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bčania pookrejú na
Farmárskych trhoch,
ktoré sa po dlhom
päťmesačnom období vracajú
do Devínskej Novej Vsi so svojou bohatou ponukou domácich
produktov. Vyššia zaočkovanosť
populácie v bratislavskom kraji
napomôže tomu, aby už nedochádzalo k prerušovaniu ich
pravidelného konania. Prosíme
účastníkov o rešpektovanie platných opatrení v podobe FFP2
respirátorov a dodržiavanie odstupov. Mestská časť okrem iného reaguje na podnety občanov
v oblasti ochrany prírody, a preto
sa organizačne zapojila do brigády na Pieskovci (Sandbergu)

na osadenie plotu, ktorý by mal
usmerňovať pohyb v tejto vzácnej chránenej lokalite. Ďalším
krokom k ekologickej udržateľnosti mestskej časti je aj odsúhlasená inštalácia kontajnerov na
drobný elektroodpad, ktorú podporilo miestne zastupiteľstvo.
Intenzívne pokračujú práce na
vodnej nádrži Mlynská. Dobrou
správou je, že práce prebiehajú
podľa harmonogramu. Mestská
časť pracuje na skrášlení verejných priestranstiev, vrátane
vstupného kruhového objazdu,
vďaka spolupráci zamestnancov
úradu a pracovníkov DENOVY. Práce ešte nie sú ukončené.

(red)

Farmárske trhy
sa vracajú
15. 5. 2021 (sobota)
8.00 – 14.00 h
Devínska Nová Ves – parkovisko
OC Glavica (Eisnerova 64)
ČAKAJÚ VÁS:

ovocie, zelenina, mliečne výrobky, mäsové
výrobky, sladké a slané pečivo, domáci chlieb,
med a výrobky z medu, korenie a čaje,
domáce zaváraniny a sirupy, výrobky z dreva...

NONSTOP linka Dohľadového centra 02/32 33 33 32
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Kreatívna komunikácia
prispela k úspešnosti sčítania

Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves prosí chodcov
a cyklistov pohybujúcich sa na
ulici Istrijská o vzájomnú ohľaduplnosť. V exponovaných časoch, keď je pohyb na ulici vyšší,
prosíme cyklistov o zosadnutie
z bicykla, prípadne o prispôsobenie rýchlosti jazdy tak, aby
nebola ohrozená bezpečnosť
okoloidúcich. Za vzájomnú toleranciu vopred ďakujeme.

MČ BA-DNV si
uctila padlých
6. apríla 1945 bola v závere
druhej svetovej vojny oslobodená aj Devínska Nová Ves. Preto
tento deň opäť pratril spomienke na padlých vo vojne. Pri zrekonštruovanom pamätníku na
Istrijskej ulici si uctila mestská
časť Bratislava-Devínska Nová
Ves pietne miesto položením
venca. Nezabúdajme na tých,
ktorí kedysi položili životy za
našu budúcnosť.

S

amotný výsledok elektronického sčítania takto vyzdvihol
pri hodnotení elektronického sčítania Štatistický úrad Slovenskej republiky. Celoslovenský priemer bol na úrovni 86 % a samotné
mesto Bratislava dosiahlo zhodne
86 % sčítaných obyvateľov.
Starosta mestskej časti Dárius
Krajčír potvrdzuje: „Vývoj elektronického sčítania našej mestskej
časti sme aktívne sledovali. Zapojili sme sa do bratislavskej komunikačnej kampane magistrátu
„Bratislava sa ráta“, ktorú pripravilo mesto Bratislava. Okrem toho
sme sa snažili pripomenúť sčítanie
obyvateľom aj na miestach, kde sa
ľudia pravidelne zdržiavali, spomeniem odberové miesta na antigénové testovanie.“
MČ BA-DNV pristúpila ku komunikačnej kampani kreatívne
a v online priestore vytvorila buzzefekt aj prostredníctvom slovných
hračiek, ktoré nabádali k pomoci
pri sčítaní seniorov a detí – skupín
obyvateľov, pri ktorých by sa
mohlo zdať elektronické sčítanie
problematické. Do komunikačnej
kampane bola zapojená aj herečka, komička a moderátorka Elena
Vacvalová, ktorá vyzvala spoluob-

Foto: FB

Foto: redakcia

Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves skončila ako najlepšie
elektronicky sčítaná mestská časť nad 10 tis. obyvateľov s 90-percentnou
sčítanosťou obyvateľov. Za mimoriadnym úspechom našej mestskej časti
v elektronickom sčítaní stojí kreatívna komunikácia.

čanov Devínskej Novej Vsi k zapojeniu sa do sčítania.
Jana Vedejová, vedúca mediálneho
oddelenia, dopĺňa: „Okrem toho,
že sme sa aktívne zapojili do kampane mesta Bratislava, oslovili sme
aj správcov bytových domov, kde
sme priebežne evidovali slabšiu
sčítanosť ako v rodinných domoch.
Mimoriadne sme ocenili ich spoluprácu pri umiestňovaní plagátov
k sčítaniu do domových vchodov,
kde bola sčítanosť nižšia. Pozitívne
a účelne hodnotíme aj našu spoluprácu s miestnou televíziou DTV,

UMZ BA-DNV zo zasadnutia dňa 21. apríla 2021
MZ MČ BA-DNV vzalo na vedomie informáciu o plnení uznesení MZ MČ BADNV plniteľných do 7. 4. 2021, vrátane
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 BADNV schválilo rozpočtové opatrenia č. 1
k schválenému rozpočtu MČ BA-DNV na
rok 2021 zvýšením a znížením príjmov
v niektorých rozpočtových položkách
l MZ MČ BA-DNV schválilo VZN MČ BAl

DNV č. 2/2021, ktorým sa zrušuje VZN
MČ BA-DNV č. 3/2020, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska
v MČ BA-DNV, prevádzkovaného RKC,
farnosť BA-DNV v predloženom znení
l MZ MČ BA-DNV požiadalo starostu
MČ BA-DNV v zmysle čl. 19 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy o predloženie
požiadavky MZ MČ BA-DNV o schválenie zmeny Štatútu hl. mesta SR BA v čl.
33 ods., 1 písmeno c) a v čl. 34 ods. 1 tak,
aby schvaľovanie a súhlas na zmenu
prevádzkového poriadku pohrebiska
bolo v kompetencii príslušnej mestskej

časti l MZ MČ BA-DNV požiadalo starostu MČ BA-DNV v zmysle čl. 19 Štatútu hl.
mesta SR BA o predloženie požiadavky
MČ BA-DNV o zapracovanie a následné
schválenie Prevádzkového poriadku
pohrebiska v MČ BA-DNV, prevádzkovaného RKC, farnosť BA-DNV vo forme
VZN, príp. o schválenie zmeny VZN hl.
mesta SR BA č. 17/2012 Prevádzkový
poriadok pohrebísk na území hl. mesta
SR BA, kde bude do § 1 ods. 1 zaradené
pohrebisko umiestnené v MČ BA-DNV
s totožným znením prevádzkového
poriadku pohrebiska ako je VZN MČ

ktorá v uliciach natočila niekoľko
ankiet medzi obyvateľmi s otázkami na tému elektronického sčítania.“
Devínska Nová Ves sa v tomto období pripravuje na asistované sčítanie, kde očakáva ďalšie pokyny
zo strany Štatistického úradu SR.
Občania mestskej časti sa môžu
medzičasom pomocou nonstop
linky 02/32 33 33 32 Dohľadového
centra už teraz nahlasovať na asistované sčítanie, pri ktorom bude
mestská časť plne personálne nápomocná.(red)
BA-DNV č. 3/2020, ktorým sa schvaľuje
Prevádzkový poriadok pohrebiska v MČ
BA-DNV, prevádzkovaného RKC, farnosť
BA-DNV platným do 21. 4. 2021 l MZ
MČ BA-DNV schválilo VZN MČ BA-DNV
č. 3/2021, ktorým sa mení VZN MČ BADNV č. 6/2016, ktorým sa mení a dopĺňa
VZN MČ BA-DNV č. 6/2013 o pravidlách
času predaja v obchode, času prevádzky služieb, času výstavby a rekonštrukcie stavieb a bytov v predloženom znení
l MZ MČ BA-DNV schválilo zámer prenájmu nebytového priestoru miestnosti
č. 107 a 108 o celkovej výmere 36,00 m²,
nachádzajúci sa na 2. nadz. podlaží
v objekte Viacúčelového zariadenia
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Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať
sami ani s pomocou blízkej osoby.
Ide najmä o digitálne vylúčených
obyvateľov, starších obyvateľov,
obyvateľov v zariadení a obyvateľov ktorí sa nestihli sčítať sami
v stanovenom termíne.
Dosčítavanie na zabezpečenie
asistovaného sčítania bude
v období od pondelka 3. mája
2021 do nedele 13. júna 2021.
Asistované sčítanie v obci teda
potrvá 6 týždňov.
Sčítanie je možné prostredníctvom:

