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Gastro sektor je jedným
z najviac zasiahnutých pandémiou

Foto: Helena Jankovičová

Spýtali sme sa majiteľov gastro prevádzok v Devínskej Novej Vsi, ako hodnotia uplynulý ťažký rok.

Majiteľ „Penny Coffea“
Matej Tarabčík:

„Nikdy sa
nevzdať! Dobre
bude!“
Mestská časť sa rozhodla
spustiť projekt
#RozbaltoDNV, do ktorého sa môžu obyvatelia
zapojiť a podporiť tak svoje
obľúbené gastro prevádzky
v Devínskej Novej Vsi
(viac o projekte na s. 2).

Majiteľ „U Starého
Bicykla“ Milan Vykydal:

„Máme pokles zákazníkov až
o 70 %. Ideme na šeky. Neplatíme nájomné, chválabohu, lebo
pozemok je náš. Neviem si predstaviť obchodníkov, ktorí musia
platiť nájom. Bolo by to v tomto
období likvidačné. Ľudia si nevedia predstaviť, čo všetko obnáša
chod reštaurácie. Je to drahé. Keď
človek prestane predávať, stráca
zisk, ale výdavky má, čiže sa dostáva do mínusu.“

Majiteľ „Fragolino“
Marek Ryšánek:

„Ak sa obzrieme do minulého
roka, ani leto nebolo v tržbách
v štandardných číslach. Návštevnosť sa vrátila až v októbri. Ľudia
v tejto situácii dostali iné návyky aj
preto, lebo nemajú financie, alebo
sa menia ich podmienky (home
office) a varia si sami. Fragolino za
toto neľahké obdobie muselo prepustiť 6 ľudí a ostatným ponúklo
alternatívu. Tí, čo odišli, boli dobrí
vo svojej profesii, ale stratili dôveru v gastro a už nechcú v tomto
remesle ďalej pokračovať. Je pred
nami veľa práce a trpezlivosti.“

Majiteľ „Domáca
piváreň“
Robert Terlanda:
„Dlhujem všade, kde sa pozriem.
Pomáhame si kamaráti navzájom.
Tržby nám klesli o 80 %. V tejto
situácii je aj 1 € pomoc. Keď skrachujeme, všetci budú písať, že tu
nie je gastro, ale dovtedy sa nepomôže. Každý človek chce sociálne žiť. Po otvorení to bude asi do
dvoch týždňov šalieť. Ľudia sa na
to tešia. Tešia sa na socializáciu.
Prvý mesiac to bude ošiaľ.“

NONSTOP linka Dohľadového centra 02/32 33 33 32
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Výzva
#RozbaltoDNV
na podporu
podnikateľov

Foto: VWS

Uplynul rok, odkedy kvôli
pandémii vláda schválila prvé
obmedzujúce nariadenia.

P

očas tohto roka spôsobil nový koronavírus nedozerné následky pre oblasť
podnikania, pričom na Slovensku zaniklo
napríklad aj množstvo gastro prevádzok.
Opatrenia na podporu podnikateľov v časoch pandémie sú dlhodobo nedostatočné
a prichádzajú veľmi pomaly.
Odkedy vláda schválila prvé protiepidemické
opatrenia, mnoho prevádzok a podnikateľov
definitívne ukončilo podnikateľskú činnosť.
Rok 2020 sa zapísal ako čierny rok pre všetkých malých a stredných podnikateľov.
Gastro prevádzky si svoju cestu našli prostredníctvom rozvozu jedál do domácností,
avšak tržby sa nedajú ani v tomto prípade
porovnávať s bežným fungovaním. Okrem
tejto zásadnej zmeny gastro prevádzok prišlo
mnoho zamestnaných ľudí v tomto odvetví
o prácu alebo o brigádu.
Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves
a Ekocentrum – Turistická informačná kancelária BA-DNV vyzývajú na podporu lokálnych reštaurácií, kaviarní a barov slovami:

30 rokov Volkswagenu
na Slovensku
12. marca 1991 bola
podpísaná kľúčová dohoda
o vytvorení novej spoločnosti
a podnikateľskom zámere
medzi koncernom Volkswagen,
Bratislavskými automobilovými
závodmi (BAZ) a vtedajšou
česko-slovenskou vládou.

J

ednalo sa o významný krok, ktorý bol
o dva a pol mesiaca neskôr zavŕšený vznikom spoločnosti Volkswagen Bratislava, s. r. o., s 80 % podielom Volkswagen AG
a 20 % BAZ. S príchodom koncernu Volkswagen na Slovensko sa začala písať moderná história automobilového priemyslu v našej
krajine. Z malej bratislavskej fabriky, v ktorej
na začiatku vyrábali zamestnanci autá ručne a na dnešné pomery v malých objemoch,
sa stala počas uplynulých desaťročí európska Fabrika roka – výrobný závod s najmo-

„Myslíte, že to vaše obľúbené reštaurácie, kaviarne a bary v tejto dobe môžu
zabaliť? Máte pravdu. Môžu vám
zabaliť niečo dobré do krabičky. Podporte ich tým, že si objednáte priamo
u nich niečo, na čo máte chuť. A povedzte to aj svojim blízkym. Čím viac
naše obľúbené podniky podporíme,
tým lepšie. Rozbaľme to spolu s nimi!”

Ide o projekt spoločenskej zodpovednosti
#Rozbalteto značky minerálnej vody Mattoni. Postup zapojenia je jednoduchý: stačí
odfotiť objednávku a pripojiť k nej hashtag
#rozbaltodnv s označením podniku. (red)

dernejšími technológiami, ktoré pomáhajú
produkovať čoraz technologicky náročnejšie
produkty. Do dnešného dňa bolo v Bratislave
vyrobených a do celého sveta exportovaných
viac ako šesť miliónov vozidiel pätnástich modelov pod logom piatich koncernových značiek. „Tridsaťročná história spoločnosti Volkswagen Slovakia je úspešným príbehom, za
ktorým stoja tisícky zamestnancov. Viac ako
40 % z nich nám je verných vyše 10 rokov, čo
dokazuje stabilitu a spoľahlivosť podniku ako
zamestnávateľa. Za tento čas získal bratislavský závod vysokú odbornú kompetenciu a dôveru zo strany koncernu, ktorá bola zhmotnená do mnohých úspešných projektov,“ uviedol
Dr. Oliver Grünberg, predseda predstavenstva
a člen predstavenstva pre technickú oblasť vo
Volkswagen Slovakia. Podnik pripravuje v súvislosti s významným výročím viaceré jubilejné aktivity pre zamestnancov i verejnosť. Ich
realizácia bude závisieť od vývoja epidemiologickej situácie. 
(VWS)

Elektronické sčítanie obyvateľstva
Mestská časť Bratislava-Devínska
Nová Ves zaznamenala
k 31. 3. 2021 sčítanosť na úrovni
89,91%. S týmto dobrým výsledkom
bola nad bratislavským priemerom
(86,55%). Celkovo bol Bratislavský kraj,
so sčítanosťou na úrovni 87%, štvrtým
najlepšie sčítaným z ôsmich krajov.

telefonicky požiadať o pridelenie mobilného
asistenta alebo ju môžu využiť v prípade, že
potrebujú poradiť s postupom sčítania. Stačí
nahlásiť meno a telefónny kontakt na seba.

(red)

Podiel sčítaných obyvateľov podľa krajov SR

Váš obľúbený
podnik to balí.
Pre vás!
#rozbalto

Foto: internet

N

aša mestská časť pri ďalšom sčítaní myslí
aj na občanov, ktorí nemali prístup do
online priestoru alebo neboli natoľko technologicky zdatní, aby sa sčítali sami.
Na účel asistovaného sčítania môžete využiť non-stop telefonickú linku na prihlásenie sa 02/32 33 33 32 – obyvatelia môžu
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Prvá etapa humanitárnej pomoci bola uzavretá k 28. 2. 2021. Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves sa rozhodla v humanitárnej
zbierke pre Chorvátsko pokračovať. V prvej
etape sa podarilo vyzbierať materiálnu pomoc
v objeme dvoch dodávok. Do pomoci sa zapojili obyvatelia i právnické osoby z Devínskej
Novej Vsi, ako aj z iných miest a obcí. Pomoc
bola prevažne v podobe hygienických potrieb
a trvanlivých potravín. Vyzbieraná humanitárna pomoc by mala byť odoslaná prostredníctvom Dobrovoľného hasičského zboru
v DNV v spolupráci s chorvátskymi partnermi ihneď, ako to bude umožnené úradmi.
Prvá zásielka poputuje do mesta Petrinja a do
okolia oblasti Banovina. „Pomoc hodnotím ako
veľmi úspešnú vzhľadom na súčasnú mimoriadnu situáciu, keď sme na Slovensku predpokladali
nižší záujem kvôli opatreniam, resp. pre zhorše-

nú situáciu," vyhodnocuje iniciatívu mestskej
časti starosta Dárius Krajčír. Okrem možnosti pomôcť materiálne sa mohli obyvatelia
zapojiť do zbierky finančne, a to priamo na
účet mesta Petrinja. Miestnej farnosti sa podarilo zaslať 6 tis. € pre farnosť Sv. Nikola
i Vida v obci Žažina, kde zemetrasenie úplne zničilo budovu kostola. Finančná zbierka
farnosti v DNV pokračuje ďalej až do sviatku Zoslania Ducha Svätého (23. 5. 2021).
Okrem toho organizuje finančnú zbierku aj
Chorvátsky kultúrny spolok na Slovensku.
Jedným zo zasiahnutých objektov bola aj
detská nemocnica v meste Sisak. Finančnú
pomoc pošle DNV práve tam. Ako mestská
časť pripomíname transparentný účet, na
ktorý je možné posielať peňažné príspevky:
SK5709000000005176411543. Vďaka každému darcovi! 
(red)

Vizuálny smog v našom meste
Bratislava, hlavné mesto
Slovenskej republiky, je tvárou
mnohých reklamných spotov.
V rámci Bratislavy môžeme
hovoriť aj o meste, ktoré je
najviac presýtené reklamným
smogom.

