ, kde sa 
doplnili učebné pomôcky (napr. váhy, labo-
ratórne vybavenie, modely a pod.) a taktiež 
sa vymenil mobiliár učební. Dúfam, že sa 
s ním žiaci budú môcť čoskoro zoznámiť 
a prispeje k zatraktívneniu vyučovania.  
Vykonali sa prípravné práce k rekonštruk-
cii  Klubu dôchodcov, vodnej nádrže Rybník, 
pre prístavbu a nadstavbu ZŠ I. Bukovča-
na... Veľmi ma mrzí, že sme nemohli  pre 
našich občanov zorganizovať 10. ročník 

Vianočnej uličky, ale verím, že si ju v tomto 
roku užijeme o to viac
2. Ako prednostka miestneho úradu nie 
som členkou komisií, v rámci pracovnej 
činnosti sa zúčastňujem hlavne KLFMK 
(komisia legislatívy, financií, mandátová  
a kontroly). Aj touto cestou sa chcem po-
ďakovať všetkým zúčastneným za odbor- 
nú diskusiu v jednotlivých komisiách a od-
borné pripomienky k materiálom predkla-
daných do miestneho zastupiteľstva, čo 
prispelo vo veľkej miere k tomu, aby ma-
teriály boli schválené miestnym zastupi-
teľstvom.
3. Najväčšia výzva v roku 2021 je v pretr-
vávajúcej pandémii zrealizovať investičné 
projekty. V prvom rade tie, ku ktorým sa 
začali prípravné práce, ale rozbehnúť a po-
kračovať aj v ďalších, o ktorých realizáciu 
sa usilujeme – či už je to riešenie dopra-
vy na vstupe do DNV z centra, rozšírenie 
a prepojenie cyklistických ciest a mnohé 
ďalšie projekty na ktoré občania netrpez-
livo čakajú. Za najdôležitejšie považujeme 
ochranu života a zdravia našich občanov. 
Aj touto cestou im chcem poďakovať za 
spoluprácu a popriať, veľa zdravia, sily 
a odhodlanosti v tomto roku.

 

1.  V osobnom živote prebehol s neplá-
novanými zmenami kvôli nemožnosti 
cestovať, bolo náročné celkovo neskončiť 
v apatii. Na druhej strane záľuby mi po-
mohli udržať si pozitívnejší prístup, napr. 
v športovaní vonku to bol najlepší rok vô-
bec. S tým súvisí aj snaha o to, aby mesto 
opravilo zvyšok chodníka do Devína. Šo-
kujúce je, že o zlom stave mesto predtým 
oficiálne netušilo, ale aspoň sa pohlo s rie-
šením dopredu.
2. Pripomienkoval som v Komisii výstavby 
a životného prostredia (KVaŽP) nové sta-

vebné zámery v procese EIA pre stanovis-
ko obce. Ako občan som komentoval naj-
novšie zmeny a doplnky Územného plánu. 
S podporou ostatných členov bolo schvále-
né trochu komické uznesenie – požiadav-
ka dodržiavania noriem pri rekonštrukcii 
chodníkov a umiestňovania spomaľova-
čov, keďže niekedy sú tieto veci v nesúla-
de s nimi; tiež som požiadal o používanie 
dlažby bez skosených hrán pri rekonštruk-
ciách chodníkov pre pohodlnejšie chodenie 
a jej používanie –s kolieskovými artefakt-
mi. Samozrejme, ako poslanec nemám 
priamo kompetenciu tieto veci ovplyvniť. 
Požiadal som o zverejňovanie lokalít chod-
níkov a ciest, ktoré budú opravované v na-
sledujúcom roku. Kraj a Lidl umiestnili se-
riózne nové stojany na bicykle ako reakciu  
na moju žiadosť.
Naopak, čo sa nepodarilo – rekonštrukcia 
klubu dôchodcov nebude na základe ar-
chitektonickej súťaže; koncepcia výsadby 
zelene a jej výsadba v uliciach na sídlisku 
ma zatiaľ nepresvedčila; ak by ma obyvateľ 
zastavil, čo sa bude robiť s rybníkom, ne-
vedel by som odpovedať, aj preto som za 
rozpočet na ďalšie roky nehlasoval.
3. Priniesť výsledky – usporiadať si, čo 
chcem dosiahnuť a ísť za tým. Ja budem 
ďalej „otravný“ kvôli osádzaniu stojanov na 
bicykle. Teším sa na projektovú dokumen-
táciu k športovej hale; k nej aj napriek dl-
horočným sľubom nie je hotová ani čiarka; 
a tiež na dokumentáciu k cyklotrase, ktorej 
tvorba bola schválená v rozpočte.

1. Minulý rok bol náročný kvôli pandémií. 
V rámci športu a kultúry to bolo obzvlášť 
náročne, ale som rád že sa nám aspoň po-
darilo po dlhom čase vymaľovať sálu a vy-
meniť okna na Istra Centre. A ako jednej 

peter Kolega 
(Devínska Inak)

podpredseda - Komisia 
športu a kultúry
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Adrián 
jankovič 
(Progresívne slovensko, 
sPOlU - občianska 
demokracia)

podpredseda - Ko- 
misia pre dotácie
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Prednostka 
Miestneho úradu
mestskej časti 
Bratislava-devín-
ska nová ves
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z mála Mestských časti sa nám podarilo 
zachovať dotácie pre športové kluby a iné 
spolky.
2. V rámci komisie športu a kultúry sa nám 
podarilo schválenie vybudovania nových 
športovísk.
3. Za najväčšiu výzvu pre Mestskú časť 
považujem revitalizáciu športového ihriska 
na škole Ivana Bukovčana a prístavbu ško-
ly. Rovnako aj oprava detských ihrísk.

1. Na rok 2020 sa určite bude spomínať 
hlavne v súvislosti s pandémiou koronaví-
rusu. Táto pandémia ovplyvnila veľmi nega-
tívne aj činnosť samospráv na Slovensku, 
nevynímajúc Devínsku Novú Ves. Celkovo 
však musím konštatovať, že samospráva 
v Devínskej Novej Vsi zvládla pandémiu 
veľmi dobre, za čo patrí vďaka hlavne sta-
rostovi Dáriusovi Krajčírovi a všetkým pra-
covníkom miestneho úradu.
Jednou z mojich osobných poslaneckých 
priorít je zlepšenie informovanosti a komu-
nikácia samosprávy s občanmi. Som preto 
rád, že v roku 2020 sa podarilo zrealizo-
vať nový web mestskej časti, ktorý je ne-
porovnateľne kvalitnejší ako ten doterajší, 
a zároveň sa podarilo spustiť oficiálnu FB 
stránku mestskej časti. Ja osobne som sa 
snažil prispieť k lepšej informovanosti ob-
čanov o dianí v Devínskej Novej Vsi aj pro-
stredníctvom blogu a facebookovej stránky 
„Týždeň v Devínskej“. Osobitne ma teší, že 
sa mi podarilo presvedčiť kolegyne poslan-
kyne a poslancov, aby sme od januára 2021 
posunuli začiatky zasadnutí miestnych za-
stupiteľstiev na 16.00 h tak, aby sa ich mohlo 
aktívne zúčastniť čo najviac obyvateľov De-
vínskej Novej Vsi. Rokovania miestneho za-
stupiteľstva sú totiž verejné a každý občan, 
ktorého niečo trápi, má právo so svojim 
názorom na zastupiteľstve vystúpiť. Budem 
rád, keď v roku 2021 bude takýchto vystú-
pení občanov čo najviac.   
Rok 2020 sa niesol v znamení príprav via-
cerých významných investičných akcií. 
Najvýraznejšou investíciou mestskej časti 
dokončenou v roku 2020 je určite Vyhliad-
ková veža na Devínskej Kobyle. Je to veľmi 

vyhľadávaná celobratislavská turistická 
atrakcia. Hoci pôvodne sa na jej financova-
ní mali podieľať aj iné mestské časti, mesto 
Bratislava a aj Bratislavský samosprávny 
kraj, nakoniec vinou neschopnosti pred-
chádzajúceho vedenia, celá stavba v hod-
note 240 tisíc € bola hradená iba z roz-
počtu našej mestskej časti. Považujem to 
za facku do tváre Devínskonovovešťanov 
a zasadím sa o to, aby sa už takáto situácia 
v budúcnosti neopakovala. 
2.  V oblasti pôsobnosti Komisie na ochra-
nu verejného poriadku, dopravy a par-
kovacej politiky by som chcel vyzdvihnúť 
hlavne veľmi úspešný projekt zriadenia 
Dohľadového centra kamerového systému 
a postupné zvyšovanie počtu kamier na 
verejných priestranstvách, ktoré prispie-
vajú k zvýšeniu bezpečnosti na uliciach MČ 
BA-DNV. Chcel by som vyzdvihnúť aj to, že 
v Komisii výstavby a životného prostredia 
sa nám podarilo schváliť koncepciu úpra-
vy verejnej zelene na sídlisku Kostolné. 
Cieľom tohto dokumentu je výsadba novej 
zelene namiesto stromov, ktoré boli vypí-
lené v predchádzajúcich rokoch. Na druhej 
strane ma mrzí, že táto komisia je zo stra-
ny pána starostu niekedy nespravodlivo 
obchádzaná. Ako príklad môžem uviesť 
projekt rekonštrukcie terasy na ulici Mila-
na Marečka, ktorý mal byť už dávno zreali-
zovaný. Z neznámych dôvodov však terasa 
vyzerá stále tak, ako vyzerá.
V DNV pôsobia v oblasti športu a kultúry 
desiatky občianskych združení. Združujú 
stovky detí, ktoré sa nepotulujú po uliciach, 
ale venujú sa športu alebo kultúre. Mest-
ská časť tieto občianske združenia finanč-
ne podporuje, podľa môjho názoru však 
nedostatočne. Preto som rád, že sa mi 
podarilo presvedčiť členov Komisie športu 
a kultúry, aby sa finančná podpora tých-
to aktivít zvýšila o 30 tisíc €. Pri rozpočte 
mestskej časti vo výške 21 milió-
nov € si myslím, že je to úplne zanedba-
teľná čiastka, ktorá by bola minutá v pro-
spech našich detí. Žiaľ, pán starosta mal iný 
názor. Stanovisko Komisie športu a kultúry 
nerešpektoval a zvýšenie podpory špor-
tových a kultúrnych aktivít našich detí pri 
schvaľovaní rozpočtu nepripustil.   
3. Verím, že r. 2021 bude v znamení ústu-
pu pandémie koronavírusu. Verím, že sa to 
prejaví aj v tom, že občania sa budú môcť 
aktívnejšie zapájať do riešenia „vecí ve-
rejných“. Zasadím sa o to, aby v roku 2021 
mohli poslanci viac diskutovať s občanmi 
o tom, aké majú oni predstavy o tom, aká 
by mala byť Devínska Nová Ves v budúc-
nosti. Ale nielen diskutovať, ale aj rešpek-
tovať názory občanov. Pretože o tom, ako 
sa budeme mať v budúcnosti, nerozhoduje 
iba starosta a poslanci, ale my všetci.
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Vážení obyvatelia 
Devínskej Novej Vsi, 

