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Informačný 
spravodajca 

občanov  
mestskej časti
BratIslava-

-DEvÍNsKa  
NOvÁ vEs

l  OzNamujeme      l  iNfOrmujeme                                        l  ODPOrúčame      l   POmáhame
september/2021

Mestská časť pristúpila v tomto roku 
k  jej celkovej technickej rekon-
štrukcii: spevnenie a  prehĺbenie 

dna, brehov a  vstupov. Rekonštruovali sa aj 
technické zariadenia vpuste a výpuste z vodnej 
nádrže do potoka Mláka, aby bolo možné re-
gulovať vodnú hladinu. Stromy v okolí vodnej 
nádrže skontrolovali arboristi. Ošetrili ich tak, 

aby nepredstavovali nebezpečenstvo pre okolo-
idúcich po korune hrádze. Možno ste si všimli, 
že pred pár dňami na rybníku pribudli kačice – 
sú z domáceho chovu na južnej Morave a mest-
ská časť ich dostala do daru. Starosta mestskej 
časti Dárius Krajčír konštatuje: „Devínska Nová 
Ves má už funkčnú vodnú nádrž. Toto však 
nie je konečná úprava a teším sa na ďalšie zá-

sahy do okolia cez architektonickú súťaž, ktorá 
upraví okolie tak, aby bolo využívané rekreač-
ne: chodník – koruna hrádze, lavičky, mobiliár, 
osvetlenie, člnky a  iné doplnky. Súťaž trvá do  
15. septembra. K návrhom sa budú môcť vyjad-
riť aj obyvatelia." Vodná nádrž bude slúžiť na 
rekreačné účely,  športový rybolov, člnkovanie 
a zimné korčuľovanie. (red)

Zrekonštruovaná 
vodná nádrž

Vodná nádrž 
bola vybudovaná 

v roku 1963 
a obsiahne 

neuveriteľných 
18 500 m3  

vody. 
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Naša pomoc  
južnej morave
v noci z 25. na 26. júna odovzdal 
Dobrovoľný hasičský zbor v mene 
mestskej časti Bratislava-Devínska 
Nová ves a  jej obyvateľov huma-
nitárnu pomoc v  Hodoníne po 
prírodnej katastrofe. Obyvatelia 
DNv prispeli balenou vodou, resp.  
trvanlivými potravinami. „veľká 
vďaka dobrovoľníkom, zamest-
nancom našej mestskej časti a všet- 
kým, ktorí reagovali na našu vý-
zvu pomoci obetiam prírodnej 
katastrofy v  Čr. Boli ste úžasní, 
stovky Devínskonovovešťanov sa 
rozhodli pomôcť," ďakuje Dárius 
Krajčír. (red)
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Stavebné práce spočívali v od-
stránení bahenných náno-
sov, úprave svahov nádrže, 

v  rekonštrukcii nápustného a  vý-
pustného objektu, lávky a  stavidla 
na potoku Mláka. Po ukončenej 
technickej rekonštrukcii hľadá De-
vínska Nová Ves návrhy na archi-
tektonickú úpravu okolia nádrže.

Verejná anonymná súťaž návrhov 
na revitalizáciu územia vodnej 
nádrže bola vyhlásená a  zverejne-
ná na webe mestskej časti 28. júla 
2021. Jej účelom je výber najlepšie-
ho návrhu komplexného riešenia 
verejného priestoru.
Rekonštrukcia vodnej nádrže bola 
prvým krokom k  obnoveniu vyu-

