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Informačný 
spravodajca 

občanov  
mestskej časti
BratIslava-

-DEvÍNsKa  
NOvÁ vEs

l  ozNAMujeMe      l  iNForMujeMe                                        l  oDPorúčAMe      l   PoMáhAMe
júl – august / 2021

Koncom mája 2021 zverejnila mestská časť 
výzvu na predkladanie ponúk pre dostav-
bu jednej z dvoch základných škôl, ktoré 

má v svojej správe. 
Predpokladaná hodnota zákazky je vo výške 
1 136 203,53 € bez DPH. Lehota na predkla-

danie ponúk uplynula 14. júna 2021. Dostavba 
by mala podľa stanovených podmienok trvať 5 
mesiacov od odovzdania staveniska úspešnému 
uchádzačovi s  tým, že sa počíta so začiatkom 
prác v lete. 
Projekt plánuje prístavbu k hlavnej budove ako 
aj nadstavbu jedného podlažia. Časť budovy by 
sa stala štvorpodlažnou. Projektová dokumentá-
cia tiež zohľadňuje požiadavky dostupnosti pre 
osoby so zdravotným postihnutím. Stavebné po-
volenie k stavbe nadobudlo právoplatnosť, takže 
nič nebráni začatiu stavebných prác po výbere 
vhodného dodávateľa.

Starosta mestskej časti Dárius Krajčír sľubuje 
navýšenie kapacity základnej školy: „S prístav-
bou a nadstavbou školy by mala Základná škola 
na I. Bukovčana získať osem nových tried. V po-
sledných rokoch bola kapacita školy na hranici 
svojich možností, a  preto som rád, že sa nám 
podarilo pristúpiť k tejto významnej investícii do 
školstva a do vzdelania. Pôjde o jednu z hodno-
tovo najväčších investícií za posledné roky. Ve-
rím, že naša rozrastajúca sa mestská časť ocení 
navýšené kapacity základnej školy. Budujeme to 
pre budúce generácie a aj preto je táto investícia 
významná.“ (red)
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Základná škola na I. Bukovčana 3 získa prístavbou a nadstavbou osem nových tried 

investujeme 
do školskej 

infraštruktúry

mestskÁ  
časť bratislava-

devínska nová ves 
plánuje rozšíriť kapacity 

základnej školy ivana 
bukovčana 3 prístavbou 

a nadstavbou. 
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V DNV sa pripravuje jedineč- 
ná filatelistická výstava  

známok. Výstava bude slávnostne  
otvorená 7. júla v priestoroch Mú- 
zea Chorvátov na Slovensku a bu- 
de otvorená pre návštevníkov do 
15. júla. Okrem výstavy známok 
sa návštevníci môžu tešiť na výsta-
vu významných lokálnych archeo-
logických vykopávok. Pán Valen- 

tín, devínskonovovešťan, ktorý sto- 
jí za celou myšlienkou výstavy vy-
svetľuje: „Málokto si uvedomuje, že 
známky sú zdrojom cenných infor-
mácií o  minulosti, zaznamenávajú 
dôležité osobnosti, budovy a  udalos-
ti histórie. To ma na filatelii najviac  
fascinuje a preto sa angažujem v jej  
propagácii. Príprava exponátov na 
túto výstavu mi trvala 2,5 roka.“  Vý-

stava  pripomenie významný lokál- 
ny archeologický objav pohrebiska  
s  množstvom hrobov z  obdobia  
Samovej ríše. Pohrebisko bolo ob-
javené v r. 1926 na mieste, kde je 
momentálne chátrajúce družstvo 
na ulici Mlynská. 883 hrobov po-
stupne poodkrýval J. Eisner v  ro-
koch 1926 až 1933. Pán Valentín: 
„Máloktorý obyvateľ Eisnerovej uli-
ce v DNV tuší, že práve po ňom je 
pomenovaná jedna z  hlavných ulíc 

DNV.“  Pri príležitosti výstavy bude 
vydaná jedna príležitostná pečiatka 
so siluetou busty J. Eisnera a dru-
há príležitostná pečiatka k pamät-
níku hrobov.
zaujímavosť: V  DNV, v  oblasti  
Vápenky, (okolie dnešného Press- 
kamu) bola objavená 11,5 milió-
nov stará lebka tuleňa, u  ktoré-
ho sa predpokladá, že sa vyvinul 
v „devínskych“ moriach a odtiaľto 
sa rozšíril do celého sveta. (jv)

Prezident Milanović poctil svo-
jou návštevou mestskú časť Bratisla-
va-Devínska Nová Ves 15. júna 2021. 

V Devínskej Novej Vsi žije aktívna 
chorvátska menšina, ktorá je špecifi-
kom mestskej časti a kultúrne ju už 

roky obohacuje. Stretnutie starostu 
Devínskej Novej Vsi, Dáriusa Kraj-
číra, a  chorvátskeho prezidenta sa 
konalo v priestoroch Múzea kultú-
ry Chorvátov na Slovensku, ktoré sa 
nachádza na Istrijskej ulici v Devín-
skej Novej Vsi. Múzeum s celoštát-
nou pôsobnosťou dokumentuje 
a  realizuje výskum dejín a  kultúry 
Chorvátov na Slovensku od ich prí-
chodu na územie až po súčasnosť.
Stretnutia sa zúčastnili predstavitelia 
médií a  Chorvátskeho kultúrneho 
zväzu na Slovensku.
Starosta mestskej časti, Dárius 
Krajčír: „Bolo nám cťou priví-
tať najvyššieho ústavného činiteľa 
Chorvátskej republiky, pána Zorana 
Milanovića. Táto návšteva vyjadruje 
partnerstvo a spoluprácu Slovenska 
a  Chorvátska s  prihliadnutím na 

Chorvátsku menšinu na Sloven-
sku. Pre prezidenta sme si okrem 
prehliadky múzea pripravili drobný 
dar a  pôsobivé vystúpenie mužskej 
speváckej skupiny Klapa Ravnica.“ 
Prezident Chorvátskej republi-
ky špeciálne ocenil humanitárnu 
pomoc po zemetraseniach, ktorú 
mestská časť Devínska Nová Ves 
odovzdala v  Chorvátsku v  tomto 
roku. „Padli slová vďaky za to, že aj 
menšia mestská časť, obec dokáže 
v  ťažkých časoch podať pomoc-
nú ruku. Pána prezidenta zaujal aj 
názov novovzniknutej ulice Vuko-
varská, ktorá vznikla v  roku 2019 
v Devínskej Novej Vsi a ktorá nesie 
názov podľa Chorvátskeho mesta 
Vukovar. Mám informáciu, že jeho 
tím po prehliadke múzea zamieril 
práve na ňu,“ dodáva Dárius Krajčír.

jedinečná filatelistická výstava

devínsku novú ves navštívil chorvátsky prezident

l MZ MČ Ba-DNv vzalo na vedo-
mie informáciu o  plnení uznesení 
MZ MČ Ba-DNv plniteľných do 9. 6. 
2021, vrátane trvalo realizovaných 
uznesení z  minulých rokov, pod-
ľa výsledkov vykonanej kontroly  
l MZ MČ Ba-DNv vzalo na vedo-
mie informáciu o dôležitých roko-
vaniach starostu od posledného 
zasadnutia MZ MČ Ba-DNv l MZ 
MČ Ba-DNv vzalo na vedomie 
odborné stanovisko miestneho 
kontrolóra MČ Ba-DNv k  Návrhu 
záverečného účtu MČ Ba-DNv za 
rok 2020 l MZ MČ Ba-DNv  schvá-
lilo záverečný účet MČ Ba-DNv 
a  celoročné hospodárenie MČ 
Ba-DNv za rok 2020 bez výhrad  
l MZ MČ Ba-DNv  schválilo po-
užitie prebytku bežného a  kapi-
tálového hospodárenia a  jeho 
prerozdelenie l MZ MČ Ba-DNv 
schválilo hospodárenie príspev-
kovej organizácie DENOva za rok 

2020 a prevod prebytku do rezerv-
ného fondu príspevkovej organi-
zácie l MZ MČ Ba-DNv  schválilo 
hospodárenie príspevkovej orga- 
nizácie Istra CENtrUM za rok 
2020 a  jeho prevod do rezervné-
ho fondu príspevkovej organizácie  
l MZ MČ Ba-DNv schválilo roz-
počtové opatrenia č. 2 k  schvále-
nému rozpočtu MČ Ba-DNv  na rok 
2021 l MZ MČ Ba-DNv schválilo 
navrhované dotácie z rozpočtu MČ 
Ba-DNv na r. 2021 v zmysle vZN č. 
5/2019  l MZ MČ Ba-DNv schvá-
lilo vZN MČ Ba-DNv č. 4/2021 
o výške príspevku a spôsobe jeho 
platby na čiastočnú úhradu ná-
kladov (o  príspevkoch) v  školách 
a školských zariadeniach v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti MČ Ba-DNv 
s  účinnosťou od 1. 9. 2021 l MZ 
MČ Ba-DNv schválilo vZN MČ Ba-
DNv č. 5/2021 o  výške príspevku 
a spôsobe jeho platby na čiastočnú 

úhradu nákladov (o  príspevkoch) 
v  školských jedálňach v  zriaďova-
teľskej pôsobnosti MČ Ba-DNv 
s účinnosťou od 1. 9. 2021 l MZ MČ 
Ba-DNv súhlasilo s pripomienkami 
s návrhom vZN hl. mesta sr Ba č. 
..../2021 z ...... 2021, ktorým sa mení 
a  dopĺňa vZN hl. mesta sr Ba č. 
6/2020 o  nakladaní s  komunálny-
mi odpadmi a  drobnými staveb-
nými odpadmi na území hl. mesta 
sr Ba l MZ MČ Ba-DNv požiadalo 
starostu MČ Ba-DNv doručiť UMZ, 
týkajúceho sa stanoviska k  návr-
hu vZN hl. mesta sr Ba č. ..../2021 
z ...... 2021, ktorým sa mení a dopĺ-
ňa vZN hl. mesta sr Ba č. 6/2020 
o  nakladaní s  komunálnymi od-
padmi a  drobnými stavebnými 
odpadmi na území hl. mesta sr Ba  
lehote do 1. 7. 2021 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 

predpisov zverenie nehnuteľného 
majetku vedeného OÚ Ba, kat. od-
borom, vo vlastníctve MČ Ba-DNv, 
kat. územie DNv stavbu – ZŠ Pavla 
Horova 16, súp. č. 6148, okrem časti 
stavby v bloku D, ktorá slúži ako ne-
bytový priestor, v nájme slovenskej 
pošty, a. s. l MZ MČ Ba-DNv schvá-
lilo uzatvorenie na dobu neurčitú  
Dodatok  č. 3 k Zmluve o výpožič-
ke č. 60/2015, uzavretej medzi MČ 
Ba-DNv a DNv ŠPOrt, spol. s  r. o.  
l MZ MČ Ba-DNv schválilo vý-
požičku  z  dôvodu hodného oso-
bitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 
písm. c) zákona sNr č. 138/1991 
Zb. o  majetku obcí v  znení ne-
skorších predpisov časti pozemku 
registra „C“ KN parc. č. 2149/1 vo 
vlastníctve MČ Ba-DNv, v  správe 
ZŠ Horova č. 16 pre spoločnosť 
DNv ŠPOrt, spol. s  r. o., vápenco-
vá 34, 841 07 Bratislava,  na dobu 
neurčitú odo dňa nadobudnutia 
účinnosti Zmluvy o  výpožičke, 
za účelom zabezpečenia údržby 

