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Informačný 
spravodajca 

občanov  
mestskej časti
BratIslava-

-DEvÍNsKa  
NOvÁ vEs

l  OzNamujeme      l  iNfOrmujeme                                        l  ODPOrúčame      l   POmáhame
jún/2021

Mestská časť Bratislava-Devínska 
Nová ves v  spolupráci s  lokálnymi 
občianskymi združeniami pripra-

vuje pri príležitosti dňa detí Devínskonovo-
veskú rodinnú olympiádu, ktorá sa bude ko-
nať v sobotu 5. júna 2021. Olympiáda vyzýva 
rodiny s deťmi na cca hodinovú trasu od Cyk-

lomostu slobody smerom na Marcheggské 
mosty s rôznymi stanovišťami, kde budú rodi-
ny absolvovať športové úlohy. 
v  zmysle platného kultúrneho COvID auto-
matu sa budú účastníci musieť vopred regis-
trovať na konkrétny štartovací čas na webe 
www.devinskanovaves.sk. Podujatie začína 

o  10.00 h ráno a  bude zakončené podve-
čer umeleckým vystúpením mici a  mňau, 
kde budú vyhlásení víťazi Devínskonovoves-
kej rodinnej olympiády. Všetky dodatočné 
informácie, mapa trasy a  miesto konania 
koncertu, budú zverejnené na web stránke 
mč a na sociálnych sieťach.  (red)

Devínskonovoveská 
rodinná olympiáda 

Letné 
výlety, detské 

tábory 
a všetko 

o miestnom 
dianí
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Dotácie získa 18 projektov, 
napr. na výstavbu a  re-
konštrukciu športových 

areálov, workoutu i  pumptracko-
vých dráh. Rozhodlo o tom v máji 
bratislavské mestské zastupiteľstvo. 
Občianske združenie Náš Devín 
bude podporené sumou 30 tis. € 
na športový areál Devín. Futbalový 
klub Lamač získa dotáciu 20 tis. € 
na pokračovanie rekonštrukcie a re-
vitalizácie športového areálu. Na 
doplnenie vybavenia areálu Pump 
Park Petržalka poputuje 20 tis. € pre 
občianske združenie Pedál. Mestskú 

časť Podunajské Biskupice podporí 
mesto 45 tis. € na rozvoj športu, 
futbalové ihriská i na workout. Rov-
nakú sumu získa aj mestská časť 
Vrakuňa na tréningovú plochu Sa-
hara. Aj bratislavské Vajnory dosta-
nú 45 tis. € na pumptrack. Taká istá 
suma pôjde aj do mestských časti 
Rača, Dúbravka a Ružinov. V Rači 
na obnovu športovísk, v Dúbravke 
na pumptracková dráhu Talichova 
a  v  Ružinove na stavebné úpravy 
Borodáčova. Mestská časť Jarov-

ce dostala na rekonštrukciu oplo-
tenia športového areálu 12 tis. €.  
Slovenská technická univerzita  
v  Bratislave získa dotáciu 30 tis. €  
na pumptrackovú dráhu pre Fa-
kultu elektrotechniky a  informa- 
tiky. Univerzita dostane aj 30 tis. €  
na projekt Športuj s STU na Mladej 
garde. mč Dnv dostane 45 tis. €  
na rekonštrukciu a  modernizá-
ciu športového ihriska pri Zá-
kladnej škole i. bukovčana 3.  
 TASR

Dotácia na rekonštrukciu ihriska
Mesto Bratislava prerozdelí 
600 tis. € na podporu 
investícií do športovej 
infraštruktúry. 

Pomoc DNV  
Chorvátsku
Dobrovoľný hasičský zbor 
Devínska Nová Ves odviezol 
začiatkom mája humanitárnu 
pomoc do Chorvátska. 

Išlo o  výsledok zbierky, ktorú 
zorganizovala mestská časť v ja-

nuári a  bola určená obci Glina. 
táto obec patrila spolu s  obcami 
Petrinja a  sisak k  najviac zasiah-
nutým počas minuloročného de-
cembrového ničivého zemetrase-
nia. Mnohé rodiny prišli o strechu 
nad hlavou. Humanitárnu pomoc 
priviezli dve dodávky. Zástupco-
via slovenského veľvyslanectva 
v Chorvátsku v príhovore zdôraz-
nili, že pomoc z  Devínskej Novej 
vsi je výnimočná tým, že ide o po-
moc človeka človeku. Bežnejšie 
bývajú humanitárne pomoci od 
firiem, neziskových organizácií, 
inštitúcií alebo štátov. Do zbierky, 
ktorú iniciovala a logisticky zabez-
pečila mestská časť Bratislava-De-
vínska Nová ves, boli zapojení naj-
mä bežní obyvatelia DNv. Pavol 
Goldstein opisuje atmosféru pri 
odovzdávaní pomoci: „situácia je 
v súčasnosti v regióne taká, že sa 
vyskytuje minimálne jedno citeľné 
zemetrasenie za týždeň. v  regió-
ne majú nedostatok murárov. Ich 
služby výrazne zdraželi, a preto aj 
samotné opravy domov postupu-
jú veľmi pomaly. Mestá vo vnútro-
zemí Chorvátska bývajú chudob-
nejšie, a preto je bežne ešte vidieť 
stopy guliek v múroch po vojno-
vom konflikte z r. 1995. Išli sme aj 
okolo lesa, kde bol zákaz vstupu 
kvôli zamínovanému územiu. 
Z humanitárnej pomoci ich veľmi 
potešili detské postieľky, ktoré do 
zbierky venovala materská škola 
Milana Marečka. Celkovo sme cítili 
veľkú vďačnosť zo strany miest-
nych obyvateľov a  ich zástupcov, 
ktorá smerovala voči všetkým, kto-
rí prispeli do zbierky.“  (jv)
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Minulý školský rok dostala základ-
ná škola do daru sadu mikropočí-
tačov pre žiakov na vzdelávanie 
v  oblasti informatiky a  základov 
programovania. Mikropočítače za-
pojila škola do praxe a uskutočnila 
skúšobné hodiny v  treťom roční-
ku. Výsledkom boli nadšení žiaci 
i  učitelia. Žiaci bez problémov 
dokázali programovať zariadenia 
a ich periférie v grafickom jazyku. 
Devínskonovoveská ZŠ sa úspešne 
zapojila do projektu „ENTER“, 
ktorou spoločnosť Slovak Telekom 
podporuje digitálne vzdelávanie na 
Slovensku. V  rámci projektu zís-
kala škola dodatočné prostriedky 
pre nákup potrebných zariadení 
Micro:bit, hravých nástrojov pre 
novú generáciu. Objednané a ob-

starané boli zariadenia Micro:bit 
aj s  príslušentvom: základné sady, 
SmartHome sady a sady pre ma-
lých robotov. Učebné pomôcky 
pokrývajú momentálne potreby 
jednej triedy.  Ide o  inovatívnu 
a  pokrokovú pomôcku, ktorá vý-
razne zlepší a  skvalitní vyučovací 
proces. Práve preto plánuje škola 
dokúpiť vybavenie pre ďalšie triedy. 
Výučba hodín informatiky je tak-
tiež doplnená o školský vzdelávací 
program, o aktivity spojené s výuč-
bou mikropočítačov,  základov al-
goritmizácie problémov a následne 
aj elementárneho programovania 
na doplnenie výučby hodín infor-
matiky. Za päť mesiacov absolvo-
vali pedagógovia školiaci kurz a pi-
lotné vyučovacie hodiny prebehli 

vo vybraných triedach. Spätná väz-
ba preukázala, že doplnenie výučby 
je zaujímavé, inovatívne a prínosné 
ako pre žiakov, tak aj pre pedagó-
gov. Nadšenie a záujem o praktické 
programovanie spozorované u žia-
kov inšpirovalo vedenie školy k do-
plneniu vybavenia, zvýšeniu počtu 
realizovaných praktických hodín 
na Micro:bit-och, ale aj k príprave 
záujmového krúžku programova-
nia od septembra 2021. Pedagó-
govia informatiky budú zaškolení 
na technológiu virtuálnej triedy 
pre vzdialenú výučbu programo-
vania mikropočítačov Micro:bit, 
aby v prípade potreby bolo možné 
prejsť na dištančnú výučbu. ZŠ I. 
Bukovčana touto cestou ďakuje 
všetkým, ktorí sa zúčastňujú a spo-
lupodieľajú na tomto mimoriadne 
zaujímavom projekte. (red)

Zš i. bukovčana inovuje vyučovanie informatiky
Možno sa niekedy zdá, že sa v dôsledku rôznych udalostí školský život 
zastavil, no nie je tomu tak. Za múrmi školy sa stále napreduje. 

l MZ MČ Ba-DNv  súhlasilo s  návrhom 
všeobecne záväzného nariadenia hl. mesta 
sr Ba č. .../2021 z  .... 2021, ktorým sa mení 
všeobecne záväzné nariadenie hl. mesta sr 
Ba č. 8/2019 o dočasnom parkovaní moto-
rových vozidiel l MZ MČ Ba-DNv schválilo 
predloženie návrhu hl. mestu sr Ba na vy-
tvorenie jednej parkovacej zóny v  MČ Ba-
DNv l MZ MČ Ba-DNv schválilo v  súlade 
s § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. 
o  majetku obcí v  znení neskorších predpi-
sov zverenie nehnuteľného majetku podľa 
predloženého materiálu v  časti 1. a  vede-

ného OÚ Ba, kat. odborom, vo vlastníctve 
MČ Ba-DNv, kat. územie DNv, ďalej podľa 
predloženého materiálu v  časti 2. vedené-
ho OÚ Ba, kat. odborom, vo vlastníctve hl. 
mesta sr Ba, kat. územie DNv, zvereného 
do správy MČ Ba-DNv so všetkými prá-
vami a  záväzkami do správy rozpočtovej 
organizácie ZŠ na ul. I. Bukovčana 3, Ba, 
IČO: 31 780 865 a s nimi súvisiacimi práva-
mi a  záväzkami za účelom správy, údržby 
a  užívania. l MZ MČ Ba-DNv schválilo vý-
požičku z  dôvodu hodného osobitného 
zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 

sNr č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v zne-
ní neskorších predpisov časti pozemkov 
vo vlastníctve hl. mesta sr Ba, v správe ZŠ  
I. Bukovčana 3, Ba, nachádzajúce sa v okre-
se Ba Iv, obci MČ Ba-DNv, k. ú. DNv podľa 
predloženého materiálu vedených OÚ Ba, 
kat. odborom pre okres Ba Iv, obec MČ Ba-
DNv pre spoločnosť DNv ŠPOrt, spol. s r. o.,  
IČO: 35  919  264, so sídlom vápencová 34, 
Ba,  na dobu neurčitú odo dňa nadobudnu-
tia účinnosti Zmluvy o výpožičke, za účelom 
zabezpečenia údržby a  správy športovísk 
v školskom areáli a plnenie verejno-prospeš-
ných úloh MČ Ba-DNv oblasti športu.