žitia nádrže ako i  predpokladom 
k  revitalizácii okolia. Pred rekon-
štrukciou bola nádrž dlhé roky 
využívaná najmä ako rybník bez 
výraznejšieho iného spôsobu vyu-
žitia. Okolitá hrádza ako i susedný 
pozemok pod výpustným objek-
tom boli obyvateľmi v  nepatrnej 
miere využívané na prechádzky po-
pri „rybníku“, prípadne cyklistami 
a bežcami na ich aktivity. Devínska 
Nová Ves má ambíciu posunúť re-
kreačnú hodnotu tohto územia na 
vyššiu úroveň.
Vo výberovej komisii sú traja 
diplomovaní architekti, starosta 
mestskej časť Devínska Nová Ves 
Dárius Krajčír a  jeho zástupkyňa 
Beáta Janatová. Hlavnými krité-
riami hodnotenia budú komplex-
nosť urbanistického a  architek-
tonického návrhu, vrátane väzieb 
na širšie okolie, návrh pozemného 
objektu služieb s dôrazom na re-
alizovateľnosť návrhu z  pohľadu 
ekonomickej, priestorovej i  eko-
logickej efektívnosti, kreativita 
navrhovaného architektonického 
riešenia a  cena. Výška odhadova-
ného rozpočtu na realizáciu diela 
by však nemala prekročiť 500 tis. €, 
vrátane plánovaného pozemného 
objektu služieb. Lehota na pred-
kladanie návrhov je 15. septembra 
do 9.00 h.
 jv

Súťaž na revitalizáciu  
územia vodnej nádrže
Mestská časť Bratislava-Devínska Nová 
Ves zrekonštruovala v druhej polovici roku 2021 
viacúčelovú vodnú nádrž „Mláka”, nachádzajúcu sa 
v lokalite ohraničenej Istrijskou a Mlynskou ul. 

Vseptembri 2020 sa v  našej 
mestskej časti konali prvé 

Farmárske trhy. Po úspešnom de-
bute sa podarilo spoločnosti Far-
márske trhy, s. r. o., v  spolupráci  
s mestskou časťou zorganizovať via- 
cero trhov, kde ste mali možnosť na- 
kúpiť si domáce výrobky od sloven- 
ských pestovateľov a chovateľov. 
Snahou Farmárskych trhov je pri-
niesť svojím zákazníkom kvalitné 
potraviny s  príchuťou Slovenska, 
príležitosť porozprávať sa a poradiť 
s predajcami, stretnúť sa so susedmi 
v príjemnej atmosfére a, samozrej-
me, pochutnať si. 
radi by sme medzi predajcov po-
zvali tých z vás, ktorí síce nemá-
te živnostenský list, ale predáva-
te na trhu alebo ambulantne tzv. 
prebytky, čiže vlastnú úrodu, kto-
rú sami nemôžete spotrebovať. 

Pozývame predajcov z  Devínskej 
a  blízkeho okolia, aby prišli po-
núknuť ovocie a zeleninu zo svo-
jej záhrady.  Ak by ste sa chceli 
zúčastniť na nasledujúcich Far-
márskych trhoch, ktoré sa budú 
konať 18. septembra 2021 na par-

kovisku pred OC Glavica, kontak-
tujte nás mailom na adrese: info@
farmarsketrhy.sk. Radi vás uvíta- 
me. Na predaj prebytkov z  vlast-
nej úrody nie je potrebná registrač-
ná pokladňa. 
 Zuzana Pišťanková

Staňte sa súčasťou farmárskych trhov v Devínskej!

V roku 2020 sa, bohužiaľ, festival 
nemohol konať z  pandemických 
dôvodov. Ak by sa festival konal 
v  obvyklom termíne v  júni tohto 
roku, bola by jeho realizácia nevy-
hnutne oklieštená. Pôvodný zámer 
počítal s  vystúpeniami chorvát-
skych folklórnych súborov v  uli-
ciach Devínskej Novej Vsi, kde 
by sa elektronicky zaznamenali 
a  potom propagovali online ako 
záznam z  podujatia. Uznáte, že 
by to bolo ochudobnené, a  preto 
padlo rozhodnutie presunúť orga-
nizáciu na záver leta. Program  (na 
strane 15) sľubuje bohatý kultúrny 
zážitok s vystúpeniami pre širokú 
verejnosť. (jv)

32. festival 
chorvátskej 
kultúry 
Chorvátsky kultúrny zväz na 
slovensku – člen Chorvátskeho 
svetového kongresu a MČ BA-
DNV organizujú 4. – 5. septem- 
bra 2021 v poradí 32. festival 
chorvátskej kultúry. 