●

●

Stacionárneho asistenta na
kontaktnom mieste. Sčítajte sa
s pomocou stacionárneho asistenta sčítania v kontaktnom
mieste na Miestnom úrade na
adrese Novoveská 17/A alebo
v kontaktnom mieste na adrese Štefana Králika 1 v Bratislave-Devínskej Novej Vsi. Sčítate
sa tam sami, alebo s pomocou
stacionárneho asistenta.
Mobilného asistenta o ktorého
požiadate telefonicky. Zdravotne a telesne znevýhodnené
osoby sa sčítajú s pomocou
mobilného asistenta sčítania,

ktorý ich navštívi doma. O takúto službu musíte telefonicky
požiadať na telefónnom čísle
02/32 33 33 32
Kontaktné miesto č. 1,
MÚ Devínska Nová Ves (MÚ DNV).
PO: 8.00 – 12.00 h 13.00 – 17.00 h
UT: 8.00 – 12.00 h 13.00 – 15.00 h
ST: 8.00 – 12.00 h 13.00 – 17.00 h
ŠT: 8.00 – 12.00 h 13.00 – 15.00 h
PI: 8.00 – 12.00 h
Kontaktné miesto č. 2, Viacúčelové zariadenie (VÚZ), Š. Králika 1.
Utorok, štvrtok, sobota:
15.00 – 18.00 h
(red)

Spojili sa v časoch pandémie
Čo májú spoločné talianské špeciality, reštaurácia s ponukou
hamburgerov, predajňa s čapovanou drogériou, solárium a športový klub?
V Devínskej Novej Vsi je to
vernostný program pre zákazníkov. Princíp projektu je jednoduchý a založený na „Šťastnej kartičke”. Za každých
6 € hodnoty nákupu odmení vybraná prevádzka zákazníka pečiatkou.
Zákazník môže po 10 pečiatkach
získať darček u jednej zo zvyšných
zapojených prevádzok. Výber odmeny a prevádzky, kde si uplatní
Šťastnú kartičku, je na ňom. Darčeky budú pre zákazníkov v podobe plnenej foccacie a domácej
limonády, skupinového tréningu,
burgra, čapovanej drogérie alebo
solária, všetko v približnej hodnote
6 €. Iniciátor projektu Lukáš On-

drej z Workout Academy spresňuje: „Všetci máme svojich verných
zákazníkov, ktorí nemajú vždy prehľad o tom, čo všetko ponúka naša
mestská časť v rôznych oblastiach.
Takýmto spôsobom chceme, aby
sa naši klienti dozvedeli o možnos-

na ul. Š. Králika 1 v MČ BA-DNV, súp. č.
6275, vedený na LV č. 1, ležiaci na parc.
č. 2878/80, LV č. 3398 OÚ BA, kat. odborom, kat. územie DNV. Prenajímateľ je
správcom budovy a pozemku, ktorý je
vo vlastníctve hl. mesta SR BA. Nájomca
bude vybratý na základe podmienok
OVS. Zároveň schválilo MZ MČ BA-DNV
podmienky tejto OVS podľa § 9a ods. 1
a ods. 9 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 17 ods. 3 zák. č. 377/1990 Zb.
o hl. meste SR BA, podľa § 281 až § 288
zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a Zásady hospodárenia s majetkom
na výber najvhodnejšieho návrhu na

uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom
prenajatia nebytových priestorov l MZ
MČ BA-DNV schválilo zámer prenájmu nebytového priestoru miestnosti
č. 1.14.01 a 1.14.02 o celkovej výmere
117,00 m², nachádzajúci sa na 1. nadz.
podlaží bytového domu na ul. M. Marečka 8 – 12 v MČ BA-DNV, súpis. č. 6108,
ležiaci na parcele č. 2565/66, vedený OÚ
BA, kat. odborom, zapísaný na LV č.
3398, kat. územie DNV. Prenajímateľ je
správcom budovy a pozemku, ktoré sú
vo vlastníctve hl. mesta SR BA. Nájomca
bude vybratý na základe podmienok
OVS. Zároveň MZ MČ BA-DNV schválilo
podmienky OVS pre predmetný prená-

tiach z rôznych oblastí v Devínskej.
Veríme, že nám to všetkým po
tomto náročnom období pritiahne
ľudí do prevádzok. Týmto spôsobom chceme atraktívne odmeniť aj
našu vernú klientelu.

(red)
jom l MZ MČ BA-DNV schválilo zámer
prenájmu nebytového priestoru miestnosti č. 1.11.01 až 1.11.04 a 1.16.01 o celkovej výmere 209,57 m², nachádzajúci
sa na 1. nadz. podlaží bytového domu
na ul. M. Marečka 8 – 12 v MČ BA-DNV,
súpis. č. 6108, ležiaci na parc. č. 2565/66,
vedený OÚ Bratislava, kat. odborom,
zapísaný na LV č. 3398, KÚ DNV. Prenajímateľ je správcom budovy a pozemku,
ktorý je vo vlastníctve hl. mesta SR BA.
Nájomca bude vybratý na základe podmienok OVS. MZ MČ BA-DNV zároveň
schválilo podmienky tejto OVS.

Uznesenia v plnom znení na
www.devinskanovaves.sk

Foto: Roman Pinček

Asistované sčítanie

Vážení obyvatelia,
verím, že posledné týždne, ktoré
sa nesú v znamení uvoľňovania
opatrení, sú nádejou pre nás
všetkých. Za zlepšujúcimi sa
výsledkami je v prvom rade naša
spoločná zodpovednosť a obeta.
Vedenie MČ sa snažilo v rámci
svojich možností pomáhať pri
zlepšovaní situácie a často suplovalo úlohu iných verejných orgánov. Našou odmenou je, že si už
môžeme dať kávu alebo obed na
terase. Stále platí, že rodičia detí
a mnoho zamestnancov potrebuje
test nie starší ako 7 dní, a preto sa
snažíme udržať testovacie miesta
pre obyvateľov dostupné.
Pred začiatkom pandémie som
sľúbil, že napriek tejto situácii
budeme pokračovať v investičných
aktivitách. Začali sme rekonštrukciu denného centra pre seniorov,
chystáme investície do športovísk,
detských ihrísk, chodníkov a ciest,
cyklotrás a v neposlednom rade do
rozšírenia kapacít škôl.
Do polovice apríla sme v spolupráci s GoodSports International
Slovensko uskutočnili 44 nákupov
pre seniorov. Aj touto cestou chcem
pripomenúť, že táto služba je stále
k dispozícii našim starším obyvateľom. Seniori, využite možnosť
asistovaného sčítania. Postup je
jednoduchý prostredníctvom tel.
linky 02/32 33 33 32. Na tomto
čísle dostanete ďalšie inštrukcie
k jednoduchému sčítaniu pomocou
stacionárneho alebo mobilného
asistenta, ktorý vás môže navštíviť
aj doma.
V neposlednom rade sa chcem na
záver poďakovať obyvateľom
mestskej časti za výbornú elektronickú sčítanosť (až 90 %).
Je to náš spoločný úspech, ktorý
bude určujúci pri ďalšom rozvoji
DNV.
Situácia je už lepšia, ale zostaňme
obozretní a chráňme sa naďalej.
Váš starosta Dárius Krajčír
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Bistro Písek nadobudlo v Devínskej Novej Vsi za posledné 2 roky veľkú obľubu.
Nenápadné okienko s obmedzeným sedením by na prvý pohľad okoloidúceho
nepresvedčilo, že sa v ňom pripravujú výborné fast foodové pokrmy. Aj preto mnohých priaznivcov zamrzelo oznámenie majiteľa na sociálnych sieťach o tom, že všetko
dobré sa raz končí, a to slovami: „Naša prevádzka po pár rokoch zatvára svoje okienko a čakáme na iné časy, aby sme dokázali
vylepšiť našu ponuku jedál a služieb.“ Šikovný gastro podnikateľ jedným dychom
dodáva, že o svojich ďalších krokoch bude
informovať. Zároveň avizuje nové priestory pre svoju prevádzku. Vyjadrenia ako
„Máte najlepšie langoše v BA“; „Toto mi zlomilo srdce“; „Dúfam, že sa ešte vrátite, lebo
ste boli po dlhom čase v DNV to najlepšie,
čo mohlo byť“ zaväzujú aj do budúcnosti.
V okienku našla domov nová prevádzka
„U bosorky" s vlastnou ponukou fast
foodových jedál.
Jana Vedejová

Foto: fotobanka

Legendárne
okienko končí

Komunitným aktivitám
sa v Devínskej darí

Foto: redakcia

S komunitnými akciami
v Devínskej Novej Vsi, ktoré majú
za cieľ prečistenie verejných
priestorov, sa roztrhlo vrece.

V

iacerí obyvatelia DNV však vrece neroztrhli, ale zobrali do vlastných rúk.
Diskusie a boj „slovom“ na sociálnych
sieťach vymenili za činy a prispeli tak ku krajšiemu a čistejšiemu verejnému priestoru.