nechcel som ďalší príhovor venovať 
momentálnej pandemickej situácii, ale 
nie je tomu vyhnutiu. Naša mestská 
časť a všetci zamestnanci úradu robia 
všetko pre to, aby bolo testovanie pre vás 
čo najdostupnejšie. Mestská časť má vo 
svojich rukách rozhodnutie regionálneho 
úradu verejného zdravotníctva 
Bratislava, o tom, že vyhovuje a povoľuje 
sa prevádzkovanie mobilného odberového 
miesta v priestoroch kultúrneho domu 
Istra Centrum na Hradištnej 43. 
Kľúčovým krokom, ktoré priblížuje 
testovanie Devínskonovovešťanom, 
je úspešné otvorenie MOM Istra 
Centrum. Nové mobilné odberové miesto 
v DNV je obyvateľom k dispozícii od 
8. 2. 2021 všetky dni v týždni okrem 
stredy, sanitárneho dňa. Testovanie je 
tam rýchle aj vďaka čítačke občianských 
preukazov, zdržanie minimálne, lebo 
testovaný dostáva výsledok testu SMS 
správou. Rezervácia termínov prebieha 
na web stránke mestskej časti. Neváhajte 
pravidelne využívať toto stabilné 
odberového miesto, ktorého otvorenie nás 
stálo nemálo síl.
Snažíme sa flexibilne reagovať 
a koordinovať s magistrátom, inými 
mestskými časťami, školami a našimi 
príspevkovými organizáciami, s ktorými 
som v dennom kontakte. Musím 
spomenúť, že v týchto časoch ma osobne 
veľmi tešia projekty ako nakupovanie 
seniorom a dlhodobo chorým. 
Zo všetkých strán počúvame o potrebe 
obozretnosti a dodržiavania opatrení. 
Chcem sa aj ja dôrazne postaviť za 
tieto odporúčania, ak sa chceme s čo 
najmenšími škodami prepracovať 
k zaočkovaniu obyvateľstva a návratu 
k „normálnemu“ životu.
Ďakujem vám touto cestou aj za všetky 
pochvalné slová, ktoré nám dodávajú ako 
samospráve energiu pokračovať v týchto 
náročných časoch.

Váš Dárius Krajčír

ján Žatko 
(KDH, OĽaNO)

podpredseda - Komisia 
na ochranu verejného 
poriadku, dopravy 
a parkovacej politiky 
podpredseda - Komisia 
na ochranu verejného 
záujmu
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Spolupráca s  hlavným mestom priniesla 
obyvateľom Devínskej Novej Vsi mož-
nosť registrácie a otestovania sa na dvoch 

„autobusových“ odberných miestach, ktoré 
zriadilo mesto na JIT bráne pri Volkswagene na 
Bystrickej ulici.
Najdlhšie otvoreným odberovým miestom bola 
Vila Košťálová pri miestnom úrade, ktorá zažila 
silný nápor. Odberový tím si však pochvaľovali 
obyvatelia slovami: „Vila Košťálová naozaj skvelí 
ľudia na odberovom mieste aj vojaci.“
Do niektorých dočasných odberných miest sa 
počas pracovného týždňa obyvatelia Devínskej 
Novej Vsi registrovali prostredníctvom rezer-
vačného systému web stránky www.devinska-
novaves.sk. Dárius Krajčír, starosta mestskej 
časti Bratislava-Devínska Nová Ves v reportáži 

pre DTV uviedol, že: „V priebehu trištvrte hodiny 
sme mali zhruba 1000 z dostupných 2 500 miest 
hneď rezervovaných, čiže ľudia čakali na tú mož-
nosť, aby sa mohli registrovať.“ Zdržania nastali 
iba v  ojedinelých prípadoch, kedy sa niektorí 
ľudia zaregistrovali na viac termínov cez svojich 
rodinných príslušníkov. Technická podpora tie-
to duplicity okamžite rušila a uvoľnené termí-
ny boli automaticky zverejnené v rezervačnom 
systéme.
Občania mali k dispozícii aj tri odberné miesta, 
kde nebola potrebná rezervácia a kde monito-
ring obsadenosti prebiehal cez známy a osved-
čený semafor z prvého jesenného celoplošného 
testovania. Išlo o odberné miesta: Futbalový šta-
dión na Vápencovej, jedno odberné miesto na 
ZŠ I. Bukovčana 3 a Múzeum kultúry Chorvá-
tov na Slovensku.
V  týchto dňoch bola posilnená nonstop info-
linka Dohľadového centra (hotline) a technická 
podpora, ktoré boli plne využívané obyvateľmi 
mestskej časti. 

Skríningové testovanie v Devínskej Novej Vsi, 
ktoré prebiehalo začiatkom februára 4. - 7. 2. 
2021 preukázalo na 6511 testoch pozitivitu na 
úrovni 0,98% (t.j. 64 pozitívnych testov). Pre 
porovnanie pozitivita pri predchádzajúcom ja-
nuárovom testovaní 20. - 26. 1. 2021 bola na 
úrovni 0,91% (76 pozitívnych z 8358 vykona-
ných testov).

testovanie  
vo volkswagene

s  ohľadom na neustále sa zhoršujúcu 
situáciu v  súvislosti s  pandémiou, ve-

denie mestskej časti Bratislava-Devínska 
Nová ves, v  spolupráci s  príslušnými in-
štitúciami a  vládou sr, operatívne riešilo 
zabezpečenie 16  000 testov pre zamest-
nancov pracujúcich v priemyselnej výrobe 
automobilového závodu a  pridružených 
firiem. testovanie zamestnancov prebeh-
lo v pondelok 11. 1. 2021 a v utorok 12. 1. 
2021 v areáli závodu.  
„Zabezpečenie pravidelného testovania 
zamestnancov v  automobilovom závode 
je bytostne dôležité pre spomalenie šírenia 
vírusu v Devínskej Novej vsi a v Bratislave. 
Je to jedno z  nevyhnutných opatrení pre 
ochranu zdravia a životov všetkých obyva-
teľov“, zdôrazňuje starosta Devínskej Novej 
vsi, Dárius Krajčír. “som rád, že aj koncern sa 
k celej situácii postavil zodpovedne a vyko-
nal všetky nevyhnutné kroky k zabezpeče-
niu testovania” oceňuje starosta bratislav-
skej mestskej časti spoluprácu s výrobným 
závodom. 
vedenie mestskej časti presadilo s  prísluš-
nými orgánmi zriadenie mobilného odbe-
rového miesta pre občanov ako aj postupné 
zabezpečenie testovania pre otvorenie škôl.    
starosta Dárius Krajčír zároveň ďakuje všet-
kým občanom Devínskej Novej vsi za dodr-
žiavanie všetkých epidemických opatrení: 
„Je to pre nás všetkých náročné obdobie, 
ale bez spoločnej zodpovednosti sa situá-
cia sama nezlepší. Čím dôslednejšie dodr-
žujeme pravidlá, tým viac skracujeme čas 
trvania pandémie”. 

    teStovAnie 
v devínskej novej vsi
Januárové testovanie v DNV prebehlo hladko a prvýkrát s možnosťou oby-
vateľov registrovať sa na konkrétny čas testovania na vybraných odberových 
miestach. Odberové miesta otvárala mestská časť postupne. Počas víkendu 
23. - 24. január bolo otvorených deväť odberových miest v DNV. 

povedali ste
o testovaní:
dAnA Simonová:
 „My ďakujeme za super organizáciu aj keď 
v istých momentoch bolo toho veľa, zvládli 
sme to, tak isto ďakujeme naším pánom 
a dámam, ktoré sa chodili pýtať a vždy 
doniesli to, čo chýbalo.“
zuzAnA Suliette: 
„Áno, ďakujeme, Devínska Nová Ves – 
oficiálna stránka, výborne ste to zorgani-
zovali, klobúk dolu. Držte sa.

Ku dňu 6. 2. 2021 bolo na Slovensku 
zaočkovaných 177 751 obyvateľov.