umz mz mč Ba-DNV zo zasadnutia 25. mája 2021
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Vážení Devínskonovovešťania, 
s  radosťou sa vám opäť prihová-
ram na prahu leta. Podarilo sa 
nám toho za posledný mesiac ne-
úrekom.
V oblasti podpory športu a školstva 
je mimoriadne pozitívnou správou 
dotácia z hlavného mesta Bratisla-
va vo výške 45 tis. na rekonštruk-
ciu a  modernizáciu športového 
ihriska pri Základnej škole I. Bu-
kovčana 3. Ihrisko bude rekonštru-
ované ešte tento rok a doplní prá-
ce, ktoré plánujeme na ihriskách 
v rámci daného športového areálu 
postupne realizovať tak, aby mohol 
čo najskôr slúžiť deťom i verejnosti.
Deti na základných a materských 
školách sa tešia z  obnovených 
edukatívnych vychádzok do príro-
dy, kde mali aj v uplynulých týž-
dňoch možnosť sledovať vzácneho 
včelárika zlatého. Podobný prínos 
do vzdelávacieho procesu je neoce-
niteľný. Máme na takýto štýl vý-
učby mimoriadne dobré ohlasy od 
rodičov a  pedagógov. Finišujeme 
pomaly s technickou rekonštrukciou 
vodnej nádrže Mláka a napredu-
jeme s  rekonštrukciou Klubu dô-
chodcov.
O verejné priestory sa nám naďa-
lej stará naša DENOVA, za čo im 
touto cestou ďakujem. Dúfam, že 
vás potešili novoosadené kvetináče 
s  muškátmi na stĺpoch verejného 
osvetlenia, nové umelecké lavičky 
a  napokon i  dokončený zrevitali-
zovaný kruhový objazd na vstupe 
do DNV. Na verejných priestoroch 
naďalej pracujeme, takže novin-
ky v tejto oblasti môžete očakávať 
opäť čoskoro.
Prajem vám príjemné listovanie 
v  miestnom periodiku a  verím, 
že okrem zaujímavých informácií 
o tom, čo sa udialo, v ňom nájdete 
aj podnety pre vaše športové, letné 
a rodinné aktivity.
 Váš Dárius Krajčír

Máj sa stavia na rovna-
kom mieste, pred bu-
dovou niekdajšej pošty 

na Istrijskej ulici. Pominulé roky 
sme boli zvyknutí na bohatý sprie-
vodný program, kde si na svoje pri-
šli nielen deti, ale aj rodičia. Hasiči 
Dobrovoľného hasičského zboru 
neprerušili túto dlhoročnú tradíciu 
ani tento rok. Bohužiaľ, podobne 
ako vlani sa kvôli epidemiologic-
kým opatreniam stavanie nieslo 
v  komornom duchu, bez publika 
a kultúrneho programu.

Poznáte históriu  
stavania mája?

Tradícia stavania mája siaha až do 
staroveku. Vznikla v r. 1255 v Ne-
meckom meste Aachen, kde sa 
máje stavali pred príbytkami bo-
hatých mešťanov a vyjadrovali ním 
záujem o dievča vo veku súcom na 
vydaj. Do regiónu strednej Euró-
py sa tento zvyk dostal začiatkom  
15. storočia. Stavanie mája bola 
úloha mladých mužov, ktorí sa 
na tento rituál chystali v  tajnosti 
aj týždeň. Stromy s dĺžkou okolo 
10 m, najčastejšie jedle, smreky, 
borovice alebo brezy, najskôr zba-
vili kôry a kmeň očistili od konárov. 
Strom potom ozdobili ornament-
mi a zelený vrcholec dlhými pes-
trofarebnými papierovými, resp.  
látkovými stuhami, šatkami od 
milej a  fľaškami s  pálenkou. Na 
našom území boli postavené máje 
výrazom úcty a lásky k dievčaťu. 

história, akú pozná  
väčšina z nás

U nás sa máje stavali v oblasti zá-
padného Slovenska na začiatku me-
siaca, hlavne v noci na prvého mája. 
Na Zemplíne a na juhu stredného 
Slovenska sa stavali na Turíce. 
V  našom okolí na prvomájový 
predvečer (30. apríla) chlapci sta-
vali svojim vyvoleným dievčatám 
pod okná máje, ktoré symbolizova-

li ich záujem a náklonnosť. Strom, 
samozrejme, musel aj pekne vyze-
rať, krivý alebo rozkošatený by bol 
rovnako hanbou pre dievča ako aj 
pre chlapca. Táto tradícia sa stala 
taká populárna, že z nej bola spolo-
čenská udalosť spojená so spevom, 
tancom a  trvala aj dva dni. Bolo 
zvykom, že na oslavách sa zúčast-
nila celá dedina.

moderná história 
Z rozprávania našich otcov vieme, 
že táto pekná tradícia sa zachovala 
vo veľmi podobnej forme až do kon-
ca 20. storočia. V 80-tych rokoch sa 
v každej časti DNV – na Slovinci, 
Na kaštieli, na Grbe, na Kolónii, na 
Vŕšku... a v ich priľahlých uličkách 
staval máj.  Mládenci, ktorí si stavali 
máj na uliciach, si ho museli strážiť 
pri ohni až do ďalšieho rána, aby im 
ho niekto nepoškodil alebo z neho 
neodpílil. V  súčasnosti je zvykom, 

že najväčší máj v Devínskej Novej 
Vsi stavajú naši dobrovoľní hasiči. 
Voľakedy tomu bolo inak. Máj po-
stavili regrúti, ktorí sa chystali na 
povinnú vojenskú službu. Regrúti 
mali medzi mládencami vždy naj-
väčšie výsady. Niektoré tradície na-
šich predkov zanikli, iné sa zacho-
vali dodnes podobne ako stavanie 
mája. Dúfame, že tradície našich 
predkov si zachováme a pre budúce 
generácie nevymiznú.    
 Miroslav Vallo

Strom tento rok pochádzal z lesov nad Mariankou a na jeho výrub bolo 
udelené výrubové povolenie.

rastislav Šimkovič, riaditeľ istra Centra
„stavanie mája v Devínskej bolo vždy doménou regrútov, ktorí dostali 
povolávací rozkaz a rukovali na vojnu. staval sa jeden aj centrálne, vždy 
v centre dediny. Ja si ho pamätám z Námestia 6. apríla. Predstaviteľ obce 
DNv, vtedajší predseda MNv (v súčasnosti mu vravíme starosta) posky-
tol aj občerstvenie. Boli obdobia, keď do toho vstupovala aj Osvetová 
beseda (terajšie IC) a toto „podujatie" zabezpečovala technicky, napr. na 
skale pri Pieskovci. v rámci toho sa konal aj program – na veselici hrala 
dychovka.  týmto spôsobom sa staval jeden z posledných májov oko-
lo roku 1988. vplyv na to mala vtedajšia branná povinnosť. v dôsledku 
zrušenia povinnej vojenskej služby – profesionalizácia armády – neboli 
regrúti, ktorí by máj stavali, lebo sa nerukovalo. v tom období stavali lo-
kálne máje miestni obyvatelia v niektorých častiach DNv (slovinec, Pod 
lipovým...). tradíciu centrálneho mája pre DNv sme obnovili  v spolu-
práci s DHZ v r. 2012 a po troch rokoch, t. j. v r. 2015, toto podujatie začal 
organizovať ako hlavný organizátor DHZ Devínska Nová ves.

história stavania májaNa Slovensku sa 
dodnes udržiava 
tradícia stavania májov. 
Inak tomu nie je ani 
v našej mestskej časti. 
Tento každoročný 
zvyk už tradične 
organizuje mestská časť 
Bratislava-Devínska 
Nová Ves v spolupráci 
s dobrovoľnými hasičmi.
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sezóna komárov začína! 

Vysávajú z nás nielen krv, ale aj 
chuť tráviť teplé, letné večery 
v prírode. Zdá sa, že tomuto 
nekonečnému problému je koniec. 

Minulé leto bolo ako stvorené pre 
liahnutie komárov. Striedanie 
daždivých a teplých dní sa ukázalo 

ako raj pre tento malý bodavý hmyz. Večerné 
prechádzky pri Morave a Dunaji boli doslova 
peklom a tak sa začali kopiť sťažnosti nespo-
kojných obyvateľov Bratislavy. V  roku 2020 
vznikla aj pomyselná mapa miest, ktorým sa 
mali obyvatelia Bratislavy vyhýbať pre nad-
merný výskyt komárov. „Ak sme v roku 2019 
hovorili o premnožení, tak teraz je to x-ná-
sobok“, vyjadril sa minulé leto starosta obce 
Vysoká pri Morave. 
Tento rok sľubuje mesto Bratislava zlepšenie 
situácie s komármi a  ich výraznú elimináciu 
oproti minulým rokom. Magistrát hlavného 
mesta vybral prednedávnom na boj proti ko-
márom krízového manažéra Tomáša Trošku, 
ktorý prišiel s jasnou stratégiou. Zriadil strán-
ku, prostredníctvom ktorej magistrát hľadal 
dobrovoľníkov na boj proti komárom. Ak ste 
prejavili záujem o pomoc v ich „love“, mohli 
ste sa hlásiť do dobrovoľníckeho oddielu lov-
cov komárov. Hlavné mesto o dobrovoľníkov 
núdzu nemalo a na celú Bratislavu sa ich pri-
hlásilo až 200.

ako bude prebiehať práca 
dobrovoľníkov, ktorí sa prihlásili 

do tohto tímu? 
Na úvod dostal každý účastník školenie. 
Samotný výkon spočíva v  1 – 2 hodinách 
týždenne strávených v  prírode, hlavne pri 
brehoch Dunaja a Moravy, riek ktoré sa kaž-
doročne vylievajú zo svojho koryta. Ide o po-
zitívny krok vpred, lebo ak máme hodnotiť 
chyby z minulosti, jednoznačne ňou bol ne-
dostatok ľudí, ktorí monitorovali nespočetné 
množstvo liahnísk komárov. 
Do tímu bojovníkov proti komárom sa do-
stala aj externá spolupracovníčka Miestne-
ho úradu MČ BA-DNV, enviromentalistka 
a  ekolektorka miestneho Ekocentra – TIK 