Obyvatelia Glavice

sa rozhodli prečistiť svoje okolie od poletujúcich mikroténových vrecúšok, bločkov,
igelitových rukavíc a nákupných zoznamov.
„S priateľkou sme to upratovali niekoľko
hodín.“ Tento príbeh a igelity na stromoch
namiesto vtákov nám pripomínajú, že veternému počasiu nezabránime, ale každý z nás
môže vymeniť igelitové vrecko za plátenú
tašku.

MATERSKÉ CENTRUM, ako ho poznáme, končí
„... aby sme ako Fénix vstali z popola...“

M

aterskému centru skončí v júni 2021
nájom veľkých priestorov (209 m2),
ktoré sa jej podarilo od roku 2011 sfunkčniť
a zútulniť. Niekoľko rokov v nich boli prevádzkované obľúbené súkromné jasle.
V staršom čísle DEVEX objasnila majiteľka
Bublinky, aké má so svojim konceptom plány
– presťahovať sa do väčších priestorov, ktoré
by vytvorili zázemie na socializáciu a pohyb aj
starším deťom. K rovnakému cieľu smeroval

Foto: redakcia

Majiteľka materského centra
Bublinka koncom marca oznámila,
že Bublinka končí v priestoroch, kde
fungovala niekoľko rokov.

aj projekt Pohybová abeceda – kartičky, ktoré
hravou formou mali podnecovať cvičenie detí
doma s rodinou.

Marcela Kramplová však vyvracia prvotný
dojem, že projekt Bublinky, aj v dôsledku
pandémie, končí: „Verím, že s Vami to dáme
i naďalej. Verím, že nápad, ktorý mám v hlave na získanie nových priestorov, nájde u vás
podporu. [...] Lebo teraz potrebujeme ešte
viac cítiť, že to, čo sme v Devínskej s ‚Bubli‘
vybudovali za 15 rokov, má nejakú váhu a stojíte za nami. Máme pred sebou veľmi aktívne
tri mesiace.“ Okrem prípravy letných táborov
sa tím Bublinky pripravuje na aktivity vo vonkajšom prostredí, kde by sa mali obmedzenia
čoskoro postupne uvoľňovať.


Jana Vedejová
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po pneumatiky), ktoré sa za posledné roky
nahromadilo a zarástlo krovinami, vyráža
dych.

#RozbaltoDNV
#pokračovanie

Obyvateľom
Devínky pod Lesom

Foto: redakcia

nie je blízka príroda ľahostajná a počas prvého slnečného a teplého víkendu
následne vyzdvihnúť
sa rozhodli navliecť rukavice,
s vhodným vozidlom.
vyhrnúť rukávy a prečistiť jednu
z ciest, ktoré vedú poza ich bytový
dom pri PRESSKAM-e. „Približne desať
obyvateľov Devínky pod Lesom sa rozhodlo
vyzbierať odpadky v blízkom okolí a hlavne
v priestoroch, kde sa pravidelne pohybujeme
s našimi deťmi. Skládku stavebného materiálu za bytovým domom sme nahlásili oddeleniu životného prostredia na miestnom
úrade. DENOVU sme poprosili o spoluprácu
pri odvoze a likvidácii odpadu, ktorý bol vyzbieraný v podstatnom množstve,“ vysvetľuje
obyvateľka bytového domu. Obyvatelia Vu- fliaš a plechoviek sme našli napríklad aj stakovarskej ulice sú odhodlaní spraviť z uprato- ré oblečenie, rozbitú toaletnú misu, svetlo od
vania svojho okolia pravidelnú aktivitu, lebo auta a rôzny stavebný odpad.“
Jana Vedejová
množstvo odpadkov (od plastových fliaš až 

Foto: Helena Jankovičová

Foto: redakcia

Obyvateľka novostavby Amber

v časti Kolónia sa taktiež rozhodla pre prospešnú voľnočasovú aktivitu a prečistila lúku
za bytovým domom. Svoju motiváciu zhodnotila nasledovnými slovami: „K zbieraniu
odpadu v mojom okolí ma inšpirovala v prvom rade estetická a ekologická stránka. Každý deň som na tej lúke videla množstvo sklenených a plastových fliaš, plechoviek a iného
odpadu. Viem, ako dlho sa rozkladá
plastová fľaša, a ak by som ju nezdvihla a nevyhodila, našli by
OZNAM
Ak máte vyzbieraný
ju tam ešte moje pravnúčatá
odpad vo väčšom množa ďalšie generácie po nich.
stve, nechajte ho vyložený
K zberu odpadu sa pridana dostupnom mieste, kde
la aj moja sestra a za dva
neprekáža v premávke. Oznámdni sme vyzbierali spolu
te to príspevkovej organizácii
12 vriec odpadu. Okrem
DENOVA, ktorá môže odpad

Róbert Terlanda,
majiteľ reštaurácie
U Kmotra
“Dúfame, že bude lepšie. Vyzerá to tak, že
nám to pomohlo. Prerábame vnútro, rozširujeme terasu. Chystáme sa na prípadné uvoľnenie. Snažíme sa zveľaďovať priestory. Dotácie od štátu boli nedostatočné. Našťastie,
keďže sme na začiatku svojej cesty, nás korona až tak nezasiahla. Nemal som zatiaľ tendenciu vytvárať nejaký stabilný personál, lebo
by to bolo finančne neudržateľné a aj tak by
som ich musel v súčasnej situácii prepustiť.”

Mestská časť BA-DNV vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (OVS) na prenájom nebytových priestorov:
● v objekte Dovina pasáže na ul. M.
Marečka 8 – 12 o výmere 209,57 m²,
● v objekte Dovina pasáže na ul.

M. Marečka 8 – 12 o výmere 117,00 m²,
v objekte VÚZ na ul. Š. Králika 1 o výmere
36,00 m².
Bližšie informácie o súťažných podmienkach
nájdete na oficiálnej stránke: www.devinskanovaves.sk
(red)
●

Ospravedlnenie
Foto: Helena Jankovičová

Foto: Helena Jankovičová

Obchodná verejná súťaž

Majiteľovi „Domáca piváreň“ Milošovi Kováčikovi
Týmto sa chceme v mene Turistickej informačnej kancelárie
DNV a redakcie časopisu DEVEX ospravedlniť za nesprávne
zverejnený údaj v čísle DEVEX 04/21. Majiteľ Domácej pivárne sa volá pán Miloš Kováčik. Chyba bola opravená aj na
stránke www.tikdnv.sk. Pánovi Kováčikovi sme sa písomne
a telefonicky ospravedlnili.
(red)

Jozef Fuska,
majiteľ reštaurácie Breweria
“Koronou sme utrpeli všetci, tak zamestnanci, ako aj majitelia. Chválabohu som nemusel
prepúšťať, ale to zas iba preto, lebo moji ľudia
mali sebareflexiu a našli si iný druh zárobku
sami od seba. Teraz budeme mať 10. výročie
založenia a väčšina zamestnancov je tu skoro
od začiatku – preto robím všetko pre to, aby
som si ich udržal. Chápu situáciu a akceptujú podmienky.”
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BSK podporí projekty v DNV
Poslanci župného
zastupiteľstva na marcovom
zasadnutí schválili poskytnutie
dotácií pre projekty
z Bratislavskej regionálnej
dotačnej schémy.

C

elkovo prišlo na rok 2021 676 žiadostí, a to v oblasti kultúra, šport
a mládež, rozvoj vidieka a životné
prostredie. Z nich sa stalo úspešných 353.
Spolu si rozdelia sumu vyše 1 mil. €.
„K dotačnej schéme sme sa vrátili po ročnej
prestávke, čo zaznamenalo u žiadateľov pozitívny ohlas. O dotácie bol veľký záujem. Je
našou morálnou povinnosťou snažiť sa udržať
pri živote kultúru, šport a ostatné oblasti. Som
hrdý na to, že naša župa túto schému realizuje, a že systém vyhodnocovania a prideľovania
dotácií je plne transparentný,“ povedal Juraj
Droba, predseda BSK.