Podľa prieskumu agentúry Ipsos na repre-
zentatívnej vzorke 1051 respondentov vo 

veku 18 až 65 rokov by sa určite dalo zaočkovať 
29% slovenskej populácie a “skôr áno” odpove-
dala ďalšia štvrtina. Celkový podiel by tak tvoril 
53%. Prieskum ukázal, že pozitívny postoj k oč-
kovaniu stúpa so vzdelaním. Zaujímavý postoj 
uvádza sociológ Jakub Hankovský:  „Na základe 
výsledkov môžeme konštatovať, že aktuálne je 
ochotných určite sa dať zaočkovať takmer 30% 
populácie, ale zároveň takmer 80% populácie 
vakcináciu proti Covid-19 zásadne neodmieta, 
pričom v prípade vstupu ďalšej premennej vo 
forme pozitívnej alebo negatívnej motivácie 
(benefity prípadne obmedzenia) sa môže situá-
cia zásadne zmeniť.” v Európskej únii (EÚ) pracu-

jú na vytvorení Qr kódu, ktorý by slúžil ako certi-
fikát potvrdzujúci zaočkovanie oboma dávkami 
vakcíny proti COvID-19, ktorá bola Európskou 
liekovou agentúrou schválená. Na hraniciach by 
sa zoskenoval a následne by mohla byť osoba 
pustená cez hranice. Najväčší tlak na vytvorenie 
certifikátu je zo strany Grécka, ktoré chce takto 
zachrániť svoju letnú turistickú sezónu.

záujem Slovákov o očkovanie prioritné skupiny 
realizácie vakcinácie
vakcinácia bude prebiehať postupne na 
základe prioritizácie v štyroch vlnách.
18. januára sa pristúpilo k  očkovaniu proti 
COvID-19 klientov a  klientiek v  mestských 
zariadeniach pre seniorov a  taktiež ich za-
mestnancov. Ide o  prvý krok vo faze očko-
vania bežného obyvateľstva, začínajúc od 
tej najzraniteľnejšej skupiny. Očkovanie v ta-
kýchto prípadoch prebieha prostredníctvom 
mobilných tímov. Mesto Bratislava pripravilo 
informačnú kampaň na podporu očkovania 
všetkých senioriek a seniorov v Bratislave.
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„Mám výborný pocit, je 
to moja už 17. vakcína. 
Je to pre mňa veľká česť, 
ďakujem veľmi pekne,“ 
vlAdimír Krčméry, 
lekár a epidemiológ, prvý 
slovák zaočkovaný vakcí-
nou proti ochoreniu Co-
vid-19.

„Som presvedčená, že 
tak ako sme dokáza-
li vakcináciou poraziť 
mnohé smrteľné choroby 
v  minulosti, dokážeme 
aj dnes ochrániť naše 
životy pred ochorením 
COVID-19,” vyjadrila sa 
k  očkovaniu prezident-
ka slovenskej republiky 
zuzAnA čApútová.

„Ak by farmaceutickým 
firmám naozaj išlo len 
o  zisk, nevyrábajú nič 
iné ako lieky, ktoré by ľu-
dia užívali po celý život. 
No vakcína sa užije raz, 
prípadne dva-či trikrát 
a  stojí pár eur,” vyvracia 
epidemiologička a  ved-
kyňa AlexAndrA BrAŽinová obavy 
z farma-biznisu.

„Čo sa týka testovania 
a  očkovania, testovanie 
je taký malý dobrý krok, 
pomôže, ale očkovanie 
zatiaľ, aj mne sa javí ako 
jediná cesta, ktorá je svet-
lom na konci tunela,“ uvá-
dza pre Dtv starosta De-
vínskej Novej vsi dáriuS 
KrAjčír.
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vAKCináCiA
povedali o očkovaní…

význam  
vakcinácie
Cieľom vakcinácie obyvateľov je v  koneč-
nom dôsledku zabezpečenie a  ochrana 
obyvateľov pred ochorením a  zabráne-
nie šíreniu nákazy v populácii, čo povedie 
k  znižovaniu počtu úmrtí, nakazených, 
minimalizácii vyťažených lôžok v  zdra-
votníckych zariadeniach, ochrane lekárov 
a  ostatných zdravotníckych pracovníkov. 
Očkovanie nie je len o ochrane jednotlivca, 
ale aj o  vytvorení tzv. kolektívnej ochrany 
komunity, spoločnosti. Kolektívna ochrana 
v spoločnosti sa predpokladá, ak je zaočko-
vaných 60 – 70% populácie v prípade CO-
vID-19 ochorenia. 

vakcinácia  
v európskej únii
Európska únia má s vakcináciou a jej prie-
behom veľké plány. Podľa najnovších in-
formácií by malo v krajinách EÚ byť do leta 
2021 zaočkovaných 70% dospelých ľudí. 
s týmto cieľom pracuje EÚ s  vakcinačnou 
kampaňou, ku ktorej sa intenzívne pridáva 
aj Ministerstvo zdravotníctva sr.
v  posledných týždňoch sa často spomína 
aj tzv. očkovací preukaz a  s  ním súvisiace 
výhody pre zaočkované osoby. výhody by 
sa mali týkať návštev kín, reštaurácií, ale 
predovšetkým cestovania v rámci EÚ. tieto 
právomoci spadajú do kompetencie jed-
notlivých členských štátov a  preto bude 
pravdepodobne prístup v jednotlivých štá-
toch EÚ rozdielny.

vakcinácia  
na Slovensku
l slovenská republika sa ako členský štát 
EÚ zapojila do spoločného verejného ob-
starávania vakcín prebiehajúceho pod 
záštitou Európskej komisie. sr si stanovila 
ako cieľ, v rámci spoločného obstarávania, 
obdržať a  zakúpiť vakcíny pre minimálne 
3 000 000 obyvateľov sr.
l Na slovensku je momentálne 25 vakci-
načných centier, z  toho sú 3 v  Bratislave: 
UNB ružinov, UNB Kramáre, UNB Petržalka.
l Proti ochoreniu Covid-19 sú na sloven-
sku už tri schválené vakcíny, prvá značky 
BioNtech-Pfizer, druhá značky Moderna 
a tretia vakcína značky astraZeneca. všetky 
sa podávajú injekčne do ramena.
 Dvojstranu pripravila J. V.

imunita po očkovaní

Už po prvej dávke vakcíny je určitá účinnosť v podobe imunitnej odpovede organizmu 
dosiahnutá. Na to, aby bola účinnosť na maximálne úrovni je však potrebná aj druhá 

dávka, po 21 dňoch, prípadne 28 dňoch, podľa druhu vakcíny. mesiac po druhej dávke sa 
očakáva plná ochrana. Pri ochranných opatreniach a  opatrnosti musí zaočkovaná osoba 
s uvedenými lehotami počítať a nepoľaviť dovtedy v opatrnosti. vakcína je účinná aj na nové, 
nákazlivejšie kmene koronavírusu, ktoré sa rozšírili z veľkej Británie pred vianocami.

v prípade, že patríte medzi ľudí, u ktorých 
strach a  obavy pochádzajú z  príliš sko-

rého ukončenia testovania vakcíny uvádza-
me pár faktov, ktoré zverejnilo ministerstvo 
zdravotníctva sr. vývoj vakcíny na Covid-19 
sa v  roku 2020 stalo absolútnou prioritou vo 
vedeckých a farmaceutických kruhoch. Množ-
stvo procesov, ktoré súvisia s  vývojom a  tes-
tovaním vakcín bolo optimalizovaných a  od-
byrokratizovaných, nie však na úkor samotnej 
bezpečnosti. Pri vývoji tejto vakcíny sa jednot-
livé fázy predklinického a klinického skúšania 

spúšťali súbežne. Kvôli pandémii a mimoriad-
nej rozšírenosti koronavírusu bolo relatívne 
jednoduché nájsť dobrovoľníkov, ktorí sa po-
čas testovania vakcíny nakazili koronavírusom. 
Pri vývoji iných vakcín na menej časté ochore-
nia, môže táto etapa trvať roky. rýchlym proce-
som očkovania veľkého množstva ľudí sú ved-
ľajšie účinky odhalené veľmi rýchlo. Pri vývoji 
vakcíny proti Covid-19 mohli vedci nadviazať 
na výskum vakcíny na ochorenie MErs, ktoré 
je tiež spôsobené korona vírusom. Do klinické-
ho skúšania bolo zapojených 44 000 ľudí.

Podľa centra pre kontrolu chorôb vakcína 
nepredstavuje vážnejšie riziko pre väčši-

nu ľudí. Z  prvotných štatistík uvádzame úda-
je publikované v  Usa, kde vakcína spôsobila 
alergickú reakciu u 29 ľudí z 5,3 milióna zaoč-

kovaných. väčšina vedľajších účinkov je mierna  
a  trvajú krátko, ako začervenanie a  bolesť  
v mieste vpichu, únava a zvýšená teplota. tieto 
reakcie potvrdzujú, že telo si vytvára imunitu. 
Po očkovaní na pacienta vždy dohliada lekár.

vedľajšie účinky

vývoj vakcíny
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humanitárna pomoc Chorvátsku
Obyvatelia Devínskej Novej Vsi sa vo veľkom zapájajú do zbierky pre chorvátske 
obce najviac postihnuté decembrovým zemetrasením, ktorého silu sme pocítili aj 
na Slovensku. Starosta Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír ponúkol postihnutým 
chorvátskym obciam pomoc prakticky okamžite po zemetrasení a o rovnakú  
iniciatívu požiadal aj vládu Slovenskej republiky. 

Ničivé zemetrasenie s mag- 
nitúdou 6,3 stupňa otrias-
lo Chorvátskom dňa 29. 

12. 2020. Územie, približne 46 
kilometrov juhovýchodne od Zá-
hrebu, v  blízkosti miest Petrinja, 
Sisak a  Glina odvtedy zasiahlo 
ďalších viac než 750 menších otra-
sov, ktoré spolu nechali tisícky ľudí 
bez strechy nad hlavou, či prístupu 
k  základným potravinám a  vode. 

Pomoc, v podobe zbierky ponúkla 
postihnutým obciam aj mestská 
časť Bratislava-Devínska Nová Ves. 
Devínska Nová Ves je známa 
svojou historicky silnou chorvát-
skou komunitou, čo dokazuje aj 
Múzeum kultúry Chorvátov na 
Slovensku, ktoré sa na území obce 
nachádza. Mestská časť má navy-
še v  Chorvátsku štyri partnerské 
obce, s  ktorými je v  pravidelnom 

kontakte. “Na základe komunikácie 
s  partnerskými obcami Devínskej 
Novej Vsi v  Chorvátsku vznikla 
iniciatíva zorganizovať humanitár-
nu zbierku pre obce najviac zasiah-
nuté zemetrasením. V mene našej 
mestskej časti by som rád vyzval, 
nielen našich obyvateľov, k  mate-
riálnej a  finančnej zbierke priamo 
na účet najviac zasiahnutého mesta 
Petrinja,” približuje Dárius Krajčír. 

