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Advent a Vianoce by mali byť obdobím
radosti. To však bolo po uplynulé
vianočné sviatky náročné kvôli
pretrvávajúcej pandémii.

O

to väčšie úsilie sme museli
po tie dni vynakladať na to,
aby sme vykúzlili blízkym,
známym aj neznámym okolo nás aspoň úprimný úsmev na tvári. Zvlášť
tým najmenším, ktorí bez úsmevu trpia

azda najviac zo všetkých. Preto mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves
na záver roka 2020 priniesla v spolupráci s občianskym združením Goodsports
International „Mikuláša“ deťom doslova domov. 
(pokračovanie na s. 4)

l POMÁHAME

ROZHOVOR
S. Marinov, výrobca
svetoznámych gitár Dowina
�� strana 10 – 11

Od 1. januára 2021 (od
5.00 h) do 24. januára
2021 platí prísny zákaz
vychádzania s minimom
výnimiek:
1. cestu do a zo zamestnania zamestnancov, ktorí

nemôžu vzhľadom na povahu práce podľa rozhodnutia zamestnávateľa vykonávať prácu formou
home office, a cestu späť, a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti,
ktorá nemôže byť vykonávaná formou home office,
a cestu späť,
2. cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných životných potrieb (nákup alebo zaobstaranie potravín, liekov a zdravotníckych
prostriedkov, hygienického tovaru, drogériového
tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, čistiarne odevov, doplnenie pohonných hmôt, novín a tlačovín, očnej
optiky, cesta do banky, poisťovne, servisu bicyklov,
servisu motorových vozidiel) do najbližšej maloobchodnej predajne alebo obdobného miesta od
miesta bydliska a cestu späť,
3. cestu na poštu (vrátane výdajného miesta zásielkovní), cestu na výdajné miesto internetových
obchodov (e-shop), cestu na výdajné miesto iných
obchodov a cestu späť,
4. cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom
neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej prehliadky alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti, vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného a cestu späť,
5. cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom prístupu k lekárenskej starostlivosti poskytovanej
držiteľmi povolenia na poskytovania lekárenskej
starostlivosti a cestu späť,
6. cestu na vykonanie RT-PCR testu na ochorenie
COVID-19 alebo do mobilného odberového miesta
za účelom vykonania antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 a cestu späť,
7. cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť, 
(pokračovanie na s. 4)

Prísny LOCKDOWN od 1. januára do 24. januára 2021

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?
Vo februárovom čísle vám prinesieme odpovede prednostky miestneho úradu, Márie Koprdovej, a ďalších šiestich poslancov.
Dárius
Krajčír, starosta

lu s kolegami začínali
plní očakávaní a pripravení na realizáciu
množstva projektov
pre Devínsku Novú
Ves a jej obyvateľov.
Podarilo sa postupne zrealizovať projekt pracovne nazvaný
3E-Morava Nature, teda dobudovanie nášho
ekocentra – prvého v Bratislave.
Rozbehli sme naplno projekt odborných
učební na našich základných školách. V rámci ostatných grantov sme boli úspešní s dotáciou od Slovenského futbalového zväzu na
investície do vybavenia v športovom areáli na
Vápencovej ulici vo výške 18 tis. €. Z investičných akcií sme plánovali realizovať viaceré
investície, ktoré, žiaľ, pre situáciu spojenú
s pandémiou riešime s časovým posunom.
Som nesmierne rád, že sa nám však napriek mimoriadnej situácii podarilo dokončiť zateplenie objektov ZŠ I. Bukovčana 3
a P. Horova 16, čo je nevyhnutný krok k znižovaniu energetickej náročnosti týchto bu-

Mgr. Miroslav
Antal

(Nezávislý)

Člen Miestnej rady
Predseda - Komisia
na ochranu verejného
poriadku, dopravy
a parkovacej politiky
Podpredseda - Komisia
školstva, mládeže
a vzdelávania

Foto: Roman Pinček

Foto: Roman Pinček

1. Rok 2020 sme spo-

1. Hodnotím ho ako veľmi náročný po

viacerých stránkach, osobných i pracovných. Nie všetko, čo som si v roku 2020
predsavzal, sa mi aj podarilo naplniť, no
nestrácam optimizmus a verím, že v priebehu nasledujúcich období sa tie, pre
mňa podstatné veci (osobné i pracovné),
podarí zrealizovať. Nielen ja, ale viacerí
sme si napríklad predsavzali to, že prijmeme opatrenia smerujúce k zvyšovaniu
pocitu bezpečia obyvateľov v našich uliciach, a som rád, že sa nám to postupne
darí napĺňať. Je to najmä vďaka pribúdajúcim novým kamerám v uliciach Devín-

dov. Ukončená bola tiež ďalšia fáza výmeny
vnútorných rozvodov na ZŠ I. Bukovčana.
V základných a materských školách boli
z rozpočtu DNV financované aj ďalšie opravy v zmysle požiadaviek riaditeľov na drobné
investície a opravy prostredníctvom zriaďovateľa. Investície neobišli ani športové areály – okrem iného revitalizácia hracej plochy
na ulici P. Horova. V roku 2020 sa môžeme
pochváliť dokončením projektu Vyhliadkovej
veže na Devínskej Kobyle. V oblasti dopravy
sme napriek posunom termínov a v komplikovanom období pokračovali v rekonštrukcii
ciest a chodníkov. Pri nebytových priestoroch
sa počítalo s investovaním do rekonštrukcie
terasy na ulici M. Marečka. Táto investícia sa
však nepodarila zrealizovať pre predĺženie
začatých nevyhnutných stavebných konaní.
Za účelom zvýšenia bezpečnosti sme rozšírili kamerový systém o pokrytie ďalších lokalít.
Ukončili sme spracovanie projektovej dokumentácie pre tzv. „obchvat priemyselnej zóny
v miestnej časti Kolónia”, ktorý má za cieľ
odľahčenie dopravy v tejto oblasti i pre celú
Devínsku. Zvládli sme tiež nevyhnutné úlohy
ako pasport komunikácií (technická evidencia) a dokumentáciu potrebná k zavedeniu
parkovacej politiky. Počas roka sme pripravili

nevyhnutnú dokumentáciu k rekonštrukcii
klubu dôchodcov, prístavbe ZŠ I. Bukovčana 3,
šatniam pre futbalistov v športovom areáli na
Vápencovej ulici, rekonštrukcii vodnej nádrže
(rybníka) a rekonštrukcii kuchyne na ZŠ.
2. Osobne sa nesmierne teším, že sa mi
v spolupráci s kolegami podarilo získať finančné prostriedky vo výške 350 tis. € na
rekonštrukciu nášho klubu dôchodcov.
Úspešná bola i moja požiadavka na dotáciu
vlády na projekty v Devínskej vo výške takmer
150 tis. € – vodná nádrž a vybavenie v materských školách. Za spoločný úspech pokladám
zvládnutie prvej vlny pandémie a 1. celoplošného testovania v DNV.
3. Ako najväčšiu výzvu pre mestskú časť
vnímam, že sa nám podarí úspešne uskutočniť projekty, a to rozšíriť kapacitu ZŠ
I. Bukovčana 3 formou prístavby a nadstavby školy. Ďalej očakávame začiatok prác na
rekonštrukcii terasy M. Marečka, dokončenie
rekonštrukcie vodnej nádrže (rybníka) a realizáciu projektu rekonštrukcie klubu dôchodcov. Čaká nás nevyhnutné riešenie dopravy
na križovatke Eisnerova pred železničným
viaduktom, rozvoj cyklotrás a v neposlednom
rade pokračovanie v úsilí vybudovania nového centrálneho námestia v DNV.

skej a Dohľadovému centru, ktoré pracuje v 24 hodinovom režime. Za zmienku
možno stojí aj to, že som sa začiatkom
jesene tohto roku zúčastnil výberového
konania na pozíciu náčelníka Mestskej polície hlavného mesta Bratislava, kde sa mi
v konkurencii viacerých uchádzačov podarilo uspieť. Nepodarilo sa mi do tohto času
presadiť zavedenie regulácie parkovania.
Tu napredujeme len veľmi pomaly, a to
aj napriek tomu, že tejto téme spoločne
s niektorými poslaneckými kolegami a kolegyňami a tiež s určenými zamestnancami Miestneho úradu MČ BA-DNV venujeme skutočne veľa energie.
2. Nechcem hovoriť o tom, čo som presadil
alebo nepresadil ja, pretože práca v komisiách je vždy o hľadaní dobrých kompromisov a rozhodnutia sú prijímané spoločným
konsenzom jednotlivých členov. Z pohľadu
verejného poriadku sa nám napríklad podarilo presadiť viacero lokalít, ktoré majú
byť monitorované a z pohľadu dopravy
sme navrhli na viacerých miestach osadenie nových dopravných značení, vrátane
vyznačenia niekoľkých nových priechodov
pre chodcov s cieľom zvýšiť bezpečnosť

účastníkov cestnej premávky. V rámci Komisie školstva, mládeže a vzdelávania sa
podarilo napríklad riešenie problematiky
školského psychológa, kde som zabezpečil prítomnosť zástupcov rodičov, ktorí
komisii predstavili svoje podnety a návrhy.
Čo ma ako zástupcu rodičov teší najviac
je to, že v budúcom roku sme pripravení
realizovať prístavbu a nadstavbu ZŠ na
I. Bukovčana, ktorú presadzujem od môjho
zvolenia do miestneho zastupiteľstva.
3. Neviem, či sa dá hovoriť iba o jednej
výzve, keďže tých výziev je iste viac. Za
mňa osobne spomeniem teda aspoň dve
z nich, a to riešenie regulácie parkovania
a tiež to, aby v školskom roku 2021/2022
mala DNV k dispozícii úplne nové priestory na vyučovanie pre naše školopovinné
deti. Samozrejme, najväčšou výzvou pre
nás všetkých bude zvládnutie nepriaznivej
pandemickej situácie a ako rodič školopovinných detí si želám aj bezpečný návrat
žiakov druhého stupňa do školských lavíc.
Na záver mi dovoľte touto cestou všetkým obyvateľom DNV popriať v novom
roku 2021 najmä veľa zdravia, veľa šťastia
a nech sa všetkým plány zdaria.