Natália Lipová. Opýtali sme sa jej ako sa do-
stala k tejto dobrovoľnej, ale záslužnej činnos-
ti, a aká práca ju čaká v najbližších mesiacoch.
„Do tímu dobrovoľníkov som sa dostala cez 
svojich známych, ktorí mi odporučili túto ini-
ciatívu. Hneď ma to zaujalo a spolu so svojím 
manželom som sa prihlásila do tímu lovcov 
komárov. Keďže v prírode trávim každý týž-
deň 2 – 3 dni, je to pre mňa bežná súčasť 
prechádzky.“ Porozprávala nám aj o  školení, 
ktoré absolvovali. „Školenie bolo veľmi jedno-
duché, prebiehalo na Malom Draždiaku. Na-
ším školiteľom bol pán profesor Nasir Jalili, 
ktorý vyučuje mladých lekárov na Univerzite 
Komenského.“ Pán Jalili, pôvodom z  Afga-
nistanu, je v tejto oblasti veľkým odborníkom 
a  o  komároch vie takpovediac všetko, až do 
najmenšieho detailu. „V  prvom rade sme si 
museli nainštalovať aplikáciu do mobilného 
telefónu, cez ktorú budeme posielať získané 
údaje. Absolvovali sme kurz BOZP a v prie-
behu pár desiatok minút nám pán profesor 
vysvetlil,  ako bude naša práca vyzerať. Ukázal 
nám, ako správne naberať vodu do špeciálnej 
naberačky a ako v nej správne rátať komáre, 
aby údaje, ktoré získame boli čo najpresnejšie. 
Naučili nás narábať s už spomenutou apliká-
ciou. Dozvedeli sme sa, ako posielať presnú 
lokalizáciu liahniska a  ako nespraviť žiadnu 
chybu pri jeho následnom fotení,“ vyjadrila 
sa pre našu mestskú časť Natália Lipová. Je 
nutné podotknúť, že sa jedná o dobrovoľníc-
tvo, čiže táto činnosť je bez finančnej odmeny, 
preto by sme si prácu týchto ľudí mali vážiť 
oveľa viac.
Zozbierané dáta poslúžia odborníkom na vy-
hodnotenie situácie a v závislosti od koncentrá-
cie lariev dajú následne pokyn na postrek. Po-
strek BTI po správnom zásahu zničí až 100  % 
lariev v liahnisku. Je nutné dodať, že tento druh 
postreku je biologický a funguje len na komáre 
v larválnom štádiu. Na už vyliahnuté komáre je 
postrek neúčinný. Oproti minulým rokom ne-
budú vykonávané len pozemné postreky, využijú 
sa aj drony a lietadlo, aby bolo možné zasiahnuť 
aj v ťažšie dostupných miestach. 
 Miroslav Vallo

V  Devínskej Novej Vsi je značný záujem 
hniezdenia dážďovníka tmavého (Apus 

apus), belorítky obyčajnej (Delichon urbicum) 
a lastovičky domovej (Hirundo rustica). Význam 
týchto chránených živočíchov spočíva v  tom, 
že kŕmiaci rodič dokáže naloviť cca. 50 g, alebo 
20.000 kusov hmyzu za 1 deň. Dažďovník, be-
lorítka, lastovička je biologicky prirodzený ne-
priateľ komárov a  iného nepríjemného hmyzu. 
Vzhľadom na to, že MČ BA-DNV každoročné 
trpí premnožením komárov, bolo by dobré, aby 
obyvatelia bytov a  domov uvedené skutočnosti 
zobrali do úvahy.                     
každé vtačie hniezdo sa navyše považuje za zá-
konom chránený biotop.
akékoľvek úmyselné rušivé činnosti v blízkosti 
hniezd, obmedzenie príletu ku hniezdam alebo 
priame zásahy do hniezd vtákov na budovách 
bytových domov, najmä v  období hniezdenia 
od začiatku marca do konca septembra (platí 
pre bratislavu), sú činnosťou zakázanou.     
Podľa: § 33 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochra-
ne prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov. 
Vyhlášky  Ministerstva životného prostredia SR č. 
24/2003 Z.z.
Spracované za účelom informovania obyvateľov 
MČ BA-DNV.

Ing. Martin Langer
Referent výstavby a životného prostredia  

Jestvuje veľmi účinný, ekologický, lacný 
a neškodný spôsob ničenia komárov. 
Ponúka nám ho samotná príroda.

Obyvatelia DNv sa potešili obnovenému 
konaniu Farmárskych trhov 15. mája. Far-
márske trhy sa obnovili sa aj v  iných mes-
tách a  mestských častiach Bratislavy, ale 
práve v  DNv pripadol termín konania na 
sobotu. to potešilo všetkých obyvateľov, 
ktorí si chceli zadovážiť veľký víkendový 
a celotýždenný nákup potravín. 
Ďalšie budú 12. júna. (red)

farmárske trhy 
sú späť 
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Je domovom pre mnohé vzácne a  zákonom 
chránené živočíchy a  rastliny. Porušovanie 
pravidiel spustilo vlnu verejnej nevôle, na kto-
rý reagovala aj mestská časť. Brigádu, ktorá 
sa príznačne konala 1. mája na sviatok práce,  
zorganizovali vo vzájomnej spolupráci MČ 
BA-DNV, CHKO Malé Karpaty a Mestské 
lesy v Bratislave. 

Cieľom májovej akcie bolo doznačenie loka-
lity a  usmernenie pohybu jej návštevníkov. 
Dobrovoľníci vynášali potrebný materiál, ako 
sú drevené stĺpiky, náradie, podkladové tabule. 
Pomáhali aj pri ich inštalácii v hornej časti lo-
kality. Vŕtali sa jamy, zahrabávali kolíky a na-
ťahovali laná.  Výsledkom je nový plot, ktorý 
vhodným spôsobom usmerňuje návštevníkov 

a naznačuje, kde sa stupeň ochrany zvyšuje.
Zámerom mestskej časti je tiež v  spolupráci 
so ŠOP, MŽP a MsP inštalovať na Pieskovci 
(Sandbergu) panoramatickú kameru napoje-
nú na Dohľadové centrum z dôvodu ochrany 
tohto miesta. MČ BA-DNV zároveň prosí 
o  komunikačnú spoluprácu občanov, ktorí 
môžu prípadné nevhodné správanie v  loka-
lite nahlasovať na linku Dohľadového centra 
02/32 33 33 32 alebo na políciu.  (jv) 

brigáda na pieskovci

aNDrea TuraNSká, spoluorganizátorka 
Ďakujeme Mestským lesom v Bratislave za výrobu stĺpikov a požičanie vŕtačky, MČ BA-
DNV a jej starostovi Dáriusovi Krajčírovi za podporu, CHKO Malé Karpaty za usmernenia, 
Igorovi Polakovičovi za spájanie a nasadenie. Vďaka patrí aj všetkým zúčastneným Devín-
skonovovešťanom za vynaloženú energiu a ochotu. Vynikajúca atmosféra priniesla množstvo 
inšpiratívnych nápadov, spojila odhodlaných ľudí z rôznych oblastí a verím, že toto spojenie 
bude čoskoro badať na zlepšovaní sa situácie v lokalite NPR Devínska Kobyla. Na rad príde 
aj riešenie podnetov, ktoré odzneli v diskusii. Realizácia sa bude diať opäť spoločne, lebo 
spoločná práca spája. A to v týchto časoch veľmi potrebujeme. Zapojiť sa môže každý.
  (Spracované podľa fb)

aNDrej kOVarík, 
spoluorganizátor a splnomocnenec 
mesta Bratislava pre zeleň
Lokalita Pieskovec (Sandberg) je obrovská 
výzva na usmernenie pohybu návštevníkov. 
Dokončilo sa označenie na prístup z hor-
nej časti, odkiaľ ľudia často schádzali po 
nelegálne vyšliapaných chodníkoch. Takto 
by malo byť úplne zrejmé, kadiaľ pokračo-
vať ďalej a kadiaľ nie. Dôvody sú jednodu-
ché, okrem toho zákonného, ktorý hovorí 
o pravidlách pohybu v rezervácii, ktoré by 
sme mali všetci rešpektovať, je to jedno-
ducho fakt, že ich nerešpektovaním každý, 
či už vedome alebo nevedome, prispieva 
k likvidácii tejto vzácnej lokality. V ďalšom 
období pribudne na Pieskovci (Sandbergu) 
aj kamerový dohľad a doplnené a vizuálne 
zjednotené bude aj tabuľové značenie. Vďa-
ka každému, kto sa zapojil a  takto oslávil 
sviatok práce.
 (Spracované podľa fb)

Časté porušovanie pravidiel pohybu návštevníkov v lokalite Pieskovec 
(Sandberg) prinieslo zo strany mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 
snahu o intenzívnejšiu osvetu v oblasti ochrany vzácnej lokality. 

vzácny ornitologický objav
Vo voľnej prírode na Slovensku 
môžeme pozorovať nový druh 
vtáčika. 
volá sa kolibiarik iberský (Phyllos-
copus ibericus). Pozorovatelia vtá-
kov ho objavili pri bratislavskom 
Cyklomoste slobody v  Devínskej 
Novej vsi. Je to prvý záznam 
tohto druhu na slovensku, ktorý 
dokonca ešte nebol potvrdený 
ani v Česku, Maďarsku a rakúsku. 

Naposledy sme na slovensku zae-
vidovali nový vtáčí druh v októbri 
2019. Zaujímavosťou je, že nové 
druhy kolibiarikov bývajú najčas-
tejšie pozorované pri odchyte. 
tento druh bol identifikovaný 
podľa odlišného spevu. Pozná-
me ho vďaka Jánovi Dobšovičovi 
a Kataríne Hlásnikovej.

spracované podľa 
www.watching.sk
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rekonštrukcia vodnej nádrže mláka finišuje
v poslednej fáze rekonštruckcie 
vodnej nádrže nás čaká estetické 
a funkčné zveľadenie.

Práce na vodnej nádrži Mlá-
ka aj v  súčasnosti intenzívne 

pokračujú. Nádrž má za sebou 
vybagrovanie bahenného dna 
a spevnenie brehov. Mechanizmy 
na vpusti a výpusti vody do vod-

nej nádrže sú osadené a v týchto 
dňoch bude prebiehať ich testo-
vanie. V najbližšom období prej-
de rekonštrukciou koruna hrádze 
(chodník okolo hrádze) a drevená 
lávka bude vymená za novú. 
Pozitívnou správou je, že práce 
na vodnom diele pokračujú podľa 
harmonogramu a  projekt tech-
nickej rekonštrukcie by mal byť 

ukončený v  auguste tohto roka. 
Bude schválený aj prevádzkový 
poriadok vodného diela, ktorý 
určí, kedy sa vodná nádrž bude 
napúšťať, vypúšťať a  ako sa bude 
postupovať v prípade povodní. 
Mestská časť Bratislava-Devínska 
Nová Ves chce ešte pred letom 
vyhlásiť architektonickú súťaž na 
estetické stvárnenie okolia. Archi-

tektonická štúdia by mala konkre-
tizovať  doplnkové funkcie vodnej 
nádrže. Vodná nádrž, ľudovo na-
zývaná „rybník”, bude napĺňať via-
cero funkcií  – rekreačnú, športovú 
a  spoločenskú. Rovnako by mala 
štúdia doriešiť cyklochodník na 
ulici Mlynská a priestor pre stra-
vovacie zázemie v  okolí vodnej 
plochy. (jv)