V  záujme čo najlepšej adresnos-
ti pomoci vyzýva mestská časť 
k zbierke skladacích postelí s mat-
racmi, spacích vakov, elektrických 
ohrievačov, trvanlivých potravin, 
hygienických potrieb, vojenských 
stanov a obytných prívesov. Výzva 
k humanitárnej pomoci je adreso-
vaná tak bežným obyvateľom ako aj 
firmám, ktoré by vedeli poskytnúť 
materiálnu pomoc.
Iniciatívu koordinuje prostredníc-
tvom Dohľadového centra s 24-ho-
dinovou prevádzkou priamo 
mestská časť. Zberným miestom 
je Hasičská zbrojnica na ulici M. 
Pišúta 5, kde môžu obyvatelia po 
dohode doniesť svoje príspevky. Fi-
nančné príspevky môžu obyvatelia 
posielať v mene EUR alebo HRK 
priamo na účet mesta Petrinja - 
HR28 2390  0011  5001  98069 
(SWIFT: HPBZHR2X), kde 
môžu do predmetu uviesť “Milu-
jem Chorvátsko pomoc zo SR”.
Obyvateľov Devínskej Novej Vsi 
iniciatíva mestskej časti zaujala 
a začali výzvu zdielať na sociálnych 
sieťach. Zbierka potrvá do konca 
februára 2021 a mestská časť plá-
nuje následne zabezpečiť presun 
vyzbieranej materiálnej pomoci do 
najviac zasiahnutých oblastí.  (jv)

nakupovanie pre seniorov a dlhodobo chorých
V súvislosti so zlou epidemiologickou situáciou na 
Slovensku a snahou predchádzať nákaze a šíreniu 
ochorenia COVID-19 u seniorov a dlhodobo chorých 
osôb, prichádza mestská časť Bratislava-Devínska 
Nová Ves v spolupráci s o. z. GoodSports International 
Slovensko s projektom „Nakupovanie pre seniorov“.

Projekt „Nakupovanie pre 
seniorov“ reaguje na aktuál-
nu situáciu a  je realizovaný 

mestskou častou Bratislava-De-
vínska Nová Ves a  občianskym 
združením GoodSports Slovensko 
International, ktorého pôsobenie je 
za bežných okolností športové. „My 
vítame podobné iniciatívy, ktoré na 
jednej strane dávajú starším a  dl-
hodobo chorým ľudom možnosť 
vyhnúť sa preplneným obchodom 
a na strane druhej prichádzajú od 
občianskych združení, ktoré mest-
ská časť podporuje a ktoré nemôžu 

svoju športovú, krúžkovú činnosť 
vykonávať kvôli aktuálne platným 
protiepidemiologickým opatre-
niam“, potvrdzuje starosta mestskej 
časti Bratislava-Devínska Nová 
Ves, Dárius Krajčír.
Iniciatíva využíva dobrú technickú 
a  personálnu vybavenosť Dohľa-
dového centra mestskej časti Bra-
tislava-Devínska Nová Ves, ktoré 
disponuje hotline (tel. č. 02/32 
33 33 32), na ktorej si môžu seniori 
a dlhodobo chorí počas pracovných 
dní bezplatne telefonicky objednať 
svoj nákup a  jeho dovoz v  rámci 

Devínskej Novej Vsi. Linka Do-
hľadového centra je v tejto mestskej 
časti funkčná už viac ako rok, a to 
nie len pre seniorov. Jej využitie pre 
ohrozené skupiny obyvateľov však 
nikdy nebolo aktuálnejšie. 
Roman Mózsi z  GoodSports In-
ternational Slovensko zdôrazňuje: 
„Nákupy prebiehajú výhradne za 

dodržiavania prísnych epidemio-
logických opatrení. Zároveň sa se-
niori nemusia obávať, lebo nákup 
vyplatia pri bráne na základe pred-
loženého bločku z  obchodu alebo 
lekárne. Nákupy, ktoré sú nahlásené 
pred 12.00 h budú dokonca doru-
čené ešte v ten istý deň na uvedenú 
adresu.“  (jv)
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(Pokračovanie zo s. 1)
Povinnosť elektronického sčí-
tania má každý obyvateľ, ktorý 
má v  Slovenskej republike trva-
lý, prechodný, tolerovaný pobyt, 
prípadne každý občan Európ-
skej únie s  obvyklým pobytom 
na  území Slovenskej republiky. 
Za obyvateľa, ktorý nie je plnole-
tý alebo nie je spôsobilý na práv-
ne úkony, má automaticky povin-
nosť sčítací formulár vyplniť jeho 
zákonný zástupca. Všetky údaje, 
ktoré občan pri elektronickom 
sčítavaní uvedie sa musia vzťa-
hovať k  údajom rozhodujúceho 
okamihu sčítania, a  tým je pol-
noc z 31. decembra 2020 na pia-
tok 1. januára 2021.
Sčítací formulár vypĺňajú obyva-
telia cez stránku www.scitanie.sk 

alebo cez mobilnú aplikáciu, ktorá 
bude dostupná pre operačné sys-
témy Android a iOS. Sčítanie do-
mov, bytov a  obyvateľov sa reali-
zuje v dvoch etapách, pričom prvá 
etapa (sčítanie domov a  bytov) 
začala 1. júna 2020 a  trvá do 12. 
februára 2021. Sčítanie domov 
a bytov realizujú samostatne obce 
SR v  spolupráci so Štatistickým 
úradom SR. 

Druhá etapa, sčítanie obyvateľov, 
začína dňom 15. februára a končí 
v  stredu 31. marca, pričom každý 
obyvateľ bude mať na  vyplnenie 
sčítacieho formuláru šesť kalen-
dárnych týždňov. Tento spôsob 
získavania údajov je jediným štatis-
tickým zisťovaním, ktorého rozsah, 
obsah a  spôsob vykonania v  SR 
ustanovuje osobitný zákon. 

Postup zaručuje sčítaniu špecific-
ké postavenie hlavne preto, že má 
nielen štatistický význam, ale aj 
význam pre celú spoločnosť. Šta-
tistický úrad SR pre tento prípad 
sčítania obyvateľov zriadil Ústred-
nú komisiu pre sčítanie, ktorej 
úlohou je rozhodovať o  kompe-
tenčných sporoch, prijímať stano-
viská k otázkam sčítania, navrhovať 
opatrenia na odstránenie zistených 
nedostatkov a  vyhodnocovať po-
stup prác pri príprave a  realizácii 
sčítania. 
Zmeny v  spôsobe získavania 

údajov o  sčítaní obyvateľov, do-
mov a  bytov nastali v  súvislosti 
s  požiadavkami na  informati-
záciu, na  modernizáciu sčíta-
nia a  digitalizáciu spoločnosti. 
Na tento trend sa nadviazalo po 
sčítaní v roku 2011, a to z dôvodu 
rýchlosti, jednoduchosti a  bez-
pečnosti osobných údajov. Me-
dzi dôležité výhody, ktoré nový 
spôsob garantuje, patrí vyplnenie 
sčítavacieho formulára kdekoľvek 
s prístupom na internet a bez ča-
sového ohraničenia prostredníc-
tvom niekoľkých kanálov, ktoré 
budú k  dispozícii. Cieľom elek-
tronického sčítania 2021 je získať 
porovnateľné údaje a  informácie 
o stave našej spoločnosti. 

na dosiahnutie tohto cieľu 
je potrebné pristupovať 

k sčítaniu ako: 
- k požiadavke na rešpekto-

vanie národných a medzi-
národných záväzkov,

- k  požiadavke na  akceptá-
ciu všetkých relevantných 
údajov a potrieb používa-
teľov pri zvážení adminis-
tratívnej záťaže obyvate-
ľov SR,

- k rozhodnutiu zachovať čo 
najväčšiu porovnateľnosť 
údajov získaných z  minu-
lých sčítaní pričom úroveň 
jednotlivých ukazovateľov 
bude výsledkom použitej 

metódy zberu údajov, a
- k výzve na vzájomnú har-

monizáciu z  demografic-
kej štatistiky, registrov, 
prípadne evidencie obcí 
zameraných na  zvyšova-
nie kvality výstupov.

elektronické sčítanie nám 
v  budúcnosti uľahčí budovanie 
dopravnej infraštruktúry, po-
silnenie siete školských a  zdra-
votných zariadení a  plánovanie 
oddychových a  relaxačných 
zón, parkov, detských ihrísk 
a  športovísk. Je zároveň dôleži-
tým zdrojom údajov vo všetkých 
sférach života, pre verejný a súk-
romný sektor, pre odbornú a laic-
kú verejnosť. Výsledky sčítania sú 
vhodným základom pre analýzy 
vývojových trendov pre prognózy 
a  projekcie jednotlivých oblas-
tí spoločenského života. Okrem 
iného výsledky sčítavania poskyt-
nú údaje, ktoré môžu významne 
ovplyvňovať a  formovať rozhod-
nutia autorít na regionálnej a lo-
kálnej úrovni.
odporúčame obyvateľom, aby 
podrobne sledovali prebieha-
júcu kampaň o sčítaní obyvate-
ľov na stránke www.scitanie.sk. 
Ďalšie potrebné a aktuálne infor-
mácie o sčítaní nájdete na sociál-
nych sieťach pod názvom SODB 
2021 alebo Sčítanie obyvateľov, 
domov a bytov 2021.  (red)

PrvÉ plne elektronické 
sčítanie obyvateľov, domov a bytov

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.

K pedikúre úprava obočia 
zadarmo.

platnosť do 1. apríla s kupónom

mAniKúrA - p
ediKúrA

 K
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Otužovanie je často pripisované 
k  zdravému životnému štýlu. 