SAMOSPRÁVA

Mgr. Beata
Janatová

(SaS, Sme rodina - Boris
Kollár, Nova)

Členka Miestnej rady
Predsedníčka - Komisia
výstavby a životného
prostredia
Predsedníčka - Komisia školstva, mládeže a vzdelávania
Predsedníčka - Komisia legislatívy, financií, mandátová
a kontroly

1. Rok 2020 bol náročný, čo sa odrazilo na
celom živote a fungovaní mestskej časti.
Boli sme svedkami neuveriteľnej ľudskej
spolupatričnosti, keď sa veľmi rýchlo podarilo zabezpečiť a distribuovať rúška, dezinfekciu, prijať opatrenia a pod. K tomuto som
sa snažila prispieť aj ja osobne. Napriek
tomu sme fungovali a riešili bežné problémy občanov, ale realizovali sa aj prípravy
na rekonštrukciu klubu dôchodcov, projekt
predĺženia Eisnerovej – prvá časť riešenie
vstupnej križovatky, a ďalšie.
2. V Komisii výstavby a životného prostredia (KVaŽP) sa nastavili pravidlá pre investorov, ktoré sú zrozumiteľné a sú v záujme obyvateľov DNV, napr. pri zaberaní
verejného priestranstva v rámci vstupov
a vjazdov do objektov a pod. V rámci Komisie školstva, mládeže a vzdelávania (KŠMV)
som sa snažila byť nápomocná riaditeľom
školských zariadení pri zabezpečovaní
opatrení pre Covid-19, s organizáciou volieb do orgánov školy a tiež pri voľbe dvoch
riaditeľov školských zariadení. V Komisii
legislatívy, financií, mandátovej a kontroly
(KLaF) sa snažím vždy objektívne a precízne posudzovať všetky Všeobecné záväzné nariadenia, zmluvy a pod., tak aby boli
v prospech našej MČ.
3. Pevne verím a dúfam, že sa situácia
znormalizuje a budeme sa môcť venovať
projektom, ktoré máme naplánované realizovať. Určite je to zvýšenie kapacity na ZŠ
I. Bukovčana 3 – nadstavba a prístavba školy, dokončenie revitalizácie vodnej nádrže,
posunutie prác na vstupnej križovatke Eisnerova a pod.

Mgr. Andrej
Kovarik

(Zmena zdola,
Demokratická únia
Slovenska)
Predseda - Komisia pre
dotácie
Podporedseda - Komisia výstavby a životného prostredia

3

Myslím, že nepoviem nič nové, ak zhodnotím rok 2020 stručne ako pandemický a mimoriadne komplikovaný, a to aj z pohľadu
presadzovania priorít. Prakticky všetky samosprávy, musia nájsť extra zdroje na vykrytie výpadkov z rozpočtu. Jednou z mestských priorít napriek tomu ostal projekt
10 TISÍC STROMOV zameraný na zlepšenie
nášho životného prostredia výsadbou stromov. Výzva tohto projektu spočíva najmä
v dosiahnutí mnohonásobne vyššieho tempa výsadby, ako to bolo v minulosti. Preto je
aj nábeh tempa výsadby spočiatku pomalší,
ale v budúcich dvoch rokoch sa toto tempo
bude postupne stále zvyšovať. Odvážim sa
povedať, že cieľ predbehneme, a to výrazne.
V Devínskej je zatiaľ naplánovaná výsadba
53 stromov, ale to nie je konečné číslo.
Jednou z najväčších komplikácií sa ukazuje byť takmer všade prítomnosť inžinierskych sietí. Som rád, že na budúcu sezónu
pripravujeme tiež realizáciu spoločného
slovensko-rakúskeho projektu zameraného na biologickú reguláciu komárov. Ak sa
všetko podarí, partnermi hlavného mesta
budú BSK, TTSK, PrifUK, SAV, aj rakúske
združenie obcí. Účelom projektu je najmä
zladenie legislatívno-právneho prostredia
v celom regióne, spoločná digitálna platforma na mapovanie liahnisk, spoločná koordinácia zásahov ako i metodík mapovania,
doplnenie monitoringu liahnisk o monitoring dospelých jedincov, s dôrazom na invázne druhy prenášajúce nové ochorenia
ako aj ich identifikácia. Už budúcu sezónu
by sme v devínskom alúviu Moravy testovali
letecký zásah helikoptérou realizovaný rakúskymi kolegami. Pozvánku na zapojenie
do mapovania dostanú aj občania. Projekt
sme úspešne podali a dúfajme spolu v jeho
schválenie a realizáciu už od roku 2021.

Bronislava
Kraváriková

Bc. Jozef Tittel

(SaS, Sme rodina - Boris
Kollár, Nova)
Člen Miestnej rady
Predseda - Komisia
športu a kultúry

(SaS, Sme rodina - Boris
Kollár, Nova)
Podpredsedníčka - Komisia sociálna, bytová
a zdravotná

V kritických situáciách sa ukáže charakter
a mentalita ľudí. Môžem za seba povedať,
že som hrdá na komunitu ľudí, žijúcej v našej mestskej časti. Za posledné mesiace
sme veľakrát ukázali, že dokážeme držať
spolu, byť spolupatriční, štedrí a láskaví.
Podarilo sa nám niektoré projekty dotiahnuť do konca (napríklad Vyhliadková veža
Devínska Kobyla).
Osobne ma mrzí, že RZP stanica v našej
mestskej časti, ktorá je mojou prioritou,
sa zatiaľ zrealizovať nepodarila, napriek
snahe a ústretovosti zo strany MČ. Verím,
že budúci rok sa nám podarí tento status
zmeniť.
2. V komisiách spolupracujeme ako tím.
Diskutujeme, snažíme sa podporiť či vylepšiť zmysluplné nápady. Osobne sa veľmi teším z prístavby na ZŠ I. Bukovčana 3
plánovanej na rok 2021, ktorá je nevyhnutná
a zlepší podmienky vzdelávania pre žiakov
ZŠ a pedagógov. Taktiež vnímam veľmi pozitívne plánovanú rekonštrukciu klubu dôchodcov. Naši seniori si zaslúžia čo najlepšie podmienky na sebarealizáciu, oddych
a voľnočasové aktivity. Sú „koreňmi“ našej
komunity Devínskonovovešťanov.
3. Myslím, že hovorím za všetkých kolegov,
že tak ako doteraz sa budeme snažiť robiť veci podľa svojho najlepšieho vedomia
a svedomia. Ako najväčšiu výzvu pre nás
všetkých, ktorí vnímame Devínsku Novú
Ves ako svoj domov, je trpezlivosť. Nech je
situácia akákoľvek, len od nás záleží, aké
dni si spravíme a v akom duchu ich prežijeme. Som vďačná všetkým obyvateľom
v našej MČ, ktorí napriek tejto situácii neprestávajú byť ľudskí a láskaví. To je to, na
čom záleží.

1. Rok 2020 väčšina ľudí vnímala ako veľmi
náročné obdobie z hľadiska existenčného
alebo duševného. Ja by som rada povedala
zo svojho pohľadu to pekné, čo mi dal. Strávila som viac času s našimi deťmi a so svojím manželom ako minulé roky, začala som
si viac vážiť veci, ktoré som vnímala ako
samozrejmosť, viac sa tešiť z drobností.

Foto: Roman Pinček

Starosta a poslanci hodnotia uplynulý rok

1/2021

Foto: Roman Pinček

1/2021

Foto: Roman Pinček

SAMOSPRÁVA

Foto: Roman Pinček
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1. Pandémia má dopad na všetky oblasti
nášho života, špeciálne na oblasť športu
a kultúry, ktorej sa prioritne ako poslanec
venujem. Mnoho športových a kultúrnych
podujatí sa muselo zrušiť. Športové kluby
a kultúrne spolky nemohli vyvíjať činnosť
na takej úrovni, ako by si želali. Na druhej
strane nehodili flintu do žita a pokračovali
v činnosti, s ohľadom na platné hygienické opatrenia, za čo im patrí veľká vďaka.
Taktiež by som chcel vyjadriť svoju vďaku

SAMOSPRÁVA

základným a materským školám, Istra
Centru, Denove, celému miestnemu úradu
a všetkým ďalším ľudom, ktorí sa pričinili
o to, že pandémiu sme v Devínskej Novej
Vsi doteraz zvládli na výbornú.
2. Podarilo sa nám zachovať v rozpočte na
rok 2021 úroveň dotácií z roku 2020, a teda
pre oblasť športu 60 tis. € a v oblasti kultúry 20 tis. €. Ak k tomu zoberieme do úvahy
skutočnosť, že klubom a spolkom vypomáhame aj odpúšťaním nájmov v priestoroch
patriacich mestskej časti, jednoznačne
môžeme konštatovať, že Devínska Nová
Ves pripravuje v oblasti športu a kultúry
pre svojich obyvateľov mimoriadne kvalitné
podmienky a prostredie.
3. Za najväčšiu výzvu pre budúci rok považujem úspešné zvládnutie pripravovaných
investičných projektov. Najmä nadstavbu
Základnej školy I. Bukovčana, na ktorú bude
nadväzovať revitalizácia školského areálu.

Mgr. Veronika
Veslárová
Predsedníčka - Komisia sociálna, bytová
a zdravotná

Foto: Roman Pinček

(Devínska Inak)

(pokračovanie zo s. 1)

8. cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu

alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť
odkázaný, a cestu späť,
9. cestu osoby so psom alebo mačkou do vzdialenosti 1000 m od bydliska a cestu za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá a cestu späť,
10. cestu späť z návštevy inej domácnosti, ktorú od začiatku zákazu podľa uznesenia vlády SR
č. 804 zo 16. decembra 2020 nenavštívila osoba
z inej domácnosti a za podmienky, že od začiatku zákazu podľa uznesenia vlády SR č. 804 zo
16. decembra 2020 nebola vykonaná cesta do
inej domácnosti,
11. cestu za účelom vycestovania do zahraničia
a cestu späť pri návrate zo zahraničia a cestu späť,

1/2021

1. Na úvod by som chcela všetkým obyvateľom Devínskej Novej Vsi zaželať v roku 2021
najmä veľa zdravia, vzájomnej úcty a tolerancie. Rok 2020 bol veľmi náročný. V Komisii sociálnej, bytovej a zdravotnej sme
tento rok prerozdelili finančné prostriedky
v rámci sociálnej pomoci aj ľuďom, ktorí
prišli o prácu, prípadne boli práceneschopní v dôsledku pandemickej situácie. Devínska Nová Ves zriadila telefonickú linku pomoci pre osamelých seniorov a zdravotne
postihnutých občanov. Slúži na zabezpečenie dovozu jedla, či pomoci s nákupmi alebo
vyzdvihnutia liekov. V rámci dovozu jedla
majú tiež seniori možnosť od roku 2020 využívať novú službu každodenného dovozu
obedov obchodnou spoločnosťou. Veľmi sa
teším, že v roku 2020 sa podarilo zrekonštruovať množstvo chodníkov a debarierizovať obrubníky. Tieto úpravy sú prospešné
pre zdravotne postihnutých, ale aj pre starších občanov a mamičky s kočíkmi.
2. Teší ma, že v rámci môjho pozmeňovacieho návrhu sú oslobodení od dane za parkovanie ťažko zdravotne postihnutí občania,
ktorí sú držiteľmi parkovacieho preukazu
vydaného Úradom práce, sociálnych vecí
a rodiny a vodiči prepravujúci tieto fyzické
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
s trvalým bydliskom alebo prechodným
bydliskom v Devínskej Novej Vsi. Za ďalší
môj úspech považujem navýšenie dotácii
v sociálnej oblasti.