V r. 2021 kraj pre oblasť kultúry podporí 158
projektov v celkovej sume 345 tis. €. Životné
prostredie a rozvoj vidieka získalo podporu 47
projektov za rovnakú sumu 345 tis. €. V oblasti športu uspelo 128 žiadostí za 293,25
tis. € a v oblasti mládeže 20 projektov za
51,75 tis. €.
V Devínskej Novej Vsi získalo dotáciu 5 projektov – 4 v oblasti Šport a jeden v oblasti
Mládež.
V oblasti športu získali z Devínskej Novej
Vsi dotáciu tieto 4 projekty:
● Futbalový klub mládeže Devínska Nová Ves s projektom „Futbalové tréningy
a športové aktivity detí v Devínskej Novej
Vsi”;

Od 30. 3. 2021 je zároveň otvorená Výzva
na predkladanie žiadostí o poskytnutie
dotácií v rámci schémy Individuálne dotácie na rok 2021, o ktorých bude rozhodovať predseda BSK Juraj Droba.
Na podporu projektov z tejto schémy je
vyčlenených 465 tis. €. Maximálna výška
podpory je 5 tis. €. Každý žiadateľ môže

Lokomotíva Devínska Nová Ves s projektom „Žijeme futbalom”,
● Športový klub Sandberg s projektom
„Športové akcie a podujatia ŠK Sandberg
v r. 2021”;
● Športová škola Galaktikos s projektom
„Rozhýbanie po korone – bav sa florbalom!”.
● Klub Workout Academy s projektom
„Rozhýb sa v lete!” s Workout Academy
skončil na rezervnej listine.
Občianske združenie ICHYTYS získalo
dotáciu s projektom „Mládež v nízkoprahu –
zmena z pasívnych na aktívnych”.
●



(Spracované podľa BSK)

podať maximálne dve žiadosti a v rámci
výzvy nie je povinné spolufinancovanie zo
strany žiadateľa.
Termín predkladania žiadostí je do 30. 9.
2021 do 17.00 hodiny. Žiadosť je potrebné
podať elektronicky prostredníctvom portálu BSK.

Obľúbená online diskusná talkshow Hry
v DPOH z dielne Bratislavského kultúrneho a informačného strediska pokračuje
aj v mesiacoch máj a jún. Tretí diel sa bude
niesť v znamení nášho rodného jazyka slovenčiny. Pre hostí moderátorky Zuzany
Kovačič Hanzelovej je slovenčina aj pracovným nástrojom. Spisovateľ Michal Hvorecký
a moderátor Matej „Sajfa“ Cifra, inak vyštudovaný učiteľ slovenčiny a angličtiny, poroz-

právajú, ktoré „prešľapy“ v rodnom jazyku
im najviac prekážajú, čo pre nich slovenský
jazyk znamená a prečo sa rozhodli pre jeho
štúdium. Hudobný hosť Modré Hory prinesie rapovanú poéziu.

ČOSKORO

Hry v DPOH #3 Slovo nie je hračka 16. máj o 19.00 h

Záznamy z predošlých DPOH nájdete online na Facebooku Divadla P. O. Hviezdoslava,
Bratislavského kultúrneho a informačného strediska, hlavného mesta Bratislava a mediálneho
partnera – Denníka N.

Kultúra v online priestore
Bratislavské kultúrne
a informačné stredisko (BKIS)
organizuje počas pandémie
viaceré podujatia v online
priestore.
Na stránke www.bkis.sk nájdu priaznivci kultúrnych zážitkov viac príležitostí na
kultúrne vyžitie v online priestore. V apríli
prebehlo vysielanie „Klariského diškurzu“
na tému očkovanie. Online diskusia upria-

Marek Fašiang
porozprával o vzťahu
k dejepisu. E. Lančaričová, archív BKIS

mila pozornosť divákov na problematiku
očkovania proti COVID-19. Fundované
odpovede na vysoko aktuálnu tému a otázky
o fungovaní a procese schvaľovania vakcín,
o ich dostupnosti, účinnosti aj bezpečnosti a o rozdieloch medzi nimi zodpovedali
rešpektovaní odborníci. Tému predstavili aj
z pohľadu hlavného mesta: aký význam má
očkovanie pre život v meste, aké má Bratislava priority v očkovaní vo vzťahu k zloženiu svojich obyvateľov, čo môže urobiť, aby

ich podporila a prečo je dôležité najskôr zaočkovať najzraniteľnejšiu skupinu – starších
a chorých obyvateľov. Vede, životu na Marse
a globálnemu otepľovaniu sa venovala moderátorka Zuzana Kovačič Hanzelová v novej
diskusnej talkshow s názvom Hry v DPOH.
Moderátorka známa skôr z politických relácií sa do projektu zapojila so slovami: „Hry
v DPOH ma veľmi zaujali. Je to formát, kde
sa nikto s nikým neháda, a človek s nadšením počúva príbehy zaujímavých ľudí.”
Na máj pripravuje BKIS ďalšie diely v rámci projektov „Klariský diškurz” a „Hry
v DPOH”.
Jana Vedejová

Foto: DPOH

Hry v DPOH: Slovo nie je hračka
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zrušia. Mesto uvažuje aj o zrušení Bratislavskej mestskej karty.

Foto: internet

Chceme ľudí motivovať

Dostupnejšia MHD
Magistrát Bratislavy vyzýva
obyvateľov, aby po ustúpení
pandémie ochorenia COVID-19
začali opäť využívať verejnú
dopravu.

M

otivovať ich má k tomu aj znížená cena ročného predplatného
lístka na mestskú hromadnú dopravu (MHD) od 1. júla. Na brífingu o tom
informoval primátor hlavného mesta Matúš
Vallo. „Keď sa ľuďom skončí home office, začne sa neúmerné zaťaženie automobilovou
dopravou, pre nás zostáva jasnou alternatívou
MHD," uviedol primátor a dodal, že zníženie

ceny ročného predplatného na sumu 199 €,
predstavuje pokles o 25 %.

Bratislavská MHD bude lacnejšia

„Dva a pol roka bojujeme o to, aby sme mali
viac ľudí v MHD. Pracujeme na tom, aby naša
MHD bola čistejšia a bezpečnejšia, montujú sa nové klimatizácie a kamery, a tiež aby
bola rýchlejšia," skonštatoval Vallo a dodal,
že od júla bude bratislavská MHD aj lacnejšia. „Vieme, že toto je typ lístka, ktorý používa 40-tisíc Bratislavčanov, sú to presne tí
ľudia, ktorí MHD využívajú najviac, a som
presvedčený, že nová cena priláka aj ďalších,"
doplnil s tým, že zmeny nastanú aj v iných
druhoch lístkov, niektoré zdražejú a iné sa

Zvýhodnenie cestovného pripravuje aj Bratislavský samosprávny kraj (BSK) na prímestských linkách. Rovnako chce zabrániť
nadmernému zaťaženiu ciest po uvoľnení
opatrení. „Chceme ľudí motivovať, aby začali s dôverou využívať naše červené autobusy
Slovak Lines," skonštatoval predseda BSK
Juraj Droba. „Čo sa týka železníc, tam viac
urobiť nemôžeme. Budeme však apelovať na
štátnu firmu, aby neznižovala počty spojov,"
doplnil Droba s tým, že BSK pokračuje tiež
vo výstavbe Park & Ride miest. „Minulý rok
sme odovzdali štyri takéto miesta, tento rok
chceme otvoriť ďalšie dve alebo tri," dodal.

Zdroj: SITA
Najlacnejší 15-minútový lístok si však už
od júla nekúpite, čo viacerých obyvateľov Devínskej Novej Vsi sklamalo. Práve
tento lístok bol najčastejšie využívaný na
krátke presuny v rámci menších mestských častí ako je Devínska Nová Ves.
„Nakoľ ko 15-minútový lístok ľudia najviac využívali na trasy dlhšie ako 15 minút, vznikala pri tomto type lístka najčastejšie strata. Preto sme pristúpili k jeho
zrušeniu s tým, že vychádzame v ústrety
cestujúcim a 30-minútový lístok, ktorý
je zároveň jedným z najpoužívanejších,
zostáva aj po zmene cenníka v rovnakej
sume ako doteraz,“ vysvetlila hovorkyňa
mesta Katarína Rajčanová. 
(red)

Odzvonilo odstaveným vrakom

S

chválená novela zákona by mala dostať
nepojazdné a ošarpané vozidlá z ulíc
miest, lebo zjednodušuje ich odťahovanie – auto by nemuselo byť najskôr vyhlásené za odpad, a tým sa administratívny
proces výrazne skracuje. Tento posun vítajú
viaceré mestské časti Bratislavy, ktoré riešia
problém s nedostatkom parkovacích miest.
Ak vozidlo stojí viac ako 2 mesiace bez STK
(nálepka na palubovke určuje dĺžku platnosti
emisnej a technickej kontroly), obec vystaví
výzvu na preparkovanie auta, prípadne jeho
odstránenie z parkovacej plochy. Mestu
Bratislava za rok nahlásia približne 300 autovrakov, ktoré následne magistrát rieši. Pre
predstavu, v roku 2020 evidovalo mesto Bra-

tislava 224 výziev, ktoré boli umiestnené na
vozidlá. Až 215 majiteľov následne zareagovala svojpomocným odstránením.
Problém s autovrakmi je v rámci Bratislavy
najvýraznejší v Petržalke. Ján Hrčka, starosta
Petržalky, sa k téme v marci vyjadril: „Ak sa

Foto: internet

Ide o dlhodobý problém
mnohých obcí a miest na Slovensku.

nám bude dariť vyhľadávať aj vozidlá, ktoré
majú neplatnú STK/EK, tak to budú ročne
stovky uvoľnených parkovacích miest.“
Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves
odstránila v roku 2020 celkom 18 autovrakov a do konca marca 2021 už 9 autovrakov.
Momentálne je viac ako 10 vozidiel v riešení. Majiteľ vraku musí do 60 dní zabezpečiť
odstránenie vraku, pokiaľ ohrozuje životné
prostredie (vytekajúce tekutiny) alebo vykazuje jasné známky vraku. V prípade neodstránenia vraku zostáva povinnosť jeho odstránenia na mestskej časti alebo magistráte.
Či je autovrak v kompetencii mestskej časti
alebo magistrátu, závisí od jeho umiestnenia.
Ďalšia 30 dňová lehota plynie pre majiteľa na
prevzatie vozidla. V opačnom prípade začína
proces prevodu vlastníctva na štát.