Odstráňovanie bahenných nánosov vo vodnej nádrži „Mláka”

Snahou Farmárskych trhov je priniesť zákazníkom kvalitné potraviny 
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Vážení Devínskonovovešťania, 
letné prázdniny sú za nami a som 
veľmi rád, že naša mestská časť 
vyplnila leto aktivitami a poduja-
tiami pre všetky vekové kategórie. 
Zamerali sme sa trocha viac na naše 
deti, ktoré boli počas školského roka 
najviac ochudobnené o  stretnu-
tia s kamarátmi a  spolužiakmi. Je 
skvelé, že si užili Hurá na prázd-
niny s JOJKOm, detské divadielka 
v  Istra Centre, či kreatívne pred-
nášky o prírode v okolí našej mest-
skej časti v  ekocentre. Z  ostatných 
vydarených podujatí určite spome-
niem koncert Medial banana, kde 
sa skvelo bavili všetci, mladí i starší, 
Street Food Festival, či Farmárske 
trhy a  letné kino, ktoré bolo tohto 
roku hojne navštevované. 
Život však prináša nielen pekné 
momenty, ale aj situácie, ktoré pre-
veria náš charakter. Jednou z nich 
bolo tornádo, ktoré zasiahlo našich 
susedov v ČR. Aj touto cestou chcem 
poďakovať našim dobrovoľným ha- 
sičom za rýchlu pomoc. Zároveň 
všetkým vám, ktorí ste reagovali na 
našu výzvu a pomohli. Takéto mo-
menty dokazujú, že ľudskosť a soli-
darita je stále medzi nami. 
Naša mestská časť sa naďalej snaží 
o rozvoj a zveľaďovanie verejných  
budov, priestranstiev a zelene. Pri- 
budli nové kontajnery na zber elek-
troodpadu, opravujeme a  rekon-
štruujeme športové ihriská v zaned- 
banom areáli ZŠ I. Bukovčana, 
pracujeme na rozšírení kapacít zá-
kladných a materských škôl a snaží-
me sa o zveľadenie verejnej zelene. 
Vodnú nádrž máme technicky zre-
konštruovanú, napustenú a  čaká 
nás revitalizácia okolia prostred-
níctvom architektonickej súťaže. 
Prajem vám všetkým pekný zvyšok 
leta, našim deťom úspešný štart do 
nového školského roka a verím, že 
plány na ďalší rozvoj našej mestskej 
časti, ktoré sme rozbehli, sa nám po-
darí dotiahnuť do úspešného konca. 
 Váš starosta Dárius Krajčír

Na tomto obľúbenom poduja-
tí bude návštevníkom k dis-

pozícii hroznový i  ríbezľový bur-
čiak, špeciality domácich výrobcov, 
produkcia zaujímavých lokálnych 
aj zahraničných vinárov a  kulti-
vovaný hudobný program. Samo-
zrejme, nebudú chýbať vynikajúce 
kulinárske špeciality zamerané na 
čierne i červené ríbezle. Na rozdiel 
od iných podobných podujatí or-
ganizátori stavili viac na kvalitu než 
masovosť. Preto produkty všetkých 
dodávateľov vopred individuálne 
overili. Podobná taktika bola zvo-
lená pri výbere sprievodného hu-
dobného a kultúrneho programu.
Devín je starobylé vinárske mes-
tečko, ktorého história vinohrad-
níctva siaha až do 2. st. p. n. l. Vraj 
už v stredoveku bolo devínske víno 
výnimočne dobré a vychýrené, tak-
že ho v r. 1688 cisár Leopold do-
volil predávať v sudoch pod vlast-

nou ochrannou známkou. Zaslúži-
li sa o to najmä výborné prírodné 
podmienky – mimoriadne vhod-
né podložie, ideálna orientácia sva-
hov Devínskej Kobyly na juhozá-
pad a blízkosť veľkej rieky Dunaj. 
Všetky tieto danosti vytvorili z tej-
to oblasti jedinečné „terroir“. 
Podľa vinohradníkov totiž spo-
luvytvárajú takéto nezameniteľ-
né a výnimočné terroir všetky ge-
ologické, geografické, poveternost-
né, mikroklimatické, ba i historické 
a kultúrno-spoločenské faktory ur-
čitej oblasti, a to ruka v ruke s odro-
dou, resp. odrodami viniča a typic-
kou starostlivosťou ich vinohrad- 
níka, vrátane zachovávania tradič-
ných postupov pestovania viniča 
a spracovávania hrozna na víno. 