3. Veľkou výzvou v sociálnej oblasti bude,

12. pobyt v prírode, vrátane individuálneho
športu v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v rámci územia mesta, a cestu späť
13. cestu dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby
za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku
s dieťaťom, a cestu späť,
14. cestu späť z rekreácie z nehnuteľnosti určenej na rekreáciu alebo z jej časti, kde sa zdržiavali len osoby z vlastnej spoločnej domácnosti
alebo osoby inej domácnosti podľa bodu 10.
bodu C.1 uznesenia vlády SR č. 807 z 29. decembra 2020,
15. cestu rodiča, inej oprávnenej osoby a cestu
dieťaťa realizovanú v súvislosti s rozhodnutím
súdu vo veci styku rodiča (prípadne inej opráv-

nenej osoby) s dieťaťom, vo veci striedavej
osobnej starostlivosti alebo cestu realizovanú
za účelom stretnutia sa s dieťaťom po dohode
rodičov,
16. cestu dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku a materskej
školy,
17. cestu osoby do a zo školy alebo školského
zariadenia,
18. cestu za účelom sprevádzania dieťaťa alebo
osoby podľa bodu 16. alebo 17. tohto uznesenia
a cestu späť,
19. osobu bez domova pri zabezpečovaní
a presúvaní sa do zariadení sociálnych služieb
a sociálnej pomoci.

podľa môjho názoru, rekonštrukcia klubu
dôchodcov, ktorá sa má uskutočniť v roku
2021 a taktiež rovnako veľkou výzvou je rekonštrukcia terasy na ulici Milana Marečka.
Budem pripomienkovať všetky pripravované rekonštrukcie, aby boli v súlade s legislatívou a prospešné pre všetkých obyvateľov – zdravotne postihnutých, seniorov
a rodiny s deťmi.

Otvorene poviem, že dúfam v iný rok 2021, ako bol
2020. Nebolo možné organizovať mnohé hromadné
podujatia, tvoriace i prezentujúce našu lokálnu identitu – naše hody, Vianočnú uličku, festivaly a zábavy.
Verím, že budeme o to viac spolu, v bezpečí a bude
nám umožnené osobne sa stretávať na podujatiach
v Devínskej. Osobne sa veľmi teším na projekty, ktoré
nás čakajú. Som rád, že týmito projektmi osobitne
podporujeme rozvoj detí, seniorov a všetkých občanov
DNV, ktorí tu žijú a trávia svoj voľný čas. Všetkým
prajem priaznivý rok 2021 a dobré zdravie!
Váš starosta Dárius Krajčír

www.korona.gov.sk

Uznesenia MČ BA-DNV zo zasadnutia 9. decembra 2020
MZ MČ BA-DNV vzalo na vedomie plnenie uznesení MZ MČ BA-DNV plniteľných do 25. 11. 2020,
alebo trvalo realizovaných uznesení z minulých rokov, podľa výsledkov vykonanej kontroly l MZ MČ
BA-DNV vzalo na vedomie informáciu o dôležitých
rokovaniach starostu od posledného zasadnutia MZ
MČ BA-DNV l MZ MČ BA-DNV vzalo na vedomie
Odborné stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu
rozpočtu MČ BA-DNV na roky 2021 – 2023; schválilo Rozpočet MČ BA-DNV na rok 2021 v predloženej
štruktúre; vzalo na vedomie návrhy rozpočtov MČ
l

BA-DNV na roky 2022 a 2023 v predloženej štruktúre;
požiadalo prednostku MÚ MČ BA-DNV, aby schválený rozpočet zverejnila obvyklým spôsobom; uložilo
riaditeľom rozpočtových a príspevkových organizácií MČ BA-DNV, aby spracovali rozpočty vlastných
organizácií na roky 2021 - 2023, ktoré zohľadňujú im
stanovené hodnoty a ukazovatele, a zaslali ich MÚ
MČ BA-DNV do 10 dní; uložilo riaditeľom základných
a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MÚ
MČ BA-DNV, aby vždy k termínu odovzdávania informácií o počte žiakov (15. 9.; 15. 1.) predložili túto

informáciu aj MÚ MČ BA-DNV za účelom úpravy
rozpočtu podľa reálnych potrieb l MZ MČ BA-DNV
schválilo Rozpočtové opatrenia č. 5 k schválenému
rozpočtu MČ BA-DNV na rok 2020 v predloženom
znení l MZ MČ BA-DNV schválilo Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
ZŠ I. Bukovčana 3 za šk. rok 2019/2020; Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej
činnosti ZŠ Pavla Horova 16 za šk. rok 2019/2020;
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ P. Horova 3 za šk. rok
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Zhodnotenie
vianočných projektov

Z

amestnanci Oddelenia služieb občanom
Miestneho úradu mestskej časti
Bratislava-Devínska Nová Ves (MÚ
MČ BA-DNV) sa v predvianočnom období
úspešne zapojili do niekoľkých donačných projektov, prostredníctvom ktorých priniesli radosť
pod stromček mnohým odkázaným a starším
obyvateľom našej Devínskej i mimo nej.

s ktorými pracujú referentky na sociálnom oddelení. Za obdobie od 14. 11. 2020 do 7. 12.
2020 boli od obyvateľov Devínskej Novej Vsi
vyzbierané všetky darčeky a splnené všetky požiadavky zo zoznamu želaní oslovených rodín.
Do 14. 12. 2020 boli všetky veci zo zbierky odovzdané rodinám.

Týmto projektom sa zabezpečili vianočné
darčeky pre sociálne znevýhodnené rodiny
a jednotlivcov. Vďaka tejto aktivite si sociálne
znevýhodnené rodiny našli pod vianočným
stromčekom darčeky a nevyhnutné veci do
domácnosti, ktoré im zakúpili na základe ich
želania obyvatelia DNV. Projekt bol určený
najmä pre deti zo sociálne znevýhodnených
rodín a ich rodičov.
Zhodnotenie: Do projektu bolo zahrnutých
12 rodín s trvalým pobytom v MČ BA-DNV,

Mikulášsky balíček mal potešiť deti zo sociálne
znevýhodnených rodín a pomôcť rodičom, ktorí
sa ocitli v hmotnej núdzi, zabezpečiť balíček sladkostí pre deti.
Zhodnotenie: Do projektu bolo zahrnutých
16 detí z rodín, s ktorými pracujú referentky na
sociálnom oddelení. Na základe veku a pohlavia
bol prispôsobený výber obsahu mikulášskeho balíčka. Balíčky boli nakúpené z rozpočtu mestskej
časti. Do 4. 12. 2020 boli balíčky rozdistribuované medzi rodiny.

Projekt List Ježiškovi

Projekt Balíček od sv. Mikuláša
pre poslušné deti

Mikuláš v Devínskej Novej Vsi
(pokračovanie zo s. 1)
Mikuláš so svojimi vernými pomocníkmi –
anjelom a čertom – prešli v sobotu 5. 12. 2020
ulicami Devínskej Novej Vsi a „poslušným“ deťom priniesli prekvapenie v podobe adventného
kalendára. Mestská časť rozdala spolu 1700 ks
kalendárov, tak že sa ušiel každému malému
Devínskonovovešťanovi, ktorý vyšiel do ulíc.
Mestská časť sa do organizácie Mikuláša po2019/2020; Správu o výsledkoch a podmienkach
výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ M. Marečka 20
za šk. rok 2019/2020; Súhrnnú správu o výsledkoch
a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti škôl
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
MČ BA-DNV za šk. rok 2019/2020 l MZ MČ BADNV vylúčilo ponuku žiadateľa Ephemeral, s. r. o.,
z ponukového konania prenájmu nebytového
priestoru o výmere 50,50 m2 nachádzajúci sa v objekte Líniového centra; schválilo prenájom za cenu
55,55 €/m2/rok + služby spojené s užívaním nebytového priestoru na dobu neurčitú pre Vincenta
Botló, trvale bytom M. Marečka 18, Bratislava, od
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Projekt Koľko lásky sa zmestí
do krabice od topánok?
Tento projekt priniesol čaro Vianoc osamelým
seniorom v našej mestskej časti. Pre mnohých
starých ľudí to bude možno jediný darček, ktorý
si pod stromčekom nájdu. Pôvodný plán počítal
s tým, že krabice dostane Dom sociálnych služieb SENECIO, n. o. a seniori s trvalým pobytom v Devínskej Novej Vsi, ktorí zostali bez
rodiny.
Zhodnotenie: Na základe celoslovenskej výzvy
Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?
sa MČ BA-DNV zapojila do zbierky ako zberné miesto. Zbierka sa konala od 23. 11. do 6. 12.
2020. Za tento čas sa na MÚ MČ BA-DNV
vyzbieralo 518 krabíc, ktoré priniesli obyvatelia
Devínskej Novej Vsi a okolia. Tieto krabice urobili radosť klientom a stravníkom SENECIA,
vybraným obyvateľom DNV, pacientom na Infekčnom oddelení Nemocnice s poliklinikou Ladislava Dérera, Bratislava (Kramáre) a pacientom
v Národnom onkologickom ústave. 140 krabíc
sme poskytli do zberného skladu, odkiaľ poputujú do domovov pre seniorov, kde nedokázali
vyzbierať potrebné počty krabíc s darčekmi.
Zuzana Pišťánková,
Oddelenie služieb občanom MÚ MČ BA-DNV

norila s obrovským odhodlaním a zapojila viacero úsekov miestneho úradu. Pohyb Mikuláša
v uliciach mestskej časti monitorovali zamestnanci miestneho úradu Devínskej Novej Vsi
a následne o ňom informovali verejnosť prostredníctvom webovej stránky, aplikácie Moja
DNV a na sociálnych sieťach. Zároveň sa však
kládol dôraz na zachovávanie protiepidemických predpisov, najmä odstupy a nosenie rúš-

ka u účastníkov podujatia. Odozva verejnosti
na toto podujatie bola mimoriadne pozitívna
a mestská časť preto uvažuje nad pravidelným
organizovaním Devínskonovoveského Mikuláša v uliciach aj v ďalších rokoch. Podujatie
dopĺňalo aktivity zo série predvianočných príprav, ako napríklad osádzanie nového vianočného osvetlenia, vianočného adventného venca
na vstupnom kruhovom objazde, či vianočných
stromčekov na hlavných uliciach. 

Jana Vedejová

6. 2. 2021 za účelom prevádzkovania pánskeho
holičstva „Barber Shop; súhlasilo so zmenou účelu
užívania nebytového priestoru l MZ MČ BA-DNV
schválilo príspevok na oplotenie kontajnerového
stojiska pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov pre bytový dom Pod Glavicou 1, BA, v celkovej
výške 500 € l MZ MČ BA-DNV schválilo Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MZ MČ BA-DNV
na obdobie 1. polrok 2021 l MZ MČ BA-DNV súhlasilo so zmenou účelu užívania nebytového priestoru
nachádzajúceho sa na 1. NP v zrekonštruovanom
objekte branno-športového areálu na Vápencovej
34, DNV, z účelu „bar so skladom“ na účel „bistro“

l MZ MČ BA-DNV vzalo na vedomie predložené dopravno-kapacitné posúdenie „Predĺženie Eisnerovej
ul.“; stotožnilo sa so závermi spracovateľa predloženého materiálu Dopravno-kapacitného posúdenia
a odporučilo ako najefektívnejšie riešenie výstavbu
turbo-okružnej križovatky v mieste súčasnej stykovej
neriadenej križovatky ulíc Eisnerova a ciest III/254;
požiadalo starostu MČ, aby uznesenie MZ MČ BADNV a jeho závery predložil hl. mestu SR BA ako zadávateľovi projektu stavby so žiadosťou o ich zapracovanie do riešenia projektu stavby l MZ MČ BA-DNV
schválilo miestnemu kontrolórovi MČ BA-DNV Mgr.
Vlastimilovi Fekiačovi odmenu za IV. štvrť rok 2020.