Jana Vedejová

8

aktivity 

Zodpovedne sa pripravte na DEŇ

„D”

Foto: redakcia

Máme pre vás pár tipov, kam sa dá ísť zabaviť aj v tomto období.
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Deň detí
sa blíži a vy sa
pýtate, kam vziať
svoje ratolesti,
aby ste im tento
deň špeciálne
spríjemnili.

Lanoland na Kamzíku
Kamzík je obľúbenou destináciou na trávenie voľného času v Bratislave. Príjemný čas strávený v prírode obohacujú aj zaujímavé
atrakcie, kde sa môžu deti zabaviť. Nachádza sa tu vonkajšia posilňovňa, preliezky, piknikové stoly, ale hlavne lanová dráha v korunách stromov. Príjemný personál vás vystrojí na lanovú dráhu.
Cez pracovné dni je Lanoland otvorený od 15.00 do 19.00 h
a cez víkend už od 11.00 h. Lanová dráha funguje zatiaľ bez problémov a obmedzení, avšak počas dynamického vývoja protipandemických opatrení vám odporúčame sa informovať o možnostiach navštíviť
toto centrum v prípade záujmu na telefónnom čísle 0918 507 669.

Foto: Planet Slovakia

Prechádzka historickým centrom môže byť
zábavná aj pre deti. Na Hurbanovom námestí nad Michalskou bránou sa nachádza
zaujímavý zábavný priestor, kde sa môžete
s deťmi zahrať. Multifunkčný priestor
so zeleňou na začiatku Obchodnej ulice ponúka rôzne atrakcie.
Deti sa môžu poprechádzať na
zvonkohre. Je to pár štvorcov na
zemi, ktoré zazvonia, keď na ne
deti vstúpia. Hneď vedľa sa nachádza zaujímavý valec, tzv. zrkadlová rotunda. Každý sa v nej
môže vidieť v krivých zrkadlách
a v svojich zábavných alternatívnych vzhľadoch. Na okraji trávnika sú
osadené dve tajomné búdky. Tu už treba
dvoch. Je to „telefón“, ktorým sa môžete
počuť na okrajoch parku. Park je kreatívnym priestorom pre hravé deti.

Foto: fotobanka

Zvonkohra
na Hurbanovom námestí

Foto: Šrot Park galéria

Šrot Park v Devínskej Novej Vsi
V Devínskej Novej Vsi máme zaujímavú
netradičnú galériu v prírode. Prechádzkou cez devínsku prírodu okolo Tarzaniády sa dostanete k prírodnej galérii Šrot
Park, ktorá verejnosti ponúka zaujímavé umelecké diela zo šrotu.
Vytvára ich umelec Branislav
Pokorný. Prechádzka Šrot
Parkom je veľmi príjemná,
veď v každom kúte sa nachádza kus umenia. Treba

byť veľmi pozorný a nájsť všetky zvieratká
tohto parku. Do Šrot Parku sa dá dostať
každý deň. Cez pracovné dni od 14.30
do 18.30 h a cez víkendy od 10.00 do
18.30 h. Vstupné je dobrovoľné, respektíve pri vstupe do
priestoru sa nachádza pokladnička, do ktorej môžete umelcovi prispieť za
krásny zážitok na tvorbu
nových umeleckých diel.

5/2021
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Úspešná mládež
medzi nami

Tamara Kubalová, 16 rokov
ZŠ I. Bukovčana 3 a momentálne
Obchodná akadémia, Račianska 107.
Foto: ozpedal

Pumptracková
dráha
v Petržalke

mi, alebo iným kolieskovým športovým prostriedkom. Dráha je zvlnená,
zahnutá a tým ponúka možnosť kreativity a realizácie bajkerských kúskov.
Tak neváhajte, zoberte svoje bicykle
a choďte si na Deň detí vyskúšať svoje zručnosti, alebo zdokonaliť svoju jazdu práve na
pumptrackovú dráhu.

Ak máte doma deti staršie a majú radi
bicyklovanie, môžete ich prekvapiť výletom na zaujímavú pumptrackovú dráhu
na Haanovej ulici v Petržalke. Tento komunitný projekt občianského združenia
Pedál sa zrealizoval len tento rok. Dráhu
postavili „bajkeri bajkerom“. Môžete si ju
vyskúšať na bicykli, kolobežkou, korčuľa-

Foto: Planet Slovakia

V prípade priaznivých protiepidemických
opatrení a možnosti vycestovať do malackého okresu vám chceme odporučiť dve zaujímavé miesta na nádherný Deň detí. Prvým je
Biofarma Príroda. Na Biofarme Príroda môžete stretnúť rôzne druhy tradičných zvierat,
ktoré môžu deti pohladkať a vidieť na vlastné
oči – kone, zajace, mačky, kozliatka, prasiatka
a iné krásne zvieratká. V objekte sa nachádza
aj reštaurácia, ktorá v tomto čase pri dodržiavaní opatrení ponúka možnosť zakúpiť si občerstvenie cez okienkový predaj. Chutné halušky alebo koláčik vám zabalia so sebou a vy
si tak môžete užiť krásny Deň detí v prírode
len kúsok od Devínskej Novej Vsi. O možnostiach návštevy Biofarmy sa môžete informovať na telefónnom čísle 0918 280 546.
Podobná gazdovská dedinka sa nachádza len
o kúsok ďalej v Lozorne. Abeland – gazdovská dedinka je otvorená každú sobotu a ponúka množstvo zaujímavých atrakcií. Medzi ne
patrí napríklad domček v korunách stromov,
ktorý slúži na relax a oddych. V Abelande sa
nachádza koliba, ktorá je rovnako ako areál

Foto: archív T. K.

Biofarma Príroda a Abeland – gazdovská dedinka

Šport: box – a tréningy má 4 – 6 x do týždňa,
podľa obdobia prípravy.
Úspechy: 2019/2020 – má za sebou viacero víťazných zápasov, je víťazka Medzinárodnej Ligy
boxu, aktuálne nasadená jednotka vo svojej
váhovej kategórii a je v širšom reprezentačnom
kádri SR.
„Boxu sa venujem necelé 2 roky. Najviac ma motivuje úspech a pocit po vyhratom zápase, aby som
bola stále lepšia a lepšia, keď vidím, že to ma zmysel. Treba pokračovať a neustále sa zlepšovať. Pocit zdvihnutej ruky je na nezaplatenie. Na tréningy
chodím s veľkou radosťou aj kvôli nášmu kolektívu, s ktorým sa spoločne pripravujeme na naše
ďalšie zápasy a navzájom sa aj podporujeme.”

otvorená od 10.00 h až do zotmenia. Ponuka Koliby je pestrá. Nájdeme v nej kávičku,
koláčik, bryndzové halušky alebo čapovanú
kofolu. Aj tu sa v prípade záujmu dovoláte
na telefónne číslo 0905 387 063.

Multium
pre dieťa. Vďaka zrkadlám sa dostanete do nekonečnej vankúšovej
Zaujímavá galéria ilúzií a priestoru
miestnosti, alebo k obrovskej
sa nachádza v centre Bratislavy
meniacej sa svietiacej guli, ktorá
na Zámockej ulici. Len vďaka
sa vznáša priestorom. Vzhľaobyčajným zrkadlám a svetdom na protiepidemické opatlu dokázali umelci vytvoriť
renia odporúčame sa informoz priestoru nádhernú galériu,
vať v danom týždni, za akých
ktorá zaujme ako deti, tak aj
podmienok môžete navštíviť túto
dospelých. Niekoľko miestností,
unikátnu galériu na telefónnom čísle
ktorými prechádzate, vás prenesú do
alternatívnej reality rôznych dimenzií, Foto: www. multium.sk 0905 507 696, 0905 703 415, alebo
a pritom to vôbec nie je drahé. Vstupné do tejto na emailovej adrese gallery@multium.sk. 
Veronika Valkovičová
unikátnej galérie je len 5 € pre dospelého a 3 € 

Čo by boli deti bez matiek?