uMz Mz Mč BA-DNV zo zasadnutia 23. júna 2021

Prezident Chorvátskej republiky, zoran 
Milanović je v Bratislave pri príležitosti GLOBSeC 
Bratislava Fóra 2021.
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F inančné prostriedky 
budú investované do 
komplexnej revitalizácie 

ihriska medzi budovami ZŠ IB 
1 a 3. Ihrisko je momentálne vo 
veľmi zlom stave a  nie je aktív-
ne využívané na športové aktivi-
ty. Verejnosť tam doteraz občas 
hrávala loptové hry. Revitalizácia 
bude spočívať v  obnove a  vybu-

dovaní nového oplotenia, vrátane 
vstupných brán, novej zóny na 
sedenie, v osadení nových basket-
balových a hokejbalových bránok, 
položení novej asfaltovej plochy 
ihriska a realizácii nového plasto-
vého povrchu. Z ihriska by sa tak 
mal stať multifunkčný priestor 
pre športy ako: florbal, malý fut-
bal, basketbal, hokejbal, loptové 
hry a  iné voľné športy. Starosta 
Dárius Krajčír potvrdzuje: „Od 
rekonštrukcie si sľubujeme kva-

litnejšie a bezpečnejšie prostredie 
pre žiakov školy a  širokú verej-
nosť pri športových aktivitách. 
Rekonštrukcii nič nebráni, keďže 
je mimo možný zásah od prístav-
by a  nadstavby základnej školy. 
V  ďalších etapách plánujeme so 
športovým areálom naďalej pra-
covať a  revitalizovať ho. Mestu 
Bratislava ďakujeme za finančnú 
podporu športu v Devínskej No-
vej Vsi.“
 (jv) 
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Vážení Devínskonovovešťania, 
som rád, že napriek neočakáva-
ným výdavkom, súvisiacich s pan-
demickým rokom 2020, sa podarilo 
ukončiť rok s  prebytkom 743 tisíc 
eur. Tento prebytok pôjde do re-
zervného fondu na investície a bu-
dúci rozvoj našej mestskej časti.
Šport a  kultúra si po pandémii 
zaslúžia pomoc, a preto si stojíme 
za podporou, ktorú sme pridelili 
vo výške 90 000 eur Devínskono-
voveským športovým, kultúrnym 
a sociálnym organizáciám. 
Pomoc kultúre a  športu je rýchle 
a dôležité opatrenie, ako vrátiť náš 
život do predkoronových čias. Som 
rád, že toto leto bude v Devínskej 
plné športu a kultúry, ako si ho pa-
mätáme pred pandémiou. 
V  tomto duchu vás pozývam na 
pravidelné športové tréningy za-
darmo a na všetky kultúrne akcie, 
pre mladších i starších, ktoré sme si 
ako mestská časť pre vás pripravili.
Prajem vám krásne leto a  oddy-
chovo strávené letné dovolenky. 
 Váš Dárius Krajčír

a správy športovísk v školskom are-
áli a  plnenie verejnoprospešných 
úloh MČ Ba-DNv v  oblasti športu  
l MZ MČ Ba-DNv nesúhlasilo s Ná-
vrhom dodatku Štatútu hl. mesta 
sr Ba – sociálne veci (vypustenie 
čl. 31 a 32, za čl. 30 sa vkladajú nové 
čl. 31 až 32i) a  požiadalo starostu 
MČ Ba-DNv doručiť uznesenie MZ, 
týkajúce sa stanoviska k  návrhu 
dodatku Štatútu hl. mesta sr Ba 
– sociálne veci (vypustenie čl. 31 
a32, za čl. 30 sa vkladajú nové čl. 
31 až 32i) v  lehote do 28. 8. 2021 
l MZ MČ Ba-DNv schválilo trvalé 
upustenie od vymáhania pohľa-
dávky MČ Ba-DNv, vrátane príslu-
šenstva, na základe vykonateľné-
ho exekučného titulu – platobný 
rozkaz sp. zn. 7ro/114/2013-40, 
vo veci navrhovateľa MČ Ba-DNv 
proti odporcovi Monika Štefániko-
vá, IČO: 37619667, ktorý vydal Os 
spišská Nová ves dňa 9. 4. 2013 
a  v  zmysle exekučného príkazu 
l MZ MČ Ba-DNv schválilo ako 

prípad  hodný osobitného zreteľa 
(propagácia DNv) podľa § 9a ods. 
9 písm. c) zákona sNr č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskor-
ších predpisov uzavretie náj. zmluvy 
na prenájom pozemkov registra 
"C" KN, vo vlastníctve MČ Ba-DNv, 
zapísaných na liste vlastníctva č. 
2328 pre spol. MarKÍZa-slOvaKIa, 
spol. s  r.o., Bratislavská 1/a, 843  56 
Bratislava, za účelom výroby zvuko-
vo-obrazového záznamu l MZ MČ 
Ba-DNv schválilo ako prípad  hodný 
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 
9 písm. c) zákona sNr č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskor-
ších predpisov uzavretie náj. zmlu-
vy na prenájom časti pozemku vo 
vlastníctve hl. mesta sr Ba, zverený  
do správy MČ Ba-DNv pre spol. Fa-
vor.it s. r. o., Bridlicová 17/B, 841 07 
Bratislava, na dobu neurčitú od  
29. 7. 2021, z dôvodu pokračovania 
využívania časti pozemku pre vybu-
dované parkovacie státie využívané 
zákazníkmi bistra Favor.it l MZ MČ 

Ba-DNv schválilo ako prípad  hodný 
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 
písm. c) zákona sNr č. 138/1991 Zb. 
o  majetku obcí v  znení neskorších 
predpisov uzavretie náj. zmluvy na 
prenájom časti pozemku vo vlast-
níctve hl. mesta sr Ba, zverený do 
správy MČ Ba-DNv, pre Ing. M. Janí-
ka a manž., z dôvodu vybudovania  
dvoch parkovacích miest l MZ MČ 
Ba-DNv schválilo zámer predaja  
a predaj novovytvoreného pozem-
ku registra "C" KN, parc. č. 480/14, vo 
vlastníctve hl. mesta sr Ba, zverený 
do správy MČ Ba-DNv z  dôvodu 
ochrany rodinného domu vo vlast-
níctve žiadateľov pred prívalovými 
dažďami l MZ MČ Ba-DNv schváli-
lo uzatvorenie Dodatku č. 1 k Zmlu-
ve o  zriadení vecného bremena č. 
162/2019 zo dňa 16. 10. 2019, z „in 
personam“ na „in rem“ l MZ MČ Ba-
DNv vzalo na vedomie informáciu 
o  stave rozpočtového hospodáre-
nia MČ Ba-DNv l MČ Ba-DNv vza-
lo na vedomie správu nezávislého 

audítora z  overenia riadnej účtov-
nej závierky MČ Ba-DNv k  31. 12.  
2020 l MČ Ba-DNv vzalo na vedo-
mie informáciu o prevode podielov 
na pozemku v  obytnom dome na 
ulici Eisnerova 38,  do vlastníctva 
Palova Ingrid a  Palo Dušan, spo-
luvlastnícky podiel na pozemku, 
správne poplatky znášajú kupujúci 
l MZ MČ Ba-DNv schválilo plán 
kontrolnej činnosti miestneho kon-
trolóra MČ Ba-DNv na obdobie 2. 
polrok 2021 a poverilo ho na výkon 
kontrol v  zmysle schváleného plá-
nu kontrolnej činnosti na obdobie  
2. polroka 2021 l MZ MČ Ba-DNv 
vzalo na vedomie správu z kontro-
ly vybraných výdavkov za rok 2019  
l MZ MČ Ba-DNv požiadalo pred-
nostku MÚ zabezpečiť zverejnenie 
ročníkov DEvEX-u vydané do r. 2008 
prostredníctvom  miestnej knižni-
ce a  predloženie harmonogramu 
digitalizácie archívu DEvEX-u na 
najbližšie riadne rokovanie MZ MČ 
Ba-DNv 

rekonštrukcia a modernizácia ihriska 
V PredChádzajúCOM čísle sme vás informovali, že sa podarilo MČ Ba-dnV 
získať dotáciu z hlavného mesta Sr Bratislavy na rekonštrukciu ihriska  
pri zŠ i. Bukovčana vo výške 45 tis. €. 

Na voľne dostupnom úseku 
trate neďaleko miestneho 

obchodného domu sa udiala tragé-
dia, ktorá nadlho zostane v pamäti 
Devínskonovovešťanov. Nákladný 
vlak zrazil dve maloleté dievčatá 
Lauru (†13) a  Lindu (†13). Sta-
rosta mestskej časti Dárius Krajčír 

prisľúbil zavedenie kamerového 
systému, ktorý bude monitoro-
vať trať a okolie. Pre média skon-
štatoval: „Doposiaľ sme nemali 
informácie, že sa tam vo veľkom 
počte stretáva mládež. Ukázalo sa 
to až po tejto tragédii.” Mestská 
časť ďalej sľubuje rokovania so že-

leznicami, ktorým pozemok patrí. 
Pripomenie sa im aj požiadavka 
na umiestnenie protihlukovej ste-
ny, ktorá bude zároveň plniť úlohu 
bezpečnostnej bariéry. (red)

tragédia na koľajniciach
Mestská časť Bratislava-devínska nová Ves vyjadruje 
hlbokú a úprimnú sústrasť rodinám dvoch maloletých 
dievčat, ktoré zrazil vlak neďaleko miestneho 
obchodného domu 1. 6. 2021.  
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Do PretekoV „Behaj lesmi“ sa zapojilo sedem stoviek účastníkov, 
ktorí bežali aj na podporu malej Viktorky.
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Úspešný beh lesmi

Bez mrakov a v tropickom teple prebehli 
historicky prvé preteky série „Behaj les-
mi“ na Slovensku. Účastníci prebehli 

areálom Hradu Devín až do hlbokých lesov 
Devínskej Kobyly. Najskôr si pre svoju medailu 
dobehli najmenší bežci z radov detí v detských 
pretekoch Dr. Max. Tí využili prijateľné teplo-
ty a  trate vedúce v  tieni hradných skál. Dopo-
ludňajším vrcholom programu boli charitatívne 
preteky VoltaRUN. Finančný výťažok zo štar-
tovného a za každý ubehnutý kilometer za ne-
celú stovku účastníkov pomôže zrakovo postih-
nutej budúcej gymnazistke Viktorke. Ani ona 
s rodinou nechýbala na štartovej čiare a prispela 
svojím výkonom. Zapojenie Nadácie Markíza, 
ktorá príbeh spoločne so Slovenským paraolym-
pijským zväzom vybrala, je ďalším dôvodom, 

prečo sa k pretekom a ich charitatívnej myšlien-
ke pridať. Pre každý z troch pretekov tohtoročnej 
série „Behaj lesmi“ je vybraná jedna rodina, ktorá 
bude podporovaná v rámci pretekov. Viktorkina 
rodina dostala po pretekoch šek VoltaRUN vo 
výške 2 050 €. Táto suma však ešte nie je finál-
na, pridajú sa k nej ďalšie možnosti prispievania 
nad rámec registrácie. Najskôr na trasu vybehli 
bežci na 20 kilometrov, ktorým v ruke nechýbal 
špeciálny pohárik Speedcup, ktorý aj vďaka za-
pojeniu hlavného partnera spoločnosti Dr. Max 
eliminuje v zázemí plasty. Víťazom sa stal s ča-
som 1:28:51 hodiny Matej Páleník, medzi že-
nami uspela Soňa Struhárová za 1:43:38 hodiny. 
Kratšiu vzdialenosť, ktorá účastníkov podobne 
zaviedla po náročnom stúpaní cez Hrad Devín 
do lesov Devínskej Kobyly, vyhral Martin Juran 

za 48:15 minúty. Ako prvá žena do cieľa dorazila 
Martina Mikulcová za 57:27 minúty. Premiéra 
obľúbenej prírodnej série „Behaj lesmi“ má tak 
za sebou po Českej republike úspešnú bežeckú 
premiéru aj na Slovensku. V blízkej dobe bude 
pokračovať dvoma pretekmi v Česku a nasledo-
vať bude „Behaj lesmi“ Veľká Fatra 17. júla. 