A je to tak. Odhodlanie ľudí sa cho-
diť kúpať aj inokedy ako v auguste 
je obdivuhodné. Prinášame vám 
pár tipov na otužovanie v  rámci 
Bratislavy. V  okolí hlavného mesta 
sa nachádza veľa jazier, ktoré nám 
umožňujú vyskúšať či dlhodobo 
praktizovať tento šport. Otužilci 
navštevujú Vajnorské jazerá, Rusov-
ce či Čunovo. 
Otužilcom, ktorí holdujú tomuto 
športu odporúčame použiť rukavi-
ce a  čiapku. Otužovanie podporuje 
imunitný systém, ktorý je kľúčový 
práve v tomto období. Otužilec zvy-
šuje pravidelným otužovaním svoj 
prah citlivosti a  organizmus si tak 

vie poradiť s rôznymi bakteriálnymi 
či vírusovými infekciami. Jednodu-
cho povedané, budete sa cítiť lepšie 
a budete zdravší. Začiatočníkom sa 
odporúča postupovať s otužovaním 
pomaly, postupne a rozvážne. 

„Nech ešte chvíľku mrzne.“ vytiahnite korčule a môže sa ísť 
na výlet do Malaciek. Necelú pol hodinu cesty od De-

vínskej Novej vsi sa pod holým nebom nachádza zimné klzisko 
priamo v Zámockom parku. Jedná sa o Ľadovú plochu zaria-
denia aD HOC Malacky. verejnosť si môže precvičiť svoje 
korčuliarske možnosti za prijateľné ceny.  ak patríte medzi 
aktívnejších športovcov, tak ďalšou možnosťou je pre-
nájom celej ľadovej plochy. Napriek tomu, že verejné 
korčuľovanie je sprístupnené len od 14.00 do 18.00 
h, tak, v prípade záujmu, je možné sa dohodnúť so 
správcom na prenájme ľadovej plochy až do polno-
ci. Príjemné romantické korčuľovanie odporúčame 
v každom prípade stihnúť do 18.00 h. 

do okolia 
Bratislavy

� �  � �VÝLETY

� �  � �Ľadová plocha Malacky 

� �  � �otužilci v Bratislave

Devínska Nová ves a jej okolie, ale aj celé 
Záhorie ponúka veľké množstvo cyk-

listických trás. Cyklistika je jeden z  najviac 
obľúbených športov populácie. vravíte si 

teraz, že však bicyklovať sa chodí v  lete? 
Áno, súhlasíme, aj v lete. ak máte radi adre-

nalín a cyklistika vám nie je cudzia ani v zime, 
tak by sme vám radi priblížili adrenalínový cyklis-

tický šport Downhill. Z anglického prekladu jedno-
ducho „dole kopcom“. Napriek tomu, že sa nachádzame 

v podunajskej nížine, aj táto lokalita nám ponúka niekoľko 
downhillových trás. v Bratislave sa nachádzajú dve náročné 
dowhillové trasy – Baník a slalomka. Nachádzajú sa v Ma-
lých Karpatoch nad mestskou časťou rača. Kúsok od trasy 
je parkovisko amfiteáter v  rači na ulici Knížková dolina. 
Dostanete sa sem pohodlne autom a môžete začať so zjaz-
dom.
Čo sa týka tohto športu, zaujímavosťou je, že neďaleko 
Devínskej Novej vsi sa každoročne koná súťaž v  moun-
tainbikeovaní. Hovoríme o  stupavskom MtB maratóne, 
ktorý sa tento rok bude konať 20. 2. 2021, pokiaľ to epi-
demiologická situácia dovolí. Na svoje si prídu aj bež-
ci, pretože stupavský MtB maratón je spojený aj s  be-
žeckým maratónom. trasa je 25 km s  500 metrovým 
prevýšením. Do maratónu je možné sa registrovať do  
16. 2. na stránke www.stupavskýmaraton.sk. Štartovné je do  
16. 2. 2021 25 € a následne do 20. 2. 2021 sa cena zvyšuje na 
30 €. tak neváhajte a zapojte sa. 
 Veronika Valkovičová

mArtin vinCze, 
cyklista

„netreba sa báť športových 
aktivít aj v chladnejšom počasí 

a treba vyjsť zo svojej komfortnej 
zóny. počas jazdy na snehu alebo po 

blate si zlepšujem techniku, ktorú 
využijem počas letnej sezóny. A aj 

tu platí staré známe. „neexis-
tuje zlé počasie. iba zle 

oblečený cyklista “.

� �  � �Na Bicykel aj v ziMe

kaM sa vyBrať plávať?
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Železničná stanica 
v Devínskej Novej Vsi má 
za sebou dlhú a najmä 
významnú históriu. 
Stanica bola otvorená 20. 
augusta 1848 a spájala 
Viedeň, Devínsku 
Novú Ves, Gänserndorf 
a Bratislavu. 

Od 27. septembra 1891 je 
trať pripojená cez Kúty 
na Skalicu. Železničná 

spoločnosť SR aktuálne pracuje 
na dvoch projektoch, aby sa nám 
cestovalo jednoduchšie a  kom-
fortnejšie. 

modernizácia trate  
devínska nová ves-Kúty

Prvý z  projektov má medziná-
rodný význam. Ide o modernizá-
ciu trate Devínskej Novej Vsi až 
po Kúty, cez Slovenskú a  Českú 
štátnu hranicu až po Lanžhot. Ria 
Feik Achbergerová, hovorkyňa 
ŽSR sa vyjadrila: „Určite to bude 

znamenať skrátenie jazdného času 
pre cestujúcu verejnosť,  a okrem 
iného, keďže ide o  trať medziná-
rodného významu, bude aj jed-
noduchšie cestovanie smerom do 
Českej republiky, Nemecka ale aj 
smerom na Maďarsko.“ 
Projekčné práce budú prebiehať 
v roku 2021 a v štvrtom kvartáli 
roku 2021 by mala býť uzatvo-
rená projektová dokumentácia. 
Projekt je fázovaný, čo znamená 
že realizácia prvej fázy od štátnej 
hranice po Kúty by mala trvať 3 
roky, a  druhá fáza od Kútov po 
Devínsku Novú Ves 4 roky.

modernizácia trate 
Bratislava hl. stanica – dnv

Druhý projekt modernizácie trate 
medzi Bratislavskou hlavnou sta-
nicou a Devínskou Novou Vsou je 
zatiaľ len v začiatkoch. Projekt je 
od decembra 2020 v posudzovaní. 
Výsledok projektu by mal zabez-
pečiť strojkoľajnenie trate medzi 
Bratislavskou hlavnou stanicou 
a Devínskou Novou Vsou, zvýše-
nie rýchlosti a vybudovanie TIOP 
(terminály integrovanej osobnej 
prepravy): Devínska Nová Ves 
– Železná studnička/Patrónka – 
Bory.   (mk)

Plánovaná rekonštrukcia železničnej trate

Použité vianočné odzdobe-
né stromčeky boli odvá-
žané pravidelne v  určené 

dni z jednotlivých mestských častí. 
Zber vianočných stromčekov bol 
spustený 7. januára podľa stano-
veného harmonogramu odvozu, 
a  svoje pôsobenie skončil dňa 12. 
2. 2021. Cieľom nového systema-
tického projektu je organizovaný 

zber vianočných stromčekov. Tento 
spôsob zberu má zabezpečiť čistej-
šie verejné priestranstvá a  zberné 
hniezda, z ktorých po minulé roky 
stromčeky rozfúkaval vietor. 
Obyvatelia mestských častí tak 
mohli ukladať odzdobené vianoč-
né stromčeky do vopred určených 
zberných hniezd. V mestskej časti 
Bratislava-Devínska Nová Ves 

boli zriadené dve zberné hniezda. 
Prvá ohrádka určená pre vianočné 
stromčeky bola zriadená na Me-
číkovej ulici, a druhá ohrádka pri 
starej pošte v  Devínskej Novej 
Vsi. Odvoz vianočných strom-
čekov v MČ BA-DNV prebieha 
v štvrtky.
Všetky odzdobené stromčeky 
v Devínskej Novej Vsi pravidelne 
zbiera aj Denova - Príspevková 
organizácia, každý štvrtok. Strom-
čeky následne putujú na materiálne 
zhodnotenie do kompostárne.
Tento rok bolo v  rámci pilotné-
ho projektu zriadených približne 
50 drevených ohrádok v mestskej 
časti Bratislava-Lamač a spolu 39 
drevených ohrádok v  ostatných 
mestských častiach. Na pilot-
nom projekte sa podieľal posla-
nec Mestského zastupiteľstva za 
MČ Lamač Igor Polakovič, ktorý 
spolupracoval pri vytváraní mapy 
umiestnenia ohrádok.  (mk)

ohrádky pre vianočné stromčeky
Hlavné mesto SR Bratislava v snahe o zlepšenie komfortu a čistoty ulíc po vianoč-
ných sviatkoch zahájilo pre rok 2021 projekt pre systematický zber stromčekov. 
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Devínska Nová Ves je 
mestská časť obklopená 
prírodou a s tým je spojené 
bohaté zastúpenie naj-
rôznejších živočíchov. 
Medzi najviac rozšírené 
patrí vtáctvo, ktorému sa 
u nás veľmi darí. DNV 
je dokonca mestská časť 
s najväčším počtom vtá-
čích kŕmidiel v Bratislave.