Mnohé vzácne lokali-
ty trpia neohľadu-
plným správaním sa 

niektorých návštevníkov. MČ 
Bratislava-Devínska Nová Ves sa 
snaží všetkými dostupnými spô-
sobmi robiť osvetu a  informovať 
ľudí o  jedinečnosti lokality a  ta-
mojšej fauny a flóry. Enviromen-
tálna výchova najmladších De-
vínskonovovešťanov je dobrým 
krokom za týmto cieľom. V rámci 
programu Interreg SK-AT a pro-
jektu „3E Morava Nature” otvori-
la naša mestská časť v  roku 2019 
ekologickú inštitúciu Ekocentrum 
– TIK (ďalej „Ekocentrum”), ktoré 
funguje vďaka podpore Európskej 
únie, MIRRI SR a v neposlednom 
rade vďaka našej mestskej časti. 
Starosta Dárius Krajčír: „Sme si 
vedomí toho, že verejná osveta 
o  ochrane prírody je dlhodobý 
proces. Proces, ktorý by mal byť 
podchytený od základných stup-
ňov vzdelávania. Preto sme radi, že 

deti miestnych materských a zák-
ladných škôl majú možnosť ekolo-
gicky zameraného vzdelávania od 
najmladšieho veku prostredníc-
tvom workshopov a výletov, ktoré 
za normálnych okolností absolvu-
jú v našom Ekocentre.“
Pilotný program ekovzdelávania 
bol otvorený pre materské a základ-
né školy v našej mestskej časti. Kon- 
com apríla sa obnovili vychádzky, 
ktoré deti absolvujú s  ekolektor-
kou Natáliou Lipovou v lokalitách 
Devínskej Kobyly. Ide o vychádz-

ky v  rámci vyučovacieho procesu, 
počas ktorých sa deti dozvedajú 
zaujímavé informácie o  živočí-
choch a rastlinách priamo v teréne. 
Niektorí mali v  uplynulých týž-
dňoch šťastie a  príležitosť pozo-
rovať včeláriky zlaté priamo v ich 
habitate. Program ekovzdelávania 
bude od septembra 2021 otvorený 
aj pre škôlky a  školy zo širšieho 
okolia.  (jv)

„na výlety na Devínsku kobylu sa netešia len deti, ale aj pani 
učiteľ ky. víkend pred rozbehnutím výučby prileteli včeláriky na 
svoje hniezdisko na pieskovci (sandbergu), takže sme sa s deť-
mi veľa rozprávali práve o  nich. na jednu kolóniu sa pozerá-
me zdola nahor a na druhú naopak. Je to perfektný zážitok pre 
každého. exkurzie prebiehajú za pekného počasia. Za dobrej 
viditeľnosti sa deti môžu pozrieť na predhorie álp aj so schnee- 
bergom. okrem iného mám pre deti pripravené aj vzorky ex-
krementov rôznych druhov zvierat. počas aktivity deti hádajú, 
komu patrí ktorý druh trusu a čím sa živočích živí.”  (Nat)

naša mestská časť vytvorila 
v spolupráci s ekolektorkou 
natáliou Lipovou brožúrku 
pre mladých prírodovedcov. 

Ide o  „vejár” kartičiek z kva-
litného papiera, prezentujúci 
živočíchy a rastliny Devínskej 
Kobyly a  nivy rieky Mora-
vy. Vejár nie je predajný, ale 
má v  nasledujúcich rokoch 
slúžiť ako učebná pomôcka 
pre všetky deti, ktoré si ho 
zaslúžia a ktoré majú záujem 
spoznávať faunu a  flóru De-
vínskej Kobyly a  nivy rieky 
Moravy. Kartičky vejára sú 
rozdelené podľa farieb pro-
stredia – biotopu, v  ktorom 
daný živočích žije, resp. rast-
lina rastie: lesy Devínskej Ko-
byly, suché a teplé svahy De-
vínskej Kobyly, rieka Morava, 
pravidelne zaplavované lúky 
v  nive rieky Moravy a  lužný 
les, lemujúci brehy rieky Mo-
ravy. Ide o  krásny, jedinečný 
a  až umelecký výtvor s  uni-
kátnymi kresbami.   
 (jv)

Pre mladých 
prírodovedcov

Nová učebná pomôcka

Deti pozorujú 
vzácne

včeláriky zlaté.

obnovenie 
enviromentálnej 

výučby 
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Projekt je podporovaný 
z Európskeho fondu regio-

nálneho rozvoja. Zahŕňa výrobu 
124 tabúľ na 117 zastávkach 
rozmiestnených na mestských 
pozemkoch. Informačné tabule 
projektu budú spĺňať nasledov-
né atribúty: audiovizuálne, t. j. 
budú zobrazované a  hlásené, 
pričom budú uvádzať číslo linky, 
smer cieľa a reálny čas odchodu. 
Hlasové informácie budú ozna-
movať predovšetkým vynechané 
spoje, odklony liniek, zavedenie 
náhradnej dopravy... Súčasťou 

zastávkovej informačnej tabule 
bude prijímač signalizácie z po-
velového vysielača slabozrakých 
a nevidiacich a digitálny hlásič. 
Reproduktor bude umiestnený 
aj v  zastávkovom „označníku“. 
Obrazový monitoring zastáv-
ky zahŕňa aj kamerový systém. 
Kamerový dohľad umožní ope-
ratívne reagovať na zvládnutie 
dopravných nárokov z  hľadiska 
množstva cestujúcich a  vo vše-
obecnosti zvýši bezpečnosť ces-
tujúcich na zastávke.
 (red)

Cyklostojan 
pri veži
Pri Vyhliadkovej veži 
Devínska kobyla bol 
osadený nový drevený 
cyklostojan pre cyklis-
tov, ktorí sa rozhodnú 
zdolať túto vychádzku 
na dvoch kolesách. 
ide o vkusne spracova-
ný kus dreva zamest-
nancami DeNOVY, ktorý 
sa esteticky hodí do 
okolitej prírody.
 (Red)

Túto otázku vám čoskoro zodpovedia informačné 
tabule, ktoré Dopravný podnik bratislava osádza na 
vybraných zastávkach v Devínskej novej vsi. 

Firma Gastromarket Linorex 
z Devínskej novej vsi prišla 
s revolučným riešením. 
vytvorila koncept ochrany 
a hygieny, ktorý ušetrí 
spoločnostiam prevádzkové 
náklady a znižuje riziko 
šírenia vírusu.

ako výrobok prezentuje vý-
robca, jedná sa o maximálnu 

bezpečnosť vďaka 4-stupňovému 
systému kontrolných funkcií. De-
vínskonovoveská firma, ktorá sa 
zameriava na výrobu gastrozaria-
dení, vyvinula inteligentný vstup-
ný terminál, ktorý plní 4 základné 
funkcie. Ide o detekciu a kontrolu 
rúška v  priestore, meranie teplo-
ty s  medicínskym Ir senzorom. 
Dezinfekcia je pri tomto type 

prístroja samozrejmosťou. Počíta 
aj zákazníkov v  prevádzke, aby 
prevádzky v jednom okamihu ne-
prekročili stanovený počet – jeden 
zákazník na 15 m2 z predajnej plo-
chy. vo viacerých podnikoch tento 
prístroj už nahradil človeka, ktorý 
musel pri prísnych epidemických 
opatreniach regulovať počet ľudí 
v priestore, resp. merať teplotu zá-
kazníkom pri vstupe.
sedem kusov vstupného terminá-
lu Elisan, ktorý nemá na slovensku 
obdobu, už používajú aj poslanci 
v  parlamente. Nie je žiadnym ta-
jomstvom, že ho využíva aj naša 
pani prezidentka Zuzana Čaputo-
vá v  Grasalkovičovom paláci, čo 
potvrdzuje cieľavedomosť a šikov-
nosť zamestnancov firmy z  našej 
mestskej časti. Miroslav Vallo

vynález z Devínskej  
v boji proti koronavírusu

Besedy so spisovateľmi
Miestna knižnica 
Istra Centrum pozýva 
žiakov základných škôl 
na obľúbené besedy so 
spisovateľmi.

Dňa 8. 6. 2021 o 10.00 h sa 
stretnú na prvej besede 

žiaci s  branislavom Jobusom, 
moderátorom, šoumenom, spe-
vákom, hudobníkom, spisova-
teľom, autorom rozprávkových 
kníh pre deti, zakladateľom hu-
dobného festivalu Vrbovské vet-
ry a členom hudobných skupín 
Karpatské Chrbáty, Vrbovskí 
víťazi a Abusus.

hosťom druhej besedy pre deti 
bude dňa 15. 6. 2021 o 10.00 h 
slovenský prozaik, phDr. ro-
man brat, scenárista, publicista 
a prekladateľ. Popri redaktorskej 
práci sa začal venovať umelecké-
mu prekladu a pôvodnej tvorbe. 
Preložil viacero románov, noviel, 
poviedok, divadelných a rozhla-
sových hier. Vo vlastnej tvorbe 
sa venuje najmä písaniu diel pre 
deti a mládež, no píše tiež i pre 
dospelých.

Projekt a jeho výstupy 
boli podporené z verejných 

zdrojov poskytnutých fondom 
na podporu umenia.

Branislav 
Jobus

Roman 
Brat
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Tešíme sa na letné aktivity
Každý rodič rozmýšľa, 

ako zorganizovať leto, keď 
deti nechodia do školy 

a potrebujú plnohodnotne 
vyplniť čas a letné 

obdobie. 

bublitábory 

Letný futbalový 
camp s angličtinou 

Goodsports  
denný tábor

šijeme pre radosť

Denný tábor 
s plaveckou akadémiou

(jv)
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Výber je veľký, podobne aj 
záľuby detí. Prinášame vám 
stručný prehľad niektorých 
táborov pre deti a  mládež 
v Devínskej Novej Vsi. Pre-
hľad nájdete aj na stránke 
mestskej časti www.devinska-
novaves.sk, kde budeme zoznam 
táborov pred letom dopĺňať.

Bublinka prenesie deti v r. 2021 do čias As-
terixa, Obelixa, Vikingov, gálskych diev, 
rímskych princezien, zápolenia v  Olympii 
a  dobrodružstiev, na ktoré sa nezabúda. Sú 
určené pre deti od 4 do 12 rokov. Organi-
zátori sľubujú pohybové aktivity, športové 
hry a  rozvoj prirodzeného pohybu. V  čase 
obeda sa v rámci oddychu budú deti venovať 
kreatívnemu tvoreniu. Tábory sa konajú od  
14. augusta, sú ukončené „olympijskými hra-
mi“ – celodennou akciou, do ktorej sa môžu 
zapojiť aj rodičia.
Termíny: 12. – 16. júl | 19. – 23. júl 
| 26. – 30. júl | 2. – 8. august
kontakt: 0907 324 444 
www.bublinka.org/bublitabory 

Organizátori pozývajú na futbalový tábor 
slovami: Learn English, Play Football, Have 
fun. Miesto konania táboru je Základná škola 
Pavla Horova 16, Devínska Nová Ves. 
Deti budú počas tábora rozvíjať koordináciu, 
ohybnosť a  loptovú techniku hernými cviče-
niami. Výučba angličtiny prebieha neformál-
nou formou v školskej klubovni. Camp je or-
ganizovaný Futbalovou škôlkou v  spolupráci 
s DNV šport. Tábor je určený pre deti staršie 
ako 4 roky. Cena zahŕňa desiatu, dvojchodový 
obed, olovrant, pitný režim, odmeny a anglic-
ky hovoriacich animátorov.
Termíny: 12. – 16. júl | 19. – 23. júl 
kontakt: 0944 908 024 | r.toth@centrum.sk