Dárius krajčír: „V  okolí Devínskej Novej 
Vsi máme mnoho krásnych miest na špor-
tovanie. Preto som veľmi rád, že naša mestská 
časť podporila preteky „Behaj lesmi“. Leto je 
tu, priatelia. Všetci si zaslúžime oddych po 
mesiacoch lockdownu, ktoré boli aj pre De-
vínsku Novú Ves veľmi náročné. Prajem vám, 
nech je toto leto také pekné, ako si ho pamä-
táme pred pandémiou.”
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„Spojili sme sa pre naše deti”
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Konala sa aj sľubovaná príjemná pre-
chádzka s  pohybovými výzvami, hľa-
danie  indícií, prekvapenia na stano-

vištiach, darčeky a veľa zábavy s Mici a Mňau.
Tak vyzeral úplne nový, opatreniami obme-
dzený, ale napriek tomu veľmi príjemný Deň 

detí 2021 sprevádzaný rozžiarenými detskými 
očkami. Ďakujeme všetkým rodičom za reš-
pektovanie pravidiel a  registráciu, ktorá nám 
pomohla dodržať prísne opatrenia. Rodinná 
olympiáda začala v našej kancelárii TIK, kde 
dostali deti do rúk mapku s tajničkou. Na pr-
vom stanovišti predstavila organizácia Good-
Sports históriu a  techniku hry baseballu. Po 
ceste k druhému stanovišťu deti plnili úlohy – 
skákali ako žabky, revali ako levy, točili sa, mo-
tali a hľadali písmenká do tajničky. K deťom sa 
aktívne pridávali aj rodičia, veď to bola rodinná 
olympiáda. Druhé stanovište patrilo Dobro-
voľnému hasičskému zboru Devínska Nová 

Ves a  naši hasiči sa venovali deťom v  plnom 
nasadení. Deti si vyskúšali hasenie vodou na 
náhradné terče predstavujúce oheň. Poskyto-
vanie prvej pomoci a plavba v hasičskom člne 
ešte dlho ostane v spomienkach nielen detí. 
O trasu celej olympiády sa postarala Bublinka, 
a  preto záver patril práve „bublinkáčom“. Tu 
sa vyhodnocovala tajnička, vyrábali odznaky 
a rozdávali odmeny. Popoludňajšie predstave-
nie zabezpečila mestská časť Bratislava-De-
vínska Nová Ves. Deťom sa najprv prihovoril 
starosta Dárius Krajčír. Moderátorka Katarína 
Gavalcová sa porozprávala aj s „bublinkáčkou" 
Marcelou Kramplovou a  potom sa už deti 
zabávali pri veselom a  poučnom predstavení 
s Mici a Mňau.  (hjk)

Motto tohtoročného prvého 
ročníka rodinnej olympiády, 
ktorú organizovala mestská časť 
Bratislava-DNV, DNV šport, s. r. o., 
Bublinka, Dobrovoľný hasičský zbor 
DNV a GoodSports Slovakia.

krst knihy o našej mestskej časti

Kniha „Čarovná Bratislava – mestská 
časť Devínska Nová Ves“ bola čita-
teľskej obci predstavená v  komornej 

a príjemnej atmosfére historickej Mýtnice a ka-
viarne Penny coffea. Spoluautorka knihy a ma-
nažérka spoločnosti CBS pani Adriana Drugová 
a  „krstný otec" starosta Dárius Krajčír pokrstili 

knihu pieskom, symbolizujúcim našu prírodnú 
dominantu Pieskovec (Sandberg). Na tomto 
milom kultúrnom podujatí vystúpila aj oper-
ná speváčka, hosťujúca sólistka Slovenského 
národného divadla a  Devínskonovovešťanka, 
Mária Hanny s klavírnym sprievodom Moni-
ky Harrison. Pán starosta v príhovore vyjadril 

svoj obdiv fotografom a tomu, ako jedinečným 
spôsobom dokážu zachytiť krásu našej prírody.  
Fotografom Ľubošovi Sedláčkovi, Dominiko-
vi Martanovičovi a Helene Jankovičovej Ko-
váčovej, ktorých fotografie v knižnej publikácii 
prezentujú stránky venované našej mestskej 
časti, odovzdal knihy s  osobným venovaním. 
Veľmi nás potešilo, že pozvanie prijal aj špe-
ciálny hosť, umelec a  autor sochy známeho 
Čumila, ktorý už neodmysliteľne patrí k his-
torickému jadru Bratislavy, pán Viktor Hulík 
s manželkou. Viktor Hulík, rodák z bratislav-
ského Starého mesta, v  rozhovore pre DTV 
povedal: „V Devínskej sa mi najviac páči ne-
dotknutá príroda, ktorá je v dnešnej dobe už 
akousi vzácnosťou.“ V  nádhernej knihe „Ča-
rovná Bratislava – mestská časť Devínska Nová 
Ves" máme  svoj vlastný priestor. Aj vďaka na-
šej krásnej prírode a bohatej histórii sme totiž 
prijali ponuku vydania špeciálnej edície v poč-
te 600 kusov. Limitovanú edíciu knihy plnej 
výnimočných fotografií nielen našej mestskej 
časti, ale aj celej Bratislavy, si môžete  zakú-
piť v Turistickej informačnej kancelárií (TIK) 
v budove Mýtnice na Istrijskej 49 za cenu 15 €.
 Diana Padychová
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V PríjeMný, takmer letný piatkový podvečer 21. mája 2021, sa 
v devínskej novej Vsi uskutočnil slávnostný krst výnimočnej knihy 
„Čarovná Bratislava“ v edícii venovanej špeciálne našej mestskej časti. 

V príjemný piatkový podvečer starosta Dárius Krajčír krstí pieskom výnimočnú knihu „Čarovná 
Bratislava – mestská časť Devínska Nová Ves“

Fo
to

: H
JK

Fo
to

: H
JK



6                                                                               rozhoVor 7 – 8/2021  

Môže si mestská časť určovať ďalší rozvoj, 
keď je riadená mestským územným plá-
nom, ktorý je záväzný pre celú Bratislavu?
Vyjednávacia pozícia mestských častí je pri 
developerských projektoch slabá, pretože Bra-
tislava sa riadi najmä územným plánom hlav-
ného mesta z  roku 2007, kde chýbajú pod-
robnejšie regulácie. Územný plán je zastaraný 
a mnohé mestské časti Bratislavy už volajú po 
novom územnom pláne. Mestská časť môže 
nechať vypracovať pre konkrétnu lokalitu 
územný plán zóny, ktorý by určoval funkčné 
plochy a maximálne limity v kontexte obme-
dzení, ktoré sú dané v  mestskom územnom 
pláne. Vypracovanie územného plánu zóny 
je však zdĺhavý a  komplikovaný proces, no 
je ním možné bližšie regulovať to, čo je dané 
a povolené mestským plánom, v našom prípa-
de už z roku 2007.
Pracujete v  tejto brandži s  developermi. 
Ako vnímate prácu a spoluprácu s nimi?
Áno, pracujem v brandži a developeri, s kto-
rými spolupracujem, sú v pozícii mojich zá-
kazníkov. Developer sa vždy snaží vyťažiť 
maximum z  územia a  pozemkov, ktoré má 
zakúpené. Ale z  mojej skúsenosti si mno-
ho developerov už uvedomuje, že budovanie 
dobrého mena je v ich prospech. Je v záujme 
developera, aby projekt prinášal širšej spoloč-
nosti benefity z novej stavby v podobe škol-
ského zariadenia, prípadne domova seniorov 
či zelených verejných plôch. Musíme si uve-
domiť, že na mestskú časť Devínska Nová Ves 
pripadá len jeden domov seniorov a  súčasný 
trend starnutia obyvateľstva sa dotýka Sloven-
ska nevynímajúc Bratislavu. 
Do akej miery musí developer brať do úva-
hy pripomienky mestskej časti?

Mestská časť ťahá pri developeroch za krat-
ší koniec. Ak jej pripomienky nemajú oporu 
v  legislatíve, nemusia byť zohľadnené, hoci 
práve MČ je najkompetentnejšia na zhodno-
tenie funkcií, ktoré na jej území chýbajú, či už 
sa jedná o materské a základné školy, stredné 
školy, prípadne domovy pre dôchodcov.
Ako vnímate východný rozvoj Devínskej 
Novej Vsi?
K  zvládnutiu východného rozvoja DNV je 
podstatné predĺženie Eisnerovej a  turbokru-
hový objazd, ktorý žiadala mestská časť na 
vjazde do Devínskej Novej Vsi od magistrátu, 
aby nevznikal lievik práve v  tomto bode. Na 
nových plochách by malo pribudnúť ďalších 
cca 17 tis. obyvateľov a  okrem bývania by 
mali mať k dispozícii títo ľudia pre uspoko-
jenie svojich potrieb aj základnú vybavenosť 
(školy, zdravotné strediská, domovy seniorov, 
námestie, zelené verejné plochy), bez tejto vy-
bavenosti bude pre Devínsku rozvojová plo-
cha skôr záťažou ako prínosom, no motivovať 
developerov k  takémuto cielenému rozvoju 
nebude jednoduché. Netreba zabúdať ani na 
klimatické zmeny a do projektov bude nutné 
zakomponovať aj zelené strechy, fasády, vsa-
kovanie dažďových vôd a jazierka. Čo sa týka 
priemyselnej zóny v  DNV, priniesla mnohé 
pozitíva v  oblasti zamestnanosti, ale súčasne 
záťaž na cestách je veľká, čo pociťujú najmä 
obyvatelia časti Kolónia. 
Proces získania všetkých povolení sa zdá 
komplikovaný. čím si musí projekt prejsť, 
kým získa všetky povolenia?
Väčšie projekty s určitou rozlohou musia prejsť 
procesom posudzovania vplyvom na život-
né prostredie, tzv. EIA procesom. Nasleduje 
proces získania územného rozhodnutia a sta-