Uznesenia v plnom znení nájdete
na ww.devinskanovaves.sk
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VITAMÍNY na každý
deň v kocke

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) tvrdí, že väčšina
ľudí, vrátane nás v Európe, prijíma o 50 – 60 % vitamínov
v strave menej, ako náš organizmus potrebuje.

A

k si uvedomíme, koľko obyvateľov
v západnej Európe sa v súčasnosti
prejedá a trpí obezitou, môžeme toto
tvrdenie považovať za paradox. Zapríčiňuje
ho viacero faktorov, napr. to, že sa nesprávne stravujeme, s postupujúcim vekom klesá
schopnosť organizmu vstrebávať z jedla živiny, v posledných desaťročiach pozorujeme
pokles kvality pôdy, čo sa prejavuje aj na vypestovaných plodoch. Ich prevoz na veľké
vzdialenosti spôsobuje ďalšiu stratu dôležitých látok, k tomu si pripočítajme skladovanie, spracovanie, technologické úpravy atď. Je
preto vhodné, aby sme mali aspoň základné
vedomosti o mikronutrientoch (vitamíny, minerály, stopové prvky, aminokyseliny) a o makronutrientoch (bielkoviny, tuky, sacharidy).
Toto poznanie nám pomôže správne zladiť
ich príjem z rozmanitých potravín, aby sme
z nich pre seba vyťažili čo najviac. O tejto
téme vám v DEVEX-e prinesieme na pokračovanie základné informácie v stručných
prehľadoch. Každý náš orgán, každú bunku
(dospelý človek ich má neuveriteľných 10
miliárd!) môžeme prirovnať k hudobnému
nástroju veľkého orchestra. Tento orchester – naše telo – dirigujeme vo
veľkej miere my sami. Je preto
dôležité, aby sme dôkladne
poznali partitúru, ktorú
tvoria esenciálne živiny,
medzi inými aj „noty“
z vitamínov, minerálov
a stopových prvkov.
Postupne s nami rozlúštite hádanku, ktorý vitamín sa podieľa
na bezproblémovej
funkcii
kolagénových vlákien, prečo
zvieratá nepodliehajú
infarktu, ale my, ľudia,
až príliš často, ktoré
prvky sú katalyzátormi
nesmierneho množstva biochemických reakcií v našom
bunkovom metabolizme a veľa
iných zaujímavých informácií...

Eva Čikelová

Začíname s vitamínmi

Poznáme dve základné skupiny vitamínov –
rozpustné v tukoch a rozpustné vo vode. Ak
prijímame nedostatok tukov, môžeme mať
nedostatok vitamínu A, D, E, na druhej strane
ich ukladanie v tukových bunkách môže viesť
pri nadbytku k toxicite v organizme. Vitamíny
rozpustné vo vode sa v organizme neukladajú,
čo však nevylučuje, že ich nadbytok mu môže
škodiť.

VITAMÍNY ROZPUSTNÉ V TUKOCH
– ich množstvo sa uvádza
v medzinárodných jednotkách I.U.
(International Unit) alebo mikrogramoch
(mcg nebo μg).

Vitamín A

(retinol – iba živočíšneho pôvodu)
a provitamín A (karotenoidy)
Dôležitosť: imunita, metabolizmus kostí a zubov, tvorba hlienu, vývoj placenty, zdravé tkanivá (pokožka, sliznice), zníženie rizika rakoviny,
zrak.

Zdroje: červená, oranžová a zelená zelenina
a ovocie, maslo, plnotučné mlieko, plody mora,
ryby, sladké zemiaky, syry, špenát, teľacia pečeň,
vajcia.
Nedostatok: akné, dýchacie ťažkosti, ekzémy,
nechutenstvo, poškodenie zraku, slepota, starecké škvrny, šeroslepota a zápaly spojiviek, šupinatá koža, únava, vlasy bez lesku, strata čuchu,
zvýšené riziko infekcií, xeroftalmia (suché oči).
Perličky: pre uvoľnenie vitamínu A zo zásob
v pečeni je nevyhnutný zinok; množstvo a biologickú aktivitu vitamínu A znižujú vysoké dávky vitamínu E.
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Nedostatok: defekty zubnej skloviny a vznik
kazov, depresia, krátkozrakosť, migréna, náchylnosť na infekcie, osteoporóza, padanie vlasov,
porucha mineralizácie, poruchy spánku, rachitída (mäknutie kostí), svalová slabosť, svalové
napätie, únava, znížená imunita, zvýšené riziko
onkologických a kardiovaskulárnych chorôb.
Perličky: pre tvorbu vitamínu D v organizme je
potrebná kyselina pantoténová (vitamín B5); vitamín D podporuje lepšie vstrebávanie horčíka
a detoxikáciu organizmu od olova; pri nedostatku vitamínu D sa znižuje vstrebávanie vápnika.
POZOR: znížená hladina vitamínu D spôsobuje: a) vyšší výskyt vírusových infekcií
horných dýchacích ciest; b) pokles svalovej
sily, čo zvyšuje riziko pádov u starších osôb;
alkohol spomaľuje v krvi premenu vitamínu D na aktívnu formu.
1 I.U. = 0,025 μg (1 μg = 40 I.U.) pre vitamín D.

Vitamín D

(ergokalciferol D2 z rastlín, cholekalciferol
D3 zo živočíšnych produktov)
Dôležitosť: imunita, obličky, ochrana
pred srdcovými a onkologickými
chorobami, správna mineralizácia kostí, svaly, udržovanie
rovnováhy vápnika a fosforu.
Zdroje: najdôležitejší
je vznik vitamínu D
v pokožke pôsobením ultrafialového
žiarenia
UVB;
D3: pečeň, plnotučné mlieko,
tučné ryby, vaječný žĺtok; vitamín
D2: syntetizovanie rastlín a húb
cez UVB na provitamín.

POZOR: vitamín E je citlivý na svetlo
a kyslík; alkoholizmus a užívanie liekov
vyčerpávajú zásoby vitamínu E v pečeni;
pri užívaní liekov proti zrážanlivosti krvi je
potrebné poradiť sa s lekárom o vhodnosti
suplementácie tohto vitamínu; lieky proti
chudokrvnosti, resp. výživové doplnky so
železom sa smú užiť najskôr 8 hodín po vitamíne E, alebo najneskôr 8 h pred vitamínom E.

sené vločky, pečeň, pšeničné klíčky, sójové bôby,
strukoviny, sušené ovocie, syry, špenát, treska,
vajcia, vlašské orechy, vnútornosti, zelená listová
zelenina, zemiaky, žerucha.
Nedostatok: nedostatočný vývin kostnej drene,
popraskané pery, mastné vlasy, normocytová
normochromná anémia, začervenané oči, šupinatá pokožka na nose, ústach, čele a ušných
lalôčikoch, trasenie končatín, vypadávanie vlasov, zapálený jazyk, zápalové ochorenia sliznice
ústnej dutiny a ústnych kútikov.
Perličky: riboflavín je dosť stabilný pri varení,
no ničí ho slnečné svetlo; organizmus si nevie
z neho urobiť zásobu, preto ho potrebujeme
denne dopĺňať stravou.
POZOR: deficit vitamínu B2 sa zvyčajne
vyskytuje pri nedostatku ostatných vitamínov B.

VITAMÍNY ROZPUSTNÉ VO VODE
– ich množstvo sa uvádza v mikrogramoch
(mcg nebo μg), v miligramoch (mg), resp.
v gramoch (g).

Vitamín B1 – tiamín

POZOR: tehotné ženy v prvom trimestri
by kvôli riziku predávkovania nemali konzumovať pečeň; podľa klinických štúdií vysoké dávky betakaroténu vedú u fajčiarov
k zvýšenému výskytu rakoviny pľúc.
1 I.U. = 0,3 μg pre vitamín A1.

vitamínu E sa zvyšuje pri súčasnom užití vitamínu C, resp. selénu; vysoké dávky železa, medi
a horčíka znižujú využitie vitamínu E v organizme; podobne, ako nenájdeme medzi nekonečným množstvom snehových vločiek dve
rovnaké kryštalické mriežky, nenájdeme medzi
ôsmimi formami prírodného vitamínu E (tokoferolmi) dve rovnaké molekuly.
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Vitamín E

(skupina tokoferolov)
Dôležitosť: ochrana organizmu pred voľnými
radikálmi, ovplyvnenie tvorby červených krviniek, podpora plodnosti, potencie a vývoja
svalstva, prevencia aterosklerózy a znižovanie
priľnavosti krvných doštičiek (optimálna viskozita), spomalenie starnutia, stabilita nenasýtených mastných kyselín, výživa pokožky a vlasov,
znižovanie krvného tlaku, zvýšenie odolnosti.
Zdroje: celé zrná, mandle, orechy, pšeničné klíčky, za studena lisované rastlinné oleje, semienka
(ľan, tekvica, sezam, slnečnica), sója, strukoviny,
vajcia, zelená listová zelenina.

Dôležitosť: ochrana pred tvorbou toxických látok, stimulujúci účinok na nervovú sústavu, získavanie energie zo sacharidov, tukov a alkoholu,
zdravá pokožka, vlasy, svaly.
Zdroje: celozrnné obilniny a celozrnná ryža,
droždie, hrozno, kukurica, mäso, melóny,
orechy, ovsené vločky,
pečeň, ryby, slivky, sójové mlieko, strukoviny,
tekvica, zemiaky.
Nedostatok: depresia, choroba
beri-beri, nechutenstvo, neschopnosť sústredenia, poruchy srdcového rytmu, poruchy spánku,
v krvi a moči vysoká koncentrácia glyoxalátu,
únava, zápcha.
Perličky: varom sa stráca takmer polovica tiamínu, nie u zemiakov varených v šupke.
POZOR: u alkoholikov poruchy vstrebávania; nadmerné užívanie tiamínu spôsobuje
nedostatok ostatných vitamínov skupiny B, preto vždy užívať v komplexe
s ostatnými vitamínmi B.