Aj tento rok organizuje občianske združenie 
GoodSports International Slovensko tábor pre 
deti od 6 do 12 rokov. Camp sa bude konať na 
Základnej škole I. Bukovčana 3 a bude orien-
tovaný na rôzne športy ako baseball, volejbal, 
futbal, angličtinu a výlety. Organizátori sľubujú 
skákací hrad, kúpalisko a veľa zábavy pre deti. 
V cene majú účastníci pitný režim, obedy a ak-
tivity. Je tu aj možnosť súrodeneckej zľavy.
Termíny 19. – 23. júl
kontakt: 0902 705 507 
katarina.mozsiova@gmiai.com

Letný denný tábor, ktorý sľubuje deťom tvo-
rivé chvíle pri šití diek, tašiek a  oblečenia 
v štúdiu tvorivého šitia na Milana Marečka. 
Tábor je zameraný na patchwork a  tvorivé 
šitie. Deti si ušijú vlastný hotový výrobok. 
Všetko potrebné – šijací stroj, látky a pomôc-
ky – budú mať k dispozícii. V cene je desiata, 
obed, olovrant a pitný režim.
Termíny: 6. – 10. júl | 13. – 17. júl 
| 24. – 28. august
kontakt: 0905 975 920 
b-kids@b-kids.sk

Sú určené pre malých plavcov vo veku od 4 do 
12 rokov. Plavecká akadémia sľubuje bohatý 
program a ponúka dve verzie táborov s výle-
tom alebo bez neho. Deti plávajú 2-krát denne 
počas celého týždňa. Počas týždňa absolvujú 
deti 1 výlet. V cene je zahrnutá výučba plávania 
s  inštruktorom, celodenná starostlivosť, výlet, 
tvorivé dielne, celodenná strava a pitný režim.
Termíny: 19. – 23. júl | 26. – 30. júl 
| 2. – 6. august | 9.- 13. august 
| 16. – 20. august | 23. – 27. august 
| 30. – 31. august
kontakt: 0918 335 647 
info@plaveckaakademia.sk
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„L’etape“ je veľká športová cyklistická uda-
losť. Organizátori sľubujú, že sa účastníci 
budú cítiť ako praví šampióni.
Christian Prudhomme, riaditeľ tour de France, 
informoval verejnosť: „tour de France sú naj-
väčšie svetové cyklistické preteky. Každý rok 
ich vášnivo sledujú fanúšikovia na celom svete. 
Preto sa prirodzene stali inšpiráciou pre vznik 
„l’Etape by tour de France“. Preteky sa budú 
konať 21. (Family day) a 22. augusta (race day) 
spolu s cyklistickým festivalom. Ich súčasťou 
budú workshopy, predstavenia, zážitok z  fran-

cúzskej kultúry, kuchyne a histórie. Festival bude 
mať centrum na Štrkoveckom jazere a  v  jeho 
okolí, kde by mala vzniknúť cyklistická zóna. 
registrácie sú od apríla otvorené pre kategórie 
raCE (dlhá trasa), rIDE (krátka trasa), KIDs raCE 
a FaMIlY raCE. slovensko sa tak zaradilo medzi 
14 krajín sveta, ktoré organizujú „l’Etape“ v roku 
2021 (Mexiko, Kolumbia, Brazília, Francúzsko, 
Španielsko, Švajčiarsko, Česko, rusko, Čína, thaj-
sko, Malajzia, Indonézia a austrália). Do detských 
pretekov sa môžu zapojiť deti od 3 rokov. Záštitu 
nad podujatím prevzalo Ministerstvo dopravy 

a výstavby sr a Hlavné mesto sr Bratislava. Hos-
titeľom pre celý sprievodný program podujatia 
bude mestská časť Bratislava-ružinov.
Trasa pretekov
Štart Ružinovská cesta – centrum mesta Brati-
slava – ostrý štart Devínska cesta (Riviéra) – De-
vín – Devínska Nová Ves – Stupava – Borinka 
– Strmina – (Ride/kratšia trasa smer Biely kríž) 
– Lozorno – Jablonové – Pernek – Pezinská 
Baba – Pezinok – Limbach – Biely kríž – Cesta 
mládeže – Kamzík.

Viac informácií na www.letapeslovakia.sk

adamovské jazerá
V  Gbelskej mestskej časti adamov sa 
nachádzajú krásne adamovské jazerá 
s vtáčou pozorovateľňou.  
Jazerá sú vzdialené od Bratislavy len 65 km, 
čo je približne 45 minút cesty autom. ada-
movské jazerá sú štrkové, a preto je v nich 
v  lete veľmi dobrá kvalita vody. Jazerá sú 
obľúbenou destináciou na rekreáciu. v lete 
si môžete na jazerách užiť aj vodné bicykle. 
Pri brehoch sa nachádzajú stánky s občer-
stvením, ktoré fungujú v súlade s protipan-
demickými opatreniami.   (vv)

Foto: Facebook.com/Mestské lesy v Bratislave
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Nová bežecká séria Behaj lesmi je už aj na Slo-
vensku. 
Odohrá sa v  Štiavnických vrchoch 21. 8., vo veľ-
kej Fatre 17. 7. a v Devíne 19. 6. v Devíne budú 
3 bežecké trate: 5 km, 12 km a 20 km s prevýšením 
od 290 m do 500 m. Dôležité je zaregistrovať sa. 
registrácia je už spustená na stránke www.be-
hajlesmi.sk. Online registrácia prebieha do 13. 6. 
2021. Štartovné sa dá zakúpiť aj na mieste v čase 
konania pretekov. Čím viac vás bude, tým je cena 
lepšia. tak nebuď z toho jeleň a behaj lesmi.   (vv)

Niekoľko tipov pre vás

„Slovenská púšť“
Na Slovensku máme „púšť“ a to len 60 km od 
Bratislavy. Slovenská púšť na záhorí je unikát.
ak vám neprekáža, že budete mať topánky plné 
piesku, môžete sa ísť po nej prejsť. táto „púšť“ 
s  názvom slovenské piesky sa nachádza medzi 
dedinami lakšárska Nová ves a Plavecký Mikuláš. 
Počas týždňa prebiehajú na nej vojenské trénin-
gy, ale miesto je pre verejnosť prístupné počas 
víkendov. slovenské piesky sú súčasťou chráne-
ných území Natura 2000, lebo sa tu nachádzajú 
vzácne druhy rastlín a živočíchov. Kde-tu medzi 
pieskovými dunami môžete objaviť aj malé jazier-
ka. toto miesto je ideálne na prechádzku, prípad-
ne na záťažový tréning.  (vv) 

Lezecká stena k2
V Bratislave je opäť otvorená lezecká stena 
s najväčšou plochou. 
ak ste milovníkom lezenia, je tu pre vás skvelý 
športový krytý areál.  lezecká stena ponúka zá-
zemie pre lezcov – začiatočníkov, ale aj pre ná-
ročných lezcov, ktorí preferujú kvalitné a ťažké 
cesty. lezecké cesty sú pravidelne obmieňané, 
preto poskytujú veľkú variabilitu lezenia. Kaž-
dá cesta je vyznačená vlastnou farbou, má svoj 
názov a stupeň náročnosti. Môžete si ich vy-
skúšať v Bratislave na starej Ivanskej ceste 1/B. 
Hala je otvorená cez týždeň od 7.00 – 21.00 
a cez víkend od 8.00 – 21.00. Počas týždňa je 
vstup do 15.00 h lacnejší.  (vv)

Gizelin prameň
mestské lesy v Bratislave zachránili a zreštau-
rovali počas jarných prác v areáli muničných 
skladov pri Peknej ceste studničku z čias ra-
kúsko-uhorska. 
studnička má 130 rokov a vznikla počas osláv 
milénia Uhorska medzi rokmi 1896 a 1907.  Že-
lezná studnička je súčasťou Mestských lesov. 
Dostanete sa na ňu buď z  Patrónky autobu-
som, resp. zo Záhorskej Bystrice po žltej turis-

tickej značke cez les. Kratšia cesta je z rače od 
Peknej cesty po žltej turistickej trase. sú popri 
nej rôzne pramene a  aj reštaurovaný Gizelin 
prameň.  Veronika Valkovičová

Cyklistické preteky „L’eTaPe SLOVakia“

Nebuď z toho jeleň – Behaj lesmi



Niekoľ ko generácií rodiny 
Dedinskej chová včely 
a už 30 rokov dodávajú 
na trh sladký med a iné 
liečivé produkty. 

Históriu chovu včiel začal 
písať vo svojej v záhrade 
Gabriel Dedinský, sta-

rý otec dnešného chovateľa včiel 
Dušana Dedinského. Robil to 
s  takým zanietením a úspechom, 
že svojím koníčkom učaroval aj 
potomkom. Jedným z  nich bol 
Eduard, ktorý sa po celý svoj mi-
moriadne plodný život venoval 
včelárstvu „popri zamestnaní" 
pedagóga na Vysokej škole elek-
trotechnickej a neskôr už aj „popri 
dôchodku". Eduardovi Dedinské-
mu sa dokonca podarilo vyšľach-
tiť z kranskej včely (Apis mellifera 
carnica) vlastnú líniu a  nazval ju 
Devínčanka. Eduard Dedinský žil 
na Patrónke, a preto sa snažil vy-
šľachtiť včelu vhodnú do mestskej 
oblasti, pokojnú a dostatočne me-
donosnú. Vďaka tomu sa s týmito 
včelami dá pracovať bez ochran-
ných pomôcok, len v tričku.

Eduardov syn Dušan Dedinský 
nasával včelárstvo spolu s  mater-
ským mliekom, keďže jeho mama 
pomáhala otcovi v  každej oblas-
ti. Od detstva konzumoval med 
ukrytý v  najlepších maminých 
medovníkoch. Včelárska latka 
bola vďaka Eduardovi Dedinské-
mu položená veľmi vysoko. Dušan 
dostal otcovu tvorivú prácu už do 
vienka.
Včely sú ušľachtilé tvory, ktoré ni-
kdy nemyslia len na seba, ale naj-
mä na svoje spoločenstvo. Dušan 
Dedinský vysvetľuje: „Snažíme sa 
im rozumieť, sledujeme ich včelí 

tanec a  vieme, čo potrebujú, aby 
vyprodukovali ten najchutnejší 
med, ale aby zároveň aj ony pro-
sperovali. K  úľom chodíme len 
v tričku bez ochrannej kukly. Tre-
ba vedieť, ako sa k včelám správať 
tak, aby človeka nebodli. Na ošet-
rovanie včiel nevyužívame žiadnu 
chémiu. Nejde nám o  kvantitu, 
ale hlavne o kvalitu, k včelám pri-
stupujeme starostlivo, hľadáme 
spojenie medzi človekom, včelami 
a  prírodou. To sa nedá povedať 
o  mnohých poľnohospodároch, 
ktorí znečisťujú polia chemikália-
mi a škodia včelám i nám ľuďom. 
Pritom nebyť včiel, nemali by sme 
veľké množstvo plodín.“ 
Včelstvá chová včelárstvo v  De-
vínskej Novej Vsi v chránenej ob-
lasti alúvia Moravy v  prírodných 
podmienkach. „Nedokrmujeme 
ich cukrom, ale nechávame im 
dostatok ich vlastného medu na 
prezimovanie. Vďaka tomu sa nám 
vždy odvďačia vitalitou a  navyše 
v ďalšej sezóne dobre prosperujú,“ 
približuje chov Dušan Dedinský.
Jeho včelárstvo spracúva med špe-
ciálnou technológiou (jedinečnou 
na Slovensku), pri ktorej sa med 
zohrieva v minimálnej miere, aby 
si zachoval všetky chuťové, vonné 
a  biologické vlastnosti. Aktivity 
včelárstva sú rôznorodé. Okrem 
chovu včiel sa včelárstvo p. Dedin-
ského venuje aj osvete. Organizuje 
exkurzie pre školy, deti a  širokú 
verejnosť, veľkú dôležitosť pri-
pisuje aj včelárskym kurzom pre 
začínajúcich včelárov.
Včelárstvo sa môže pýšiť mnohý-
mi oceneniami doma aj v  zahra-