vebného povolenia. Celý tento proces trvá aj 
3 – 4 roky. V  rôznych štádiách schvaľovania 
môže mestská časť „rokovať” s  developerom 
a  v  rámci dohody je snaha nájsť kompromis 
a  vyjednať pre mestskú časť úpravu projektu 
v súlade s potrebami obyvateľov. 
Ako to vidíte s  terminálom integrovanej 
dopravy (TioP) za oD Glavica? je reálna 
jeho výstavba?
TIOP sa Železniciam SR oplatí budovať od 
určitého počtu obyvateľov, z tohto dôvodu dnes 
železnice neuvažujú s  TIOP-om na sídlisku 
v  Devínskej. Je pravda, že je to aj záležitosť 
lobingu a nekonečných rokovaní. V tomto prí-
pade sa čaká aj na modernizáciu trate. Problém 
na Slovensku je taký, že výstavba bytov často 
predbieha výstavbu dopravnej infraštruktúry. 
S výstavbou Borov a očakávanou výstavbou na 
rozvojových plochách v Devínskej je viac ako 
kedykoľvek predtým dôležité, aby sa tlačilo na 
výstavbu terminálu, kde je hustota obyvateľstva 
najväčšia – i na sídlisku v Devínskej. Koľajová 
doprava je výhodou aj pre nové projekty, napr. 
pripravovaný Slnečný vrch je v tesnej blízkosti 
súčasnej vlakovej stanice Devínska Nová Ves. 
Doprava na hlavnú stanicu vlakom je z tohto 
bodu otázkou 15 minút.
ochrana prírody, kde vidíte kľúčový prob-
lém v aktuálnom stave ochrany prírody?
Kompetencie v  tejto oblasti má skôr štátna 
ochrana prírody. Mestská časť sa môže snažiť 
o pravidelnú osvetu, organizovanie dobrovoľ-
ných brigádach a  pod. Je potrebné vťahovať 
ľudí do územia, vysvetľovať, organizovať jarné 
zbierania odpadkov a bezpečné zapájanie detí. 
Niektoré časti chránených území by som sprí-
stupnil verejnosti obmedzene, ide o  koncept 
využívaný v  zahraničí. Dôležité je tiež robiť 
parkové úpravy pri bytových domoch. Nie 
všetci vyhľadávajú rekreáciu v prírode a je dô-
ležité dať obyvateľom možnosť tráviť voľný čas 
v okolí ich domovov. Preto majú novostavby 
taký úspech – dávajú možnosť trávenia komu-
nitného času v blízkosti obydlia s detskými ih-
riskami, priestormi na komunitné grilovanie 
a  so spoločnými priestormi na komunitné 
akcie. Obyvatelia majú potom menej dôvo-
dov odchádzať z územia a  tým by sa aj tlak 
na prírodu znížil. Zároveň sa vytvára priestor 
pre ľudí, ktorým zdravie alebo rodinný status 
(mamičky s deťmi) neumožňuje vzďaľovať sa 
od obydlia. Hovoríme o tvorbe priestoru pre 
kvalitný život priamo pod oknami. 
Pán Kočvara, ďakujem veľmi pekne za pod-
netný rozhovor. Verím, že rozvoj Devínskej 
Novej Vsi sa bude uberať pozitívne v pro-
spech všetkých jej terajších i budúcich oby-
vateľov. 
 Jana Vedejová

rozvoj našej devínskej 
rndr. Vladimír Kočvara je 
najdlhšie slúžiacim členom 
Komisie výstavby a životného 
prostredia v mestskej časti 
devínska nová Ves. V súčasnosti 
je členom komisie nepretržite 
už 14 rokov. do tejto komisie 
bol prizvaný ako odborník za 
oblasť životného prostredia 
z radov verejnosti. Musíme 
pripomenúť, že uvedená komisia 
sa vyjadruje aj k investičným 
zámerom a odborným témam, 
kde pán Kočvara pomáha 
aktívne formulovať pripomienky 
a odborné stanoviská pre 
mestskú časť. Fo

to
: a

rch
ív 

V. 
K.



Dňa 9. júna sa konalo vo Vile Košťálo-
vej stretnutie zástupcov mestskej časti 
Bratislava-Devínska Nová Ves a  dot- 

knutých obyvateľov okolia Glavice ohľadne pro-
jektu Proxenta, ktorý má vyrásť za predajňou 
LIDL. Stretnutia sa zúčastnili aj zástupcovia 
developera, vrátane architekta projektu Ing. arch. 
Mariana Pokrivčáka zo spoločnosti ATELIER 
3M s. r. o.  ATELIER 3M je autorom architek-
túry ružinovského projektu NUPPU a  pýši sa 
fínskym projektovaním komunitných verejných 
priestorov.  Mestskej časti Bratislava-Devínska 
Nová Ves sa podarilo vyrokovať s developerom 
posunutie troch bytových domov od existujúcich 
bytových domov, ktoré už stoja v oblasti Glavi-
ca. Zároveň odznela požiadavka mestskej časti 
a účastníkov konania o zníženie bytového domu 
ustúpením do terás o pol poschodia na 5 až 6 
podlaží. Väčšina parkovacích miest je umiestnená 

pod bytovými domami v dvoch veľkých podzem-
ných garážach a v exteriéri ostali najmä obslužné 
parkovacie státia. Projekt počíta s  3 bytovými 
domami a jedným apartmánovým, keďže takýto 
rozsah povoľuje územný plán mesta Bratislava. 
Mestská časť vylúčila výstavbu ubytovne v tejto 
lokalite. Vizualizácia naznačuje čiernu architek-
túru vrchných poschodí, voči čomu sa ohradili 
občania a zástupcovia mestskej časti. Výsledkom 
je, že na stretnutí odznel prísľub zmeny farebnosti 
na takú, ktorá je vhodná do okolitého prírodné-
ho prostredia (konkrétne bolo spomínané drevo, 
prípadne materiál s jeho imitáciou). Pri bytovom 
dome by mal vzniknúť park s chodníkmi a ihris-
kami pre väčšie i pre menšie deti a aj športová 

plocha. Rovnako sa v rámci projektu počíta s niž-
ším objektom za predajňou LIDL s obchodnými 
priestormi, potenciálne reštauráciou alebo ko-
munitným priestorom. Na prízemí jedného by-
tového domu má vzniknúť priestor pre materskú 
školu. Starosta Dárius Krajčír a jeho zástupkyňa 
Beata Janatová trvajú na jej odovzdaní do správy 
mestskej časti BA-DNV. Dopravný uzol v oblas-
ti by mal výhľadovo spriechodniť turbokruhový 
objazd, ktorý má vyrásť pred vjazdom do DNV 
a ktorý presadila mestská časť namiesto svetelnej
križovatky podľa pôvodných plánov mesta Bra-
tislavy. Stretnutie dotknutých občanov, zástupcov 
mestskej časti a developera sa konalo v konštruk-
tívnej atmosfére. (red)

Stretnutie občanov k projektu ProXeNTA
Stretnutia sa zúčastnili 
dotknutí občania oblasti, 
zástupcovia developera 
a zástupcovia mestskej časti.

koMiSia výstavby a životného prostredia sa stretla 2. júna s obyvateľmi 
rodinných domov na kolónii a s developerom projektu Slnečný vrch, s. r. o., 
ktorý plánuje výstavbu na jednej strane ulice Jána Jonáša. 

projekt „slnečný vrch“

Projekt je momentálne vo fáze posudzo-
vania jeho vplyvu na životné prostredie. 
Prerokovanie s  obyvateľmi sa konalo za 

účelom diskusie a pripomienkovania Slnečného 
vrchu, čo do určitej miery zmení charakter rodin-
nej zástavby, na ktorý sú obyvatelia lokality medzi 
Volkswagenom a železničnou stanicou zvyknutí. 
Obyvatelia mali pripomienok viacero: obavy zo 
zahustenej dopravy, obavy zo straty súkromia 
v rodinnej zástavbe a zmeny charakteru územia. 

Zástupca investora Miroslav Danko predstavil 
projekt, ktorý zohľadňoval prvotné pripomienky 
mestskej časti. Tie sa týkali problematických otá-
zok, napr. aby bola výstavba na ulici Jána Jonáša 
nižšia, aby okná z bytových domov neboli orien-
tované na stranu, kde sú rodinné domy a aby bola 
zachovaná ich intimita, a napokon, aby projekt 
nepočítal s výstavbou ubytovní.
Bytové domy Slnečného vrchu pri ulici Jána Jo-
náša by mali byť vzdialené 55 m od rodinnej zá-

stavby z druhej strany cesty a mali by dosahovať 
výšku štyroch nadzemných podlaží, s  jedným 
ustúpeným podlažím. Najvyššie bytové domy 
budú 6-poschodové a sú podľa projektu umiest-
nené v strede územia. Developer nazýva projekt 
ako „kompromisný“, lebo s ním nie je nikto úplne 
spokojný. 
Projekt počíta s bytovými domami, jednou ad-
ministratívnou budovou a centrálnym námestím, 
kde by mal ako dominanta ostať existujúci veľký 
topoľ. Okolo námestia sa počíta s centralizáciou 
obchodov a  s menším supermarketom. Napro-
jektovaný je aj priestor pre vznik materskej ško-
ly a  administratívna budova. Developer vylúčil 
v projekte akúkoľvek ubytovňu. Vstup na územie 
je naplánovaný na úrovni Ľubovníkovej ulice, 
cca v polovici plánovaného zastavaného územia. 
Dve cesty sú navrhnuté širšie, aby mohli na nich 
vzniknúť v budúcnosti trasy pre MHD.
Podľa prezentácie developera sa počíta so špecifi-
kami morfológie územia, keďže na juhovýchod-
nom cípe sa drží voda. Na tomto mieste by mala 
vzniknúť zelená plocha.
Pri projektoch všeobecne narážajú mestské časti 
Bratislavy na to, čo dovoľuje územný plán z roku 
2007. Ten počíta v tomto území s výstavbou by-
tových domov, resp. pripúšťa aj rodinné domy, 
ktoré sú menej odporúčané. MČ zaslala na ma-
gistrát hl. mesta všetky pripomienky občanov, 
ktoré dostala v písomnej podobe v dohodnutej 
lehote. Bude iniciovať ďalšie stretnutie, na ktorom 
trvali aj všetci prítomní občania. Mesto Bratisla-
va pracuje aj s petíciou, ktorá bola pred mesiacmi 
proti Slnečnému vrchu realizovaná.  (red)
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V tomto čísle sa pozrieme na 
to, aké možnosti pre usku-
točnenie vášho veľkého 

dňa ponúka naša mestská časť.
Vynovená obradná sieň  

Vila Košťálová
Elegantná obradná sieň, sídliaca
v historickej budove Vily Košťálo-
vej, dostala po niekoľkých rokoch 
nový šat. Na presvetlené priestory 
sa už teraz môžu tešiť všetky ne-
vesty a ženísi, ktorí si v nej plánujú 
povedať svoje áno. Fotogenické zá-
bery interiéru určite podčiarknu vý-
nimočnosť a slávnostnú atmosféru 
každého sobáša.  
Sobáše v exteriéri / v prírode

Krásne prírodné scenérie Devín-
skej Novej Vsi lákajú nielen na 
výlety do prírody či na turistiku, no 
vyhľadávajú ich aj snúbenci, ktorí 
chcú svoj život spojiť s milovaným 
človekom práve v  objatí prírody 
našej mestskej časti. Obdobie pan-
démie a s ním spojené obmedzenia 

do istej miery tiež prispeli k tomu, 
že budúci manželia hľadali pre 
zrealizovanie svojho veľkého dňa 
práve exteriéry. Známe lokality ako 
Srdce, Sandberg či Weitov lom sa 
tešia najväčšej priazni zaľúbených. 
Vo všetkých prípadoch ide výluč-
ne o verejne prístupné lokality, do 
ktorých neplatí zákaz vstupu, a sa-
mozrejmosťou je dodržiavanie na-
riadení o ochrane prírody. Sobášne 
fotografie s  pozadím prírodných 
krás lákajú viac zaľúbených, ktorí 
preferujú komornejší sobáš s men-
ším počtom hostí.