M

agistrát hlavného mesta SR na svojom mapovom portáli www.mapy.
bratislava.sk zverejnil umiestnenie reklamných plôch vo všetkých mestských častiach.
Niektoré mestá na Slovensku majú v pláne
tento rok riešiť problém reklamného smogu,
ale ako je na tom Bratislava?
Reklamný alebo vizuálny smog je novodobý
problém. Jedná sa o presycovanie verejného
priestoru reklamnými plochami. Bratislava
je postihnutá týmto moderným problémom
vo vysokej miere. Problémom nie sú len
typické billboardy, ale megaboardy, pololegálne plotre a blikajúce city-lighty (mestské svetlá). Čiže všetky reklamné plochy,
ktoré určitým spôsobom vizuálne zahlcujú
priestor.
Ako sme už uviedli, magistrát zverejnil
detailnú mapu reklamných plôch. Na území Bratislavy je aktuálne 9 569 reklamných plôch. Na prvom mieste sa nachádza
mestská časť Ružinov, kde sa ich napočítalo takmer 3 000. Tvoria viac ako 31 % zo

všetkých reklamných plôch. Podľa tabuľky
reklamných plôch v Bratislave, okres Bratislava IV zahŕňa 1420 reklamných plôch.
Bratislava IV sa umiestnila na 2. mieste,
tesne za okresom Bratislava I, ktorý má podiel reklamných plôch iba 11 %. Podľa kritéria rozlohy je mestská časť Karlova Ves na
druhom mieste s mestskou časťou Ružinov
s počtom 46 billboardov na 1 km2.
Ako tento problém riešiť? Najjednoduchšia a najrýchlejšia cesta by bola zmena zákona a prísna regulácia pouličnej reklamy.
Starosta MČ-BA DNV Dárius Krajčír
uvádza: „Ako jedna z mála mestských častí
nemáme nadlimitné množstvo reklamných
plôch. Niektorí obyvatelia Devínskej Novej
Vsi však majú na svojich pozemkoch mnoho reklám a reklamných plôch, a to najmä
na príjazdovej ceste do DNV. Budeme ich
postupne vyzývať k odstráneniu s poukázaním na to, že billboardy ohrozujú bezpečnosť cestnej premávky.“ Magistrát plánuje
odstrániť 1 billboard na Eisnerovej ulici po
uplynutí doby nájmu. Ide o billboard spoločnosti, s ktorou uzatvorilo mesto Bratislava dohodu o postupnom odstraňovaní
reklamných plôch.
Čo nás čaká po odstránení časti vizuálneho
smogu? Viac zelene, viac verejného priestoru pre obyvateľov a menej reklamných plôch.

(mk)

Foto: Roman Pinček

Pomohli sme Chorvátsku
po zemetrasení?

Vážení obyvatelia,
chcem sa vám veľmi pekne poďakovať, že
ste sa elektronicky sčítali, pričom Devínska
Nová Ves zaznamenala vysokú účasť, až
89,91 %. Čaká nás ešte asistované sčítanie
pre starších obyvateľov, ktorým sú na tento
účel k dispozícii pracovníci miestneho
úradu.
Postupne uzatvárame aj najrozsiahlejší
prieskum verejnej mienky, aký kedy bol
realizovaný v našej mestskej časti.
Zapojilo sa doňho doposiaľ neuveriteľných
1 202 obyvateľov a 24 organizácií.
V nasledujúcich dňoch a týždňoch spracujeme vaše odpovede a zohľadníme ich
pri vypracovaní Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja (PHSR), ktorý bude
základným strategickým dokumentom pri
nastavení ďalších projektov v Devínskej
Novej Vsi v nasledujúcich šiestich rokoch,
čiže do roku 2027.
Vďaka vám patrí aj za vašu spolupatričnosť, ľudskosť a štedrosť, ktorá nám umožnila zhromaždiť humanitárnu pomoc
v dvoch dodávkach pre chorvátske rodiny
v miestach najviac zasiahnutých zemetrasením na začiatku tohto roka.
Finančnú pomoc sme sa rozhodli nasmerovať do detskej nemocnice v meste Sisak.
Veríme, že tu bude najúčinnejšia.
Prajem vám pekné jarné dni!


Dárius Krajčír, váš starosta

Rezervácia termínu
administratívneho úkonu
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves funguje pre verejnosť v obmedzenom režime od 1. 3. 2021 do odvolania.
Prijímanie stránok sa viaže na objednávku
a týka sa prednostne obyvateľov s trvalým
pobytom na území mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. Na webovej stránke
www.devinskanovaves.sk môžu obyvatelia
nájsť formulár na rezerváciu úkonu v podateľni, na matrike, na úseku evidencie obyvateľov, stavebnom úrade, v pokladni a na úseku
miestnych daní. 
(red)
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S

účinnosťou od 1. septembra
2021 prichádza legislatívna
zmena, ktorá spočíva v tom,
že absolvovanie predprimárneho
vzdelávania v materskej škole bude
povinné pre všetky deti, ktoré dosiahnu päť rokov veku do 31. augusta 2021. Preto bude povinnosťou
každého rodiča prihlásiť svoje dieťa
na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, ak ešte doteraz
materskú školu nenavštevuje.

Ako je to s odkladom povinnej
školskej dochádzky (PŠD)?

Ak dieťa k 31. 8. 2021 dovŕši šiesty
rok veku, na zápis do základnej
školy bude musieť ísť. Zákonný zástupca dieťaťa bude sám iniciatívne
informovať riaditeľa základnej školy o tom, že požiada riaditeľku MŠ
o pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania, alebo mu riaditeľ ZŠ v rámci zápisu na plnenie

PŠD odporučí, aby požiadal riaditeľku príslušnej MŠ o pokračovanie povinného predprimárneho
vzdelávania.

Zohľadňuje sa miesto
bydliska dieťaťa?

Deti, pre ktoré je predprimárne
vzdelávanie povinné, sa budú prednostne prijímať do materskej školy
podľa trvalého pobytu (do spádovej
materskej školy). Spádové materské
školy v zriaďovateľskej pôsobnosti
mestskej časti sa určujú pre jednotlivé časti obce a pre deti s trvalým
pobytom v obci, v ktorej plnia povinné predprimárne vzdelávanie.
Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ
tejto materskej školy prijme.

Ako postupovať v prípade
individuálnej formy
vzdelávania?

Povoľuje ju riaditeľ kmeňovej
materskej školy dieťaťu, ktorého
zdravotný stav neumožňuje plnenie povinnej školskej dochádzky
v kmeňovej materskej škole a ktorého rodič o to požiada materskú
školu.
Zdroj: Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu SR

Foto: JVS

Na predprimárne
vzdelávanie sa prijímajú
deti od troch rokov
veku. Materské školy
v Devínskej Novej Vsi
budú prijímať prihlášky
od 3. do 7. mája 2021.