Uctime si 9. mája, deň venovaný všetkým
mamám básňou od našej čitateľky.
Zasa je dnes sviatok mamy,
čo by sme jej popriali?
Keď je deň matiek
myslím na tú svoju.
Čo som za to dala,
keby sme boli spolu?
Dala by som jej bozk na líca,
pohladila jej tvár,
kúpila kvety, po ktorých túži,
aby mala radosť.
To si každá mama zaslúži.
Prečo sa chveje osika?
Lebo sa jej vetrík dotýka.
A kto je tomu na vine,
že sa chvejú ruky mamine?
To sú zvláštne otázky.
Tie ruky sa chvejú od lásky.

A preto je veľmi krásne,
že dnes môžem vinšovať matke.
Každá si to zaslúži tiež,
vďaka za ten Deň matiek.
Lýdia Havlová
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Foto: internet

Knižnica v DNV je od 3. 5. 2021
otvorená v riadnom výpožičnom termíne za dodržania všetkých nariadení úradu verejného
zdravotníctva SR.
Miestna knižnica prispôsobila
svoje fungovanie pandemickým
opatreniam a obmedzeniam (dezinfekcia kníh po ich vrátení a 48
hodinová karanténa v priestore
s ionizátorom likvidujúcim baktérie a vírusy), a preto je zo zdravotného hľadiska výpožička kníh
bezpečná. Vedúca knižnice Albína
Kuzmová pripomína, že knižky,
ktoré chcú ľudia venovať knižnici,
by nemali byť rokom vydania staršie ako 10 rokov. Tento úzus neplatí
pri detských knihách, lebo ich poškodenie deťmi býva častejšie.
Rastislav Šimkovič, riaditeľ Istra
Centra, sa pre DTV vyjadril: „Knižnica prechádza v tomto voľnejšom
období aj menšou modernizáciou
a renováciou zariadení – výmena
vývesnej tabule s otváracími hodinami knižnice, nákup a osadenie
nových vývesných vitrín.“  (red)

Elektronické hlasovanie
vlastníkov bytov
Združenie pre lepšiu
správu bytových
domov už dlhodobo
upozorňuje na
problém súvisiaci
s rozhodovaním
vlastníkov bytov
a nebytových priestorov
o chode bytového
domu.

B

ytový zákon, ktorý možnosti hlasovania vlastníkov upravuje, je starý 28
rokov a od tých čias sa toho veľa
zmenilo. Schôdzí a zhromaždení
sa zúčastňuje čoraz menší počet vlastníkov a tento stav ešte
zhoršila pandémia. Často sa stáva, že na schôdzi nie je možné
odhlasovať kľúčové rozhodnutia
pre bezproblémový chod daného
bytového domu z dôvodu nízkej
účasti vlastníkov. Síce o niečo
lepšie z hľadiska účasti, ale o to
náročnejšie je to pri písomnom
hlasovaní, keď musia každý jeden
hlas, a teda podpis vlastníka, overiť dvaja overovatelia.
Problémom súčasnej doby je, že
vlastníci vlastnia niekoľko nehnuteľností, ktoré prenajímajú
a javia o ne vo vzťahu k správe

Český film „Vlastníci" (2019)

iba malý záujem. Za 28 rokov sa
toho mnoho zmenilo a bytový
zákon nereflektuje aktuálny stav
a problémy, s ktorými prichádzajú
správcovia, predsedovia spoločenstiev, ale aj vlastníci do kontaktu.
O to viac nás potešilo, že sa nedávno do parlamentu dostal návrh zákona, ktorý okrem odkladu
termínu ročných vyúčtovaní o dva
mesiace (do 31. júla), umožní
vlastníkom elektronicky hlasovať
o dôležitých bodoch týkajúcich
sa chodu bytového domu. Tento
návrh zákona bol schválený 30.
marca 2021. Každého správcu,
predsedu a vlastníka táto informácia veľmi potešila, pretože sa

pomaly z minulosti presúvame do
súčasnosti.
„Zmena je teda požiadavkou modernej doby a okrem toho, že prichádza najmä z dôvodu pandémie,
pevne veríme, že sa nebude obmedzovať len na jej ukončenie, ale že
sa ustanovenia o elektronickom
hlasovaní prenesú aj do zákona č.
182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov
a nebytových priestorov. Ide o záujem nielen správcov, ale hlavne
samotných vlastníkov,“ potvrdzuje predseda ZLSBD JUDr. Mgr.
Marek Perdík.
Nina Sovič
Zdroj: Združenie pre lepšiu
správu bytových domov

SENIORI, pozor na podvodníkov

Foto: fotobanka

Polícia upozorňuje,
aby verejnosť,
predovšetkým
seniori, boli obozretní
a nedávali cudzím
ľuďom finančné úspory.
Mnohí podvodníci môžu ľudí
osobne či telefonicky kontaktovať
s ponukou okamžitej pomoci pri
predchádzaní alebo liečbe ochorenia COVID-19. Podvodníci sa
zvyknú predstaviť ako pracovníci
krízového štábu kovidového centra, resp. ako lekári. Ľudí zvyknú
osloviť s emotívnym príbehom,
v ktorom tvrdia, že príbuzný je
v kritickom stave, na pľúcnej
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Foto: internet

Knižnica opäť
otvorená cez
výdajné okienko

z diania mestskej časti

ventilácii a potrebuje očkovaciu
vakcínu, za ktorú treba zaplatiť
v hotovosti vopred, prípadne na

účet v banke. Pozor si treba dávať
aj vtedy, keď človeka niekto cudzí
osobne osloví, zatelefonuje alebo

elektronicky kontaktuje s cieľom
predať napríklad rúška, dezinfekčné prostriedky, rukavice, lieky
na podporu imunity alebo liečby
nového koronavírusu. Polícia tiež
pripomína, že treba zbystriť, ak
si niekto žiada peniaze za očkovaciu vakcínu. Polícia odporúča
nereagovať na takýto predaj, cudzie osoby nevpúšťať do svojho
príbytku, nezasielať peniaze na
konkrétne účty. Je potrebné čo
najskôr zavolať príbuzným a overiť si predkladané fakty. Rovnako
treba kontaktovať políciu na telefónnom čísle 158. Zdroj: TASR
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Ekologickejšia DNV
Ak patríte medzi ľudí, ktorí preskladujú v pivnici celé
roky pokazený hriankovač, starú legendárnu Nokiu 3310
alebo nefunkčnú žehličku, tak vám svitá na lepšie časy.

Foto: redakcia

elektroodpadov ku spotrebiteľom,
zvyšujú podiel vytriedenej zložky
odpadu v danej samospráve, zabraňujú vhadzovaniu elektroodpadu do komunálneho odpadu
a zvyšujú povedomie občanov
o triedení a recyklácii elektroodpadu. Červené kontajnery slúžia
napríklad aj v mestskej časti Rača
a donedávna slúžili aj v Petržalke,
kde sa však stali terčom vandalizmu. Obyvatelia Devínskej Novej
Vsi ich nájdu osadené na nasledovných miestach:
●	 Opletalova 63, stojisko pri
protihlukovej stene, vstup Ramirent, s. r. o.;
● Novoveská 10, stojisko pri dátovom centre;
●	 Eisnerova pri kaplnke (OC
KRAJ);
● Kosatcová/Delená, stojisko pri
plote ZŠ Bukovčana zo strany
školského dvora;
●	 Jána Smreka 3, križovatka;
●	 Štefana Králika 4, pred bytovým domom Š. Králika 4.

Jana Vedejová

Odvoz a likvidácia odpadu
Tel.: 0911 775 786, email: kolony@kolony.sk

Bobry v našom regióne

Bratislava je jedno z mála hlavných miest
v Európe, kde stretnete veľa druhov divých zvierat.