ničí, napríklad strieborná medaila  
v súťaži o najlepší slovenský med, 
čestné uznanie na svetovej výstave 
Apimondia v Dubline, zlatá me-
daila na svetovej výstave v Bruseli. 
V  roku 2014 mu udelil Sloven-
ský zväz včelárov vyznamenanie 
Bronzová včela za zásluhy v  roz-
voji včelárstva. 
Okrem klasických druhov medu 
(kvetový, agátový, lipový, me-
dovicový, pohánkový, repkový) 
môžu milovníci medu ochutnať 
aj špeciality v podobe ochutených 
pastovaných druhov. Najobľúbe-
nejší je med so škoricou, kakaom, 
zázvorom, ale v ponuke je aj med 
s  vanilkou, šalviou, peľom, ká-
vou, citrónom, aróniou, dokonca 
si u  konzumentov vydobyl svoje 
miesto med s  chilli a  cesnakom. 
Tieto malé balenia sú veľmi obľú-
bené najmä ako darčekové pred-
mety pre firmy alebo na svadby 
ako darček pre svadobčanov. Vče-
lárstvo dokáže vytlačiť aj etikety 
s vlastným textom. 
Každý rok v  máji otvára včelár-
stvo Dušana Dedinského sezónu 
Dňom otvorených úľov. Vtedy 
sprístupní prevádzku širokej verej-
nosti, prednáša o včelách, ich živo-
te, o mede a o iných včelích pro-
duktoch. „Ponúkame ochutnávku 
všetkých medíkov, čo máme, do-
spelí si môžu vychutnať pohárik 
našej medoviny a  deti si vyrobia 
sviečku z včelieho vosku. Je to ak-
cia, ktorá má vždy veľký úspech 
a každý rok sa na ňu tešíme. Tento 
rok však, bohužiaľ, kvôli pandémii 
nebolo možné dodržať našu tradí-
ciu, čo nás veľmi mrzí. Hneď, ako 
to situácia dovolí, niečo zorgani-
zujeme,“ sľubuje pán Dedinský.  
V máji oslávilo včelárstvo 30. vý-
ročie od založenia, pričom v De-
vínskej pôsobí od roku 1999. Ma-
jiteľ rodinného podniku má jeden 
odkaz: „Fakt, že sa nám takto 
dlho podarilo udržať na trhu, 
prináša veľké uspokojenie. Veľmi 
ďakujeme našim zákazníkom, že 
vedia oceniť chutný med a  vždy 
sme radi, keď sa k nám ľudia opäť 
vrátia na nákup alebo exkurziu. 
Potešíme sa, ak sa u nás občas za-
stavíte.“ 
 Jana Vedejová

10                                                                     z DiaNia OBCe 6/2021 

včelárstvo ako rodinné striebro

Dušan Dedinský

Gabriel Dedinský

Eduard Dedinský
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Snahou alternatívnej medi-
cíny nie je západnú medi-
cínu nahradiť, ale ju dopĺňať 

a podporovať. Doplnková medicí-
na má preto úspech, ale vzbudzuje 
aj vlnu nedôvery. Nie vždy je totiž 
právne regulovaná, čo vytvára prí-
ležitosti rôznym špekulantom. 
Využívanie alternatívnej medi-
cíny je v rôznych štátoch na roz-
dielnych úrovniach. Vo Švajčiar-
sku bola v roku 2012 realizovaná 
štúdia, ktorá preukázala, že home-
opatia, naturopatia, osteopatia, by-
linková medicína a  akupunktúra 
boli najobľúbenejšie metódy. Štú-
dia preukázala, že až 25  % ľudí vo 
veku nad 15 rokov využilo aspoň 
jednu metódu alternatívnej me-
dicíny za rok. Zaujímavosťou je, 
že ľudia s chronickým ochorením 
alebo zlým zdravotným stavom 
využívali nekonvenčnú medicínu 
častejšie. Otvorenejšie voči alter-
natívom boli vo všeobecnosti skôr 
ženy, ľudia v strednom veku a ľudia 
s  vysokoškolským vzdelaním. Až 
59,9  % dospelej švajčiarskej po-
pulácie malo doplnkové zdravot-
né poistenie, ktoré čiastočne kry-
lo liečbu doplnkovou medicínou.
Alternatívne medicíny sa odlišu-
jú od klasickej západnej medicí-
ny dvoma charakteristikami: pa-
cient nemusí nutne konzultovať  
s  diplomovaným lekárom a  sa-
motná liečba nespočíva v predpise 
liekov, ale v manipuláciách a apli-
kácii “nechemických” produktov 
ako ihly, minerálne alebo rastlinné 
látky, či svetlo.Využívajú sa tak na 
liečbu chronických patologických 
stavov (bolesti chrbta, stres, prob-
lémy s trávením, migréna a pod.), 
pri ktorých je obmedzená klasic-
ká terapeutická odpoveď. Mnohí 
terapeuti poukazujú aj na samot-
ný fakt, že aj načúvanie a čas strá-
vený s pacientom či záujem o jeho 
problém pomáha pri zlepšovaní 
príznakov.
Svetová zdravotnícka organizácia 

(WHO) vyčíslila viac ako 400 al-
ternatívnych medicín, ktoré sú za-
ložené na prírodných výrobkoch 
(fytoterapia, aromaterapia a pod.), 
na manipuláciách tela (ostéopatia 
a pod.), terapii tela a ducha (hyp-
noterapia, meditácia – terapia tela 
a  mysle a  pod.) alebo komplet-
ných systémov, ktoré sú založené 
na menej vedecky nedokázaných 
teóriách (akupunktúra, homeopa-
tia a pod). Nekonvenčné metódy 
liečby nie sú homogénne a rovna-
ko orientované. 
Výskum pri mnohých aj spomína-
ných alternatívnych metódach je 
obmedzený, pokiaľ ide o  ich účin-
nosť pri diagnostike a  liečbe zdra-
votných stavov. Najväčším rizikom 
je fakt, že použitie alternatívnych 
metód môže viesť ľudí k  obme-
dzeniu klasickej liečby, čo môže byť 
v  niektorých prípadoch veľmi ne-
bezpečné. Alternatívna medicína 
je a pravdepodobne ešte dlho bude 
kontroverznou témou, ktorá má 
svojich priaznivcov aj odporcov.

akupunktúra
Akupuntúra je jednou vetvou tra-
dičnej čínskej medicíny. Ide o pre-
ventívnu disciplínu, ktorá, podľa 
teórie, má za cieľ, nastolenie ener-
getickej rovnováhy. Spočíva v  sti-
mulácii  vybraných bodov na tele, 
cez ktoré prechádzajú dráhy tela, 
pomocou tenkých ihiel. Často sa 
využíva pri migrénach, zápchach, 
artrózach, nespavosti, ale napríklad 
aj pri pôrodných bolestiach.

Osteopatia
Začal s ňou v roku 1870 americký 
lekár Taylor Still. Ide o  metódu, 

ktorá slúži na diagnostiku a liečbu 
narušenej funkcie kĺbov a  jej ná-
sledkov. Cieľom dobrého osteopa-
ta je zistiť, či sa telo hýbe správ-
ne a v prípade, že je spozorovaná 
disfunkcia, lokalizovať poruchu  
a  pristúpiť k  náprave. Metódy, 
ktoré využíva osteopatia majú za 
cieľ napraviť väzby poranených 
kĺbov, no vyžadujú si rozsiahle  
a  často aj dlhoročné skúsenosti, 
osteopata.

meditácia
Meditácia je súbor techník, kto-
ré rozvíjajú kontrolu pozornosti  
a  emócií. Je bežne praktizova-
ná napríklad vo francúzskych ne-
mocniciach pri terapiách, kde je 
očistená od náboženských vply-
vov, ktoré sa s ňou často spájajú.

Biorezonancia
Biorezonančná metóda Bicom 
je špeciálny diagnostický a  tera-
peutický postup, vďaka ktorému 
sú zistené a liečené (často skryté) 
príčiny ochorení. Prístroj Bicom je 
nemecký produkt, ktorý je certifi-
kovaný ako lekársky prístroj a  je 
registrovaný Štátnym ústavom pre 
kontrolu liečiv. Podľa poznatkov 
kvantovej fyziky majú materiálne 
častice tak vlnový, ako aj časticový 
charakter. To znamená, že hmo-

ta je vlastne energia a všetky sub-
stancie - teda aj všetky bunky, čas-
ti tela, ale aj vírusy, baktérie, pele, 
toxíny, či nikotín  - majú elektro-
magnetické vyžarovanie, tzv. frek-
venčnú vzorku. Prístroj Bicom zis-
ťuje, aké záťaže organizmu môžu 
viesť u  pacientov k  zdravotným 
poruchám (napr. baktérie, vírusy, 
elektrický smog, materiály pou-
žívané v stomatológii, alergény...).
 Jana Vedejová

alternatívna, nekonvenčná 
alebo skôr doplnková medicína

muDr. jOzef ŠmíraLa ml., 
vedúci lekár centra aku-
punktúry a rehabilitácie
„Nie je dôležité, či vase obtiaže 
spôsobilo zranenie zo športu, 
nesprávne používanie tela ale-
bo vysoký vek, lebo pre nás je 
každý pacient výzvou. Pokiaľ 
má pacient problémy, s ktorými 
si klasická medicína nevie pora-
diť, tak často vyhľadáva práve 
nás. Okrem akupunktúry sa 
venujem medzi iným aj auriku-
loterapii, bankovaniu, liečbe te-
plom a  vyšetruh‘jem pacientov 
aj metódou Eav, ktorá zisťuje 
poruchy a nežiaduce procesy  
v organizme elektronickým prís-
trojom.”

erika POBežaLOVá, 
biorezonancia
„Keď sa dcéra narodila, tak prvý 
rok jej života sa točil len okolo 
odsávania soplíkov z  nosa. ab-
solvovali sme niekoľko vyšetrení, 
no nič nepomáhalo. Nevedela 
dýchať nosom, dokonca horšie 
počula. Po vyšetrení fibrosko-
piou bol zistený tretí stupeň 
veľkosti nosnej mandle, Začali 
sme chodiť na biorezonan-
ciu a  dcérin zdravotný stav sa 
každým týždňom zlepšoval. 
Po materskej dovolenke som 
sa začala venovať biorezonan-
cii aj ja a som veľmi šťastná, že 
môžem zdravotné ťažkosti riešiť 
prostredníctvom tohto prístroja, 
akým je Bicom Optima.” 

n Bioliečba Devínska | Kosat- 
cová 24 (budova Čaroin) | 
0903  047  693 | www.bioliec-
badevinska.sk | fb/Bioliečba 
Devínska | info@bioliecbade-
vinska.sk

Akupunktúra, aurikuloterapia (akupunktúra ucha), homeopatia, osteopatia, meditácia, biorezonan-
cia. Doplnkové a alternatívne spôsoby liečby, ktoré na západe bežne fungujú a sú už praktizované aj 
na Slovensku. V nasledujúcich riadkoch si prečítate ich základné charakteristiky. Rozhodne nejde o ná- 
hradu západnej medicíny, ponúka však doplnok pre každého, kto je otvorený novým možnostiam.
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Ľudia nie sú ľahostajní... 