Natália lipová, lektorka 
Ekocentra — tIK-DNv, 

vysvetľuje, aké najčastejšie 
druhy v našej oblasti nájdeme: 
„typickými návštevníkmi vtá-
čích kŕmidiel sú určite sýkorky, 
mlynárky, rôzne ďatle a  slávik 
červienka. „v spolupráci s Eko-
centrom DNv im pomáhajú 
prečkať zimu umiestňovaním 
kŕmidiel na miestach, kde si 
vtáčiky nájdu rôznorodú po-
travu. Natália lipová dodáva: 
„K  tej najvhodnejšej potra-
ve, ktorú môžeme ponúknuť 
v zime vtáčikom sú rôzne olej-
naté a škrobové semená.“
Počas zimy je výroba kŕmidiel 
pre vtáčiky obľúbenou činnos-
ťou pre všetky deti. Na interne-
te sú dostupné rôzne postupy 
na výrobu kŕmidiel od tých 
najjednoduchších až po tie 
zložitejšie.  (mk)

v dnv je 
o vtáčikov 
postarané
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uzávierka podávania žiadostí bola predĺžená do 15. 2. 2021!

Cieľom tohto projektu je zlepšiť kľúčové 
schopnosti žiakov základných škôl pro-

stredníctvom modernizácie zastaraného 
vybavenia učební ako napríklad jazykových, 
chemických, IKt (informačno-komunikač-
ných technológií) ale aj ďalších. 
Postupne tak budú vybrané učebne na každej 

škole vybavené novým nábytkom, moder-
nými učebnými pomôckami, novou výpoč-
tovou technikou a  na ZŠ Horova sa v  rámci 
tohto projektu rozšíri aj knižný fond. Pred via-
nocami bol na ZŠ Horova v niekoľkých učeb-
niach navezený a zmontovaný nový nábytok 
a učebné pomôcky. v priebehu januára pre-

behol návoz a  montáž nábytku a  učebných 
pomôcok aj do odborných učební na ZŠ Bu-
kovčana. v  najbližšom období pripravujeme 
pre obe školy aj vybavenie IKt učební novou 
výpočtovou technikou. toľko očakávaný ná-
vrat detí do škôl bude po tejto obnove o to 
príjemnejší. 
 Barbara Langsfeldová

Dotácie pre rok 2021 z BrDS
Po minulom roku, kedy bola 
Bratislavská regionálna  
dotačná schéma (BRDS) kvôli 
situácii spôsobenej pandémiou 
pozastavená, je opäť možné 
podávať projekty a žiadať 
o podporu. Otvorená je  
v štyroch oblastiach podpory: 
kultúra, mládež, šport  
a ochrana životného prostredia 
a rozvoja vidieka.

Na projekty z  oblasti kultúry je vy-
členených 345  000 eur.  Výzva je 
otvorená pre oblasti ako sú tvorba 

a prezentácia diela, výskum, odborná reflexia 
a ochrana hmotného kultúrneho dedičstva.
Na podporu mládeže podporí župa projekty 
celkovou sumou 51 750 eur. Cieľom výzvy je 
neformálne vzdelávanie mládeže ako aj ak-
tívne využívanie voľného času a  skvalitnenie 
života mládeže na území BSK.
Sumu 293 250 eur získajú projekty zamera-

né na podporu športu. Zámerom je zvýšenie 
záujmu mládeže o  šport. Prioritou BSK je 
predovšetkým podpora pohybových aktivít 
mládeže do 23 rokov. Podpora je určená pre 
všetkých oprávnených žiadateľov pôsobiacich 
v BSK, ktorí aktívne vykonávajú a organizujú 
pravidelné pohybové aktivity a  športové ak-
cie, vrátane akcií pre zdravotne postihnutých 
športovcov.
Na ochranu životného prostredia a rozvoja vi-
dieka je alokovaných 345 000 eur. Zameraná 
je na tri oblasti podpory.
Prvou z nich je životné prostredie a  verejná 
infraštruktúra, v  rámci ktorej sú definované 
opatrenia na rozvoj zelenej infraštruktúry 
a  vodozádržných opatrení v  mestách a  ob-
ciach v rámci BSK, ako aj drobné prvky verej-
nej infraštruktúry.
Druhou oblasťou je turizmus, kde budú pod-
porené aktivity rozvíjajúce cykloturistickú 
infraštruktúru a  infraštruktúru vodného tu-
rizmu.
Tretím okruhom je environmentálna výchova, 
vzdelávanie a osveta – zameriava sa na pod-
poru realizácie prírodných záhrad v areáloch 

škôl za účelom podpory environmentálnej 
výchovy na školách, ako aj v zmysle podpory 
biodiverzity v sídelnom prostredí.
Doručené žiadosti o  poskytnutie dotácie 
budú najskôr formálne posúdené a následne 
posudzované odbornou hodnotiacou komi-
siou.
O  výsledných projektoch, ktoré dostanú pre 
rok 2021 podporu z BRDS, rozhodnú župní 
poslanci.
 zdroj: bratislavskykraj.sk

všetky žiadosti je potrebné podať elektronicky prostredníctvom portálu BSK. podrobnejšie  informácie k výzvam, podpore 
projektov, či procesu podávania žiadosti nájdete tu: https://bratislavskykraj.sk/brds/

základné školy pripravujú pre deti nové odborné učebne 

V rámci investícii do vzdelávania realizuje mestská časť Bratislava-Devínska 
Nová Ves na našich základných školách I. Bukovčana 3 a P. Horova 16 projekty 
s názvom Skvalitnenie technického vybavenia odborných učební, ktoré sú 
podporované aj financiami z Európskej únie. 
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Vyplnený dotazník prosíme doniesť do Ekocentrum-TIK-DNV na Istrijskej 49 (otváracie hodiny nájdete na strane 15).  
tento dotazník môžete vyplniť aj online na stránke www.devinskanovaves.sk. Ďakujeme za jeho vyplnenie!
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Dotazník k vypracovaniu Programu hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja mestskej časti  

Bratislava-Devínska Nová Ves 2021-2027 

pohlavie *
■  Muž
■  Žena

vek *
■  15 - 19 rokov
■  20 - 29 rokov
■  30 - 39 rokov
■  40 - 49 rokov
■  50 - 64 rokov
■  65 a viac rokov

vzdelanie *
■  Základné
■  vyučený/á bez maturity
■  vyučený/á s maturitou
■  stredné všeobecné
■  stredné odborné
■  Nadstavbové
■  vysokoškolské I. stupňa
■  vysokoškolské II. stupňa
■  vysokoškolské III. stupňa

ekonomická aktivita *
■  zamestnaný/á v súkromnom sektore
■  zamestnaný/á vo verejnom sektore
■  podnikateľ/ka
■  dôchodca/dôchodkyňa
■  študent/ka
■  na materskej dovolenke
■  na rodičovskej dovolenke
■  nezamestnaný/á
■  iné (uveďte): ...............................................
...............................................................................

Ako dlho bývate v mestskej časti de-
vínska nová ves? *
■  Menej ako 1 rok
■  1 - 5 rokov
■   6 - 10 rokov
■  11 - 15 rokov
■  16 - 20 rokov
■  21 a viac rokov

Ste spokojný/á s bývaním v m. časti? *
■  Áno
■  som čiastočne spokojný/á
■  Nie

Ako hodnotíte rozvoj a napredovanie 
m. časti v posledných 5 rokoch? *
■  Pozitívne
■  Negatívne
■  Neviem posúdiť

Ako hodnotíte možnosti trávenia voľ-
ného času v m. časti? *
Ohodnoťte číslicou od 1 do 5 (1 = najlep-
šie, 5 = najhoršie) .............................................

Ako hodnotíte úroveň služieb pre tu-
ristov? *
Ohodnoťte číslicou od 1 do 5 (1 = najlep-
šie, 5 = najhoršie) .............................................

Ako hodnotíte kvalitu ciest, ulíc 
a chodníkov? *
Ohodnoťte číslicou od 1 do 5 (1 = najlep-
šie, 5 = najhoršie) .............................................

Ako hodnotíte stav historických a kul-
túrnych pamiatok? *
Ohodnoťte číslicou od 1 do 5 (1 = najlep-
šie, 5 = najhoršie) ............................................

Ako hodnotíte kvalitu životného pro-
stredia? *
Ohodnoťte číslicou od 1 do 5 (1 = najlep-
šie, 5 = najhoršie) .............................................

v  ktorých oblastiach vidíte najväčšie 
nedostatky mestskej časti devínska 
nová ves? prosím, vyberte maximálne 
2 oblasti. *
■  ekonomika a podnikateľské prostre-
die (atraktivita prostredia pre podnika-
nie, tvorba pracovných miest)
■  poľnohospodárstvo (rastlinná a živo-
číšna výroba)
■ cestovný ruch (atraktivita prostredia 
pre návštevníkov)
■  technická infraštruktúra (napr. kvalita 
ciest a chodníkov, pripojenie na kanalizá-
ciu, vodovod, kamerové systémy, verejný 
rozhlas, stav budov, pokrytie mobilným 
signálom, dostupnosť k internetu a pod.)
■ dopravná infraštruktúra (možnosti 
prepravy v rámci mestskej časti, doprav-
né napojenie mestskej časti na okolité 
časti a mestá a pod.)
■ sociálna infraštruktúra (dostupnosť 
a  kvalita sociálnych služieb, dostupnosť 
vzdelania, dostupnosť spoločenských 
a kultúrnych inštitúcií/podujatí a pod.)
■  celkový rozvoj mestskej časti
■  životné prostredie (kvalita ovzdušia, 
vody, pôdy, odpadové hospodárstvo 
a pod.)

poznáte rozvojové plány svojej mest-
skej časti? *
■  Áno
■  Čiastočne
■  Nie

na ktoré oblasti by sa mal podľa vás 
sústrediť rozvoj mestskej časti v  na-
sledujúcich rokoch? prosím, vyberte 
maximálne 5 oblastí. *
■  rekonštrukcia ciest a chodníkov
■  rekonštrukcia verejných budov
■ starostlivosť o  kultúrne a  historické 
pamiatky
■  vybudovanie nových ihrísk a športo-
vísk
■  podpora vzdelávania
■  informovanosť obyvateľov o veciach 
verejných
■  ochrana prírody a životného prostre-
dia
■  úprava verejných priestranstiev
■  rozvoj cestovného ruchu
■  bytová výstavba a nové stavebné po-
zemky
■  kultúrne a spoločenské podujatia
■  poskytovanie sociálnej starostlivosti
■  Iné (doplňte): ...............................................
.................................................................................
................................................................................
................................................................................