B

obor vodný alebo európsky je
náš najväčší hlodavec a mimoriadne sa mu
zapáčilo v povodí bratislavských riek a na Záhorí. V 19. storočí
z nášho územia takmer vymizol,
pretože bol lovený kvôli krásnej
kožušine. Aby bola vodeodolná
a ochránila bobra pred chladnou
vodou, je mimoriadne hustá, čo
z nej, žiaľ, robilo významný obchodný artikel. Dnes však v našom kraji
opäť bežne vidíme ohlodané stromy, dôkaz ich prítomnosti.
Občas však takéto „nálezy“ robia
vrásky lesníkom, pretože niekedy im zachutia stromy, ktoré sú
vzácne, alebo sa usídlia na mieste, kde to pre ekosystém nie je až
také vhodné. Napríklad sú kvôli
ich hrádzam zaplavované plodiny,
podmáčaná lesná pôda či upchaté priepusty. Vzácne stromy vieme pred ich hlodákmi ochrániť
napríklad pletivom, ale niekedy

Foto: www.bratislavský kraj.sk

V

dohľadnej dobe sa v Devínskej Novej Vsi osadia
nové červeno-biele kontajnery na zber drobného elektroodpadu. Do stacionárnych
kontajnerov patria staré elektro
zariadenia ako mobilné telefóny,
IT zariadenia, hobby náradie,
kuchynské spotrebiče, elektronické hračky alebo batérie. Všetok
drobný elektroodpad by mal mať
maximálne rozmery 51 x 36 x
40 cm ako napr. kalkulačky, rádia,
prehrávače, slúchadlá, fotoaparáty,
videokamery, elektrické hudobné
nástroje a pod. V súčasnosti sa
môžu obyvatelia Devínskej Novej Vsi zbaviť elektroodpadu jeho
odovzdaním v zbernom dvore
M. Pišúta. Kontajnery však budú
z hľadiska dostupnosti obyvateľom bližšie a podporia správnu
recykláciu odpadu, ktorý by nemal za žiadnych okolností končiť v komunálnych kontajneroch.
Výhody červeno-bielych kontajnerov sú viaceré: predstavujú
výrazné priblíženie zbernej siete

je jediným dobrým
riešením len presťahovanie bobrov na
vhodnejšie miesto.
Bobor má veľké hryzáky
a mohutný plochý chvost, váži
do 30 kilogramov a dožíva sa asi
17 rokov. Chutí mu kôra stromov
a lyko, z ktorých si robí aj zásoby
na zimu. V riekach si bobry vytvárajú hrádze, ktoré sa stanú bezpečným úkrytom pre nich, ale aj
pre ďalšie zvieratá. Hrádzou však
dvihnú hladinu riek, čo môže mať
aj spomínané negatívne vplyvy na
prírodu. Vo veľkej väčšine sú však
takéto „úpravy“ pre les prospešné.
Dajú sa bobry pozorovať?
Ťažko. Sú veľmi plaché a skôr
nájdete ohryzené stromy ako samotného bobra. Veľkú šancu na
pozorovanie však poskytujú lužné lesy popri Dunaji či Malom
Dunaji. Páči sa im aj v Petržalke
v okolí jazera Veľký Draždiak.
BSK

„Pod cyklomostom v Devínskej Novej Vsi žije jeden bobor, ktorý je
natoľko zvyknutý na ľudí, že ho v tomto okolí môžu ľudia pozorovať v podvečerných hodinách.”

Natália Lipová, enviromentalistka a lektorka
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V krátkom prehľade
vám prinášame
najobľúbenejšie éterické
oleje so zoznamom ich
bežného využívania
a blahodarných účinkov.
Esenciálne oleje vhodné:

pri infekciách dýchacích
ciest: eukalyptus, tymián,
borovica, mäta, kadidlo
a cédrové drevo;
● pri zlej nálade: vanilka, citrón, grapefruit, pomaranč,
jazmín;
● pri problémoch s trávením:
aníz, bergamot, mäta alebo
myrta;
● pri hojení rán: bergamot,
myrta, fenikel, čajovník (tea
tree), eukalyptus;
●
pri popáleninách: levanTip
duľa;
od nás:
● pri bolesti hlavy: bazalpri nosení rúšok si môžeka, mäta, bazalka, gaulme zlepšiť náladu kvapnuteria, levanduľa, ružové
tím 2 –3 kvapiek na vnútornú
drevo;
stranu rúška (pozor, lebo
niektoré esenciálne oleje
● pre repelentné účinky:
farbia) – preto odporúlevanduľa, lemongras, citAromaterapia patrí do alternatívnej medicíny, ktorá
čame len na tmavšie
rón, bazalka, rozmarín.
látky.
môže mať vplyv na liečbu tela ako aj na psychický stav človeka.
Foto: fotobanka

●

Vzrastá popularita
aromaterapie

J

ej základným pilierom sú esenciálne oleje. Používajú sa na
zlepšenie zdravotného stavu,
mysle a nálady. Dnes už takmer
nikto nepopiera úzke prepojenie
stavu mysle a zdravotného stavu
u ľudí. Využívanie esenciálnych olejov pri liečbe tela a duše vychádza
z prírody a z využívania overených
byliniek, listov, drevín a plodov na
liečbu zdravotných problémov.
Aromaterapia ako taká pôsobí na

naše zmysly, ktoré následne spúšťajú v tele biologické reakcie. Ide
o terapiu, pre ktorú sa môžu ľudia
rozhodnúť, ak sa cítia v psychickom
strese, trpia dýchacími problémami
alebo ich užívajú v rámci prevencie.
Oleje sa aplikujú dýchacími cestami cez inhaláciu alebo vstrebávaním cez kožu, a to prostredníctvom
masáží, kúpeľov, mastí alebo obkladov. Na inhaláciu môžete využiť
vreckovku, misku s horúcou vodou

Povedzme si úprimne,
koľkí z nás pravidelne
športujeme, pravidelne
chodíme na prechádzky
do prírody, či na turistiku?

C

elý rok bol pre nás nesmierne
ťažký na udržanie si správnej
kondície a zdravého tela. Musíme
si uvedomiť, že telo nám musí vydržať funkčné niekoľko desiatok
rokov, a preto si ho musíme vážiť
a starať sa oň. „Na začiatok odporúčam skúsiť si nastaviť pravidelný

Foto: LRD photography

Ako začať s pohybom?

režim spánku, ktorý je nesmierne
dôležitý pre dostatok energie do
celého dňa. Napríklad spánok od
22.00 do 6.00 hodiny. A toto vy-

alebo aroma difúzer. V interiéroch
môžu esenciálne krásne prevoňať
domácnosť a niektoré dokonca čistia vzduch vďaka svojmu antibakteriálnemu pôsobeniu.
Pre užívateľa esenciálnych olejov je
dôležité rozlišovať kvalitné prírodné a syntetické vonné oleje podľa
zloženia. Na prvý pohľad sa dajú
rozlíšiť aj podľa toho, že esenciálne
oleje by mali byť balené a skladované v tmavom skle. Kvalitné esenskúšajte minimálne od pondelka
do piatka. Cez víkend si môžete
pospať dlhšie a dopriať si trošku
leňošenia“, odporúča Lukáš Ondrej, tréner Workout Academy
a zakladateľ 35-dňovej výzvy. Tréneri pomedzi iné odporúčajú každotýždenný zoznam „Čo spravím
pre svoje telo tento týždeň? Aké
aktivity zaradím do každého dňa?“
umiestnený na viditeľnom mieste.
Pri sedavom zamestnaní sa odporúča aspoň raz za 2 hodiny postaviť
a ľahkým strečingom ponaťahovať
celé telo. Pomôckou pritom môže
byť valec, ktorý kúpite v každom
športovom obchode – telo udržiava

ciálne oleje sa môžu užívať aj vnútorne, ale je potrebné dávať pozor,
lebo nie všetky sú na to vhodné.
Preto je dôležité naštudovať si najlepší spôsob využitia oleja. Deťom
sa vôbec neodporúča vnútorné užívanie, ale naopak topická aplikácia
esenciálnych olejov s vhodným
olejom nosičom (mandľovým, kokosovým, olivovým alebo arganovým olejom).

Jana Vedejová
pružné bez prílišného zatuhnutia.
Lukáš dodáva: „Cielené cvičenie
odporúčam minimálne dvakrát do
týždňa. Prechádzky vychádzkovým
tempom alebo rýchlou chôdzou,
čo je ideálne, odporúčam taktiež
dvakrát do týždňa a cez víkend.
Chôdzou spevňujeme celú kostru,
upravujeme krvný tlak, pomáha
nám pri trávení a má ešte množstvo ďalších benefitov.“ Toto sú
základné odporúčania pre úspešné
začatie zdravých pohybových návykov. Výsledok v podobe zdravých
endorfínov (tzv. hormónov šťastia)
pocítite už po prvom týždni.
(red)
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Umelec, herec a pedagóg ZUŠ Lukáš Jurko

Foto: archív L. J.

Momentálne zastrešujete projekt „Šimiho orchester“. Ako ste
identifikovali talent u tak malého
dieťaťa?

Ste umelcom, hercom a pedagógom. Akým spôsobom ste sa ocitli na Základnej umeleckej škole
Istrijská v Devínskej Novej Vsi?

Už odmalička ma rodičia podporovali v tom, aby som bol hercom.
Ale vždy mi vravievali: „Herec, neherec, tu máš motyku, choď okopávať záhradu. A keď to dorobíš, tak
potom sa môžeš venovať tomu, čo
ťa baví.“ Ja som si prešiel aj neumeleckými pracovnými skúsenosťami,
ktoré ma v konečnom dôsledku
tiež formovali. Po škole som videl,
že mi angažmány nepadajú z neba,
a preto prišla rýchla spätná väzba.
To, čo sa mi javilo ako výborný
kolektív, ma presvedčilo zostať na
ZUŠ ako pedagóg.
Momentálne máte možnosť si
zahrať popri veľkých menách ako
Tomáš Maštalýr v seriáli„Pán profesor“. Akú rolu ste získali?

Improvizované divadlo znie
veľmi zaujímavo. Môžete nám
k tomu povedať viac?