Foto: Helena Jankovičová

Prijímanie detí do škôl

Riaditeľka MŠ M. Marečka 20,
Monika Zelenková

Riaditeľ ZŠ P. Horova 16,
Miloš Marko

MILOŠ MARKO:
„Do školy budú prijímané deti, ktoré
MONIKA ZELENKOVÁ:
k 31. 8. 2021 dovŕšia 6 rokov. Rodič
„Výnimočne možno prijať dieťa od
môže požiadať o odklad na základe
dvoch rokov veku, ak sú vytvorené
odporúčania lekára a príslušného
vhodné materiálne a bezpečnostné
Centra pedagogicko-psychologického
podmienky a dieťa ovláda základné
poradenstva a prevencie (CPPPaP).
hygienické a samoobAk chce rodič dať dieťa do školy,
služné činnosti (je
Prihlášky
ktoré má 6 rokov až po dátume
bez plienky, vie
nájdu rodičia na
31. 8. 2021, potrebuje odporúsamostatne jesť
webových stránlyžicou). Predkach materských čanie lekára a CPPPaP. Plánujeme otvoriť 3 triedy 1. ročníka,
nosť majú vždy
a základných
teda
približne pre 66 detí.”
staršie deti.”
škôl.
Príklady aktivít, ktoré ponúkajú materské školy v Devínskej Novej Vsi svojim detičkám nad rámec výchovno-vzdelávacej práce:
deň otvorených dverí, divadelné predstavenia s bábkami, výlety do prírody a na hrady a zámky v okolí Bratislavy, návštevy
Slovenskej galérie, predplavecký výcvik, kurz korčuľovania,
školu v prírode, pravidelné návštevy miestnej knižnice, ekologické aktivity a prednášky v Ekocentre – TIK BA-DNV, hipoterapia – jazda na poníkoch a iné.

Nový cyklomost spojí obce Vysoká pri Morave a Marchegg

M

ost má aktuálne pracovný názov
VYSOMARCH podľa začiatkov
názvov obcí, ktoré bude spájať, ale
o jeho konečnom názve sa definitívne rozhodne
v tomto roku. Od Cyklomosta slobody v Devínskej Novej Vsi bude vzdialený len niečo viac ako
10 kilometrov. „Dá sa povedať, že touto výstavbou vznikne ucelený okruh, ale presne zmerané
to nie je. Most je realizovaný najmä ako cyklodopravné prepojenie, ale veríme, že podporí aj
cykloturizmus,“ doplnila hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja Lucia Forman.
Podľa pôvodných plánov sa stavba mosta posunula o 200 metrov nižšie po prúde rieky Morava.

Foto: internet

Práce na cyklomoste medzi
Slovenskom a Rakúskom, ktorý spojí
obce Vysoká pri Morave a Marchegg,
sa rozbehli. Aktuálne sa začali práce
na slovenskej strane a úsek je uzavretý
pre cyklistov z dôvodu prác na
pripravovanej cyklolávke.

„V rámci prípravy projektovej dokumentácie bolo
zmenené umiestnenie mosta najmä z dôvodu
menšieho zásahu do životného prostredia, lepšieho technického riešenia a pre zlepšenie prístupu
z už existujúcej cyklotrasy,“ informovala Forman.
Ako doplnila, most bude široký 4 metre, dĺžka
mosta bude 270 metrov, konštrukcia bude železobetónová.
Výstavbu mosta schválili poslanci BSK ešte
v septembri 2019. „Predmetom Dohody medzi obcami Vysoká pri Morave a Marchegg je

úprava vypracovania realizačnej dokumentácie
výstavby, financovania, realizácie a údržby cyklolávky. Celkový rozpočet projektu je takmer
6 mil. €. Spolufinancovanie kraja je 5 percent z celkovej sumy alokácie vo výške
2 mil. € na realizáciu aktivít BSK,“ uviedla vtedy
župa. Podľa aktuálnej informácie by si náklady
na slovenskej strane mali vyžiadať čiastku vyše
2 059 499 € vrátane prístupových ciest.
„Projekt je financovaný z Programu spolupráce
Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko
2014 – 2020. BSK sa bude podieľať spolufinancovaním vo výške približne 110 tis. €. Nová cyklolávka bude napojená na trasu Eurovelo 13, tiež
známu ako cyklocesta Železnej opony,“ vyjadril
sa po schválení projektu poslancami predseda
BSK Juraj Droba. Ako dodal, cyklolávka bude
prejazdná aj pre záchranné zložky.
„Výstavba bude ukončená v prvom štvrťroku
2022. Všetko však závisí od aktuálnej situácie,
ktorá môže vplývať na termín výstavby,“ doplnila
Forman.
Zdroj: www.nazahori.sk

z diania obce
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Vila Košťálová s reprezentatívnou obradnou sieňou

Plánujete uzavrieť manželstvo?
Nie je žiadnou
novinkou, že počet
sobášov na Slovensku
dlhodobo klesá. Veľa párov
žije v partnerskom vzťahu
takpovediac „bez papiera“.

Ako postupovať, keď sa
chcete zosobášiť?

V prípade civilného sobáša je potrebné si najprv dohodnúť termín
sobáša na matričnom úrade, ktorý
sídli v priestoroch miestneho úradu
našej mestskej časti. Zároveň si podáte žiadosť o uzavretie manželstva

Foto: archív autorky

V

Devínskej Novej Vsi sa
počet sobášov počas kalendárneho roka pohybuje okolo 80 – 100. V roku 2018
dokonca prekročil stovku. V roku
2020 toto číslo, žiaľ, ovplyvnila
pandémia koronavírusu. Predpokladáme, že súčasná situácia
sa premietne do počtu sobášov aj
v tomto roku. Zároveň veríme, že
už čoskoro nastane čas, keď snúbenci nebudú mať obmedzenia
pri plánovaní a realizácii svojho veľkého dňa. Sobáše v našej
mestskej časti uzatvárajú predovšetkým občania s trvalým pobytom u nás, ale aj snúbenci z iných
mestských častí, resp. cudzí štátni
príslušníci. Láka ich predovšetkým slávnostný a reprezentatívny
priestor našej obradnej siene vo
vile Košťálovej, ale aj pekné prírodné scenérie pre sobáše v exteriéri a v tunajších reštauračných
zariadeniach.

Má uzavretie manželstva
zmysel aj v dnešnej dobe?

a predložíte zákonom stanovené
originály dokladov:
l slobodní: vlastné rodné listy, platné občianske preukazy;
l rozvedení: vlastné rodné listy,
platné občianske preukazy, právoplatné rozsudky o rozvode manželstva;
l ovdovelí: vlastné rodné listy,
platné občianske preukazy, úmrtný
list zomrelého manžela/manželky.
V prípade sobáša s cudzincom je potrebné, aby cudzí štátny príslušník
predložil: rodný list, doklad o osobnom stave, doklad totožnosti – pas
alebo doklad o trvalom pobyte. Je
nevyhnutné, aby všetky predkladané doklady, s výnimkou dokladov
z Českej republiky, boli preložené
do slovenského jazyka a overené
slovenským súdnym prekladateľom. V prípade, že to vyžadujú
medzinárodné dohovory, predložia
žiadatelia tieto dokumenty spolu
s dokladom apostille alebo superlegalizáciou. Občania Európskej únie

však po novom už apostille predkladať nemusia a pri prekladoch
dokumentov môžu využiť viacjazyčné formuláre.
Ak máte záujem o cirkevný sobáš,
postup je rovnaký, no termín sobáša
si dohodnete priamo na príslušnom farskom úrade alebo u iného
cirkevného orgánu.
Ak ani jeden zo snúbencov nemá
trvalý pobyt v Devínskej Novej Vsi,
potrebujú na uzavretie manželstva
v našej mestskej časti povolenie
na uzavretie manželstva (delegáciu), ktoré im vystaví matričný
úrad v mieste ich trvalého bydliska.
Rovnako, ak naši občania plánujú
uzavrieť manželstvo v inej mestskej
časti či obci, takéto povolenie im
vystavíme u nás.
Podrobnejšie informácie o postupe pri uzavretí manželstva a poplatkoch vám radi poskytneme na
Matričnom úrade MČ BA-DNV.
Nájdete ich aj na www.devinskanovaves.sk.

Je nesporné, že manželstvo:
l poskytuje väčšiu finančnú
stabilitu a istotu (bezpodielové
vlastníctvo, daňové výhody);
l je podľa názoru odborníkov
najvhodnejším prostredím pre
výchovu detí;
l v prípade úmrtia manžela/
manželky predstavuje jednoduchší postup pri dedení
majetku – v priamej skupine –
manžel(ka) a deti;
l podporuje dobré psychické
zdravie;
l predpokladá celoživotný záväzok a adekvátnu zodpovednosť;
l teší sa vyššej sociálnej akceptácii – naša spoločnosť prikladá manželstvu stále veľký
význam, a preto má jeho status
svoju hodnotu.

Samozrejme, aby manželstvo dobre
fungovalo a vydržalo, je nevyhnutné, aby sa manželia o svoj vzťah
neustále starali a pestovali ho, aby
si prejavovali vzájomnú úctu a náklonnosť a pracovali na zlepšovaní
svojej komunikácie. Mala by to
však byť predovšetkým láska, ktorá dvoch ľudí spojí do manželského zväzku. Veď bez vážnej ujmy
dokáže preklenúť všetky ťažkosti
každodenného života iba skutočná
LÁSKA.