Aké konkrétne projekty navrhujete vo 
vašej mestskej časti realizovať?
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
...............................................................................

..priestor pre vaše doplňujúce návrhy 
a názory.
.................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
...............................................................................
................................................................................
...............................................................................

Vyplnením tohto dotazníka prispejete ku kvalitnému spracovaniu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ BA-DNV, 
čo je základný dokument, ktorým sa bude riadiť rozvoj mestskej časti v rokoch 2021-2027. Otázky označené hviezdičkou (*) sú povinné.
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„Pre 
nadšencov 
pohybu 
v prírode 
a aby sme sa 
v tej karanténe 
nezbláznili. 
Všetci 
vieme, aký 
je pohyb vonku 
blahodárny, tak o tom 
tu písať nebudeme. 
Vitaj medzi nami!“ 
Týmito slovami je 
privítaný účastník 
„Pokladovky“.

„Pokladovka“ vznikla pred 
dvomi rokmi v  lete, kedy 

býva materské centrum Bublinka 
v DNV zatvorené. Aktivita bola 
a stále je určená pre rodiny s deť-
mi a podporuje ich spoločne strá-
vený čas v prírode. S ohľadom na 
aktuálnu pandemickú situáciu, 
kedy sú deti doma a rodičom do-

chádza predstavivosť pri spoloč-
ných aktivitách, vytvorilo Ma-
terské Centrum Bublinka sériu 
Pokladoviek. Každý mesiac sa 
bude niesť v  inom tématickom 
duchu. Ide o  prvý rok, kedy sa 
do projektu zapojili aj iné mestá 
na Slovensku. K  mestskej čas-
ti Bratislava-Devínska Nová 
Ves sa takto pripojili mestská 
časť Bratislava-Rača, mestská 
časť Bratislava-Nové Mesto, 
Oravská Poruba, Láb, Plavec-
ký Štvrtok a  Zohor, Stupava, 
Jasenská Dolina, Smolenice, 
Senec, Terchová, Chorvátsky 
Grob, Záhorská Bystrica, Nové 
Zámky, Košice a  Prešov Cem-
jata.

20. januára sa začala nová séria 
s  témou „Ľudová slovesnosť“. 
Marcela Kramplová, zakladateľ-
ka Materského Centra Bublinka, 
prezradila v  reportáži pre DTV 
priebeh, ktorý môžu účastníci 
očakávať: „Deti a  rodičia budú 
hľadať kartičky na rôznych tra-
sách po celom Slovensku. Na 
tých kartičkách je ľudové slo-
venské porekadlo a jedno slovíč-
ko tam vždy chýba. To slovíčko 
majú doplniť do tajničky, a v tej 
tajničke im vyjde kód, ktorým sa 
dostanú k  online videu, ktorým 
bude cvičenie pre deti.“ 
Do hľadania pokladu sa môžu 
zapojiť všetky organizácie, ktoré 
pracujú s deťmi a ktokoľvek, kto 

má o  podobnú aktivitu záujem. 
Výhodou je, že rodiny sa môžu 
zúčastniť kedykoľvek podľa svo-
jich časových možností. Všet-
ky trasy sú v  extraviláne, čím je 
bezpečná aj s ohľadom na platné 
protiepidemiologické opatrenia.  
Januárová pokladovka končila 
31. januára. 
Symbolický poplatok za „Pok-
ladovku“ sa hradí online na we-
bovej stránke www.pokladovka.
sk. Vyzbieraná suma poputuje 
na pomoc pätnástim centrám na 
Slovensku, ktoré sa do aktivi-
ty zapojili. Peniaze im pomôžu 
prekonať náročné obdobie, kedy 
nie sú schopné vykonávať svoje 
bežné aktivity. (red)

v Devínskej novej vsi sa hľadal 
PoklaD

Februárová pokladovka štartuje 
15. 2. v znamení Karnevalu.

Úspešné deti medzi nami
  lucka vyniká v jazdectve, ktoré zahŕňa parkúr a drezúru. Oveľa viac sa však venuje parkúru pri 
tréningoch na ranči Ouzkých, ktoré má 3 až 4-krát do týždňa. tejto aktivite sa lucka venuje od 
r. 2015, avšak ešte predtým chodievala na letné koníkové tábory. Preteky absolvovala dote-
raz najmä klubové. Bola v klube vo vysokej pri Morave, Karpatke, Pony team v Petržalke a na 
svojom domovskom ranči Ouzkých. “Na jazdení ma baví to, že mám kontakt s koníkmi a stále 
sa zlepšujem v skokoch. Odmalička mám rada kone a tak ma raz rodičia prihlásili na jazdenie. 
Odvtedy som pri koníkoch každú voľnú chvíľku a okrem jazdenia sa o ne aj rada starám. vpred 
ma poháňa pocit šťastia, keď sa mi niečo podarí. Napríklad prvý cval, alebo prvý skok. alebo 
preteky, na ktorých sa zúčastňujem. Za všetko, čo viem ďakujem mojej trénerke Deniske a aj 
koňom a poníkom, na ktorých som doteraz jazdila – Caliste, rebeke, stormovi a Neovi. Mojim 
snom je raz trénovať v X-Bionic sphere pri Šamoríne alebo sa raz zúčastniť Majstrovstiev slo-
venska v skokoch na koni.”

lucia homolová, 14 r.,  ZŠ I. Bukovčana 3
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Odoberá od  obyvateľov s  tr-
valým pobytom v  MČ Ba-DNv 
(aj od  majiteľov nehnuteľností) 
400 kg odpadu ročne zadarmo. 
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 kto-
rej odpad vyvážate. DENOva sa 
snaží v prvom rade o separáciu 
a  triedenie typu odpadov, 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  biologic-
ký rozložiteľný odpad (tráva, 
lístie, orezy stromov a  dre-
vín...)
Občania DNV môžu priniesť 
a  odovzdať zadarmo papier, 
sklo, plast, kov (železné kon-
štrukcie, plechovky...), jedlé 
oleje a tuky.

zBerný dvor nA uliCi m. pišútA 5

otváracie hodiny zberného dvora od 1. 12. 2020 na ul. m. pišúta 5:
od pondelka do piatka, okrem stredy  8.00 h – 15.00 h 
Streda  8.00 h – 16.00 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

(Z
dr

oj
: w

w
w

.d
en

ov
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sk
) zBerné mieSto nA eiSnerovej 25 

je určené len na vyseparované zložky komunálneho odpadu, patria-
ce do plastových nádob spoločnosti OlO, a. s. – papier, plasty, sklo.

otváracie hodiny zberného miesta na eisnerovej 25: 
od pondelka do piatka  7.00 h – 15.00 h 
obedňajšia prestávka  11.00 h – 12.00 h
Sobota, nedeľa  zatvorené

devínske jazero

Vyhlásila ich vláda na svo- 
jom rokovaní. Status 
chránených území na-

dobudnú štyri chránené areály  
1. marca, Oborínsky luh bude 
chránenou lokalitou od 1. febru-
ára. Novovyhlásené chránené úze-
mie „Devínske jazero“ je pôvodne 
chráneným územím evidovaným 
pod názvom „Dolný les“  a nachá-
dza sa v katastri obce Vysoká pri 
Morave.
Chránený areál Devínske jazero 
v okrese Malacky bude mať podľa 
ministerstva životného prostredia 
rozlohu 1268,89 hektára. Zóna 
C bude mat tretí stupeň ochrany 
a  zóna A piaty. Vyhlásením De-
vínskeho jazera zanikne národná 
prírodná rezervácia Dolný les.

Dárius krajčír, starosta mest-
skej časti Bratislava-Devínska 
nová ves: „Som veľmi rád, že sa 
Devínske jazero stane chráneným 

územím. Je to oblasť európskeho 
významu, dôležitá aj pre Devín-
sku Novú Ves. Patrí k najlepšie za-
chovaným prírodným územiam 
v nive rieky Moravy. Práve niva 
Moravy je významným hniez-
diskom, zimoviskom, aj miestom 
odpočinku počas sťahovania pre 
desaťtisíce vtákov, preto je ochra-
na prírody, ktorú máme takto na 
dosah, prioritou i  pre miestnu 
samosprávu. Návštevníkom úze-
mia slúži náučný chodník nivou 
Moravy, ktorý je s dĺžkou takmer 
80 km najdlhším na Slovensku. 
Tiahne sa od mestskej časti Brati-
slava-Devín po Moravský sv. Ján 
a pozostáva z 39 trojjazyčných in-
formačných tabúľ."
 Na základe uvedeného sa preto 
nedotýka pozemkov v  chatovej 
osade „Devínske jazero“, ktoré sa 
nachádzajú v katastrálnom území 
Devínska Nová Ves a  Záhorská 
Bystrica.  (red)

Na Slovensku vzniknú štyri nové chránené areály - 
Devínske jazero, Čachtické Karpaty, Ostrovné lúčky 
a Široká,  a prírodná rezervácia Oborínsky luh. 

tereza Čorejová je mladá 15-ročná atlétka, ktorá je 12-násobnou rekordérkou sr, 
16-násobnou majsterkou sr a 5-násobnou víťazkou medzinárodných pretekov 
v disciplínach ako viacboj, šprint, beh cez prekážky, skok do diaľky a štafetový beh. 
Študuje na gymnáziu Metodova. Preteká za atletický klub Naša atletika a hosťuje 
v aC slovácka slávia Uherské Hradiště. vo voľnom čase sa rada venuje hudbe, hrá na 
saxofóne. „Už ako malá som snívala o Olym-
piáde a o tom, že sa tam raz dostanem 
a vyhrám. Odvtedy si stojím za tým a robím 
všetko preto aby sa môj sen stal skutoč-
nosťou. tak vážnejšie som atletiku začala 
robiť pred piatimi rokmi s mojim trénerom 
Igorom Gavenčiakom. v týchto časoch je 
však veľmi ťažké trénovať a pripravovať sa 
na sezónu. trénujem kde sa dá a ako sa dá, 
napriek zime.“

tereza čorejová, 15 r., Gymnázium Metodova
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Domov sociálnych služieb 