Sobáše v reštauráciách 
a penziónoch

Pri prípravách mnohí radi využi-
jú možnosť spojiť sobášny obrad 
a  svadobnú hostinu do jedného 
priestoru. Často ide o kombináciu 
interiéru a  vonkajšieho priesto-
ru s  terasou či záhradou. Medzi 
vyhľadávané reštaurácie, ponú-
kajúce aj svadobné hostiny, určite 

patrí Reštaurácia a Penzión Pegas, 
W-hotel či reštaurácia Sandberg 
Resort.
Každý má predstavu o svojom sva-
dobnom dni inú. Nech už sa roz-
hodnete pre ktorúkoľvek alternatívu 

sobáša v Devínskej Novej Vsi, určite 
budete spokojní.  My vám k vášmu 
životnému rozhodnutiu želáme veľa 
krásnych spoločných dní v šťastnom 
manželstve a vydarený sobášny deň!
 Diana Padychová

povedzte si svoje „Áno“ v devínskej
nedáVnO sme vám priniesli informácie o tom, 
ako postupovať, keď sa rozhodnete uzavrieť 
manželstvo v devínskej novej Vsi. 

Augustín Mrázik: „v  uplynulom 
roku sme vyčistili terén a zateplili 
stavbu. v  tomto roku sme ošetrili 
stromy a  pripravujeme zatrávne-
nie areálu, vrátane umelého zav-
lažovania. Považoval by som ale 

za škodu, ak by tak krásny areál 
v  tesnom kontakte s  Cyklomos-
tom slobody nebol využitý aj ináč. 
My sami nemáme ambície tu pre-
vádzkovať podnikateľskú aktivitu, 
hľadáme preto námety a súčasne 
záujemcov, ktorí by mali záujem 
tu rozbehnúť niečo zmysluplné, 
určené najmä obyvateľom DNv 
a návštevníkom cyklomostu. Kým 
nájdeme vhodnú náplň a  jej pre-
vádzkovateľa, chceme areál len 
skultivovať a prípadne tu umožniť 
organizáciu spoločenských pod-
ujatí.”
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Vedľa Cyklomostu 
slobody je stavba 
a areál bývalej vodárne, 
ktorá kedysi zásobovala 
vodou závod technické 
sklo v dúbravke. 

Vodáreň bola postavená 
v  polovici 60-tich ro-
kov minulého storočia. 

Hoci nejde o  žiadnu výnimoč-
nú industriálnu architektúru, jej 
technické riešenie je celkom za-
ujímavé. Začiatkom roku 2020 
areál vodárne odkúpilo vinárstvo 
THEBENER, ktorý pripravil 
jej rekonštrukciu. Celý objekt 
bol zachovaný a  opravený v  pô-
vodnom vzhľade, vrátane sklo-
betónových výplní okien, ktoré 
mu dávajú technický charakter. 
V  dobe, keď po celej Bratislave 
investori ničia pôvodné technické 
pamiatky, sú majitelia presvedče-
ní, že by  vodáreň mala ostať za-

chovaná pre návštevníkov a oby-
vateľov ako ukážka technického 
umu našich otcov. Pre vlastné 
potreby bude objekt využívaný 
na skladovanie ríbezľového vína 
spoločnosti THEBENER, spol. 
s  r. o. Víno bude umiestnené 
v podzemných nádržiach zasypa-
ných zeminou.  Po rekonštrukcii 
bude areál a objekt sprístupnený 
verejnosti ako minimúzeum sta-
rej vodárne – s možnosťou vstupu 
do podzemných priestorov a ob-
hliadky hlavnej studne s prieme-
rom 5 metrov a hĺbkou približne 
15 metrov, ktorá je pod budovou 
vodárne. Otvory do studne sú 
zakryté sklom alebo bezpečným 
pletivom a  studňa je nasvietená, 
aby vynikla jej majestátnosť. Von-
ku pri vstupe do areálu plánujú 
majitelia v  prístrešku prezento-
vať zvyšky technického vybave-
nia vodárne, ktoré sa zachovali 
– naftový motor elektrického 
generátora, pôvodnú rozvodňu 

s analógovými meracími prístroj-
mi a ďalšie artefakty. Na stenách 
prístrešku budú grafické panely 
s  informáciami o  histórii vodár-
ne, popismi jej technického rie-
šenia, fotografiami a  pôvodnými 
projektmi. V  areáli je však dosť 
priestoru aj pre ďalšie aktivity 
a služby pre návštevníkov. (red)

stará vodáreň pri Cyklomoste slobody ožíva
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Mestská časť zaznamenala väčší 
počet podnetov týkajúci sa ne-
bezpečných situácií na cestách, 
kde hrozí kolízia medzi cyklistami 
a autami. Cyklistika naberá na po-
pulárnosti a  cyklistov na cestách 
pribúda. 
Týmto naša mestská časť prosí 
o ohľaduplnosť všetkých účast- 
níkov premávky: 
VoDičoV o primeranú a zníženú 
rýchlosť, a to najmä v úsekoch, kde 
je horšia viditeľnosť krajníc a v zá-
krutách; 
cYKLiSToV o dodržiavanie jazdy 
za sebou (nie vedľa seba) po okra-
joch cesty, resp. o  nosenie reflex-
ných prvkov, aby boli čo najviac 
viditeľní pre účastníkov premávky.

exponované úseky, kde je riziko 
zrážky zvýšené:
Cesta na Devín
Cesta na Devínske Jazero
Cesta k Hornbachu

Prieskum z roku 2019 zisťoval 
u respondentov, ako vnímajú 
spolunažívanie cyklistov a vo-
dičov. zistenia zrejme nikoho 
neprekvapia: takmer 97 % res- 
pondentov vníma napätie me- 
dzi vodičmi a cyklistami. dve 
tretiny opýtaných zažili za po-
sledný rok situáciu, keď vodič 
obmedzil alebo ohrozil cyk-
listu, a  naopak, keď cyklista 
obmedzil vodiča automobilu. 

Prikloňte sa 
k skúsenostiam
Realitná kancelária Directreal www.directreal.sk/strong
Predaj, kúpa, prenájom nehnuteľností  l  Eisnerova 46/H, 841 07 Bratislava - DNV

Kristína Branická 
0948 400 600 

Rndr. Zuzana Dostálová 
0908 390 030 

Beata Ebstova 
0903 533 513 

Prosba o ohľaduplnosť

zbierka  
školských  
pomôcok
Mestská časť Bratislava-Devín-
ska Nová ves sa rozhodla nadvia-
zať na úspešné zbierky školských 
pomôcok z minulých rokov pre 
deti zo sociálne slabších rodín.
čím môžete prispieť?
l školské batohy l školské po-
môcky l zošity l písacie potreby 
l dezinfekcia na ruky l atď.
Miesto zberu: Miestny úrad MČ 
Bratislava-Devínska Nová ves, 
podateľňa
Veľmi pekne ĎAKujeMe všet-
kým, ktorí sa rozhodnú zapojiť 
do zbierky. 
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oznam

Novinka 
na verejných 
priestranstvách

Dňa 21. 6. 2021 sa spustila reali-
zácia udržiavacích prác spojených 
s  opravou chodníka Bridlicová ul. 
v úseku od ul. Na Grbe po Delenú ul.  
K  predmetným prácam sa pristu-

puje v  závislosti od počasia. Pre-
mávka na komunikácii bude počas 
rekonštrukčných prác čiastočne 
obmedzená. Zároveň vás žiadame, 
aby ste svoje vozidlá zaparkovali 
tak, aby nebránili priebehu prác.  
 (red)

Hľadáme osobné asistentky, osobných asistentov!
Hľadáme osoby na pomoc ľuďom so zdravotným postihnutím (ZP) formou asis-
tencie, ktorá sa vykonáva podľa potrieb a pokynov človeka so ZP. Práca je veľmi 
flexibilná. Čo k tomu potrebujete? Empatiu, spoľahlivosť, vek nad 18 rokov a spô-
sobilosť na právne úkony. Štátom stanovená odmena je 4,18 €/h. Prípadná dohoda 
je individuálne možná. Poskytujeme aj bezplatné sociálne poradenstvo pre ľudí so 
ZP a ich rodiny. Kontakt: agenturaba@osobnaasistencia.sk, tel. 0948/529 976, 
0948 490 420/Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR – Agentúra osobnej 
asistencie, Mesačná 12, 821 02 Bratislava, omd@omdvsr.sk

verejné miesta už skrášľujú gabió-
nové kvetináče, ktoré ste si možno 
všimli na sídlisku na uliciach v DNv. 
Na niektorých miestach sú umiest-
nené inžinierske siete, a preto priš-
lo oddelenie životného prostredia 
s kompromisným riešením. 

oprava chodníka
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zlaté piesky

Okrem veľkého jazera Zlaté piesky ponúka 
Areál zdravia aj športové vyžitie v  horúcich 
letných dňoch. Na jazere si môžete požičať 
vodný bicykel, kajak, alebo sa prihlásiť na jazdu 
na vodnom vleku. Ani na pláži to nie je žiadna 
nuda. Ak práve nie ste vo vode alebo bufete, 
môžete si zacvičiť na workoutovom ihrisku, za-
hrať stolný tenis, alebo obľúbený letný beach- 
-voleyball. Aj deti si tu prídu na svoje, keď 

vyskúšajú atrakcie s lezeckou stenou, čaká ich 
aj tobogan alebo detské ihrisko. Zlaté piesky 
ľudia navštevujú v rámci jednodňového výletu, 
avšak areál ponúka aj možnosť prenájmu cha-
tiek, pri ktorých sa nachádzajú altánky s grilmi. 

jazerá Nové Košariská
Obľúbenou letnou destináciou Bratislavy sú 
tiež jazerá Nové Košariská. Jedná sa o pestrú 
paletu prírodných kúpalísk, kde si každý náj-
de to svoje miesto. Štrkopieskové čisté jazerá 
s osviežujúcou vodou sú veľakrát vyhľadávané 
aj potápačmi, nakoľko v niektorých miestach 
dosahujú hĺbku 43 metrov. Na štrkovo-pies-

kových plážach sa dajú zapožičať ležadlá so 
slnečníkmi a neďaleko sa nachádzajú aj bufety 
s  občerstvením. Na jazere si môžete požičať 
i vodné bicykle. 