Ing. Diana Padychová,
Matričný úrad MČ BA-DNV
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Foto: fotobanka
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V síti
(réžia: Barbora Chalupová, Vít Klusák,
2020)
3 herečky, 3 izby, 10 dní a 2458 potenciálnych sexuálnych predátorov. Radikálny experiment, pri ktorom sa tri dospelé herečky s detskými črtami vydávajú na sociálne
siete, aby v priamom prenose prežili skúseností maloletých dievčat na internete.
Dokumentárny film, ktorý zachytáva momenty troch hrdiniek, pre ktoré sa účasť
na experimente, od kastingu až po osobné
stretnutia s predátormi, stáva zásadnou životnou skúsenosťou.
Duša
(Soul, réžia: Pete Docter, 2020)
Pixar Animation Studios uvádza animovanú rozprávku, v ktorej sa v hlavnej úlohe
predstaví stredoškolský učiteľ hudobnej
výchovy Joe Gardner. Počas filmu sledujeme jeho príbeh, v ktorom dostane životnú
šancu hrať vo verejne známom jazzovom
klube. Jeden chybný krok ho však prenesie
na fantastické miesto, do „Neznáma pred“,
kde čerstvo narodené duše pred vstupom
na Zem získavajú rôzne vlastnosti, zlozvyky, ale aj návyky.

Tipy
Rose Island
(réžia: Sydney Sibilia, 2020)

na filmy počas
karantény

Streamovacia platforma Netflix zverejnila
v polovici roka 2020 film podľa skutočných
udalostí, ktorý rozpráva príbeh Giorgia
Rosu a malého národa, ktorý vznikol v roku
1968 pri pobreží Rimini v Taliansku. Vynaliezavý inžinier postaví svoj vlastný ostrov
pri talianskom pobreží a vyhlási ho za národ, čím pritiahne pozornosť celého sveta.
Človek, ktorý sa snažil zmeniť svet, musí
aj riskovať. Keď sa stane ostrov populárny,
vláda ho vyhlási za nepriateľa.
After: Sľub
(After We Collided,
réžia: Roger Kumble, 2020)
Druhé pokračovanie jednoduchého romantického filmu „After: Bozk“ vás vtiahne
do príbehu dvoch náruživo zamilovaných
ľudí. Slušná a dobre vychovaná Tessa a tajomný Hardin prepadnú vzájomnej a osudovej láske. Všetko sa to však môže roz-

padnúť v momente, keď sa Tessa dozvie
o stávke, ktorá ich vášni predchádzala.
Dokáže ich silná láska prekonať túto temnú
minulosť? Nebude to jednoduché, pretože
ich vzájomný vzťah naruší pozorný a správny Trevor.
Liga spravodlivých
Zacka Snydera
(Zack Snyder's Justice League,
réžia: Zack Snyder, 2021)
Novú verziu filmu „Liga spravodlivosti“
z roku 2017 uvádza streamovacia platforma HBO Max. Akčná „blockbusterovka“
prichádza na trh s novými inovovanými
scénami, ktoré film natiahli až na neuveriteľných 240 min. V predĺženej novej verzii
filmu sa okrem postáv z predošlej verzie
objavuje Jared Leto opäť v úlohe neslávne
známeho Jokera. Niekoľko super hrdinov
na čele s Batmanom sa spojí, aby odvrátili
blížiacu sa katastrofu globálnych rozmerov
v podobe zloducha Steppenwolfa. 

(mk)

Foto: ZUŠ Istrijská

Šimiho sprievodca symfonickým orchestrom
Nový seriál z produkcie ZUŠ Istrijská v Devínskej Novej Vsi.
Šimi a Lukáš (žiak a pedagóg LDO), objavujú
hudobné nástroje orchestra. Na pomoc im
prídu žiaci a pedagógovia hudobného odboru. V pilotnej časti si posvietili na violončelo.
Druhá časť bola venovaná husliam. V tretej
časti bola rozoberaná flauta. Akordeón prišiel na pretras v časti číslo štyri.
„Radi by sme takto postupne predstavili
rôzne hudobné nástroje, najmä tie, na ktoré
u nás učíme hrať. Scenár sa tvorí pred každou

epizódou. Chceme, aby boli do toho zapojené aj deti a rovnako sa snažíme o žartovnú
realizáciu,” vysvetľuje riaditeľ ZUŠ Vladimír
Dianiška.
David Krajčí, vedúci audio-multimediálnej
tvorby: „Prvé tri epizódy sa vyznačovali opatrným prístupom, ale s každou ďalšou epizódou je odozva pozitívnejšia.”
Účinkujú: Šimon Šima, Lukáš Jurko, Lujza
Ďurišová, Daniel Murárik.
Pripravili: David Krajčí, Filip Jendruch a Lukáš Jurko.
(red)

PRÉMIOVÝ

priestor pre život
4- a 5-izbové byty nad 100 m2 a luxusné penthousy sú do posledného
detailu navrhnuté pre tých, ktorí nezľavujú z nárokov na bývanie.
Dispozičné riešenia podtrhujú priestrannosť aj slnečnosť a špičková
kvalita štandardu vás navnadí vychutnať si každý moment doma. Dve
kúpeľne so samostatným WC pre hostí a walk-in šatník prepájajú
komfort so štýlom a terasové výhľady na malokarpatské kopce či
dotyk s prírodou v predzáhradke sa stanú vašimi každodennými
pôžitkami. S kolaudačnou zľavou dostáva túžba po nadštandardnom
bývaní konkrétnu tvár – Kolísky Premium.

KOLAUDAČNÁ
ZĽAVA
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Vzácny chrobák
verzus vzácna
rastlina
Poniklec veľkokvetý

Foto: internet

Rastie na slnečných trávnatých a krovinatých
svahoch Devínskej Kobyly. Kvitne od marca do
apríla. Má výrazné fialovo kvitnúce zvonkovité
kvety. Najprv vyrastú len kvety a neskôr sa začínajú rozvíjať listy. Pozor! Poniklec veľkokvetý
je prudko jedovatý a zákonom chránený.

Foto: Natália Lipová

Lovci komárov na obzore

Májka fialová
Dospelé májky fialové sa živia iba rastlinnou
potravou. Jarné stráne Devínskej Kobyly sú
v súčasnosti posiate chránenými rastlinami
hlaváčikom jarným a poniklecmi. Preto si májky pochutnávajú, žiaľ, aj na nich.
Májky sa bránia pred nebezpečenstvom tým,
že vylučujú oranžovú tekutinu, ktorá obsahuje prudko jedovatý kantaridín. Ten môže
spôsobiť nepríjemné kožné reakcie vo forme
pľuzgierov, preto májku nikdy nechytajte do
rúk. Samičky sú väčšie ako samčeky, môžu byť
dlhé až 4 cm. Májka fialová je vzácna a zákonom chránená.(Nat)

„Bojujme proti rojom komárov
spoločne. Urobme tak s vervou za
slobodnú Bratislavu, slobodné večery
na terase, za slobodné ničnerobenie,
za slobodné obrábanie záhradky, za
slobodu na samote, ale aj v kruhu/
bubline blízkych, za slobodné túry
a prechádzky, za slobodné rána, za
slobodné dlhé západy slnka a za
všetko, čo k tomu patrí.”

S

lová, ktoré humorne sumarizujú cieľ celého
projektu. Inšpirácia prichádza zo susedného Rakúska, kde larvicíd BTI (Bacillus
thuringiensis israelensis) používajú od roku 2005.
BTI sa získava z baktérie žijúcej v pôde, ktorá
efektívne eliminuje larvy komárov. BTI nie je pre
ostatné organizmy škodlivý. Ide o prípravok biologický a ekologický, ktorý neohrozuje naše zdravie a nepredstavuje záťaž pre životné prostredie.
BTI môže byť nasadený v chránených oblastiach v treťom a štvrtom stupni ochrany, kde sa
vyskytujú mnohé liahniská. Celé alúvium Moravy sa nachádza práve v štvrtom stupni ochrany.
Napriek chemickým postrekom v obývaných
častiach Devínskej Novej Vsi sa komáre ľahko

presúvajú z chránenej prírody do blízkych obývaných oblastí. Doposiaľ používané chemické
postreky sú preto krátko pôsobiacim a neekologickým riešením.
Náborová kampaň Lovci komárov počíta s náborom dobrovoľníkov, ktorí po základnom odbornom školení budú tráviť 1 až 2 hodiny týždenne
v blízkej prírode pre odoberanie vzoriek z liahnísk a ich zdokumentovanie v aplikácii. Podľa
koncentrácie lariev bude následne mesto aplikovať BTI.
Mgr. Natália Lipová, PhD., externá spolupracovníčka Miestneho úradu MČ BA-DNV, enviromentalistka a ekolektorka miestneho Ekocentra – TIK, sa už lovkyňou komárov stala: „Ako
enviromentalistka musím povedať, že je pre nás
ekológov nasadenie BTI prípravku výborným
riešením. Ja rada využijem svoj častý pobyt v devínskonovoveskom teréne na detekciu liahnísk.
Nič ma to nebude stáť a spojím príjemné s užitočným,” potvrdzuje Natália.
Lovci komárov sa môžu prihlásiť ako dobrovoľníci prostredníctvom formulára na www.devinskanovaves.sk alebo www.bratislava.sk. Ako prílohu je potrebné priložiť čestné prehlásenie alebo
fotku dokazujúcu, že nie ste komár. 