Improvizácia je podľa môjho názoru všade. Je dôležitá na javisku, ale
aj v bežnom živote. Bez pohotových
reakcií človek neprerazí v žiadnej
oblasti. Preto sa snažím toto trénovať aj s mojimi zverencami. Uplietol
som si na seba bič, lebo tí najmenší
mi menia plány slovami: „My nechceme klasickú rozprávku. Chceme vlastnú improvizovanú ‚vylepšenú‘ verziu rozprávky.“

Foto: archív L. J.

Paradoxne tam hrám stredoškoláka
a ak to mám úprimne povedať, tak
som tam skôr žiak kategórie „gráz-

lik“. Sme trieda maturantov, ktorá
na prahu medzi detstvom a dospelosťou prežíva problémy rôzneho druhu. Je to vzťahový seriál
s komediálnymi prvkami. Je to pre
mňa veľmi príjemná herecká výzva.
Účinkujem v nezávislých divadlách
v Bratislave a mestskom divadle
Žilina v rámci improvizovaného
divadla. Momentálne sa mi rysuje
viac ponúk na obsadenie do iných
slovenských seriálov.

ZUŠ Istrijská, literárno-dramatický odbor

Šimiho orchester hravou formou
prezentuje v krátkych scénach, do
dosť veľkej miery improvizovane,
jednotlivé nástroje orchestra. Chceli sme sa zábavnou formou priblížiť
k žiakom v časoch pandémie, keď
boli naše činnosti obmedzené. Šimiho talent v ňom identifikovali
už jeho rodičia, ktorí paradoxne nie
sú umelcami. Mne ho avizovali ako
nového žiaka s tým, že je to mladý
chalan, ktorý číta ako 6-ročný knihy a ktorý je na svoj vek nadmieru
vtipný a šikovný. Všetky očakávania
však boli prekonané. Plánujeme
ďalšie projekty, ktoré budú prezentovať výtvarnú výchovu, ale aj rôzne
druhy tanca a literárno-dramatický
odbor. Tu budú účinkovať aj iné
deti.
Čo Vás ako pedagóga najviac motivuje pri práci s deťmi?

Sú to samotné deti. Nie je nič
lepšie, ako keď sa mi ozve žiak so
slovami „Čau, Lukáš, môžeme mať
teraz hodinu, mám teraz čas a nemám moc čo robiť.“ Je úžasné pozorovať deti, ako sa vedia kreatívne
pustiť do tvorby autorských prevedení Pinnochia alebo Morskej panny. Zadával som deťom napríklad
natáčanie krátkeho reklamného
videa na hrebeň. Kreatívny výsledok z mierne absurdnej témy bol
neuveriteľný.
Dnešné deti veľa nečítajú a strácajú vzťah ku knihám. Zachytila
som, že s tým bojujete svojským
spôsobom.

Áno, bojujeme. Nielen ja, ale spolu s mojimi staršími zverencami.
S projektom Žrúti. Dievčatá, ktoré
sú zapojené, si takto vytvárajú repertoár, ktorý je u umelca dôležitý.
Musí sa vedieť prezentovať v hereckej a divadelnej oblasti. ZUŠ je
ideálna pôda, kde si to môžu skúšať
a oťukávať sa.
Plánujeme aj projekt, ktorým chceme osloviť rovesníkov našich starších žiakov cez povinnú literatúru.
Mládež si zahrá postavy z rôznych
hier a príbehov a humorným spôsobom predstaví obsah inovatívnym spôsobom. Kolega David to

bude natáčať na kameru a do procesu prípravy sa zapojí aj bývalý
spolužiak z réžie.

V akej vekovej kategórii máte
deti/žiakov?

Najmladší sú v 1. až 4. ročníku základnej školy. Najstarší sú ôsmaci,
deviataci a prvý ročník strednej
školy. Ale stáva sa nám, že sa aj
študent konzervatória rozhodne
zostať s nami, lebo komunitu tu
máme na ZUŠ naozaj silnú a výborný kolektív nás drží pokope.
Touto cestou pozývam všetkých
rodičov, aby sledovali svoje deti,
ich záujmy a to čo ich baví. ZUŠ je
škola, ale škola hrou, takže ako voľnočasová aktivita je to výborná vec.
Deti si tu nájdu kamarátov, rozvoj
a mnohí objavia skryté talenty.
Ďakujem veľmi pekne za inšpiratívny rozhovor a v mene našich čitateľov
aj za pohľad na fungovanie ZUŠ
v Devínskej Novej Vsi.

Zhovárala sa Jana Vedejová

Do kaviarne
a zmrzlinárne
FAVOR.IT

hľadáme zodpovednú
posilu so skúsenosťami
na dlhodobo aj
brigádnikov/
študentov/študentky
na sezónu.
Zavolaj 0911188844
a dohodneme pohovor,
kde si povieme viac.

Nástup podľa možnosti
máj/jún.
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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.

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

Harmonogram rozmiestnenia
veľkokapacitných kontajnerov
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

aj napriek jeho IV. stupňu ochrany.
Pán Dobrík sa s dcérou rozhodol
opraviť plot a doplnil chýbajúcu dosku. Touto cestou v mene
mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, ďakujeme za jeho
občiansku aktivitu a za to, že mu
ochrana prírody nie je ľahostajná.

Jana Vedejová

všimli sme si
Šikovný obyvateľ Devínskej Novej
Vsi sa rozhodol pristúpiť k ochrane
Pieskovca (Sandbergu) aktívne. Jeden z prírodných pokladov našej
mestskej časti je predmetom pravidelného nerešpektovania výstražných tabúľ a zákazu vstupu, a to

predtým

Foto: redakcia

(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

5/2021

potom

STE VŠÍMAVÍ?
V nový
priest ch
oroch
Bývalé Medicentrum, Istrijská 20, Devínska Nová Ves

www.dekany.sk

Znečistený priestor? Poškodená lavička alebo plot?
Poškodený ihriskový prvok? Preplnený kôš?
Komunikácia od vás k nám je jednoduchá prostredníctvom
24/7 linky Dohľadového centra, ktorý vaše podnety spracuje
a postúpi na správne miesto, aby došlo k náprave.
Uložte si tel. č. do mobilu a majte ho poruke:

02/32 33 33 32

5/2021
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Kultúrno-spoločenské aktivity
Hradištná 43, 841 07 Bratislava-DNV
Tel. č.: 02/64 77 00 33
Mail: info@istracentrum.sk
www.istracentrum.sk

oznam

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

Devínskonovoveská
televízia, spol. s r. o.

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

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

MOM Istra Centrum

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

Hradištná 43 (ISTRA CENTRUM)
Registrácia termínov výlučne cez
www.korona.gov.sk

MÚZEUM KULTÚRY
CHORVÁTOV
na Slovensku

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

Foto: redakcia

ISTRA CENTRUM

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

Smútočné oznamy

Istrijská 6, 841 07 Bratislava-DNV
Tel. č.: 02/64 77 51 90
Mail: kniznica@istracentrum.sk
Otváracie hodiny:
PONDELOK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK 8.00 – 12.00

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

Oznamujeme všetkým čitateľom, že
knižnica Istra Centra je od 3. 5. 2021
otvorená v riadnom výpožičnom
termíne za dodržania všetkých
nariadení úradu verejného
zdravotníctva SR.

Foto: redakcia

Miestna knižnica
Devínska nová ves
Zdroj: Istracentrum.sk, devinskanovaves.sk

Od pondelka 10. 5. 2021 majú občania
možnosť prísť za správcom cintorína. Objednať sa môžu na daný termín v tabuli –
smútočné oznamy (objednávací interval
je 15 min. v čase od 9.00 h – 12.00 h, 13.00
– 17.00 h) umiestnená na plote miestneho
úradu, prípadne u správcu:
Dr. Martin Puhovich, PhD., správca
sposlovensko@gmail.com
V prípade pohrebu a naliehavých vecí
volajte na tel. č.: 0911 640 100 – správca,
alebo 0918 652 903, 0948 521 325

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

MOM drive – in BORY

oznam
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 – 13.00 h)
SOBOTA 		 8.00 – 12.00 h
NEDEĽA 		 zatvorené

Od pondelok, utorok od 10.00 do 20.00 h
piatok a sobota od 10.00 do 20.00 h
Pre neobjednaných záujemcov
Príďte autobusom alebo využite systém
drive – in z pohodlia auta

ASISTOVANÉ
SČÍTANIE
3. MÁJ AŽ 13. JÚN
– PRE OBYVATEĽOV, KTORÍ SA NEMOHLI SČÍTAŤ
SAMI, ANI S POMOCOU BLÍZKEJ OSOBY
– PRE DIGITÁLNE VYLÚČENÝCH OBYVATEĽOV
– PRE STARŠÍCH OBYVATEĽOV

O TÚTO SLUŽBU TELEFONICKY
POŽIADAJTE
NA TELEFÓNNOM ČÍSLE

DOHĽADOVÉ
CENTRUM
24/7

 02/32 33 33 32
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