Kuchajda
Prírodné štrkovisko priamo v hlavnom meste 
na okraji Nového mesta, kde sa pohodlne do-
stanete autobusom z Devínskej Novej Vsi len 
s jedným prestupom, ponúka veľkú vodnú plo-

chu na kúpanie, športovanie a zábavu počas let-
ných mesiacov. V areáli sa nachádza park Jama, 
ktorý je otvorený od 6.00 – 22.00. Samotný 
areál Kuchajdy sa zatvára o 22.30 a výnimočne 
v  čase letného kina aj neskôr. Letné kino na 
Kuchajde začína vo vyhradené dni okolo 21.30 
alebo po zotmení. O premietanom filme môžu 
ľudia hlasovať na sociálnych sieťach. 

Štrkovecké jazero
Cenný urbanisticko-architektonický prvok 
v mestskej časti Ružinov, ktorý slúžil na ťažbu 
štrku na stavby v centre Bratislavy. Štrkovecké 
jazero je pre obyvateľov Bratislavy vyhľadá-

vanou kultúrno-spoločenskou, oddychovou 
a  športovou lokalitou. Okrem toho, že sa tu 
môžete vykúpať, môžete si tu aj zašportovať. 
Okolo brehu vedie antuková bežecká trasa 
a pri vode je ihrisko pre deti. 

Vajnorské jazerá
Voľne prístupné jazerá na opačnom konci Bra-
tislavy, ľudovo prezývané „Báger“, ležia neďa-

leko Zlatých pieskov. Voda je pravidelne kon-
trolovaná a zdravotne nezávadná. K jazerám je 
komplikovanejší prístup a nefiguruje tu žiadny 
plavčík. Samozrejme, že sa tu  môžete  kúpať, 
ale iba  na vlastné riziko. Pri jazere sa nachá-
dzajú jednoduché bufety s občerstvením, ale aj 
Koliba Vajnorák s detskými preliezkami.  

Veľký Draždiak
Na konci Petržalky je veľmi známe jazero Veľ-
ký Draždiak s bezplatným vstupom. Prírodné 
štrkové a  populárne kúpalisko je lemované 
plážami, na ktorých si môžete zabehať. Aj deti 

si tu prídu na svoje. Na Draždiaku sa nachá-
dza detské ihrisko a na vode si môžu zajazdiť 
na vodných bicykloch a  tí starší na kajakoch. 
Hladní taktiež nebudete. Pri jazere sa nachá-
dza hneď niekoľko bufetov s  občerstvením 
a jedna reštaurácia Oáza. Nájdete tu príjemný 
pokoj a relax priamo uprostred sídliska. 

rusovské jazero
Príjemné prostredie lužných lesov, štrkopies-
kové pláže a číra voda jazera. To je Rusovské 
jazero, ako ho poznáme. Brehy jazera sú väč-
šinou trávnaté s jednotlivými vstupmi do vody, 
ale vďaka tomu poskytujú súkromie a možnosť 

umelé kúpaliská v Bratislave
  Otváracie hodiny

Letné kúpalisko rosnička v dúbravke, M. Sch. trnavského 2   9.00 – 20.00 
Letné kúpalisko tehelné pole, Odbojárov 9  9.00 – 19.00 
Letné kúpalisko delfín, ružová dolina 18   9.00 – 19.00
Letné kúpalisko Krasňany, Černockého   10.00 – 19.00 
Letné kúpalisko rača, Knižkova dolina  10.00 – 19.00  
Letné kúpalisko Lamač, Pod násypom   10.00 – 19.00 
Kúpalisko Matadorka v Petržalke  10.00 – 19.00
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oddychu. Pri jazerách sa nenachádzajú žiadne 
stánky s občerstvením a  tak odporúčame zo-
brať si na výlet niečo z domu.  

čunovské jazero
Medzi obľúbené jazerá patrí aj Čunovské ja-
zero. Hoci si to mnohí neuvedomujú, v Ču-
novskom jazere sa nesmie kúpať. Jazero podľa 
zákona o ochrane prírody a krajiny patrí do 

chránenej prírodnej rezervácie so vzácnou 
faunou a  flórou s  vysokým stupňom ochra-
ny, a preto odporúčame na kúpanie zvoliť iné 
vodné plochy. 

Vojčianské jazero a Šulianske jazero
V lete si môžete spraviť krásny výlet neďaleko 
Bratislavy do obce Vojka. Vojčianske a Šulian-
ske jazerá sa nachádzajú len 25 km od mesta 
Bratislavy. V  tomto prostredí si môžete užiť 
nádhernú scenériu lužných lesov. Tieto jaze-

rá sú umelo vytvorené vďaka ťažbe štrku na 
výstavbu vodného diela. Vďaka tomu sa aj tu 
môžeme dnes prísť v  lete schladiť do krásnej 
čistej vody. 

Štrkovka
Jazero v príjemnom lesnom prostredí v južnej 
časti Ivanky pri Dunaji Vám určite spríjemní 
letný horúci deň. Čistá voda štrkového ja-

zera vás osvieži a na pláži sa môžete posilniť 
v  reštaurácii. Na opačnom konci jazera, síce 
bez bufetu, sa nachádzajú pláže s  väčším sú-
kromím. Parkovanie na mieste je bezproblé-
mové.

Slnečné jazerá
Veľmi obľúbenou destináciou rekreantov v let-
ných mesiacoch v  blízkosti Bratislavy sú Sl-
nečné jazerá v Senci. Približne 100 hektárový 
areál neďaleko Bratislavy návštevníci obľubujú 

vďaka servisu. Areál ponúka množstvo atrakcií. 
Nájdete tu volejbalové plážové ihriská, futbalo-
vé ihriská, tenisové kurty a celoročne otvorený 
aquapark s tobogánmi a bazénmi s možnosťou 
ubytovania. Areál pre návštevníkov na ubyto-
vanie ponúka hotely, kempingy, rôzne chaty či 
penzióny. 
 Veronika Valkovičová
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Šachový turnaj sa konal 19. a 20. júna v De-
vínskej Novej Vsi. Podujatie, do ktorého 
boli zapojení hráči všetkých vekových 

kategórií, malo svoj prvý ročník v  DNV pod 
záštitou starostu Dáriusa Krajčíra. Bol určený pre 
registrovaných a neregistrovaných hráčov, ktorí si 
za šachovnicou preverili svoje šachové vedomosti 
a zručnosti. Rudo Benci, šachista a organizátor, 
ktorý stojí za novým projektom, ocenil vysokú 
účasť detí: „Všetky deti si svoje zápasy za šachovni-
cou užili a tešili sa z víťazstva, objavili sa aj slzičky, 
hlavne po prehratých zápasoch, ale to k šachu patrí. 
Najdôležitejšia však bola u  všetkých radosť z  hry 
a chuť bojovať za šachovnicou.“
Detailné výsledky šachového turnaja v jednotli-
vých kategóriách sme zverejnili na web stránke 
www.devinskanovaves.sk. Hlavným rozhodcom 
všetkých turnajov bol Ladislav Šipeky. „Smelo 
môžeme povedať, že je to najlepší rozhodca štvrtého 
bratislavského okresu a jeden z najlepších rozhodcov 

na Slovensku. Myslím si, že svojou profesionalitou 
a skúsenosťami pomohol bezproblémovému priebehu 
celého turnaja, za čo mu chcem ešte raz veľmi pekne 
poďakovať,“ hodnotí Rudo Benci, riaditeľ turnaja. 
Organizátori vyjadrili poďakovanie starostovi 
mestskej časti Dáriusovi Krajčírovi, riaditeľke ZŠ 
Mgr. Renáte Baloghovej za poskytnutie telocvič-
ne, Richardovi Danisovi za technické zabezpeče-
nie turnaja a konateľovi DNV Sport Andreiovi 
Kiszelovi za venovanie pohárou a  medaili pre 
víťazov. Ceny do turnaja a  maškrty pre deti aj 
dospelých venoval Volkswagen Slovakia a Brati-

slavská šachová akadémia. Opäť sme sa v Devín-
skej Novej Vsi spojili pre peknú myšlienku, pre 
šport a pre mladé talenty.  (red)

začala sa písať história nového šachového turnaja
„ŠaCh je duševný šport, ktorý 
rozvíja myslenie, pamäť, fantáziu, 
presnosť a vôlu” (neznámy autor).
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Úspešná a talentovaná mládež z devínskej novej vsi
Aktivita: spevu a klavíru sa venu-
je od tretej triedy, teda 9 rokov. 
„Podľa môjho názoru v  škole ne-
máme dostatočný priestor na pre-
javenie kreativity a fantázie, a pre-
to ma neskutočne baví herectvo. 
Prináša mi možnosť vymýšľať, tvo-
riť a  zároveň prejaviť svoje emó-
cie, pocity, myšlienky. Na javisku 

konečne môžem byť sama sebou. 
Od malička ma herectvo napĺňalo 
a pomáhalo mi ľahšie sa vyrovnať 
aj s neľahkými situáciami v živote. 
Najkrajší pocit ale prichádza asi 
vtedy, keď hrám niečo pred ľuďmi, 
či už deťmi alebo dospelými, a po-
čujem/vidím ich pocity, smiech, 
napätie, strach, a  vtedy vlastne 

viem, že to robím dobre. Podobne 
ako to, že môžem baviť ľudí, ma 
v pokračovaní v herectve motivu-
je aj splnenie si svojho sna. Už keď 
som sa ako malá tretiačka posta-
vila na javisko v  role princeznej, 
vedela som, že by som niekedy 
chcela hrať v  ozajstnom divadle, 
možno vo filme.”

Aktivita: bicie nástroje, cvičenie 
každý deň, hodiny bicích 2x do 
týždňa, 2x do týždňa hra v  or-
chestri, aktívny 5 rokov. 
úspechy: hra v  orchestri FOr 
Bratislava junior a  FOr Bratisla-
va, úspešné prijímacie skúšky na 
Konzervatórium Bratislava a  Cir-
kevné konzervatórium Bratislava. 
„Na bicích nástrojoch je podľa 

mňa najkrajšie to, že každá ka-
pela potrebuje bubeníka a  kaž-
dý bubeník kapelu. Minimálne 
90 % času hrám sám, a je to skôr 
remeslo ako umenie, pretože sa 
snažím zlepšiť si svoju techniku, 
rytmus, tempo, učím sa rôzne 
žánre atď. ale všetky odtrénova-
né hodiny stoja za tých pár mi-
nút/hodín, keď hrám s ostatnými 

hudobníkmi a môžem do nejakej 
skladby vložiť kus seba a  urobiť 
z  tohto remesla umenie. Najlep-
ší pocit je, keď to môžeme spolu 
s  ostatnými hudobníkmi zahrať 
pred publikom, užiť si to a pozo-
rovať tváre usmievajúcich sa di-
vákov, pretože to je to, prečo to 
robíme.”

Aktivita: spev, aktívna 4 roky. 
úspechy: 1. miesto na speváckej 
súťaži Popové hlasy 2019. 
„spev je pre mňa výborným 
nástrojom, ako prejaviť svoje 
vnútorné emócie a  fantáziu. Na 

speve sa mi páči, že sa musím 
neustále zdokonaľovať a  praco-
vať na sebe, vždy je tam nejaká 
nová cesta, ktorou môžem ísť. 
Hudba je tu s  nami už tisícročia 
a vždy nám pomáhala sa vyjadriť, 

zabaviť, alebo vyplakať. Mojim 
speváckym snom je robiť hudbu, 
s ktorou budem spokojná a ktorá 
by pomáhala iným ľuďom v  rôz-
nych životných situáciach."