SeneCio 
hľadá do trvalého pracovného 

pomeru zdravotnú sestru a opatrovateľku.
 Bližšie informácie dostanete u pani riaditeľky 

na telefónnom čísle: 0948 133 466.
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Kedy a ako ste začali s otužovaním?
S otužovaním som začal pred pätnástimi rokmi. 
V  tom čase bolo na Slovensku aktívnych pri-
bližne 100 až 120 otužilcov celkom. Ide o zane-
dbateľný počet, keď to porovnáme s dnešnými 
počtami ľudí, ktorí sa venujú otužovaniu, na 
úrovni 4,5 až 5 tisíc. Zachytil som vtedy v tele-
vízii reportáž o otužovaní a veľmi ma to zaujalo. 
Vyskúšal som a už ma to nikdy neprestalo ba-
viť. Bolo to presne v roku 2006, voda mala 8°C 
a bolo to na Draždiaku v Petržalke.

ovplyvnila pandémia ľudí, ktorí otužujú?
Musím povedať, že aj pandémia napomohla 
tomu, aby sa viac ľudí odhodlalo začať s otužo-
vaním. Už rok je situácia taká, že ľudia musia 
vyhľadávať aktivity na čerstvom vzduchu. Každý 
sa snaží robiť všetko pre svoje zdravie a imunitu. 
Chcem však zdôrazniť, že z mojej skúsenosti sa 
človek otužovaním nevyhýba chorobám úplne. 
Je však veľká pravdepodobnosť, že prekoná cho-
robu rýchlejšie. Mňa osobne choroby ako chríp-
ka a nádcha obchádzajú už niekoľko rokov.

Aké sú vaše základné odporúčania pre nie-
koho, kto s otužovaním len začína?
Odporúčam začať domácou sprchou, ktorej 
voda môže klesnúť na 14°C. Čo sa týka naj-
lepšieho obdobia na začatie otužovania, je ním, 

podľa mňa, koniec leta, august. Odvtedy sa vody 
v  prírodných lokalitách postupne ochladzujú 
a  pre ľudský organizmus je postupné ochla-
dzovanie ideálne. Veľmi neodporúčam šokovú 
terapiu, ktorej sa človek vystavuje, keď začína 
s otužovaním na jar, keď vonku je 20°C a voda 
má 3-4 °C. 

za normálnych okolností pomáhate ľuďom 
v začiatkoch ich otužovania. čo im na začia-
tok zdôrazňujete?

Dôležité je si uvedomiť, že prvé dve minúty vo 
vode sú najnepríjemnejšie. Po dvoch minútach 
sa človek uvoľní a potom nasleduje už len adre-
nalín a uvoľňovanie endorfínov. Dôležité je tiež 
tieto prvé dve minúty na nič nemyslieť, nesú-
strediť sa na zimu, ale uvoľniť si hlavu, tak ako 
pri meditácii. Človek vychádza z  vody nabitý 
energiou a s dobrou náladou. Odporúča sa otu-
žovať dva až tri-krát do týždňa.

Sú na Slovensku organizácie, ktoré otužil-
cov združujú?
Samozrejme. Z Bratislavských organizácií spo-
meniem dva najväčšie kluby a tými sú Slovenské 
ľadové medvede a ľadové medvede Bratislava. Ja 
som rokmi členom práve slovenských ľadových 
medveďov. V  rámci Bratislavy sa najčastejšie 
otužuje na Zlatkých Pieskoch, na spomínanom 
Draždiaku, ale chodí sa aj do Dunaja a do našej 
blízkej Moravy.

zažili ste už aj otužovanie v  extrémnych 
podmienkach?
Áno, plával som na Sibíri za Polárnym kruhom. 
Pre mňa neexistuje obdobie, kedy by som pove-
dal, že je príliš veľká zima na otužovanie. Kým je 
voda v tekutom stave, tak nevidím v otužovaní 
prekážku. Osobne by ma lákalo vyskúšať si plá-
vanie pri vonkajších teplotách -50°C. Pri -20°C 
to mám za sebou. Najstudenšiu vodu som zažil 
v Baltickom mori, keď mala -2°C. Morská voda 
zamŕza kvôli slanosti pri -3°C.

vďaka otužovaniu ste precestovali kus sve-
ta. Kde všade ste sa vďaka tejto aktivite do-
stal?
Zúčastnil som sa štyroch svetových šampioná-
tov (World Winter Swimming Championship) 
v otužovaní. Každé dva roky sa svetový šampi-
onát koná v inej krajine. Naposledy bol v roku 
2019 v meste Bled, Slovinsko. Súťaží sa v rôz-
nych štýloch a na rôzne dĺžky dráh (od 25 až po 
450m) a to v rieke alebo v jazere.
 Za rozhovor ďakuje J. Vedejová

Hovorí sa, že otužovanie je „nové“ kváskovanie. Popularita tejto voľnočaso-
vej a športovej aktivity prudko rastie. Prinášame vám rozhovor s devínsko-
novovešťanom Petrom Kolegom, ktorý je zároveň poslancom za mestskú 
časť Bratislava-Devínska Nová Ves.

Rovaniemi, polárny kruh, Fínsko Peter Kolega otužujúci v ramene Dunaja

prospešné
otužovanie

„najchladnejšiu 
vodu som zažil 

v Baltickom mori, 
keď mala -2°C.“
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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

kultúrno-spoločenské aktivity
iStrA Centrum
Hradištná 43, 841 07 Bratislava-DNV
Tel. č.: 02/64 77 00 33
Mail: info@istracentrum.sk
www.istracentrum.sk

proGrAm  nafebruár 2021
6. 2. 2020, 20.00 h 
ryBárSKy pleS
Miesto: veľká sála Istra Centra, 
11. 2. 2020, 15.30 h – ZRUŠENÉ!
detSKý fAšiAnGový KArnevAl
– karnevalová zábava pre deti 
Vstupné: 2 €
Miesto: veľká sála Istra Centra 
13. 2. 2020, 19.00 h 
30. ChorvátSKy Bál
– tradičná plesová zábava Chorvátov 
Miesto: veľká sála Istra Centra
16. 2. 2020, 19.00 h 
poChovAnie BASy
– ukončenie plesovej sezóny
Miesto: veľká sála Istra Centra
21. 2. 2020, 16.30 h
o dedušKovi mráziKovi
– detská divadelná scéna, účinkuje 
divadlo BUM BÁC
Vstupné: 2 €
Miesto: veľká sála Istra Centra
Konanie podujatia je podmienené 
platnými protipandemickými 
opatreniami.
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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

Otváracie hodiny:
pondelok  – piatok 9.00 – 17.00

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

ZRUŠENé

ZRUŠENé

ZRUŠENé

ZRUŠENé

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 
podujatiaZm

en
a 
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zuš istrijská 22 sa  
pre vyučovanie v prezenčnej 
forme otvorí 15. 2. 2021
(v súlade s platnými hygienicko-
epidemiologickými opatreniami)

K návšteve školy bude potrebné splniť aktuálne opatrenia 
zverejnené na stránke Ministerstva školstva SR.

l  Čestné vyhlásenie rodiča o tom, že má v danom čase 
platný certifikát alebo potvrdenie o negatívnom 
výsledku testu na COVID (1x za 7 dní) – žiak ho odovzdá 
triednemu učiteľovi.

l  Učitelia, vyučujúci prezenčne musia mať tiež v danom 
čase platný certifikát alebo potvrdenie o negatívnom 
výsledku testu na COVID.

l  Prezenčné vyučovanie sa bude vzťahovať iba na vekové 
kategórie žiakov a na predmety schválených ÚVZ, resp. 
Ministerstvom školstva SR.

Postupovať sa bude podľa aktuálnych pravidiel COVID 
automatu a usmernení krízového štábu a ministerstva 
školstva SR.  ZUŠ Istrijská 22

Bratislavské základné školy, 
ktoré zriaďujú mestské časti alebo 

mesto Bratislava, sa v pondelok 
8. 2. 2021 neotvorili

l napriek tomu, že rozhodnutie vlády otváranie škôl povolilo, 
odporúčanie regionálneho hygienika bolo opačné - školy 
v Bratislave odporúčal neotvárať vzhľadom na epidemiologickú 
situáciu.

l Bratislavskí starostovia a starostky sa po dlhej diskusii rozhodli 
prijať rozhodnutie školy neotvoriť a pokračovať v dištančnom 
vyučovaní a to v prospech ochrany zdravia všetkých 
Bratislavčaniek a Bratislavčanov.

l mestská časť Bratislava-devínska nová ves bude informovať, aký 
bude ďalší postup v našej mestskej časti v týždni od 15. 2. 2021.

l od tohto rozhodnutia si všetci sľubujú bezpečnejšie otváranie 
škôl v blízkom čase po potvrdení klesajúcej tendencie 
nakazených, ktoré prináša rešpektovanie lockdownu a opakované 
týždenné testovanie.

 (red)
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UKÁŽTE  
SA AJ  

V DEVÍNSKEJ
NOVEJ VSI

ONLINE SČÍTANIE  
OBYVATEĽOV 2021
15. FEBRUÁR - 31.  MAREC

Nenechajte si ujsť príležitosť zlepšiť 
svoj život v Bratislave. Ukážte sa aj vy 
na online sčítaní obyvateľov. Stačí vy-
plniť pár riadkov a naše mesto získa 
viac peňazí na pohodlnejšiu verejnú 
dopravu, lepšie cesty, bezpečnejšie 
ulice a krajšiu zeleň. 

Dárius  Krajčír, starosta Devínskej Novej Vsi

bratislavasarata.sk