Jana Vedejová

Ako správne recyklovať papier?

N

18. marca si každoročne pripomíname Svetový deň recyklácie.
Základnou zásadou pri recyklácii je stláčanie papierového odpadu.

estláčanie odpadu vedie k rýchlemu zaplneniu kontajnerov, čo následne znemožňuje iným obyvateľom vyhodenie papiera do
správnej nádoby. Odpad môže v takejto situácii
nesprávne skončiť v komunálnom zmesovom
odpade. Dobrou správou pre Bratislavu a Košice je, že zmesový odpad putuje do spaľovne na
energetické zhodnotenie. Všade inde na Slovensku však končí na skládke odpadu. Papier
tvorí až pätinu zmesového odpadu a dá sa re-

cyklovať päť až osemkrát. Ak by bol obsah bežného papierového kontajnera riadne postláčaný, ušetrilo by sa 80 % priestoru kontajnera. To
by v konečnom dôsledku znížilo aj uhlíkovú
stopu vozidiel, odvážajúcich modré kontajnery
s nižšou frekvenciou. Jedna tona odpadového
papiera predstavuje záchranu 17 stromov. Recyklácii papiera predchádza triedenie. Marek
Brindzík, zástupca organizácie zodpovednosti
výrobcov za obaly, sa pre DTV vyjadril: „Ak-

tuálne už neplatí, že rolky patria do zmesového
kontajnera. Do modrého kontajnera nepatrí iba
rozsiahlo znečistený papier, po varení a špinavý
od masti. Mierne znečistený obal, napríklad od
pizze, naopak do papierového kontajnera patrí.
Podľa legislatívy a po správnosti je aj papier od
vajíčok a od rôznych roliek stále využiteľný pri
recyklácii a mal by končiť v modrej nádobe." Čo
s rúškami, vreckovkami, odlíčovadlami a inými
použitými hygienickými potrebami? Brindzík
zdôrazňuje: „Odpad tohto druhu nepatrí nikam
inam ako do zmesového kontajnera." 

(red)
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bravky, Devína, Karlovej Vsi (Dlhých Dielov)
a z Devínskej Novej Vsi. Komfortná cesta vedie z mestskej časti Dúbravka po Vojenskej
ceste smerom z Dúbravskej oázy. Turista sa
počas výstupu drží žltej turistickej značky až
k Dúbravskej Hlavici a ďalej po červenej turistickej značke na Devínsku Kobylu rázcestie.
Z mestskej časti Devín vedie trasa od Hradu
Devín s červenou turistickou značkou cez rázcestie Úzky les až k rázcestiu Devínska Kobyla.
Ak sa vyberiete z mestskej časti Karlova Ves,
je potrebné sledovať červenú turistickú značku.
Prejdete cez Jezuitské lesy, Švábsky vrch a cez
rázcestie Dúbravskej Hlavice vystúpite na Devínsku Kobylu. Z Dlhých Dielov sa trasa začína na modrej turistickej značke. Prechádza cez
Jezuitské lesy, švábsky vrch až na Dúbravskú
Hlavicu a následne po červenej značke až na

V oblakoch v našom meste
Potrebujete sa vyvetrať?
Hor sa do oblakov!

Foto: Planet Slovakia

K bratislavským rozhľadniam patria tri, ktoré
spomenieme, avšak všetky nie sú v bežnej prevádzke. Aktuálne nie je prístupná rozhľadňa na
bratislavskej Kolibe, kde sa nachádza televízna
veža Kamzík. Veža je príjemným miestom na
romantickú večeru s krásnym výhľadom. Bohužiaľ, nakoľko slúži ako reštaurácia, Kamzík
je do odvolania uzatvorený.
V Bratislave ešte máme aj iné rozhľadne, ktoré môžeme v období pandémie a lockdownu
navštíviť. Ako prvú spomenieme našu Vyhliadkovú vežu Devínska Kobyla, ku ktorej
sa dostanete prechádzkou lesom až na Devínsku Kobylu. Krásna dominanta Devínskej
Novej Vsi, ktorú už všetci dôverne poznáme,
ponúka nádherný výhľad do širokého okolia, aj
do okolitých štátov.
Chceme vám dať do pozornosti aj rozhľadňu
na „Americkom námestí“. Teraz sa asi pýtate:
„Kde je na Americkom námestí rozhľadňa?“
No predsa na tzv. „Americkom námestí“, lebo
miesto nad Železnou studničkou sa ľudovo nazýva Americká lúka.
Trasa k nej vedie asfaltovou cestou, na ktorej
sa držíme modrej turistickej značky. Po pravej
strane zbadáme lesnú neoznačenú cestu, ktorá
nás privedie rovno k lúke. Na Americkej lúke
sa nachádza krásna rozhľadňa, ktorá je tiež obľúbenou destináciou domácich turistov. Cesta
k rozhľadni vedie od Železnej studničky po
asfaltovej ceste modrou turistickou značkou.
Po chvíľke prechádzky za Železnou studničkou odbočíme z modrej turistickej značky na
neoznačenú lesnú cestičku, ktorá nás dovedie
k rozhľadni. Rozhľadňa je síce pomerne frek-

Foto: Planet Slovakia

Rozhľadňa
na „Americkom námestí“

ventovaná, ale okolie zároveň poskytuje príjemné miesto na oddych alebo piknik pri stole
s lavicami.

Vyhliadková veža Devínska Kobyla

Na vyhliadkovú vežu sa turista môže dostať zo
štyroch mestských častí Bratislavy, a to z Dú-

vrch Devínskej Kobyly. Pre nás z DNV je ideálna trasa po zelenej turistickej značke z Nám.
6. apríla, okolo Istra Centra a Kostola Ducha
Svätého, cez ulicu Pod Lipovým okolo ulice
Na Vyhliadke až k Vyhliadkovej veži Devínska
Kobyla. 
Veronika Valkovičová
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V súčasnosti prežívame
už vyše roka všadeprítomnú
pandémiu nového koronavírusu.

M

áme za sebou veľkonočné
sviatky, ktoré boli zavŕšením tzv. štyridsaťdenného
pôstu. Počas pôstu je úlohou veriacich, aby
sa vnútorne obrodili a pripravili na slávenie Veľkej noci. Kvôli prísnym epidemiologickým
opatreniam sme si veľkonočné obrady
pripomenuli väčšinou cez médiá a prežívali sme ich iba v úzkom rodinnom
kruhu, podobne ako vlani.

Počas tzv. Veľkého týždňa

pred Veľkou nocou, od Kvetnej nedele (tento rok sme ju slávili 28. marca)
po Bielu sobotu (3. apríl), si kresťanské cirkvi v chrámoch vždy pripomínali
pamätné dni utrpenia a smrti Ježiša Krista.
V minulosti boli preň typické okrem cirkevných obradov aj mnohé tradície a zvyky, ktorých dodržiavanie malo gazdom zabezpečiť
najmä hojnosť úrody v nadchádzajúcej sezóne
a dobré zdravie pre členov rodiny i chované
zvieratá. Termín Veľkej noci (v tomto roku to

Veľ konočné
tradície

bol 4. apríl) pripadá vždy na prvú nedeľu po
prvom jarnom splne mesiaca.

Pôvodným symbolom Kvetnej nedele

bola palmová ratolesť, ktorou vítal ľud Ježiša pri
slávnostnom vstupe do Jeruzalema. V našich
končinách tento strom nerastie, preto sa symbolom stali výhonky vŕby – bahniatka, niekde
nazývané baburiatka. V tento deň si ich ľudia
prinášali na posvätenie do chrámu. Kedysi na
Kvetnú nedeľu chodili po domoch príbuzných
a známych chlapci a dievčatá s veľkými rozkonárenými vetvami zelenej vŕby, ktorá bola ozdobená rôznofarebnými mašľami. Držali ju v rukách
a pritom domácim spievali a vinšovali šťastné
prežitie prichádzajúcich veľkonočných sviatkov.
Ako výslužku dostali veľkonočné vajíčka alebo
sladkosti.

Na Zelený štvrtok

sa naposledy rozozneli kostolné zvony, ktoré sa
potom ozvali až na Veľkú noc. V minulosti sa
tomu ľudovo vravievalo, že „zvony odleteli
do Ríma“. Naši predkovia jedli počas
dňa najmä zelenú stravu (špenát,
kapustu), čo symbolizovalo zdravie po celý rok. V tento deň sa
štepili v sadoch mladé stromčeky, lebo sa vraj rýchlejšie zahojili.