Veronika Glatzová, 16 r., Gymnázium j. hronca LDo 

Patrik horňáček, 15 rokov 

Nina Kochová, 20 rokov, zuŠ istrijská
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Okrem Ekocentra - TIK v DNV 
vznikli v rámci projektu ďalšie dve 
ekocentrá na Slovensku - Eko-
centrum v  Stupave a  Ekocen-
trum Piesočná pri Moravskom 
sv. Jáne. V Rakúsku je to Bocia-
ní dom v  Marcheggu a  Morav-
sko-dyjské centrum v  Hohenau 
a. d. March. Spolu tvoria sústa-
vu ekocentier popri rieke Mora-
ve, ktoré môžu byť cieľom pekné-
ho rodinného výletu napríklad aj 
na bicykli, ktorý si môžete poži-
čať v Ekocentre – TIK.
Projekt s  celým názvom „Posil-
nenie biodiverzity a  ekologic-
kej siete na území rieky Mora-

vy prostredníctvom manažmentu 
biotopov a environmentálnej vý-
chovy (zvyšovania povedomia) 
v  ekocentrách“ bol financovaný 
v  rámci programu cezhraničnej 
spolupráce Interreg SK-AT zo 
zdrojov EÚ, štátneho rozpočtu 
a  z  rozpočtu mestskej časti. Za-
pojených bolo 9 partnerov - 4 zo 
Slovenska a 5 z Rakúska.
„Kooperácia na projekte s takým- 
to množstvom partnerov bola pre  
všetky zúčastnené strany mimo-
riadne obohacujúca. Spoločné 
projekty prinášajú rozvoj, zvyšujú 
potenciál prihraničného územia 
a  prepojenosť tunajších prírod-

ných krás a  obyvateľov“, hovo-
rí o  projekte starosta MČ Dá-
rius Krajčír. „Verejnosť si nie je 
vždy vedomá prírodných vzác-
ností, ktoré má v blízkosti svojho 
obydlia. Verejná osveta o  ochra-
na prírodného a  kultúrneho de-
dičstva je dlhodobý proces, kto-
rý by mal byť podchytený od 
základných stupňov vzdeláva-
nia. Preto sme radi, že deti miest-
nych materských a  základných 
škôl mali možnosť ekologic-
ky smerovaného vzdelávania od 
najmladšieho veku prostredníc-
tvom workshopov a výletov, kto-
ré absolvujú v  našom Ekocentre 

- TIK v DNV“, dodáva starosta. 
Environmentálnu výučbu zame-
ranú na predškolákov a deti 1. - 8. 
ročníka ZŠ viedla veľmi úspešne 
ekolektorka a  enviromentalist-
ka Natália Lipová. V rámci pro-
jektu odlektorovala takmer 3 000 
detí MŠ a ZŠ. Od septembra sa 
otvoria hodiny ekovýchovy aj pre 
záujemcov z  radov ZŠ z  iných 
mestských častí, pre ktoré má 
pripravené pútavé prednášky. 
„Verím, že činnosť Ekocentra - 
TIK, Devínska Nová Ves prispe-
je k zvýšeniu environmentálneho 
povedomia nielen u detí, ale aj ši-
rokej verejnosti“, dodal starosta. 
komplexné informácie o  pro-
jekte nájdete aj na www.3emo-
ravanature.eu

ekovýchova aj požičovňa bicyklov fungujú ďalej 
naŠa mestská časť vybudovala ekocentrum vďaka úspešnému a zmysluplnému 
projektu "3e Morava nature", ktorý oficiálne skončil 30. 6. 2021. ekocentrum spustilo 
environmentálnu výchovu, rozšírila sa požičovňa bicyklov a posilnila sa ochrana 
centrálnej časti Pieskovca (Sandbergu). dobrou správou pre obyvateľov a návštevníkov 
dnV je, že MČ bude v hlavných aktivitách projektu pokračovať aj naďalej. 
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NašíM cieľoM bolo 
zatraktívniť vyučovanie 
pracovnej, technickej 
a informatickej výchovy 
a vtiahnuť do sveta 
techniky čo najviac žiakov 
a hlavne viac dievčat, 
ktoré obyčajne majú pred 
technikou rešpekt. 

Keďže sa venujeme environ-
mentálnej výchove a  naša 
škola je dlhodobo zapojená 

do projektu Zelenej školy, pokú-
sili sme sa prepojiť tie dva, na prvý 
pohľad odlišné a  vzdialené svety, 
prostredníctvom projektu BLIKA-
JÚCE EKO ROBOTY. S  naším 
projektom sme sa zapojili do gran-
tovej výzvy ENTER pre školy 2020 
– Digitálna technológia. Získali 
sme grant od Nadačného fondu Te-
lekom pri Nadácii Pontis na nákup 

základných kompletov pre celé trie-
dy: Micro: bit - Učíme s hardvérom, 
MOVE mini robotov a  Ring:bit 
Car Kit robotov. Kvôli pandemickej 
situácii sme projekt začali realizovať 
počas dištančného vyučovania onli-
ne formou a po návrate žiakov do 
škôl sme v  projekte pokračovali aj 
prezenčnou formou. Naši pedagó-
govia absolvovali množstvo online 
školení, na ktorých sa naučili pra-
covať s  micro:bitmi vo virtuálnej 
triede. Od februára sa do projektu 
aktívne zapájali aj žiaci druhého 
stupňa. Úvodné online stretnutie 
naši žiaci absolvovali so spoloč-
nosťou Aj Ty v  IT. Nasledovali 
pravidelné online stretnutia žiakov 
s  našimi vyškolenými pedagógmi. 
Učili sme sa na diaľku programovať 
micro:bity. Žiaci pracovali v tzv. on-
line triedach a pedagógovia im na 
diaľku v  programovaní pomáhali 
a  usmerňovali ich. Po návrate do 
škôl pracujeme nielen online, ale už 
aj prezenčne, priamo s micro: bitmi. 
Pracujeme priamo na vyučovaní, ale 
aj v záujmových krúžkoch.  V blo-
kovom online programe programu-
jeme blikajúce smajlíky, srdiečka, 
vizitky, krokomery, kocky, nahrávali 
sme hudbu aj sirénu. Vytvorili sme 
rôzne zaujímavé projekty a násled-
ne sme vytvorený on-line program, 
preniesli do micro:bitov. Do pro-
jektu sme zapojili žiakov celej školy. 
Žiaci mladších ročníkov zbierali za-
ujímavý odpadový materiál a kreslili 
návrhy eko robotov. Žiaci vyšších 

ročníkov programovali mikro:bi-
ty. Najstarší žiaci naprogramované  
micro:bity vložili do odpadových 
materiálov a vytvorili blikajúce eko 
roboty, ale aj merače vlhka a  iné 
zaujímavé robotické hračky. Žiaci 
si navzájom pomáhajú, mladší sle-
dujú pri činnosti starších, chlapci 
pomáhajú dievčatám v  technickej 
oblasti a dievčatá pomáhajú chlap-
com v  environmentálnej oblasti 
a navrhujú, aké projekty by spoločne 
mohli vytvoriť. Týmto podporujeme 
medzi žiakmi kolektívne vzdeláva-
nie. Je to pre všetkých zaujímavé, 
atraktívne a veľmi prínosné. Žiakov 
to baví, tešia sa na takéto stretnutia 
a radi objavujú niečo nové. Hravou, 
zaujímavou a interaktívnou formou 
sa nám podarilo prepojiť environ-
mentálnu výchovu s informatickou, 
pracovnou a  technickou výchovu. 
Zatraktívnili sme vyučovanie všet-

kých týchto predmetov a vtiahli sme 
do vyučovania IKT aj naše dievčatá, 
ktoré sú na hodinách, kde pracuje-
me s micro:bitmi, niekedy aktívnej-
šie ako chlapci. Vďaka Nadačnému 
fondu Telekom pri Nadácii Pontis 
sme mohli nakúpiť nové atraktívne 
vyučovacie pomôcky, čím sme zvý-
šili záujem žiakov a žiačok o vedu, 
učenie a  objavovanie. Tešíme sa, 
že sme skvalitnili poznatky našich 
žiakov v oblasti digitálnych techno-
lógií a programovania a v budúcom 
školskom roku plánuje v  projekte 
ENTER pokračovať. 

 Mgr. Ingrid Jančiarová, 
Mgr. Eva Fusková,

Základná škola, 
Ul. P. Horova 16, Bratislava

15. júNA bol spustený 
projekt Workout Academy 
v mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves, ktorým 
sa obnovuje úspešný 
projekt z roku 2019. 

Obyvatelia veľkí i  malí sa 
majú možnosť zapojiť do 

rôznorodých tréningov. Trénin-
gy pre deti finančne podporila 
mestská časť Bratislava-Devínska 
Nová Ves. Deti od sedem rokov 

majú na výber z dvoch alternatív. 
Break Dance tréningy prebiehajú 
v školskom areáli P. Horova vždy 

v stredu o 15.00 h. Detské work- 
outy prebiehajú v parku na Char-
kovskej každú sobotu od 10.00 h. 

Tréningy určené pre dospelých, 
ktorí sa chcú cez leto dostať do 
formy, boli podporené dotáciou 
z  Bratislavského samosprávne-
ho kraja. Workout Academy 
pozýva na kondičné tréningy 
boxu každý utorok o  18.00 h 
do školského areálu P. Horova.  
Zapojiť sa môžete aj do trénin-
gov Super telo počas piatkov 
o  18.00 h, taktiež v  športovom 
areáli P. Horova.  
 (red)

Bezplatné tréningy pre Devínskonovovešťanov

zŠ P. horova prepája 
prírodu a techniku  

Fo
to

: Z
Š P

. H
or

ov
a

Fo
to

: Z
Š P

. H
or

ov
a

Na ZŠ sa podarilo prepojiť envi-
ronmentálnu výchovu s informa-
tickou

Do technickej a informatickej výchovy sme vtiahli našich žiakov a naj- 
mä viac dievčat
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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. 6. 2021 na ul. M. Pišúta 5:
od pondelka do piatka  7.00 h – 17.00 h 
obedňajšia prestávka  11.00 h – 12.00 h
Sobota  8.00 h – 15.00 h 
obedňajšia prestávka  12.00 h – 1230 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

zákaz táborenia a zakladania ohňa
hasičský a  záchranný útvar 
hlavného mesta sr bratislavy 
vyhlasuje čas zvýšeného ne-
bezpečenstva vzniku požiarov 
na lesných pozemkoch a  v  ich 
ochrannom pásme (50 m od hra-
nice lesného pozemku) na území 
hlavného mesta slovenskej re-
publiky bratislavy od 10. 6. 2021 
od 13.00 h do odvolania.
zakazuje sa najmä: fajčiť, od-
hadzovať horiace alebo tlejúce 

predmety alebo používať otvo-
rený plameň na miestach so zvý-
šeným nebezpečenstvom vzniku 
požiaru, vypaľovať porasty bylín, 
kríkov a stromov, zakladať oheň 
v priestoroch alebo na miestach, 
kde by mohlo dojsť k  vzniku 
požiaru a  hrozí nebezpečenstvo 
jeho šírenia, spaľovať horľavé 
látky na voľnom priestranstve 
v  čase zvýšeného nebezpečen-
stva vzniku požiaru.