Sloboda zvierat, o. z., však 
napriek všetkému hlási, že 
za posledný rok zazname-

návajú nárast v  počte adoptova-
ných psíkov z  útulku. Rovnaký 
nárast je viditeľný v počte dobro-
voľníkov, ktorí sa hlásia vodiť von 
zvieratá, ktoré našli svoj domov 
v  útulku. Ich cieľ je jasný: psy-
chohygiena spojená s  užitočným 
a príjemným. 
Pavla Dugovičová, predsedníčka 
občianskeho združenia Sloboda 
zvierat, pre DTV skonštatovala: 
„Ľudia boli veľmi empatickí, vo-
lajú, či potrebujeme materiálnu 
pomoc, krmivo pre zvieratá, prí-
spevok na veterinárne ošetrenie 
alebo na chod útulku. Pre nás bol, 
napriek veľkému strachu o našich 
blízkych, tento rok pozitívny.“ 

Sloboda zvierat dlhodobo upo-
zorňuje, že najčastejším problé-
mom týrania zvierat je nevhodné 
držanie psov na reťaziach. „Ide 
o ťažkú tému, ktorá nás ochraná-
rov veľmi trápi. Ľudia sa čudujú, 
že keď priviažu šteniatko na reťaz, 
že reťaz nerastie s ním. Máme tu 
jedného psíka, ktorý k nám takto 
prišiel so zarastenou reťazou 
v krku. Finišujeme na túto tému 
s  petíciou, ktorú čoskoro pred-
ložíme do parlamentu,“ dodáva. 
K  dobrovoľnému vodeniu psov 
von je potrebná registrácia a  vy-
stavenie špeciálneho preukazu. 
Takáto registrácia prebieha onli-
ne a môže ju spraviť len plnoletá 
osoba, prípadne je potrebný sú-
hlas zákonného zástupcu. Vlastné 
pomôcky nie sú za normálnych 

okolností potrebné, avšak v tých-
to časoch ich Sloboda zvierat 
z hygienických dôvodov odporú-
ča. Vodenie psov na prechádzku 
má svoje pravidlá a predsedníčka 
Slobody zvierat zdôrazňuje, že 
takýto dobrovoľník musí rešpek-
tovať návrat psíka do určitého 
času, aby nebol narušený režim, 
na ktorý je, o. i. aj v stravovacích 
návykoch, zvyknutý. Podobne sa 

psy neposkytujú na dlhšie obdo-
bie ako pár hodín a už vôbec nie 
na víkend, lebo práve takýto čas 
potrebujú štvornohí miláčikovia  
na to, aby sa naviazali na kon-
krétnu osobu. V prípade vážneho 
záujmu o adopciu psíka si ho po-
tenciálny majiteľ môže zobrať na 
14 dní na pretestovanie spoločné-
ho fungovania v domácnosti. 
 (red)

Potvrdzuje to posledný rok v útulku Slobody zvierat

Úspešné deti medzi nami
Šport: box - tréningy má 4 – 6x do 
týždňa, podľa obdobia prípravy.
úspechy: 2019/2020 – 3. miesto 
na M-sr, 1. miesto na medzinárod-
nom turnaji, v  DNv na medziná-
rodnej lige porazil majstra sr, víťaz 
Grand Prix v Poľsku.

„Box je to ako droga skúsiš to raz 
a už nevieš prestať, box je krásny 
šport motivuje ma , keď nastú-
pim do ringu, vždy si hovorím: 
bojuj, nevzdávaj sa a  vyhráš to! 
Poháňa ma,  kam sa dostali moji 
kamaráti v gyme, napr. bratia Ma-

túš a  Marek Janíčekoví, obidvaja 
boli na majstrovstvách Európy 
a  rôznych medzinárodnych tur-
najoch a tam sa chcem dostať aj 
ja, a hrdo reprezentovať náš klub 
a našu MČ, kde bývame. Mám rád 
silné a tvrdé zápasy.”

Šport: futbal
úspechy:  „Hrávam futbal za slo- 
van Bratislava. sme majstri slo-
venska. Dvakrát sme vyhrali  
1. slovenskú ligu západ. Medzi 
moje individuálne úspechy patria 
ocenenia najlepší hráč kategórie 

do 6 rokov, päťkrát titul najlepší 
strelec v tíme a najlepší hráč tímu 
na turnaji slovan Cup. Moja mo-
tivačne najobľúbenejšia indivi-
duálna trofej je najlepší hráč roka 
v  mladšej vekovej kategórii a  tí-
mová trofej majstri ligy. Chcem 

byť lepší a  lepší, až pokiaľ si ne-
poviem, že som na seba hrdý. 
robím tento šport preto, lebo ma 
napĺňa. Futbalu sa venujem už 
8 rokov a  stále ma mimoriadne 
baví.”

Šport: futbal
úspechy:  „volám sa Dávid Balog 
a hrám futbal za slovan Bratislava 
ako brankár. Boli sme majstrami 
slovenska dvakrát a  vyhrali sme 
1. slovenskú ligu západ. som 

držiteľom vyše 20 trofejí za naj-
lepšieho brankára z medzinárod-
ných turnajov v Maďarsku, Česku, 
rakúsku, Nemecku a  na sloven-
sku. Moja najobľúbenejšia trofej 
je za výhru halového turnaja BFZ 

mladších žiakov. som motivova-
ný zlepšovať sa a  stať sa najlep-
ším brankárom na svete. tento 
šport robím hlavne preto, lebo 
ma baví, napĺňa ma a venujem sa 
mu každý deň.”

maxim mikláš, 11 r., zŠ Tilgnerova v karlovke

Dominik Balog, 14 r.,  zŠ P. horova DNV

Dávid Balog, 14 r., zŠ P. horova DNV
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za posledný rok pandémie sa toho veľa zmenilo. 
Veľa oblastí života bolo zasiahnutých negatívne. 
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Mladí šachisti z Devínskej 
Novej Vsi a okolia 
v tohtoročnom kovidovom 
období trénovali a začali 
hrať šachové turnaje v online 
priestore, čo sa ukázalo 
ako jediná možnosť na 
napredovanie v šachu. 

Prvý turnaj sa odohral v  janu-
ári a zúčastnilo sa ho 25 mladých 
šachistov. Na začiatok bolo potreb-
né naučiť sa ovládať šachové figúrky 
počítačovou myšou a  dávať pozor 
na „prekliknutie“, aby figúrky dá-
vali na správne miesto. Deti všetko 
bravúrne zvládli a odohrali 85 ša-
chových partií, ich víťazom sa stal 
Samko F. 
Vo februári sme odohrali dva ša-
chové turnaje. 12. 2. 2021  „Valen-
tínsky turnaj“ za účasti 15 hráčov 
vyhral Miško. V turnaji sa odohra-
lo 41 partií. Druhý turnaj za účasti 
14 hráčov vyhral Šimon K. 
V marci sme dňa 18. 3. 2021 odo-
hrali turnaj, ktorého sa zúčastnilo 
15 hráčov. 26. 3. 2021 sme hrali 

prvý tematický turnaj z  otvorenia 
Škótskej hry, ktorého sa zúčastnilo 
12 hráčov. Zaujímavosťou prvého 
turnaja je, že na prvých miestach 
sa umiestnili súrodenecké dvojice 
Miško a Monika a Soňa a Danko. 
Odohralo sa spolu 36 partií. V te-
matickom turnaji zvíťazil Danko, 
odohralo sa 40 partií. 
5. apríla sme aj za účasti rodi-
čov odohrali Veľkonočný turnaj, 
a  to začiatočníci, mierne pokročilí 
a  spoločný turnaj pokročilejších 
s  rodičmi. Turnaje trvali 2 hodiny 
a víťazom bol každý, kto si zahral. 
V  máji sme hrali turnaj Pešiaka, 
hralo 8 hráčov, odohralo sa 22 par-
tií arénovým spôsobom. Zvíťazil 
Šimon M. V  turnaji Strelca súťa-
žilo 11 šachistov, odohralo sa 25 
partií švajčiarskym spôsobom na 5 
kôl. Turnaj vyhral s plným počtom 
5 bodov Samko F. Tieto online 
turnaje naživo streamovali Jožko 
a Michal.
Pre mňa ako trénera bolo pri kaž-
dom turnaji dôležité, že si deti 
zahrali a  každý z  účastníkov zís-
kal body do tabuľky za víťazstvo 

alebo remízu. Na záver mi dovoľte 
popriať našim mladým šachistom 
veľa radosti zo šachovej hry, hlavne, 
aby sa pri šachu zabávali a zažili za 
šachovnicou veľa skvelých zážitkov. 

Verím, že to bude čoskoro naživo 
na tréningoch, na turnajoch, ktoré 
budeme organizovať, alebo aj na 
turnajoch po celom Slovensku. 
 Rudolf Benci, šachový tréner

Výkonný výbor Bfz 
rozhodol o termíne reštartu 
súťaží Bfz, podlieha však 
uvoľneniu pandemických 
opatrení.
výkonný výbor BFZ rozhodol 
hlasovaním per rollam o termíne 
reštartu súťaží BFZ. reštart súťa-
ží podlieha uvoľneniu opatrení 
zo strany pandemickej komisie 
a  vlády sr o  organizovaní hro-
madných podujatí. K  dnešné-
mu dňu sa opatrenia postupne 

uvoľnujú, čoho výsledkom je 
umožnenie uskutočňovania tré- 
ningového procesu v  skupinách 
po šesť osôb + tréner na vyznače-
nom priestore o rozmere 300 m2.  
ak by prišlo k  reštartu súťaží, 
ráta sa iba s  dohratím stretnutí 
jesennej časti súťažného ročníka 
2020/2021 v  kategóriách senio-
rov a staršieho dorastu. stretnutia 
III. ligy BFZ v sobotu ÚHČ, Iv. liga 
BFZ v  nedeľu ÚHČ. a  III. liga sD 
U19 v sobotu o 11.00 h.  

reštart súťaží Bratislavského 
futbalového zväzu
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k Termínová listina dohratia súťaží BFz

Dátum       Deň III. liga BFZ Iv. liga BFZ III. liga sD U19
05. – 06. 6. 2021 sobota – nedeľa 13. kolo 13. k olo 11. kolo
12. – 13. 6. 2021 sobota – nedeľa 14. kolo 14. kolo 12. kolo
19. – 20. 6. 2021 sobota – nedeľa 15. kolo 15. kolo 13. kolo 