Kresťania si na Veľký piatok

pripomínajú smrť Ježiša Krista
na kríži. Evanjelici ho považujú za
najvýznamnejší sviatok, lebo Syn Boží

dokončil dielo vykúpenia sveta. V katolíckych
chrámoch sú oltáre bez kríža, svietnikov a iných
ozdôb, odbavujú sa obrady určené iba na tento
jediný deň v roku. Zachováva sa prísny pôst bez
mäsitých pokrmov. Podľa starej tradície sa nesmelo robiť so zemou, ani prať bielizeň.

Na Bielu sobotu

si kresťania pripomínajú, že Ježiš Kristus ležal
pochovaný v kamennej hrobke. Gazdiné v domácnostiach sa v minulých časoch venovali
príprave a pečeniu obradných jedál, varila sa domáca bravčová šunka, na východe Slovenska sa
dodnes robieva „hrudka“, piekol sa typický koláč
„paska“ alebo iný druh vo forme baránka. Mládenci mali za úlohu upliesť čo najväčší a dostatočne reprezentatívny korbáč z vŕbových prútov.
Dievčatá zdobili kraslice, ktorých základom boli
väčšinou bohato zdobené vaječné škrupiny bez
obsahu, ktorými obdarovávali šibačov. Mladším
chlapcom sa však dávali aj varené vajcia, ktoré sa
farbili odvarom z cibule alebo iných prísad.
Biela sobota sa u gazdov považovala
za veľmi vhodný deň na sadenie
a siatie.

Veľkonočná nedeľa

je najväčšia slávnosť kresťanského cirkevného roku, počas
ktorej sa oslavuje Kristovo
vzkriesenie. Obradné veľkonočné jedlá sa v minulosti vkladali do
košíka, ktoré v chráme posvätil kňaz,
aby výdatné jedlo po dlhom pôste niko-
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mu neuškodilo. Gazdiná musela všetko pripraviť
deň vopred. Počas tejto nedele sa nesmelo nič
variť, dokonca ani krájať nožom. Mladé dievčatá
kedysi dostávali po prvý raz na hlavu partu ako
symbol dospievania a dozrievania na vydaj.

Veľkonočný pondelok

býval ešte v minulom storočí najväčším sviatkom
mládencov, ktorí chodili po domoch, kde našli dievky súce na vydaj. Na východe Slovenska
prevažovala oblievačka, na západe šibačka, na
juhozápadnom Slovensku sme sa stretávali s obidvomi zvykmi. Čerstvá voda mala byť symbolom
zdravého života. Ako už bolo spomenuté, šibalo
sa korbáčom z čerstvých vŕbových prútov. V niektorých regiónoch prebrali šibanie v utorok dievčatá. Takto sa odplatili chlapcom za oblievačku
z predchádzajúceho dňa.
„... Ako strom nemôže rásť a rozvíjať sa bez zdravých koreňov, tak ani národ nemôže napredovať
bez koreňov...“ napísali svoje čerstvé skúsenosti
zo zahraničia slovenské doktorandky na webe.
Veľkonočné obrady a zvyky sú tiež naším dedičstvom a vzácnou tradíciou, našimi koreňmi, na
ktorých sme vyrastali, preto by sme ich mali mať
v úcte a odovzdávať ďalším pokoleniam.

Eva Čikelová

Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves je súčasťou hlavného
mesta. To jej však nebráni v tom, aby v nej prežíval duch „dedinských“
zábav, ktoré sa za nepandemických okolností konajú v období Veľkej noci.

O

bčianske združenie ČRIP obnovilo
v roku 2005 tradíciu veľkonočnej
oblievačky so všetkou tradičnou
pompou. Predstavte si hasičský povoz so
striekačkou ťahaný koňmi a na nej skupinu
mládencov v krojoch. Ťažko predstaviteľné
v mestskom prostredí? V Devínskej Novej
Vsi nie je so správnymi ľuďmi nič nemožné. Chlapci z ČRIP-u, priatelia folklóru
a chorvátskej kultúry, ešte pred dvomi rokmi
varovali miestnu ženskú verejnosť týmito slovami: „Počas Veľkonočného pondelka by sa
mali dámy vyhýbať Devínskej Novej Vsi, lebo
by sa im mohla ujsť poriadna dávka ľadovej
vody od krojovanej partie z hasičskej špricne
ťahanej koňom.“ Filip Baláž, člen ČRIP-u
a obyvateľ DNV, zhodnotil iniciatívu slovami: „Presne si pamätám, ako to celé začalo.
V našej rodine skončil, alebo skôr začal príbeh celého hasiaceho povozu. Po jeho repa-

sovaní nám dlho chýbalo čerpadlo potrebné
k pumpovaniu vody. Hviezdy nám boli naklonené a po niekoľkých rokoch sa čerpadlo
objavilo u jedného Devínskonovovešťana na
dvore. Za súdok domáceho vína bol náš. Po
niekoľkých mesiacoch opráv a úprav sa podarilo celý povoz dať do funkčného stavu. Nič
nebránilo kvalitnej devínskonovoveskej oblievačke. S chalanmi sme strávili dni a hodiny
na tomto projekte ako násťroční. Boli sme pre
oživenie povozu neuveriteľne zapálení.“
Povoz vyčaril úsmev tým najmenším chlapcom, ktorí sa takýmto spôsobom učia tradíciám od svojich starších súrodencov a otcov.
Pekné verejné tradície majú v tomto roku
z pochopiteľných dôvodov STOP-ku. My
však pevne veríme, že budúci rok sa tradícia
obnoví a devínskonovoveské ženy opäť naberú na zdraví do ďalšieho roka. 
(jv)

Polievka z medvedieho cesnaku
príprava:
suroviny:
Cibuľu ošúpeme a pokrájame na drob✸ 1 cibuľa ✸ 5 zemiakov ✸ 1,5 PL masla ✸ 1 zväno. Zemiaky ošúpeme, umyjeme a pozok medvedieho cesnaku (listy) ✸ 100 ml smotany na šľahanie ✸ podľa potreby soľ ✸ mleté
krájame na kocky. Maslo si necháme roztopiť
čierne korenie
vo väčšom hrnci na nízkej teplote. Následne
na ňom osmažíme cibuľu. K cibuli pridáme
pokrájané zemiaky, zalejeme vodou a varíme do mäkka.
Medvedí cesnak umyjeme a posekáme. Následne ho pridáme do hrnca
a varíme pár minút do zmäknutia. Potom
polievku pomocou tyčového mixéra rozmixujeme, zjemníme smotanou na šľahanie
a dochutíme soľou a mletým čiernym korením. Krátko povaríme, servírujeme a posypeme posekaným medvedím cesnakom.

1.

2.

Foto: internet

Foto: fotobanka

Foto: archív ČRIP

Veľ konočná oblievačka nám
chýbala aj tento rok
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Novoročné
predsavzatia sú ďaleko,
ale leto sa blíži o to
rýchlejšie.
Čo je to vlastne
„zdravá strava/výživa“?
Koľko máme jesť?
Ako sa stravovať, aby
sme dosiahli našu
vysnívanú váhu bez jojo
efektu? Spýtali sme sa
odborníkov na stravu
a pohyb a zakladateľov
úspešného projektu
„Zdravá
„35-dňová výzva“,
výživa je výživa
vytváraná optimálnym
Eriky a Lukáša.
zabezpečením fyziologicPrezradili nám,
kých požiadaviek organizmu
na čo si dať
v daných životných a pracovných
pozor a ako
podmienkach na základe vedecnajlepšie
kých poznatkov, odporúčaných
absolvovať
výživových dávok a poznatkov
Svetovej zdravotníckej
fyzickú
organizácie.“
prípravu na leto.
(Welko, r. 2016)

Erika, si živý príklad toho, že výrazne schudnúť sa dá a rovnako
si túto váhu udržať. Ako sa Ti to
bez jojo efektu podarilo?

Či tomu veríte, či nie, ja si svoju
váhu udržiavam už 4 roky a pritom som schudla 14 kg. Dôležité
je položiť si jednu otázku: Chcem
si udržať svoju vysnívanú váhu,
alebo len dočasne zmeniť stravovacie návyky, rýchlo schudnúť
a následne nabrať svoje kilogramy naspäť?
Ako by mal človek vnímať chudnutie?

V prvom rade si treba uvedomiť,
že ak si stanovíme reálny cieľ,
ktorým má byť zvýšenie telesnej
kondície, trvalé upravenie jedálnička, hlavne byť zdravý a pritom len tak mimochodom zhodiť
nadbytočné kilogramy, sme na
najlepšej ceste k úspechu. Správnou a vyváženou stravou, pravidelným cvičením vieme ovplyvniť
náš celkový zdravotný stav. Podľa
odhadov Svetového fondu pre

35-dňová

výzva schudnúť

výskum rakoviny
každý tretí človek počas svojho
života ochorie na rakovinu. Ale
na druhej strane, každý tretí človek z týchto ľudí vie účinne rakovine predísť. Takže nie, nie je to
len o chudnutí. Chudnutie je už
len krásny bonus.
Čo vysvetľujete ľuďom, s ktorými pracujete?