Vitamín B2 – riboflavín

Nedostatok: hemolytická anémia,
neplodnosť, nekróza pečene a priečne pruhovaného svalstva, podráždenosť a znížená schopnosť koncentrácie, pomalé hojenie rán, slabosť,
srdcové choroby, starecké škvrny, zápalové procesy v tele (najmä v tráviacom trakte), zlyhanie
nervového systému a svalov.
Perličky: vstrebávanie a antioxidačný účinok

Dôležitosť: podobne ako vitamín B1; podmienka pre aktivitu vitamínu B3 a B6, správna
funkcia srdca, mozgu, krvi a ďalších orgánov,
uvoľňovanie energie z potravy, zdravá pokožka
a vlasy.
Zdroje: banány, bravčové a hovädzie mäso,
brokolica, broskyne, celozrnné obilniny, čerešne, čierne ríbezle, droždie, huby, jogurt, kapusta,
kiwi, losos, marhule, mäkký tvaroh, mlieko, ov-

Vitamín B3 – niacín

(kyselina nikotínová)
Dôležitosť: hojenie rán, podpora funkcie
zažívacieho ústrojenstva, podpora premeny potravy na energiu, podpora tvorby krviniek, stabilizácia hladiny krvného
cukru, súčasť jedného z najvýznamnejších transportných systémov v celom tele,
zdravé fungovanie nervového systému, mozgu
a pokožky; znižovanie cholesterolu v krvi.
Zdroje: arašidy a arašidové maslo, avokádo,
broskyne, celozrnné potraviny, červená paprika,
droždie, grepy, hovädzia a kuracia pečeň, hrozno, huby, hydina, jahody, karfiol, mäso, mrkva,
petržlenová vňať, ryby.
Nedostatok: depresia, nervozita, pelagra
(v strave prevažuje kukurica), pocity úzkosti,
poruchy spánku, svalová slabosť, znížená koncentrácia.
Perličky: je extrémne citlivý na teplo; prispieva
k útlmu tvorby cholesterolu a liečbe hyperlipidémií; telo ho vie vyrobiť aj z aminokyseliny
tryptofán za prítomnosti vitamínu B6.
POZOR: dlhodobé vysoké dávky niacínu
síce môžu zlepšiť hladinu cholesterolu, ale
zároveň bolesti hlavy, návaly krvi do tváre,
pocit horúčavy, závrate i zvracanie, môžu poškodiť pečeň a spôsobiť poruchu glukózovej
tolerancie.
(Pokračovanie v nasledujúcom čísle.)
Zdroj: Klaus Oberbeil: Fit durch Vitamine;
netdoktor.de; wikiskripta.eu
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ZIM NÉ ŠPO RTY
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��

v okolí Bratislavy

NOVÉ BYTY

V PREDAJI

Foto: PlanetSlovakia

Do 31. decembra
2020 sa na Slovensku
lyžovalo len po preukázaní sa
negatívnym testom na COVID-19
(každý lyžiar nad 10 rokov, test
platný max. 72 hodín). Podobné
podmienky platili aj pre ubytovanie.
Samozrejmosťou zostalo rúško
na tvári a predpísané odstupy.
Zmenené pravidlá priniesol
prísnejší lockdown.

�� LYŽOVANI E ��

Foto: PlanetSlovakia

PEZINSKÁ BABA je najbližšie osvetlené lyžiarske stredisko vo výške 572 m n. m., ktoré poskytuje
priestor pre celodennú rekreáciu a šport v okolí Bratislavy. Slúži ako ideálny priestor na „školu lyžovania“
pre vašich najmenších. V areáli sa nachádzajú trate
na bežecké lyžovanie a sánkarská dráha. Od Devínskej Novej Vsi trvá cesta autom len pol hodinu. Parkovať sa dá priamo pri svahu. Lyžiarsky klub ponúka
rôzne služby pre návštevníkov. Môžu vám požičať lyžiarsku výstroj, alebo pomôcť s opravou vašich komponentov.
Lyžiarske stredisko ZOCHOVA CHATA tiež ponúka
lyžiarske a bežecké trate na rekreáciu a nachádza sa
len o trošku ďalej od Pezinskej Baby. Na svah sa vieme
dostať do hodiny autom a parkovať možno priamo
pri svahu. V ponuke je za normálnych okolností denné lyžovanie, večerné je na objednávku. Rovnako ako
na Pezinskej Babe aj tu vieme nájsť bohatú ponuku
pre návštevníka a to skiservis, požičovňu lyží a lyžiarsku školu. Svah je v prípade potreby prevádzkovateľom technicky zasnežovaný a má vlastné sociálne
zariadenia. Stredisko je ideálnym miestom na prvé
lyžovanie aj pre vašich najmenších a začiatočníkov.

J

�� NA BEŽKÁCH PO PEZINSKE J BABE ��

ednou z možností v zimnom období v okolí Bratislavy je bežkovanie. Lyžiarsky
klub Pezinská Baba má v portfóliu 3 bežecké okruhy. Prvý 2 km okruh je najmenej
náročný a aj najviac využívaný bežkármi, ktorí sú začiatočníci, druhý okruh má 3 km
a posledný najťažší okruh má dĺžku až 5 km. Bežkovanie v zime je nádherný šport,
počas ktorého spoznávate zimnú krásu prírody. Nie je to len prechádzka na čerstvom vzduchu, je to šport a vy tým robíte veľa aj pre svoje zdravie.

�� KORČUĽOVANIE ��

M

�� SÁNKOVA NIE ��
Foto: fotobanka

edzi zimné športy neoddeliteľne patrí aj korčuľovanie.
V Bratislave je hneď niekoľko klzísk.
Vo Vrakuni sa v areáli Tenis Clubu 26 nachádzajú ľadové plochy
s umelým osvetlením. V areáli sa
nachádzajú aj šatne, sprchy a parkovisko. Bratislavské nákupné centrá tiež ponúkajú v zimnej sezóne
korčuliarske plochy ako napríklad
Eurovea, Bory Mall a Avion. V Eurovei a v Bory Mall sa dá korčuľovať
v príjemnej atmosfére pod holým
nebom. Kryté ľadové plochy sa nachádzajú na štadiónoch Ondreja
Nepelu, na zimnom štadióne „Zimák“ v Dúbravke, pred Primaciálnym palácom a na Hviezdoslavo-

vom námestí počas
priaznivého počasia.
Zimné športoviská
tradične ponúkajú
možnosť si korčule požičať, niektoré
vám aj tie vaše nabrúsia
za poplatok.

KOPEC KAMZÍK, známy aj ako bratislavská Koliba,
nám počas zimy, ak počasie dovolí, poskytne príjemný chladivý zážitok pre deti. Dobre sa oblečte a môžete sa vybrať na zimnú sánkovačku priamo v hlavnom meste. Dostupnosť je veľmi prijateľná.
Na Kamzík môžete ísť autom a zaparkovať
na parkovisku priamo pri svahu alebo
vyraziť pešou túrou zo zastávky Kamzík. Prechádzka je zvládnuteľná pre
všetky vekové kategórie. Po príchode
sa nachádzate na vrchu kopca. Nie je
tu žiadny vlek, a preto po každom
spustení na sánkach sa zahrejete aj
tým, že kopec vyšliapete.

Veronika Valkovičová

CHUTIA
SVETOVO
NAJLEPŠÍ REZIDENCNÝ
DEVELOPMENT ROKA

Predajca projektu:
Linda Lelovská
tel.: +421 905 444 044
e-mail: lelovska@itb.sk

Rezidenčný komplex Čerešne fine living vám ponúka štýlové
nadštandardné bývanie v Dúbravke. Dôkazom jeho výnimočnosti
je aj prestížne ocenenie Najlepší rezidenčný development roka,
ktoré nášmu projektu udelila odborná porota CIJ Awards Slovakia
za jedinečnú architektúru, nadčasovosť, vysokú kvalitu stavby, dôraz
na komunitné spolužitie a prémiový štandard. Svetové bývanie
povýšené na fine living si môžete dopriať aj vy. Vyberte si z našej
rozšírenej ponuky, do ktorej sme zaradili ďalšie nové atraktívne byty.

Predajca projektu:
Denisa Krivošíková
tel.: +421 918 111 011
e-mail: krivosikova@itb.sk

Predajné miesto:
ITB Development, a. s.
Mickiewiczova 9
811 07 Bratislava

www.ceresne.sk
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ROZHOVOR

Ocenený
Volkswagen
RVÉ PLNE Slovakia

LEKTRONICKÉ
B
ČÍTANIE
BYVATEĽOV,
OMOV A BYTOV

1/2021

GITARY
Dowina

ratislavský závod Volkswagen Slovakia
sa stal víťazom jednej z najprestížnejších priemyselných súťaží v Európe. Získal
titul Fabrika roka 2020 (Fabrik des Jahres)
ako celkový víťaz v hlavnej kategórii.
Za týmto významným úspechom stoja
vynikajúce
ukazovatele podniku v obk k lepšej
budúcnosti
lasti hospodárnosti, kvality, digitalizácie,
čítanie obyvateľov, domov a bytov bude
znižovania spotreby energie a silný maroku 2021 výlučne elektronické. Vďaka
omu bude presnejšie,
rýchlejšie,
bezpečnejšie
nažment
nákladov.
V uplynulých troch dešetrnejšie k životnému prostrediu.
saťročiach nadobudol bratislavský závod
Klik k lepšej budúcnosti
v rámci koncernu Volkswagen uznávané
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov bude
odborné kompetencie v takmer všetkých
v roku 2021 výlučne elektronické. Vďaka
oblastiach produkcie. Súťaž Fabrika roka
tomu bude presnejšie, rýchlejšie, bezpečnejšie
a šetrnejšie k životnému prostrediu.
patrí k najrenomovanejším priemyselným
súťažiam v Európe. Porota súťaže je zložená z uznávaných expertov z priemyslu
a vedy v celej Európe. (red)

PRVÉ PLNE
ELEKTRONICKÉ
SČÍTANIE
OBYVATEĽOV,
DOMOV A BYTOV

1/2021
ministratíva. Z Istrijskej ulice by málokto odhadol, aká rôznorodá práca sa práve odohráva za jej
nenápadnými múrmi. Do výrobného procesu je
priamo zapojených 20 veľmi zručných ľudí, dokopy aj s administratívou je nás 30. Pravdou je,
že sme viac známi v zahraničí ako u nás „doma“,
ale ako rád hovorievam, v Devínskej Novej Vsi
sú 2 globálne firmy: Volkswagen a Dowina. 
Ako dlho trvá výroba jednej gitary a ako sa
pohybuje cena v jednotlivých radoch, ktoré
vyrábate?

Proces výroby jednej gitary trvá aj tri mesiace
– od výberu dreva, cez výrobu kvalitnej akustickej vrchnej dosky, ktorej rebrovanie upravujeme
vždy individuálne, spájania tela gitary s krkom
až po lakovanie a finálne nastavenie, ktoré je dôležité pre dobrú hrateľnosť, ale aj zvuk. V tomto
momente máme napríklad cca 400 ks vo výrobe
a ceny sú rôzne podľa toho, o aký rad gitár ide.
Popíšte nám, prosím ktoré druhy dreva používate najčastejšie pri výrobe gitár? Používate aj exotické drevo?

Výber každého jedného dreva realizujem ja osobne u našich dodávateľov v zahraničí. Najčastejšie
cestujem za drevom do Španielska. Spomeniem
však aj africký eben, céder z Aljašky (USA/Kanada), smrek z dolomitských Álp (Taliansko)
alebo dokonca slovenský dub. Každá gitara našej

MAXIMÁLNA
OCHRANA
ÚDAJOV

ROZHOVOR
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strednej a vyššej triedy je jedinečná a prechádza
dôsledným remeselným spracovaním, s pravdivým označením „ručne vyrobená“. Pri každej
gitare prihliadame na požiadavky klienta.

V ktorých krajinách ste, obrazne povedané,
prerazili najviac?