1

06/2021

Služby OLO počas sviatkov v júli, 
auguste a septembri 2021

Služby OLO júl 2021

Dátum Deň Zákaznícke centrum Odvoz zmesového odpadu, 
triedeného odpadu (papier, 

plasty, sklo) a bioodpadu

Zberný dvor OLO, 
Stará Ivanská cesta 2

Zberný dvor Rača, 
Pri Šajbách 1

ZEVO

5.7.2021 pondelok 
(štátny sviatok)

7:00 - 12:00 * podľa harmonogramu zatvorené zatvorené zatvorené 

6.7.2021 utorok 7:00 - 16:00 podľa harmonogramu 8:00 - 18:00 11:00 - 18:00 6:00 - 14:00 

7.7.2021 streda 7:00 - 16:00 podľa harmonogramu 8:00 - 18:00 zatvorené 6:00 - 14:00 

8.7.2021 štvrtok 7:00 - 16:00 podľa harmonogramu 8:00 - 18:00 11:00 - 18:00 6:00 - 14:00 

9.7.2021 piatok 7:00 - 16:00 podľa harmonogramu 8:00 - 18:00 zatvorené 6:00 - 14:00 

10.7.2021 sobota zatvorené podľa harmonogramu 8:00 - 18:00 8:00 - 15:00 6:00 - 11:30

11.7.2021 nedeľa zatvorené nevykonáva sa zatvorené zatvorené zatvorené

Služby OLO august a september 2021

Dátum Deň Zákaznícke centrum Odvoz zmesového odpadu,
triedeného odpadu (papier, 

plasty, sklo) a bioodpadu

Zberný dvor OLO, 
Stará Ivanská cesta 2

Zberný dvor Rača, 
Pri Šajbách 1

ZEVO

30.8.2021 pondelok 7:00 - 16:00 podľa harmonogramu 8:00 - 18:00 zatvorené 6:00 - 14:00 

31.8.2021 utorok 7:00 - 16:00 podľa harmonogramu 8:00 - 18:00 11:00 - 18:00 6:00 - 14:00 

1.9.2021 streda 
(štátny sviatok)

7:00 - 12:00 * podľa harmonogramu zatvorené zatvorené zatvorené **

2.9.2021 štvrtok 7:00 - 16:00 podľa harmonogramu 8:00 - 18:00 11:00 - 18:00 zatvorené **

3.9.2021 piatok 7:00 - 16:00 podľa harmonogramu 8:00 - 18:00 zatvorené zatvorené **

4.9.2021 sobota zatvorené podľa harmonogramu 8:00 - 18:00 8:00 - 15:00 zatvorené **

5.9.2021 nedeľa zatvorené nevykonáva sa zatvorené zatvorené zatvorené **

13.9.2021 pondelok 7:00 - 16:00 podľa harmonogramu 8:00 - 18:00 zatvorené zatvorené **

14.9.2021 utorok 7:00 - 16:00 podľa harmonogramu 8:00 - 18:00 11:00 - 18:00 zatvorené **

15.9.2021 streda
(štátny sviatok)

7:00 - 12:00 * podľa harmonogramu zatvorené zatvorené zatvorené **

16.9.2021 štvrtok 7:00 - 16:00 podľa harmonogramu 8:00 - 18:00 11:00 - 18:00 zatvorené **

17.9.2021 piatok 7:00 - 16:00 podľa harmonogramu 8:00 - 18:00 zatvorené zatvorené **

18.9.2021 sobota zatvorené podľa harmonogramu 8:00 - 18:00 8:00 - 15:00 zatvorené **

19.9.2021 nedeľa zatvorené nevykonáva sa zatvorené zatvorené zatvorené **

* Zákaznícke centrum zabezpečuje výlučne telefonické (02/50 110 111) a e-mailové (zakazka@olo.sk) vybavenie požiadaviek.
** Technologická odstávka ZEVO. ZEVO pracuje iba pre interné účely a zvoz komunálneho odpadu.

v  našom každodennom živote 
sa často dostáváme do kontaktu 
s  ťažko rozložiteľným odpadom 
a to v podobe batérií a akumulá-
torov. Batérie a aku-
mulátory nepatria 
do komunálneho 
odpadu a  sú ozna-
čené symbolom.
Batérie a  akumulátory sú ťažko 
rozložiteľný odpad. Je dôležité 
použité batérie a  akumulátory 
odkladať do nádob k tomu urče-

ných, tzv. reCYKLOBOXOV, ktoré 
sú rozmiestnené v  predajniach, 
na zberných dvoroch a  ďalších 
miestach na území našej obce / 
mesta a na celom území sloven-
ska. Odovzdaním použitých ba-
térií a  akumulátorov zamedzíte 
úniku nebezpečných látok do prí-
rody a  prispejete svojím dielom 
k ochrane životného prostredia.
zberné miesto pre devínsku 
novú Ves: zberný dvor na ulici 
M. Pišúta 5. 

informácie o nakladaní s použitými 
batériami a akumulátormi
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MúzeuM KuLTúrY 
chorVáToV 
na Slovensku
Istrijská 68, 841 07 Bratislava-DNV
Tel. č.: 02/20 49 31 02
Mail: andrej.solar@snm.sk
www.snm.sk/mkchs

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
5. 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 DiVADeLNá ScéNA
18. 7. | 1. 8. | 15. 8., 17.00 h  
Miesto: na nádvorí Miestnej knižnice 
DNV, Istrijská 6

záVer KuLTúrNeho LeTA
29. 8. , 17.00 h 

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
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MOM istra 
Centrum ukončilo 
testovanie ku 
koncu júna a po-
sledný testovací 
deň prebehol  
29. júna. Všetkým 
zdravotníkom, 
hasičom a pracovníkom miestneho úradu, ktorí 
dlhé mesiace pracovali na bezproblémovom 
chode odberového miesta, touto cestou mest-
ská časť Bratislava-devínska nová Ves ĎaKuje. 

ozNAM MoM ic

P. PAVeL rAjTáK by sa dňa 25. 6. dožil 100 
rokov, ale 20. 7. bude tomu 30 rokov, čo nás 
po ťažkej chorobe opustil.

Už je to tridsať rokov,
čo je otec medzi  
hviezdami.
Spomienky nezostávajú 
bokom, stále nás bolievajú 
srdcom.
Usmerni nás z oblohy,
aby sme nerobili chyby, 
ale aby sme splnili, 
čo sme si s Tebou vysnívali.
 Lýdia havlová

Smútočné oznamy

Letné kiná  
s možnosťou  
občerstvenia

tohtoročné letné kiná sa budú opäť 
konať na nádvorí Miestnej knižnice dnV. 
diváci určite ocenia možnosť zakúpenia 

občerstvenia vo Fragolino stánku. 
V ponuke bude popcorn, nachos a rôzne 

nápoje. na mieste budú k dispozícii aj 
repelenty. Premietanie začína vždy po 

zotmení. V mesiaci júl približne  
o 21.00 – 21.30 h a v mesiaci august 
20.30 – 21.00 h. Príďte si vychutnať 
filmový zážitok pod holým nebom!

Kalendár Fotofórum 
z DNV ocenený  
ako najkrajší! 
Najlepšie fotografie z  Devínskej Novej vsi 
a  okolia boli ako každý rok vybrané do ka-
lendára 2021. výsledkom bol kalendár Foto-
fórum, ktorý po mnohých oceneniach tento 
rok dosiahol prvenstvo a  umiestnenil sa na 
prvom mieste v  súťaži Najkrajšie kalendáre 
slovenska. 

rastislav Šimkovič, riaditeľ istracentra: 
„Aj touto cestou sa chcem poďakovať za spo-
loprácu a finančnú výpomoc mestskej časti pri 
realizácii kalendára na rok 2021, ktorý každo-
ročne Istra Centrum realizuje. Všetkým ďakujem 
za odvedenú prácu. Konečne po mnohých pred-
chádzajúcich oceneniach prišiel okamih, ktorý 
sme túžili dosiahnuť. Teším sa z nášho spoloč-
ného úspechu a verím že aj vy.” 

Starosta Dárius Krajčír: 
„Oceňujem prínos Fotofóra pre Devínsku Novú 
Ves a premietnutie jej obrazu do fotografií oča-
mi a zážitkami autorov.”Fo
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30. jún | str
hurá na prázdniny s jojKoM
Break dance | deti | P. horova

2. júl | pia.
Super telo | P. horova

3. júl | sob
zelená spolupráca
Detský workout | Park charkovská

4. júl | ned
recitál ivice Gábrišovej a Maroša Klátika, komorná hudba

6. júl | ut
Kondičný tréning |  dospelí | P. horova

7. júl | str
otvorenie filatelistickej výstavy | Múzeum chorvátov
Break dance | deti | P. horova

9. júl | pia
Super telo | P. horova

10. júl | sob
Tenisový turnaj
Deň otvorených úľov
Detský workout | Park charkovská
Farmárske trhy

13. júl | ut 
Kondičný tréning |  dospelí | P. horova

14. júl | str
Koncert Medial Banana
Break dance | deti | P. horova

16. júl | pia
Letné kino
Super telo | P. horova

17. júl | sob
Detský workout | Park charkovská

18. júl | ned
Slncový kôň, detské divadielko

20. júl | ut
Kondičný tréning |  dospelí | P. horova

21. júl | str
Break dance | deti | P. horova

23. júl | pia
Letné kino
Super telo | P. horova

24. júl | sob
Detský workout | Park charkovská

25. júl | ned
oBoe trio, Duo ex Animo, komorná hudba

27. júl | ut
Kondičný tréning |  dospelí | P. horova

28. júl | str
Break dance | deti | P. horova

30. júl | pia
Letné kino
Super telo | P. horova

31. júl | sob
Detský workout | Park charkovská

1. august | ned
Splav Moravy
Popletená rozprávka, detské divadielko

3. august | ut
Kondičný tréning |  dospelí | P. horova

4. august | str
Break dance | deti | P. horova

6. august | pia
Letné kino
Super telo | P. horova

7. august | sob
Detský workout | Park charkovská

8. august | ned
Varga quartet Wien, komorná hudba

10. august | ut
Kondičný tréning |  dospelí | P. horova

11. august | str
Break dance | deti | P. horova

13. august | pia
Letné kino
Super telo | P. horova

14. august | sob
Detský workout | Park charkovská

15. august | ned
o kocúrovi a pyšnej hviezde, detské divadielko

17. august | ut
Kondičný tréning |  dospelí | P. horova

18. august | str
Break dance | deti | P. horova

20. august | pia
Devínska oldies Party
Letné kino

21. august | sob
Detský workout | Park charkovská

24. august | ut
Kondičný tréning |  dospelí | P. horova

25. august | str
Break dance | deti | P. horova

27. august | pia
Super telo | P. horova

28. august | sob
Detský workout | Park charkovská

29. august | ned
SoKoLY, koncert

31. august | ut
Kondičný tréning |  dospelí | P. horova

1. sEptEmbEr | str
ukončenie leta (zahrajko, Malinijam, Mr. Bubble,
 žonglérska show Slížo Perfekto)

Leto plné zábavy a aktivít
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