Dôležité je uvedomiť si, čo potrebujeme k činnostiam ako ranné
vstávanie z postele, práca, zábava či spaľovanie tukov? Energiu.
A ako energia vzniká? Potrebná
energia sa získava z kvalitnej
stravy a vdychovaného kyslíka.
Potrava reaguje s kyslíkom, vzniká voda, oxid uhličitý a uvoľňuje
sa energia. Ľuďom, s ktorými
pracujeme, odporúčame si doma
na chladničku nalepiť nasledovné
3 riadky: „Chudnúť neznamená
diétovať, ale vedieť sa správne
stravovať! Keď prestanem jesť –
priberiem! Ja nediétujem – mením životný štýl!“

Akú reakciu dostávate od ľudí
na začiatku najčastejšie?

Z praxe môžem povedať, že každá jedna zákazníčka, ktorá k nám
príde, povie: „Ja jem len dvakrát
denne, večer už vôbec nejem a aj
tak nechudnem. Pritom viem,
čo mám robiť.“ V našej bežnej
práci už po prvom týždni klienti pochopia, že aj keď sa stravujú
päťkrát denne, už za prvý týždeň
je redukcia hmotnosti na úrovni
1 až 2 kg. Dôležité je uvedomiť
si, že keď nejedia, telo si ukladá
všetko navyše, bojí sa, že bude
hladovať. Myslí si, že nastalo obdobie hladomoru. Metabolizmus
je spomalený a nastáva jojo efekt.
Diéta nerieši príčinu nadváhy,
rieši iba dôsledok nesprávnych
stravovacích návykov.
Jedna skupina ľudí hľadá zaručený recept chudnutia v strave a druhí v pohybe. Ako je to
presne, Lukáš?

Pohyb by sme mali voliť primerane nášmu veku a zdravotnému

Foto: 35dňová výzva

Chudnúť neznamená
diétovať, ale vedieť
sa správne stravovať!
Keď prestanem
jesť – priberiem! Ja
nediétujem – mením
životný štýl!

stavu a uvedomiť si, že bez pohybovej aktivity ovplyvníme reguláciu telesnej hmotnosti len minimálne. Koniec koncov, nejde len
o to, aby sme schudli. Akonáhle
začneme čo i len s najmenšou pohybovou aktivitou, ako je chôdza,
začneme sa cítiť podstatne lepšie.
Pri obezite volíme práve rýchlu chôdzu, resp. si zaobstaráme
krokomer a začíname od 5 tis. až
do 10 tis. krokov denne. Môžeme zvoliť takisto chôdzu v bazéne, aby sme odľahčili kĺby.
Rozmedzie pulzovej frekvencie pre správne spaľovanie tukových zásob
(220 – vek) x 0,6 = spodná hranica pásma spaľovania tukov,
príklad: vek 31 rokov (220 –
31) x 0,6 = 113
(220 – vek) x 0,8 = horná hranica pásma spaľovania tukov,
príklad: 31 rokov (220 – 31) x
0,8 = 151

zdravie

Správne aplikované pohybové
aktivity podporujú metabolizmus, znižujú zaťaženie srdcového
svalu, zlepšujú črevnú peristaltiku (pohyb čriev). Ak sme už
nejaké kilometre prešli, môžeme
zaradiť náročnejšie prechádzky
v prírode alebo turistiky do vyšších kopcov alebo vrcholov. Takéto prechádzky a turistiky vieme obohatiť zo začiatku o ľahšie
cvičenie. Ideálne pod vedením
skúsených trénerov, aby sme sa
vedeli vyvarovať zbytočných chýb
a predísť tak prípadným zraneniam. Pre úplného začiatočníka
je vhodné začať cvičiť s vlastnou
váhou. Pokročilejší môžu zaradiť
náročnejšie tréningy a turistiku.
Je dôležité nezabúdať na správnu
techniku.
Projekt „35-dňová
výzva“ vznikol v Devínskej Novej Vsi.
Môžete nám ho
bližšie predstaviť? V čom
spočíva?

Foto: 35dňová výzva

Správnou
a vyváženou
stravou, pravidelným cvičením vieme
ovplyvniť náš celkový
zdravotný stav.

Ako sa na jar chrániť
pred alergiou?
Prvé teplé jarné lúče už mali obyvatelia možnosť
pocítiť. Jar sa blíži každým dňom rýchlejšie a tak sa zo
zimného spánku začína prebúdzať „matka príroda“.

Súťaž

a
o zapojenie s
do 35-dňovej
výzvy

Foto: 35dňová výzva

Ide, ako to už

z názvu vyplýva, o výzvu, ktorá
je časovo obmedzená na 35 dní
a ktorá začína už 12. 4. 2021. Ten,
kto sa do nej rozhodne zapojiť,
dostane stravovací plán s viac ako
50 receptami na mieru, tréningový plán na mieru a sprievodné
poradenstvo od nás.
Pozývame čitateľov DEVEX-u,
aby sa zapojili do súťaže na získanie vstupu do našej výzvy.
Stačí ísť na našu webovú stránku www.35dnovavyzva.sk, prejsť
na tlačidlo „chcem byť informovaný“, vyplniť formulár (meno,
mail) a do prázdneho textu
napísať SÚŤAŽ. Výhercu vyžrebujeme v našej facebookovej skupine „35-dňová výzva“
18. 5. 2021 v živom vysielaní o 20.00 h. Výhercu budeme informovať mailom.
Ďakujem za rozhovor a prajem
obom veľa zanietených účastníkov výzvy!
 Jana Vedejová
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O

krem prvých teplých jarných dní a zelenením
prírody prichádza pre
mnohých na rad aj neodmysliteľná
súčasť jari – „alergia“. Počas tohto
obdobia majú ľudia problémy s voľným pobytom v prírode, ktorý je aj
jediným možným priestorom, kde
sa môžeme počas pandémie voľne
pohybovať. Aby sme si tento pobyt
spríjemnili, prinášame vám niekoľko rád, ako sa chrániť pred alergiou.
Alergia je reakcia organizmu s oslabeným imunitným systémom na
alergény prítomné v peli, kvitnúcich
rastlinách, ale môžu to byť aj stromy,
obilie, trávy a kríky. Medzi najčastejšie patria brezy, liesky, jelše, jesene,
topole, rôzne byliny ako ambrózia
a palina. Pri prevencii proti alergii
môže alergik užívať lieky, tabletky,
kvapky, inhalátory, ktoré mu predpíše odborný lekár alergológ, resp.
imunológ. Dostupné sú aj voľnopredajné lieky na alergiu. Alergikom sa odporúča sledovať peľové
spravodajstvo, či už v televízii, na
internete alebo v mobilnom telefóne. Dôležité je vyhýbať sa prostrediu
s vyšším výskytom konkrétnych
rastlín, ktoré alergiu vyvolávajú. Nechodiť do voľnej prírody, najmä na
lúky v čase najväčšej koncentrácie
peľu v ovzduší od 11. do 16. hodiny.
Ďalším odporúčaním je vyhýbať sa
veternému počasiu a s tým spojenej

jazde na bicykli, motorke, nešoférovať pri otvorenom okne, prípadne
v tomto problematickom období
odísť na dovolenku do vyššie položeného horského prostredia alebo
k moru. Počas kritických mesiacov
by sme nemali podceňovať správnu prikrývku hlavy, oči si chrániť
slnečnými okuliarmi. V domácnostiach vetrať len v čase, keď je výskyt
alergénov vo vzduchu nižší, napr.
večer pred spaním alebo po daždi.
V inkriminovanom období sa neodporúča vetrať periny prehodené
na balkóne, mohli by byť plné peľových zrniečok. Nezabúdajte však, že
vetranie perín na priamom slnku
je rajom pre rozmnožovanie roztočov.
Po príchode domov by sa mal
alergik prezliecť do domáceho
oblečenia a vyzlečené šaty vyprášiť alebo rovno oprať. Po pobyte
vo voľnej prírode odporúčajú lekári poriadne umyť tvár a ruky až
po lakte, účinnejšia je však sprcha.
Vodou si môžeme pomôcť aj pri
záchvate kýchania, opláchnuť si
tvár, nos i oči a aplikovať si kvapky a sprej do nosa. Dôrazným
odporúčaním odborníkov je nepodceňovať alergiu. Neliečená
alergia môže mať vážne následky,
napr. poruchy spánku, astmu alebo zhoršovanie stavu dýchacieho
systému.
Martin Krug
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DENOVA informuje
Zberný dvor na ulici M. Pišúta 5
Odoberá od obyvateľov s trvalým 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 dôkazom toho, že máte trvalý pobyt
v mestskej časti BA-DNV, resp. tu vlastníte nehnuteľnosť, z ktorej odpad
vyvážate. DENOVA sa snaží v prvom rade o separáciu a triedenie typu
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 stavebného odpadu (zmes betónu, tehál,
obkladačiek, dlaždíc, keramiky ...)
l prvých 200 kg na biologický rozložiteľný odpad (tráva, lístie, orezy
stromov a drevín...)
Občania DNV môžu priniesť a odovzdať zadarmo papier, sklo, plast,
kov (železné konštrukcie, plechovky...), jedlé oleje a tuky.