Momentálne máme veľmi dobrú spoluprácu
rozbehnutú s našimi distribútormi vo Francúzsku, Veľkej Británii, v Holandsku, Poľsku,
ale nezaostáva ani Japonsko, Taiwan, Singapur.
Vo Francúzsku ide o rodinný podnik, ktorý sa
sám venuje výrobe klavírov. Naše gitary a príbeh
našej firmy ich natoľko oslovil, že sa z nás stali
partneri a odvtedy nás majú vo svojom portfóliu
ako jedinú značku gitár. V Anglicku máme výborného partnera, ktorý sa rozsiahlo prezentuje
na sociálnych sieťach a ktorý otvorene podporuje a promuje kvalitu našich gitár. Dostávame objednávky aj od súkromníkov a jednotlivcov, ktorí
si želajú výrobu gitary na mieru, s konkrétnymi
požiadavkami na akustiku, dizajn a vzhľad.
Ostatne to boli objednávky napr. z Bahrajnu,
Singapuru a z Dubaja v Spojených arabských
emirátoch.
Doteraz boli našimi hlavnými partnermi distribútori. V individuálnych objednávkach zaznamenávame momentálne najväčší nárast.
Môžete našim čitateľom povedať nejakú

15. 2.- 31. 3. 2021

WWW.SCITANIE.SK

Rozhovor poskytol Stanislav Marinov, zakladateľ spoločnosti DOWINA,
a Erika Maťo Marinová, výkonná riaditeľka.

PRVÉ PLNE
ELEKTRONICKÉ
SČÍTANIE
OBYVATEĽOV,
DOMOV A BYTOV
Klik k lepšej budúcnosti
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov bude
v roku 2021 výlučne elektronické. Vďaka
tomu bude presnejšie, rýchlejšie, bezpečnejšie
a šetrnejšie k životnému prostrediu.

História Dowiny siaha do roku 1979, keď som
vytvoril husľovú dielňu s výhľadom na Hrad
Devín. Dowina je starý názov práve pre Devín.
Koncept gitár z mojej výroby prišiel o niečo neskôr, keď som už disponoval rozsiahlym knowhow a skúsenosťami, ktoré som získal pri výrobe
huslí. Pôvodne som vyštudoval statiku a odtiaľ je
dlhá cesta k výrobe gitár, avšak využívam dodnes
poznatky z môjho štúdia. Na Stavebnej fakulte bolo akustické laboratórium a tam som mal
možnosť merať akustické a mechanické vlastnosti vzoriek dreva. Je to celé umenie – neposudzovať drevo len cez jeho vzhľad, ale najmä cez

V Devínskej Novej Vsi o vás veľmi málo ľudí
vie ako o úspešnej slovenskej firme vo svete, čím si to vysvetľujete? Prečo práve DNV
ako lokalita výroby?

V roku 2010 sme sa presťahovali do Devínskej
Novej Vsi, keď sme odkúpili budovu, v ktorej
dodnes sídli naše výrobné centrum, sklad a ad-

MAXIMÁLNA
OCHRANA
ÚDAJOV

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 na Slovensku

15. 2. - 31. 3. 2021

WWW.SCITANIE.SK

N

a Slovensku prvýkrát v histórii dôjde k zmene spôsobu sčítania a namiesto tradičného
sčítania sa uskutoční integrované sčítanie, ktoré je z hľadiska použitých metód kombinovaným
sčítaním. Integrované sčítanie je založené na
kombinácii údajov z administratívnych zdrojov údajov a údajov získaných od obyvateľov. Administratívne zdroje údajov sú databázy,

Sčítanie
svete považovaná za určité premostenie pri
ktoré spravujú ministerstvá
obyvateľov
sa
prechode od tradičného sčítania k plne realebo ostatné orgány štátuskutoční v období
gistrovanému sčítaniu.
nej správy (napr. Register
fyzických osôb, ktorého od 15. februára 2021 do Rozhodujúcim okamihom sčítania,
správcom je Ministerstvo 31. marca 2021. Obyvateľ ku ktorému sa vzťahujú údaje zisťované
vnútra SR). Kombinova- bude mať na sčítanie sa počas doby sčítania obyvateľov, domov
šesť kalendárnych
a bytov, je polnoc z 31. decembra 2020
né sčítanie ako metóda
týždňov.
na piatok 1. januára 2021.
zabezpečenia údajov je vo

Gitary som pôvodne vyrábal v Číne, kde som
dokopy strávil vyše 2 roky a dohliadal na výrobu.
Práve pri tejto príležitosti som čínskym pracovníkom pri fajčení vonku a predĺžených prestávkach kričal „ku.va, makame“ a čínski kolegovia
to úctivo opakovali naspäť – náš dorozumievací
jazyk bol jedinečný, ale rozumeli sme si.  Táto
spomienka mi vždy vyčarí úsmev na tvári. Stále
z Číny dovážame perleť Abalon z tichomorských hlbín, ktorú vieme vkladať do gitár ako
dizajnový a estetický prvok.
Ako sa Vám pracuje vo vzťahu otec a dcéra?

V našom rodinnom podniku máme jasne zadelené kompetencie – moja dcéra ako výkonná
riaditeľka a ja ako garant dobrého zvuku, výroby
hornej dosky, expert na výrobu a dreviny. Zároveň spolu veľmi často komunikujeme a akceptujeme prípadné rozdielne názory. Sme v neustálom dialógu. Som otcom siedmich detí a dcéra
Erika vždy najviac inklinovala k podnikaniu.
Na akých špeciálnych projektoch momentálne pracujete?

Plánujeme výrobnú halu pri Volkswagene. Pozemok máme kúpený a momentálne pracujeme
na tom, aby sme to pretavili do reality. Náš sen
zahŕňa doplnkovo aj hudobnú kaviareň, vzorkovú miestnosť a podnikovú predajňu. Naša budova na Istrijskej nám momentálne veľmi komplikuje výrobu – tri podlažia, chýbajúce skladové
priestory, veľa prázdnych hluchých priestorov,
energetická náročnosť a vlhkosť, ktorá je veľkou
hrozbou pri práci s drevom. Momentálne ju
musíme pracne eliminovať.
Akú gitaru by ste odporučili začiatočníkovi? Koľko peňazí si má nasporiť?

jeho akustické vlastnosti, ktoré určia následne
aj kvalitu hotovej gitary. Veď aj samotný Stradivari pri výrobe huslí vyberal drevo podľa jeho
vlastností, nie podľa jeho vzhľadu. Momentálne
sa venujeme aj výskumu akustických vlastností
dreva pri vývoji akustickej gitary s unikátnymi
vlastnosťami. Tento výskum máme podporený
Európskym fondom regionálneho rozvoja.

Foto: J. V.

Pán Marinov, ako ste sa dostali k výrobe gitár? V ktorom roku vznikla Dowina?

kurióznu, prípadne úsmevnú situáciu z Vašej kariéry?

Obyvateľ sa sčíta sám alebo
s pomocou blízkej osoby
Obyvateľ sa sčíta sám alebo s pomocou blízkej
osoby na akomkoľvek mieste využitím počítača,
tabletu alebo mobilu s pripojením na internet.
Sčítací formulár nájdete na webovej stránke
www.scitanie.sk. Sčítať sa môžete aj cez mobilnú aplikáciu, ktorá bude dostupná pre operačné
systémy Android a iOS.
Samosčítanie je pre vás rýchly a jednoduchý

Úplne malým deťom by sme odporúčali začať
s ukulele. Pre staršie deti je vhodná klasická
gitara, predsa len nylonové struny sú na hranie
príjemnejšie. Ak niekto plánuje skúsiť akustickú
gitaru, ale nemôže do nej nadmerne investovať,
naša séria Antique je ideálna. Začína pri cene
349 €, ale zvuková kvalita je vďaka dôkladnému
výberu vrchnej dosky – určujúceho prvku akustických vlastností gitary – zaručená.
Ďakujem vám obom za mimoriadne obohacujúci
a zaujímavý rozhovor a držím palce pri vašich rozvojových plánoch do budúcnosti. Verím, že sa vám
všetko podarí zrealizovať. Všetko dobré!

Jana Vedejová

Sčípomôže stacionárny asistent.
spôsob na vyplnenie sčítacieho
tava sa každý,
Na území obce budú tiež pôformulára, bez narušenia vašej
kto má v Slovenskej
sobiť mobilní asistenti, ktorí
privátnej zóny.
republike trvalý, prechodnavštívia domácnosť obySčítanie pomocou asistenta
ný alebo tolerovaný pobyt.
vateľa v prípade, že o taAk sa nemôžete alebo nevieÚdaje, ktoré obyvateľ počas
kúto službu požiada (napr.
te sčítať sami, máte možnosť sčítania do formulára uvedie,
z dôvodu imobility), teda
využiť službu asistovaného
sa vzťahujú k rozhodujúpočas prvých 2 týždňov doby
sčítania.
cemu okamihu sčítania,
sčítania zavolá na obec alebo
V každej obci bude zriadené konktorým je 1. január
call centrum.
taktné miesto, kde vám so sčítaním
2021.
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ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ÚSPEŠNÉ DETI medzi nami
Laura L.

Kristína F.

Veronika V.

Zimný hosť
na Devínskej
Kobyle

Bruno R.

Na stretnutie s týmto druhom vtáka sa len tak
nezabúda. Karmínovočervené krídla s dvomi radmi
bielych škvŕn na konci vás upútajú na prvý pohľad.

Kristína Flimelová

13 rokov, ZŠ I. Bukovčana 3
Denne hrá tenis, ktorému sa
venuje 6 rokov.
ÚSPECHY:

3. miesto na Majstrovstvách
Slovenskej republiky v r. 2019.
Kristína pre vás povedala:

Mám rada šport a pohyb ako
taký. Venovala som sa aj atletike,
nakoniec som sa rozhodla pre tenis. Na tenise sa mi páči, že je to
bezkontaktný šport, nefaulujeme
sa a pritom môžeme súperiť. Pri
športovaní som spoznala veľa nových ľudí. Motivujú ma najlepší
hráči, chcem hrať rovnako ako oni.

Laura Látečková

13 rokov ZŠ I. Bukovčana 3
Od 7 rokov sa venuje tancu,
vzdušnej akrobacii, Aerial hoop
a momentálne pole dance.
ÚSPECHY:

V r.

2019 sa umiestnila na

1. mieste v medzinrodnej súťaži na Balatóne vo výrazovom
tanci „show dance" v skupine
4 dievčat. V r. 2020 získala zlatú
medailu a stala sa majsterkou
Českej a Slovenskej republiky
v Aerial hoop (vystupovanie na
kruhu).

Laura pre vás povedala:

„V tanci, vzdušnej akrobacii či v pole dance ma baví sloboda, vnímanie hudby, pohyby, samozrejme, aj
kolektív, ktorý tvoríme. Je to všetko
o pocitoch, zábave, zážitkoch, neuveriteľných emóciách, keď počujete,
že ste vyhrali. Je to niečo, na čo musíte „makať“ každý deň, ale výsledky stoja za to. Chce to pevnú vôľu,
vytrvalosť, pochopenie, o čo v tom
tanci ide. Vážim si aj podporu rodiny, priateľov i trénerov, ktorí vo
mňa veria, a to je najviac."