Šachové turnaje 
mládeže 

DeNNé LeTNé ŠPOrTOVé TáBOrY v DNV 
zamerané na ŠaCh Pre DeTi od 6 do 12 rokov 

(každý deň herná a pohybová aktivita, športové 
a spoločenské hry, prechádzky) 

1. turnus  6. – 9. 7. 2021  | 2. turnus 12. – 16. 7. 2021 | 3. turnus 
19. – 23. 7. 2021  | 4. turnus 2. – 6. 8. 2021  |  5. turnus  9. – 13. 8. 
2021  |  6. turnus 16. – 20. 8. 2021  |  7. turnus 23. – 27. 8. 2021  

strava: obed v školskej jedálni, desiata, olovrant, pitný režim, voda, 
čaj. Možnosť zľavy pre členov Bratislavskej šachovej akadémie, pre 
súrodencov a pre deti z DNv. 
Usporiadateľ: varIO sK, s. r. o., J. Jonáša 19, 841 08 Bratislava 
Kontaktná osoba: rudolf Benci,  
rudo.benci@gmail.com, 0903 532 719
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Očkovací formulár nájdete na: 
www.bratislavskykraj.sk/ziadost-o-ockovanie-mobilnou-jednotkou

zdravotníci očkujú v  teréne 
v celej Bratislavskej župe a dote-
raz urobili už desiatky výjazdov 
za tými najviac ohrozenými – 
prijímateľmi sociálnych služieb. 
O výjazd môžete požiadať aj vy. 
Výjazdový tím očkuje ľudí v do-
movoch sociálnych služieb i za-
riadeniach pre seniorov. 
Očkovacia jednotka je určená:
1) Imobilným alebo ťažko mo-
bilným obyvateľom Bratislav-
ského kraja.
2) Ľuďom, ktorí sa nevedia 
sami dopraviť do očkovacieho 
centra (napríklad z dôvodu zlej 
dopravnej obslužnosti z miesta 
bydliska a pod.)

3) Pacientom so závažnou diag-
nózou, u ktorej je zvýšené riziko 
prenosu infekcie cestou do oč-
kovacieho centra.
4) Ľuďom z  marginalizovaných 
komunít. 
 www.bratislavskykraj.sk

Požiadajte  
o mobilnú očkovaciu jednotku 
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harmonogram rozmiestnenia 
veľkokapacitných kontajnerov

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

DeNOVa iNfOrmuje

Odoberá od obyvateľov s trvalým pobytom v MČ Ba-DNv (aj od majite-
ľov nehnuteľností) 400 kg odpadu ročne zadarmo. Pri príchode na zber-
ný 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.

zBerNý DVOr Na uLiCi m. PiŠúTa 5

Otváracie hodiny zberného dvora od 1. 12. 2020 na ul. m. Pišúta 5:
Od pondelka do piatka, okrem stredy  8.00 h – 15.00 h 
Streda  8.00 h – 16.00 h
Obedňajšia prestávka  11.00 h – 12.00 h
Sobota  8.00 h – 13.00 h 
Nedeľa  zatvorené
kontakt na prevádzku: Karol Berta, 0911 155 991, zbernydvor@denova.sk
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zBerNé mieSTO Na EisnErOvEj 25 
je určené len na vyseparované zložky komunálneho odpadu, patria-
ce do plastových nádob spoločnosti OlO, a. s. – papier, plasty, sklo.

Otváracie hodiny zberného miesta na eisnerovej 25: 
Od pondelka do piatka  7.00 h – 15.00 h 
Obedňajšia prestávka  11.00 h – 12.00 h
Sobota, nedeľa  zatvorené

Bývalé Medicentrum, Istrijská 20, Devínska Nová Ves
www.dekany.sk

V noVých priestoroch

novinky v separovanom zbere
hlavné mesto sr bratislava vy-
hodnotilo prvú etapu zmeny sys-
tému zberu a odvozu vytriedené-
ho odpadu z rodinných domov. 
Výsledkom je, že od septembra 
2021 bude frekvencia odvozu od-
padu zvýšená na 2-krát mesačne pri 
oboch komoditách (papier, plast). 
Od momentu, keď sa naša mest-
ská časť zapojila do nového systé-
mu zberu, sa realizoval monitoring 
(prieskum verejnej mienky a  mo-
nitoring počtu vriec v deň odvozu). 

Skúsenosti občanov a ich názory sa 
posúvali ďalej na kompetentných 
pracovníkov. Starosta Dárius Kraj-
čír: „Som rád, že naše požiadavky 
boli zo strany mesta akceptované. 
Zdôrazňoval som na rokovaniach 
s  mestom potrebu zvýšenia frek-
vencie odvozu.“ Pripomíname, že 
frekvencia odvozu žltých vriec bude 
počas mesiacov jún, júl a august tiež 
dvakrát mesačne. Distribúcia ďal-
ších vriec prebehne v DNV v týždni 
7. až 13. júna. (red)

V  týchto dňoch príspevková orga-
nizácia DENOVA intenzívne pracuje 
na kosení verejných priestranstiev. 
Lúčne kvety boli vysadené pri pri 
Múzeu kultúry Chorvátov na Slo-
vensku a v jednej zóne pred bývalou 
budovou pošty na Istrijskej ulici. Pre-
to sa na kvitnúcich plochách cielene 
nekosí. 
VEDELI STE, že kvitnúce plochy 
naberajú na popularite a  ich vý-
hody sú nesporné? Sú krásnym 
estetickým prvkom na verejných 
priestranstvách. Vysoká tráva plní 
vodozádržnú funkciu, čo je dôležitý 

aspekt v časoch globálneho otepľo-
vania. V neposlednom rade prispie-
vajú k  biodiverzite a  viažu na seba 
motýle, včely a  čmeliaky (ohrozené 
druhy najmä v mestách).  (red)

aj DNV zakvitne ako lúka
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n Hľadáme spoľahlivú pani na dlhodobé 
upratovanie rodinného domu v  DNV. Kon-
takt: 0903 445 225, 0903 367 368

n Hľadám študentov na občasné brigády – prá- 
ce na záhrade, strihanie, kosenie. Lokalita:  
Š. Králika 11. Viac informácií na 0904 442 647. 
Dohoda istá.

OBČIANSKA INzeRCIA

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

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

Centrum pre voľný čas pripravuje 
toto leto opäť bohatý kultúrny 
program pre Devínsku Novú Ves. 
Prinášame vám prehľad toho, čo 
môžete očakávať v letnom období:
LeTNé PODVečerY S kOmOrNOu 
huDBOu
4. 7. | 25. 7. | 8. 8., vždy od 18.00 h
Miesto: v Múzeu kultúry Chorvátov na 
Slovensku
LeTNé kiNO
16. 7. | 23. 7. | 30. 7., cca 21.00 – 21.30 h 
| 6. 8. | 13. 8. | 20. 8., cca 20.30 – 21.00 h
Miesto: na nádvorí Miestnej knižnice 
DNV, Istrijská 6. Začiatky po zotmení. 
DeTSká DiVaDeLNý SCéNa
18. 7. | 1. 8. | 15. 8., 17.00 h  
Miesto: na nádvorí Miestnej knižnice 
DNV, Istrijská 6
záVer kuLTúrNehO LeTa
29. 8. | alebo | 1. 9. 2021 

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

Otvorené  každý utorok a štvrtok 
od 9.00 do17.00 h

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

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

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

Otváracie hodiny:
PONDeLOK 12.00 – 18.00 h
STReDA  12.00 – 18.00 h
ŠTVRTOK  12.00 – 18.00 h
PIATOK 8.00 – 12.00  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. 

TeSTOVaNie 
v Devínskej Novej Vsi
mOm istra Centrum 

Odberové miesto Hradištná 43  
(ISTRA CENTRUM) pracuje každý 

deň v týždni okrem stredy, 
keď je sanitárny deň. 

 rezervacia termínov len cez  
www.korona.gov.sk
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projekt Dpoh 7 hier na tému  
7 hriechov: anómia 21

Divadelná smršť v podaní vynikajúcich sloven-
ských hercov, ktoré autorky a  autori napísali 
pre DPOH pod tvorivým vedením dramatur-
gov Dariny Abrahámovej, Romana Olekšáka 
a  Valerie Schulczovej. Projekt prinesie témy 
ako domáce násilie, partnerské problémy, ho-
mofóbiu, rasizmus či konšpirácie. 
Premiéra prvých dvoch hier je naplánovaná 
na 6. júna. Generačné rozdiely rieši autorský 
debut oľgy Feldekovej - sto bábik a napätie 
v rodine spracoval Juraj šebesta v predstavení 
bratislava by night. 

V  nevšednom priestore CO krytu DPOH 
sa 13. 6. odohrá príbeh o  domácom násilí 
s názvom opatruj sa, Júlia! od spisovateľky 
Uršuly kovalyk. Vo futuristickom príbehu 

Lenivosť od michaeli Zakuťanskej sa hlav-
ná hrdinka rozhodne kvôli mužovi opustiť 
pohodlný a bezpečný život.
Návštevníci Klarisiek sa 20.  6. môžu tešiť 
na dramatické dielo Cena za závisť petra 
scherhaufera o  ironických spovediach ho-
mosexuálneho páru a  ich promiskuitného 
rodinného príslušníka, ktorý túži po trvalom 
vzťahu. Tri príbehy v  jednom predstavení 
ecce homo ponúka autorská dvojica Lucia 
mihálová a matúš bachynec. 
Záverečné predstavenie Anómie 21 - hra ex-
perti od autorov valerie schulczovej a roma-
na olekšáka, ktorej hlavné postavy - pokladníč-
ka, dokladač tovaru a manažér v supermarkete 
– majú na všetko jasný názor, len vo svojich ži-
votoch sa strácajú, bude zavŕšená diskusiou s od-
borníkmi.  
 www.dpoh.sk 
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anómia 21 – výnimočný divadelný projekt v DPOh
sedem hlavných smrteľných hriechov ukotvených v rímskokatolíckej cirkvi sa stali inšpiráciou pre 
režisérku a vedúcu Divadla p. o. hviezdoslava valeriu schulczovú pri vzniku výnimočného diva-
delného projektu anómia 21. sedem pôvodných slovenských hier uvedie Dpoh v premiére počas 
štyroch júnových dní na troch miestach – na javisku Dpoh, v Co kryte divadla a v klariskách.
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Posledné dni 
na sčítanie sa

– PRe OBYVATeĽOV, KTORÍ SA NeMOHLI SČÍTAŤ 

SAMI, ANI S POMOCOU BLÍzKeJ OSOBY

– PRe DIGITÁLNe VYLÚČeNÝCH OBYVATeĽOV

– PRe STARŠÍCH OBYVATeĽOV

AsisTOvAnÉ 
sČÍTAniE
3. MÁj AŽ 13. jÚn
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O TÚTO SLUŽBU TeLeFONICKY 
POŽIADAJTe 
NA TeLeFÓNNOM ČÍSLe 

DOHĽADOVÉ 
CeNTRUM 
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