(Zdroj: www.denova.sk)

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

Zberné miesto na Eisnerovej 25

je určené len na vyseparované zložky komunálneho odpadu, patriace do plastových nádob spoločnosti OLO, a. s. – papier, plasty, sklo.

Otváracie hodiny Zberného miesta na Eisnerovej 25:
Od pondelka do piatka 
Obedňajšia prestávka 
Sobota, nedeľa 

7.00 h – 15.00 h
11.00 h – 12.00 h
zatvorené

4/2021
Harmonogram rozmiestnenia
veľkokapacitných kontajnerov

30. 3. – 1. 4. 2021

Eisnerova 38 – 40
Mečíková pri DI
Pod Lipovým
6. 4. – 8. 4. 2021
Š. Králika 6 – 8
	Slovinec
Ľubovníková
13. 4. – 15. 4. 2021
P. Horova pri ZŠ
Opletalova pri Ramirent
Na Kaštieli
20. 4. – 22. 4. 2021
J. Poničana 13 – 15
Istrijská pri Mýtnici
Záhradná na konci
27. 4. – 29. 4. 2021
križovatka Charkovská – Delená
	Vápencová
P. Horova 1 – 5
I. Bukovčana 12 – 14
4. 5. – 6. 5. 2021
I. Bukovčana 13
Bystrická – pri kasárňach
Križovatka Ílová – Tehliarska
11. 5. – 13. 5. 2021
P. Horova 20
Š. Králika 2
		
Hradištná za obchodom
18. 5. – 20. 5. 2021
J. Jonáša 13
		
M. Marečka 1 – 3
križovatka Kalištná – Novoveská
25. 5. – 27. 5. 2021
J. Poničana 1 – 3
Pieskovcová
Kosatcová
1. 6. – 3. 6. 2021
J. Smreka 7 – 11
Na Hriadkach
Jasencova
8. 6. – 10. 6. 2021
J. Smreka 10 – 12
	Rybník
Na Vyhliadke
15. 6. – 17. 6. 2021
I. Bukovčana 2 – 8
Križovatka Novoveská – J. Poničana
Eisnerova 19 – 21
Ak bude kontajner naplnený skôr, ako je deň odvozu – neostáva
na stanovisku, ale bude odvezený.
NEPOUŽÍVAŤ NA: CHEMICKÝ ODPAD, STARÉ ŽELEZO, LÍSTIE A KONÁRE

Termín jarného zberu nebezpečného odpadu
KEDY: V sobotu 10. 4. 2021od 8.00 do 10.00 h
KDE: Istrijská ul. – parkovisko pri modrom dátovom centre
PRE KOHO: pre občanov Bratislavy – fyzické osoby nepodnikateľov
ČO: staré náterové hmoty, odpadové rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky,

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

Výzva na celoplošnú preventívnu deratizáciu
V nový
priest ch
oroch
Bývalé Medicentrum, Istrijská 20, Devínska Nová Ves

www.dekany.sk

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava vyzýva na
uskutočnenie preventívnej celoplošnej deratizácie na území Bratislavského kraja. Celoplošná jarná deratizácia na území všetkých
obcí Bratislavského samosprávneho kraja sa má vykonať v období
1. 4. 2021 – 31. 5. 2021 s povinnosťou, ktorú zabezpečujú: obce,
fyzické osoby – podnikatelia, právnické osoby a fyzické osoby
– občania. Pre viac informácií navštívte: www.devinskanovaves.sk
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servis
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Kultúrno-spoločenské aktivity
ISTRA CENTRUM

Devínskonovoveská
televízia, spol. s r. o.

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

M. Marečka 18, 841 07 Bratislava
Tel. č.: 02/64 537 581
Mail: dtv@swanmail.sk

oznam

Premiéry programov na DTV
Pondelok Kreslo pre hosťa
Streda Magazín DTV
Reprízy programov na DTV – každá celá hodina
Videotexty – inzercia, oznamy MČ BA-DNV

Na základe vyhlásenia mimoriadnej
situácie sa zatvára kultúrny
dom – Hradištná 43 a rušia sa všetky
verejné podujatia, ktoré nespĺňajú
nariadenia Úradu verejného
zdravotníctva SR.
Toto nariadenie platí do odvolania.
O ďalšom postupe budeme
informovať prostredníctvom
oznámení a na stránke Istra Centra.
Ďakujeme za pochopenie.
Vedenie Istra Centra

Ekocentrum – TIK-DNV

Hradištná 43 (ISTRA CENTRUM)

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

MOM Vápencová

Miestna knižnica
Devínska nová ves

Vážení čitatelia, od 3. 3. 2021 je knižnica
otvorená cez výdajné okienko vo dvore
knižnice.
Knihy si môžete vrátiť aj požičať (pre požičanie je potrebné objednať si knihy deň vopred).
Otváracie hodiny:
Pondelok, streda 10.30 – 13.00 h príjem
objednávok,
od 13.00 – 17.30 h vyzdvihnutie kníh
Štvrtok, piatok 8.30 – 12.00 h príjem objednávok,
od 12.00 – 15.30 h vyzdvihnutie kníh
Výpožičky prebiehajú formou objednaj a vyzdvihni. Ako na to? Vyberte si knihy v našom on-line katalógu http://kniznica.istracentrum.sk/katalog/. Knihy si objednajte telefonicky č. tel.: 02/64 77 51 90 alebo mailom: kniznica@istracentrum.sk

Foto: redakcia

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

Zdroj: Istracentrum.sk, devinskanovaves.sk

Foto: Dominik Martanovič
„Utíchlo srdce, utíchol hlas,
mala si rada život
a všetkých nás.
Odišla si navždy, túžila si žiť,
ale osud to tak zariadil,
že musela si nás tak
nečakane a navždy opustiť.
Hoci si odišla a niet ťa medzi nami,
v našich srdciach zostaneš stále s nami."
Piateho apríla uplynulo 10 rokov, čo nás
navždy opustila naša mamička, manželka,
babička, dcéra, sestra, teta a krstná mama
Ildikó Axamitová.
Na jej veľkú lásku a dobro nikdy nezabudne
manžel Miroslav, dcéry Lenka a Michaela
a vnúčik Martinko.

Foto: redakcia

Istrijská 49, 841 07 Bratislava-DNV
Tel.: 0918 628 622
Mail: Petra.Kleckova@financnasprava.sk

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

Spomienka

MOM Istra Centrum

MÚZEUM COLNÍCTVA
A FINANČNEJ SPRÁVY

MÚZEUM KULTÚRY
CHORVÁTOV
na Slovensku

Spoločenská kronika

Plošné víkendové
testovanie v Devínskej
Novej Vsi už nebude.
Odporúčame občanom
využiť voľné kapacity:

Vápencová 34 (FUTBALOVÝ ŠTADIÓN)
Voľné termíny počas týždňa nájdete
na www.korona.gov.sk
– antigénové testovanie.

MOM drive – in BORY

ZMENA!!!
Pošta Bratislava-DNV 49 je opäť otvorená v normálnom režime:
PONDELOK až PIATOK 8.00 – 12.30 h a 13.00 – 19.00 h
(prerušenie 		 12.30 – 13.00h)
SOBOTA 		 8.00 – 12.00 h
NEDEĽA 		 zatvorené

Od pondelka do soboty od 10.00 do 22.00 h
Pre neobjednaných záujemcov
Príďte autobusom alebo využite systém
drive – in z pohodlia auta

Srdce vďaky patrí všetkým, ktorí
pomáhajú v boji s Covid-19

Aj v Devínskej
Novej Vsi sme
mali umiestnené
Srdce vďaky!
Podobné srdcia
kolujú po celom
svete. Zastavili
sa napríklad
v Maďarsku,
Rakúsku, Mexiku,
USA či Veľkej
Británii.

Foto: Helena Jankovičová

Vyjadrujú úprimné
poďakovanie
všetkým, ktorí
bojujú za zlepšenie
situácie v rámci
pandémie
COVID-19. Veľké,
vysvietené a červené
srdce ste si mohli
všimnúť aj u nás
pod Kostolom
Sv. Ducha.
Veríme, že prinesie
silu a záblesk
radosti najmä
zdravotníkom
a dobrovoľníkom.
Zároveň dúfame,
že vyšle svetielko
nádeje aj tým,
ktorých životy
boli negatívne
ovplyvnené
pandémiou.
Za bezplatné
zapožičanie
ďakujeme
spoločnosti
BLACHERE
Illumination.
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