Veronika Vilémová,

13 rokov, ZŠ I. Bukovčana 3
Tancuje od 5 rokov. Má rada

spoločenský tanec (TC Eleganza) a skupinové dievčenské
latinské tance (La Portella).
Trénuje 5-krát do týždňa, tancu sa venuje aj na individuálnych tréningoch a počas víkendových súťaží.
ÚSPECHY:

5. miesto na Majstrovstvách SR
v latinsko-amerických tancoch
a 6. miesto na Majstrovstvách
SR v štandardných tancoch.
Účasť na medzinárodnej súťaži
v Taliansku, Janov, 2. miesto.
Každoročná účasť na podujatí
World Dance Liberec. V Malackách získala cenu poroty za
tanečný prejav.
Veronika pre vás povedala:

„Tanec je pre mňa všetko. Viem
ním vyjadriť svoje emócie a som
sama sebou. Tancujem srdcom.
Tanec je môj život: môžeš spadnúť stokrát, ale zdvihnúť sa musíš vždy. Som súťaživý typ, preto
sa snažím neustále zdokonaľovať.

Rada by som sa tancu venovala aj
v dospelosti.“

Bruno Rybársky

13 rokov, ZŠ P. Horova 16
Jeho doménou je technika a programovanie (PHP, python, programovanie procesorov v jazyku
C).
ÚSPECHY:
1. miesto v celoslovenskom finále
v kategórii Junior web – žiaci ZŠ,
r. 2019 (projekt merania kvality
vzduchu s hodnotami zobrazovanými na vzdialenom web serveri);
cena hodnotiacej komisie v kategórii Informatika a počítačové
inžinierstvo na Festivale vedy
a techniky AMAVET, r. 2020
(projekt Inteligentná brána).
Bruno pre vás povedal:
Najviac ma poháňa vpred, keď
program naozaj funguje. Dobrou
motiváciou k práci je zaujímavý
projekt. Ak má navyše potenciál byť
užitočný, je to perfektné.

Ocenení „Srdcom na dlani“
Bratislavské dobrovoľnícke
centrum (BDC) ocenilo
aj tento rok výnimočných
dobrovoľníkov
a koordinátorov.

O

dmenu za dlhodobú a nezištnú pomoc neziskovým organizáciám v Bratislavskom kraji si
odnieslo osem ocenených z 57
nominovaných. Srdce na dlani
2020 získali: v kategórii dobrovoľ-

ník pomáhajúci v Bratislavskom
kraji Ladislav Dudor (OZ Komúna),
v kategórii dobrovoľník pomáhajúci v zahraničí Andrij Dichťurak
(Adra Slovensko), v kategórii koordinátor dobrovoľníkov Martina
Madová (OZ Samaria). V kategórii dobrovoľnícka skupina uspeli dobrovoľníci z OZ Kresťania
v meste. V prípade dobrovoľníckeho projektu alebo programu
bol ocenený projekt BilGym Edu-

Box z Bilingválneho gymnázia
C. S. Lewisa a OZ Cesta mladých.
Za podporu dobrovoľníctva si
odniesol cenu Nadačný fond
Dell, za dlhodobú dobrovoľnícku
pomoc Ľubomír Barák (Diador, o.
z.). Mimoriadne ocenenie získala výzva Každý potrebuje rúško
(BDC). BDC rozbehlo počas prvej
a druhej vlny pandémie nového
koronavírusu vlastné projekty
zamerané na ohrozené skupiny

ľudí, do ktorých sa zapojili stovky dobrovoľníkov. Pandemický
rok podľa riaditeľky BDC Gabriely
Podmakovej preveril medziľudské vzťahy. Najmä na začiatku
roka sme boli podľa nej svedkami nevídaného spojenectva, ľudskosti a ochoty pomáhať. Preto
sa do dobrovoľníckych aktivít zapojilo niekoľkonásobne viac ľudí
ako po minulé roky.

(Zdroj: TASR)

R

eč je o murárikovi červenokrídlom (Tichodroma muraria), ktorého
odborníci považujú za skvost
slovenskej prírody. Murárik je
veľmi nenápadný, väčšinou sedí
na skalnej stene a dokonale splýva s prostredím. Len málokomu
sa ho podarí uvidieť. Prezradí sa
až po vyletení. Jeho cikcakovitý
let pripomína let motýľa, preto sa ľudovo nazýva aj „skalný
motýľ”. Nemá veľa nepriateľov.
Ohroziť ho môže jastrab krahulec, či iný dravec. Murárik je na
Slovensku veľmi vzácny. Tatry
predstavujú najsevernejší výskyt
tohto druhu v Európe. Biotopom murárika sú nehostinné vápencové skalné bralá nad hornou
hranicou lesa. Tu aj hniezdi. Ako

jediný zástupca našej vtáčej ríše
dokáže „šplhať” po strmých skalných stenách. Živí sa pavúkmi,
hmyzom a jeho larvami, ktoré
vyťahuje z úkrytov svojím dlhým
zahnutým zobákom. Na zimu sa
sťahuje do nižších polôh, napríklad do opustených kameňolomov a zrúcanín hradov.
Na Devínskej Kobyle je jeho
výskyt známy od 90. rokov. Nie
je veľmi plachý a ľudia mu príliš
neprekážajú. V bývalých lomoch
Devínskej Kobyly a na hradnom
brale Devína pravidelne zimujú 1 až 3 páry. Ak budete mať
čas, postojte chvíľu pod skalami
a možno ho uvidíte lietať medzi
skalnými stenami.

Mgr. Natália Lipová, PhD.,
ekolektorka

Milí čitatelia,

aby sme mohli uverejniť v mesačníku DEVEX oznam o narodení vášho dieťaťa, uzavretí sobáša, úmrtí, príp. výročí úmrtia, potrebujeme v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. pri
spracovaní osobných údajov váš súhlas. Príslušné tlačivo sa nachádza
na www.devinskanovaves.sk. Po jeho vyplnení a podpísaní ho môžete zaslať na mail redakcia@mudnv.sk. Nezabudnite pripojiť aj text
oznamu, príp. fotografiu. Uverejnenie oznámení nie je spoplatnené.

Marius Pedersen
Prijmeme na DOHODU ZAMESTNANCA
do závodu SAS v DNV
(na práce vykonávané mimo pracovného pomeru).

Ponúkaná mzda: 5,50 € brutto/1 h + nočné príplatky,
dvojsmenná prevádzka: ranná od 6.00 do 18.00 h,
nočná od 18.00 do 6.00 h. Ide o nepravidelnú prácu počas
čerpania dovoleniek a PN kmeňových pracovníkov.
Náplň práce: triedenie odpadu (kartón, plasty).
Vhodné aj pre dôchodcov, ideálne pre záujemcov z DNV.
Žiadosti so životopisom zasielajte na mail:
turanska.m@mariuspedersen.sk,
kontaktná osoba: p. Turanská, 0902 999 489.
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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:

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.
l

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
(Zdroj: www.denova.sk)

ZÓNA A

ZÓNA B

Harmonogram
zberu 2021
Plasty + Papier

Papier

Harmonogram
Ďakujeme
zberu
2021
za Vaše
zapojenie
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a predchádzaniu šírenia zápachu počas horúcich
dní. Táto zmena sa týka iba žltých vriec
Máj
Jún
na plasty, kovové obaly a nápojové kartóny.
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V deň zberu budete môcť vykladať zaviazané
vrecia aj vo vlastných žltých a modrých nádobách.
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Od roku 2021 sa frekvencia zberu odpadov
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25a žltých
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Prvá etapa vrecového zberu triedeného odpadu
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04 úspešná. Zrušením zberných
01vďaka
02 03vám
01
bola aj
06 07 08 09 10 11
02 03 04 05 06 07 08
hniezd sa zlepšila čistota verejného priestoru,
09 10 11 12 13 14 15
13 14 15 16 17 18
sa 22
16 17 18 na
19 sklo
20 21
22 23 24 25 s kontajnerom
20na21stanovištiach
“nezákonné
skládky”
26 27 sa
23 24 25a zbiera
28 29
31
28 29 30
27netvoria
31
30 zabezpečí
čistejšia surovina, čím sa
vyššia

úroveň recyklácie. Ďakujeme!
Zoznam ulíc
Bridlicová, Delená, Eisnerova, Charkovská, Kosatcová,
Na Grbe, Na Hriadkach, Na skale, Na vyhliadke, Nad
vinohradmi, Nám. 6. apríla, Novoveská, Pavla Horova,
Pieskovcová, Pod Glavicou, Pod Lipovým, Pod Srdcom,
Podhorská, Primoravská, Samova, Slovinec, Spádová,
Štefana Králika, Ul. 1. mája, Vápenka, Vukovarská,
Waitov lom, Zavadilova, Želiarska
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vrecového zberu, ktorá bude ukončená ku dňu
31.8.2021. V dostatočnom predstihu vám budú
Marec
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tretej etape.

Júl

01 02 03 04
15 16 17 18
22 23 24 25
29 30 31

03
10
17
24
31

August

Júl
08 09 10 11

06
13
20
27

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

vstupujeme
do druhej etapy
25 26Od
271.1.2021
28 29 30
31

Apríl
06
13
20
27

Máj
03
10
17
24
31

04

Papier
Plasty
Vrecový systém triedeného
zberu
z rodinných
domov bol zavedený vo vašej mestskej časti
od augusta 2020. Na základe vyhodnotenia
Január
Február
prvej etapy bolo našou prioritou nastaviť ho
01 02 na
03 názory
04 05 občanov
06 07
01 02s prihliadnutím
03
pre rok 2021
08 09 10 11 12 13 14
05 06 07 08 09 10
zapojených mestských častí.

Ď
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Zoznam ulíc

www.bratislava.sk
Bleduľová, Brežná, Bršlenová,
Bystrická, Devínske jazero,
Ílová, Istrijská, Jána Jonáša,
Janšákova, Jasencová,
www.olo.sk
Kremencová, Ľubovníková,
Magnezitová, Mečíková,
www.naturpack.sk
Mlynská, Na kaštieli, Na mýte, Opletalova, Poniklecová,
Pri Rochu, Tehelňa, Tehliarska,
Vápencová,
Záhradná,
02/50 110
660
Záveterná
zakazka@olo.sk
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KULTÚRA

Publikácia o dramatickej
tvorbe R. Slobodu

K

V týchto dňoch vyšla v nakladateľstve Slovenské vydavateľské
centrum publikácia „Iný dramatik Rudolf Sloboda“
od prof. PhDr. Dagmar Inštitorisovej, PhD., významnej
slovenskej divadelnej historičky a teoretičky.

jej vydaniu prispel finančne aj náš
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. Autorka sa
v nej zaoberá, ako napovedá samotný názov
publikácie, dramatickými dielami nášho rodáka Rudolfa Slobodu. V knihe sa nachádzajú aj
stručné recenzie. Podľa prof. Juraja Nvotu sa
„Dagmar Inštitorisovej podarilo vystopovať
veľa jeho cestičiek, nájsť veľa odkazov a šifier.
Mohlo by sa zdať, že Rudo Sloboda svoje
výlety do krajiny divadla a filmu bral ako čas
oddychu či obživy medzi písaním románov.
Autorka tejto knihy však našla veľa priamych
dôkazov, že tomu tak nebolo, že nerobil rozdiel
medzi témami prózy a divadla. Vedel pútavo
rozprávať a vtedy sa zastavil čas a nebolo nič

dôležitejšie ako sloboda.“ Doc. Kročanová
v recenzii vyzdvihla, že „Autorka ... ponúka
vlastnú interpretáciu Slobodovej tvorby, pri
ktorej uplatňuje teatrologické i kultúrno-historické hľadiská. ... Pozitívom publikácie je
zahrnutie kritickej reflexie Slobodovej divadelnej, filmovej a rozhlasovej tvorby, vrátane
diel, ktoré vznikli alebo sa realizovali až po
Slobodovej smrti.“ „Fajnšmekri“ Slobodových
diel si prídu pri čítaní tejto publikácie určite
na svoje, lebo približuje názory Slobodu na
divadlo a dramatickú tvorbu a prináša vzácne
informácie o jeho vlastných hereckých aktivitách. Niekoľko výtlačkov tejto knihy poputuje
aj do našej miestnej knižnice. 
(red)