ríbezľové víno
Od r. 1921 sa Devín postupne pre-
slávil aj novým druhom ovocného 

vína – ríbezľovým. O  vznik tohto 
regionálneho fenoménu sa zaslú-
žil Devínčan Alois Sonntag, ktorý 
využil prebytok ríbezlí pestovaných 
na Devínskej Kobyle. Založil veľ-
kovýrobu ríbezľového vína, ktoré sa 
rýchlo stalo tradičnou regionálnou 
špecialitou. Na tohtoročnom vino-
braní si pripomenieme 100. výročie 
tohto výnimočného gastropríbehu.
Vinobrania patria už dávno medzi 
tradičné spoločenské podujatia vi-
nárskych obcí a miest v našom re-
gióne. V posledných rokoch je vi-
nobranie organizované spoločne so 
sesterskou mestskou časťou Devín-
skou Novou Vsou so spoluúčasťou 
Devínskeho spolku vinárov a vino-
hradníkov a  aktívnymi miestny-
mi vinármi. Vinári zorganizovali aj 
rad ďalších podujatí – Festival vín 
z Devína a od roku 2016 aj „ríbez-
ľové vinobranie“ v polovici júla pod 
názvom Ríbezľový Devín.

začiatok jesennej sezóny
Po neželanom útlme spoločen-
ských podujatí od jari 2020 je toh-
toročné Devínske ríbezľové vi-
nobranie spojením týchto už tra-
dičných podujatí a  bude sa konať 
hneď na začiatku jesennej sezóny  
4. septembra 2021 v areáli Devín- 
skeho trhoviska a  vínneho trhu  
pod Hradom Devín. Všetci milov-
níci dobrej zábavy a kultivovaných 
spoločenských podujatí si tu určite 
prídu na svoje! (red)

Devínske ríbezľové 
vinobranie
Mestské časti Bratislava-Devín a Bratislava-
Devínska Nová Ves v spolupráci s Devínskym 
spolkom vinárov a vinohradníkov, o. z., 
a spoločnosťou tHeBeNeR, spol. s r. o., organizujú 
v sobotu 4. septembra 2021 v areáli Devínskeho 
trhoviska a vínneho trhu pod Hradom Devín 
Devínske ríbezľové vinobranie.

Staňte sa súčasťou farmárskych trhov v Devínskej!

MNohí z našich čitateľov 
poznajú vo svojom okolí 
ľudí, ktorí vynikajú 
v niektorej profesionálnej 
alebo charitatívnej oblasti 
a dopriali by im aj na 
pôde našej mestskej časti 
spoločenské uznanie 
a publicitu.

Teraz sa vám ponúka skvelá 
príležitosť participovať na ich 

ocenení, ak do 10. 9. 2021 pošlete 
svoje návrhy na mailovú adresu: 
starosta@mudnv. 
Ponúkame vám na výber oblas-
ti pôsobenia, z  ktorých si môže-

te vybrať vzácnych a významných 
občanov. 
Ide najmä o  tých, ktorí sa svo-
jím celoživotným dielom pričinili 
o rozvoj Devínskej Novej Vsi a sú 
pre ňu veľkým prínosom:
l reprezentácia mestskej časti 

doma i v zahraničí,
l vedecký alebo umelecký prí-

nos pre našu spoločnosť,
l osobný prínos pri zveľaďovaní 

životného prostredia,
l pedagogická činnosť, dobro-

voľnícka práca s deťmi a mlá-
dežou,

l pomoc osobám v núdzi a pod.
Pošlite svoj tip na nomináciu do 

kancelárie starostu, vrátane odô-
vodnenia – prečo by práve ten-
to človek mal ocenenie dostať. 
Spomedzi predložených návr-
hov vyberie nominačná komisia 
(pozostávajúca z poslancov miest-
neho zastupiteľstva) štyri osob-
nosti, ktoré odporučí starostovi 
na ocenenie. odovzdanie ocene-
nia sa bude konať 10. 10. 2021 pri 
príležitosti dňa obce. 
Možno práve VY viete o  osob-
nostiach, o ktorých by sa mala do-
zvedieť Devínska Nová Ves a Bra-
tislava, a ktoré si zaslúžia verejné 
ocenenie. Za každý zaslaný návrh 
ďakujeme.   (red)

na ocenenie Devínskonovoveská holubica
Navrhnite kandidáta
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vynikajúci koncert 