Termíny školských prázdnin 2021
Prázdniny
polročné
jarné
Bratislavský kraj
veľkonočné
letné
jesenné
vianočné

Posledný deň vyučovania
pred začiatkom prázdnin
29. január 2021 (piatok)

Termín prázdnin
1. február 2021 (zrušené)

26. február 2021 (piatok)
1. - 5. marec 2021
31. marec 2021 (streda)
1. - 6. apríl 2021
30. jún 2021 (streda)
1. júl - 31. august 2021
27. október 2021 (streda)
28. - 29. október 2021
22. december 2021 (streda) 23. december 2021 - 7. január 2022

Najaktívnejší čitatelia
Miestnej knižnice DNV
za rok 2020
1. Vaníková Monika
2. Roskoš Štefan
3. Kenerešová Ester
Miestna knižnica ocenila všetkých troch najaktívnejších čitateľov kalendárom Fotofórum 2021.
Gratulujeme.

Úspešná čitateľka pani Vaníková s kalendárom Fotofórum 2021

Začiatok vyučovania po prázdninách
8. marec 2021 (pondelok)
7. apríl 2021 (streda)
2. september 2021 (štvrtok)
2. november 2021 (utorok)
10. január 2022 (pondelok)

Renovácie na ZUŠ
v plnom prúde

Na Základnej umeleckej škole, Istrijská
22, (ZUŠ) sa začali v tomto období meniť
posledné staré okná za nové.
ermín realizácie bol ovplyvnený dočasným
viazaním rozpočtovaných finančných prostriedkov zriaďovateľom školy, ktorým je hlavné mesto SR Bratislava. “Touto cestou chcem
za školu zriaďovateľovi poďakovať, že napriek
zložitej situácii nám napokon tieto prostriedky boli uvoľnené. Sme radi, že naši žiaci sa
po koronavírusovej odmlke vrátia do krajších
priestorov,” vyjadril sa Vladimír Dianiška, riaditeľ. Nové okná sú v triedach výtvarného
odboru, na chodbách a niektorých toaletách.
V tomto momente školu ešte čaká zateplenie
priestorov prízemia a prvého poschodia. Za 20
rokov pôsobenia ZUŠ v tejto budove sa ju podarilo s podporou zriaďovateľa zveľadiť a tiež
slušne vybaviť. V decembri sa na obhliadke
budovy z hľadiska ďalšej perspektívy a priorít
zúčastnili aj zástupcovia mesta. „Na záver vyslovujem poďakovanie aj mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves za doterajšiu spoluprácu a podporu,” uzatvára Vladimír Dianiška.

(jv)
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KNIHA PRE KAŽDÉHO
Nadchádzajúce zimné dni sú ako
stvorené na to, aby sme počas
dlhých večerov siahli po dobrej
knihe.

N

aša Miestna knižnica Devínska Nová
Ves vám dáva do pozornosti tri nasledujúce tituly:

KDE BÝVA ČAS
Vladimír Škutina,
Marie-José Sacré

Nájdete milé a zároveň veľmi praktické rozprávkové
príbehy, aby ste svoje dieťa
mohli s ľahkosťou naučiť rozoznávať čas a spriateliť ho s hodinami. Ujo hodinár sa už o to postará.
BIELA LEVICA
Hanning Mankell

Ďalší tip sa skrýva za menom najčítanejšieho švédskeho
autora Henninga Mankella,
ktorý v rozsiahlej sérii detektívnych príbehov vdýchol
knižný život komisárovi
Kurtovi Wallanderovi. Knižnica má pre vás
pripravený titul Biela levica.
ŠŤASTIE PRIŠLO
V SOBOTU
Silvia Bystričanová

Ak ste sa už stretli s Ninou,
majiteľkou čajovne, v debutovom románe Silvie Bystričanovej Každý deň má
niekto narodeniny, určite vás
bude zaujímať, aké straty a nálezy ju čakajú
v ďalšom voľnom pokračovaní Šťastie prišlo
v sobotu. Nenechajte si ujsť prekvapenie starého
mizantropa Guttmana, ktorý nečakane získa to
najcennejšie v živote – stratenú rodinu.
Veselé a spokojné čítanie vám praje
naša redakcia.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Spomienka
Odišla tíško, už nie
je medzi nami, no
v srdciach našich žije
stále
spomienkami.
Dňa 4. januára 2021
uplynul rok, čo nás
opustila naša milovaná
mamička,
babička
a prababička TERKA IVANOVÁ. S láskou
a vďakou na ňu spomínajú dcéry Marta, Danka
s manželom Dodom, syn Jožko s manželkou
Marikou, vnúčatá a pravnúčatá.

1/2021
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Kultúrno-spoločenské aktivity

ISTRA CENTRUM

MÚZEUM KULTÚRY
CHORVÁTOV
na Slovensku

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

PROGRAM na január 2021
9. 1. 2020, 19.00 h
DEVÍNSKONOVOVESKÝ FARSKÝ PLES
Miesto: veľká sála Istra Centra
ZRUŠENÉ
16. 1. 2020, 19.00 h
28. REPREZENTAČNÝ PLES
MATIČIAROV
Miesto: veľká sála Istra Centra

ZRUŠENÉ

17. 1. 2020, 16.30 h
O DEDUŠKOVI MRÁZIKOVI, DETSKÁ
DIVADELNÁ SCÉNA
ZRUŠENÉ
Divadlo BUM BÁC
Miesto: veľká sála Istra Centra
23. 1. 2020, 19.00 h
ZRUŠENÉ
FRAGOLINO PLES
Miesto: veľká sála Istra Centra
30. 1. 2020, 19.00 h
10. PLES OZ DEVÍNSKA INAK
Miesto: veľká sála Istra Centra
Konanie všetkých podujatí
je podmienené platnými
protipandemickými opatreniami.
Aktuálne info nájdete na stránke Istra
Centra.
Zmena programu vyhradená!

Ekocentrum – TIK-DNV

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

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

STÁLE EXPOZÍCIE:
DEJINY A KULTÚRA CHORVÁTOV
NA SLOVENSKU
DEJINY A KULTÚRA CHORVÁTOV
V DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI

Devínskonovoveská
televízia, spol. s r. o.
M. Marečka 18, 841 07 Bratislava
Tel. č.: 02/64 537 581
Mail: dtv@swanmail.sk

PREMIÉRY PROGRAMOV NA DTV
Pondelok Kreslo pre hosťa
Streda Magazín DTV
Reprízy programov na DTV – každá celá hodina
Videotexty – inzercia, oznamy MČ BA-DNV,
pozvánky na kultúrne, športové a spoločenské
podujatia

MIESTNA KNIŽNICA
DEVÍNSKA NOVÁ VES

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

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

Otváracie hodiny:
pondelok – piatok 9.00 – 17.00

Otváracie hodiny:
PONDELOK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK 8.00 – 12.00

12.00 – 18.00
12.00 – 18.00
12.00 – 18.00
13.00 – 16.00

Foto: red
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Vyžreb
výhercuovanie
súť
o balíče aže
k

V decembrovom
čísle DEVEXu sme
uverejnili súťaž
o balíček v hodnote
50 €, ktorý poskytla
Lekáreň Liberi.
4. januára 2021 vyžrebovala
PharmDr. Miriam Jauschová spomedzi
súťažiacich pani Andreu Somogyiovú.

za 50 €

(Správna odpoveď: GLUREGUL). Výherkyňa
si môže balíček vyzdvihnúť v Lekárni
Liberi (na terase v pasáži Dovina).
Gratulujeme!
(red)

MANIKÚRA - PEDIKÚRA MYSTIQUE,
na terase M. Marečka 10, Dovina pasáž, DNV

0903 663 302

OŠETRUJEME:
4chodidlá diabetikov
4 zarastené nechty
4 kurie oká

K pedikúre úprava obočia
zadarmo.

A
!
ÚR

Platnosť do 1. apríla s kupónom

Ponúkame: masáž chodidiel, japonskú manikúru, lakovanie
(UV lampa), úpravu a farbenie obočia, parafínový zábal, depiláciu.

www.manikura-pedikura.eu
FB Manikúra - Pedikúra DNV
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Sprav z DNV svoj DMV
LEGALIZÁCIA POBYTU V DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI A JEJ VÝHODY

1

2

ZDRAVOTNÁ
STAROSTLIVOSŤ

PRÍSPEVOK PRI
NARODENÍ
DIEŤAŤA

3

4

5

PREDŠKOLSKÁ
SOCIÁLNE SLUŽBY
A ŠKOLSKÁ POVINNÁ
SENIOROM
DOCHÁDZKA

SOBÁŠE

6
PARKOVACIA
POLITIKA

7
ZVEĽADENÉ
PROSTREDIE

Trvalý pobyt si vybavíte jednoducho na Miestnom úrade MČ BA-DNV alebo elektronicky na www.slovensko.sk.

www.devinskanovaves.sk

SENIORI, POZOR

NA TELEFONÁTY, V KTORÝCH
VÁS NIEKTO ŽIADA O PENIAZE!

DÔSLEDNE DODRŽIAVAJTE NASLEDOVNÉ RADY:
1. Nekomunikujte s osobou, ktorá sa v telefóne vydáva za vášho
		 príbuzného, lekára, či inú osobu, a žiada od vás peniaze na rôzne účely.
2. Nikomu nehovorte do telefónu, koľko peňazí máte doma alebo v banke.
3. Pri podozrivých telefonátoch, v ktorých od vás niekto žiada peniaze,
		 ihneď ukončite hovor.
4. Ak sa volajúci vydáva za vášho príbuzného alebo volá v jeho mene, obratom
		 si u príbuzných overte informácie, ktoré vám uviedol v telefóne.
5. Ihneď' volajte svojim príbuzným alebo známym, ktorým dôverujete,
		 a povedzte im, aký ste mali telefonát, poraďte sa s nimi.
6. Neriaďte sa pokynmi volajúceho podvodníka a neverte príbehu,
		 ktorý vám do telefónu rozpráva.
7. Nikdy si nepožičiavajte peniaze od susedov pre volajúcich podvodníkov.
8. Nikdy nevyberajte pre volajúceho podvodníka svoje finančné úspory
		 z osobných účtov, z vkladných knižiek alebo bankomatov.
9. Nikdy nevkladajte peniaze na cudzie účty v bankách ani
		 neposielajte peniaze cez finančnú službu do zahraničia.
10. Nikdy neodovzdávajte peniaze cudzej osobe.
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