Registrovaných účastníkov na podujatí 
bolo rovných 370. Koncert otvoril staros-

ta Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír s pria-
ním príjemnej zábavy: „Som nesmierne rád, 

že Devínska Nová Ves ožíva aj na podobných 
koncertoch, ktoré ako mestská časť prináša-
me pre našich obyvateľov v rámci kultúrneho 
leta." Koncertu sa zúčastnila aj námestníčka 
primátora Zdenka Zaťovičová a Martin Zaťo-
vič, starosta mestskej časti Dúbravka. Zabávali 
sa nielen mladšie, ale i staršie ročníky. Atmo-
sféra letného koncertu zlepšila náladu každému 
účastníkovi. Medial Banana previedli výkon 
hodný veľkých hudobných festivalov, na ktoré 
sa toto leto skupina ešte chystá. Rozhovor s ka-
pelou vám priniesla Devínskonovoveská televí-
zia v krátkej reportáži. #kultúrneletovdevínskej 
#miestokdetozije. jv

koNCert skupiny Medial Banana, ktorý sa konal 14. júla 2021,  
zožal v Devínskej Novej Vsi veľký úspech.

Kapela Medial Banana zlepšila náladu každému 

Starosta Dárius Krajčír pri otvorení výstavy

unikátna výstava  
známok a vykopávok

Unikátna výstava známok a  vykopávok 
bola otvorená v Devínskej Novej vsi počas 

jedného týždňa v lete. Jaroslav valentín stál za 
celou výstavou a zorganizoval ju pri príležitosti 
100. výročia príchodu Jána Eisnera, archeo-
lóga, do Bratislavy. Išlo o  tématický exponát, 
v ktorom sa zberateľ venuje jednej oblasti – 
v tomto prípade to bola história mesta Bratisla-
vy. Možno neviete, že tématická filatelia nie je 
len o známkach, ale aj o poštových dokladoch. 
vojtěch Jankovič, predseda komisie tematickej 
filatelie:  „Zberateľ, ktorý sa chce venovať tema-
tike hlbšie, pokračuje od známok k poštovým 
dokladom. vysoká škola zberateľstva je posta-
viť exponát, odprezentovať ho verejnosti a vy-
tvoriť exponátom kontext." Pánovi valentínovi 
sa to podarilo.  jv

Obyvatelia Devínskej Novej vsi sa v piatok 
20. augusta zabávali na tunajšej Oldies 

párty, ktorá sa konala na futbalovom štadió-
ne vápencová. Zúčastnilo sa jej približne 340 

účastníkov. vo večerných hodinách si mnohí 
zatancovali pri starých známych hitoch. Od-
prezentoval sa aj mladý talentovaný interprét 
Boris Horínek, ktorý podujatie odštartoval. 

Hosťami starostu Dáriusa Krajčíra boli staros-
tovia Dúbravky Martin Zaťovič a  Záhorskej 
Bystrice Jozef Krúpa. Do tanca hrali kapely 
los Brados a starmania Original.  jv

oldies párty vás roztancovala 
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Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves 
si tento rok starostlivo pripravila kultúrne leto, 
aby žiadna veková kategória nevyšla „na sucho“. 
Preto boli až dve letné akcie orientované na deti. 
Na podujatí „Hurá na prázdniny s JOJKOm”, 
sa deťom predstavili Sníček Hugo, kúzelník 

Peter a  Šašo Jaro. Programom bolo nabité aj 
„Hurá do školy” 1. septembra so Zahrajkom, 
Mr. Bubble a žonglérskou show Slíža Perfekta. 
Zaujímavý program bol sprevádzaný kúzlením, 
šašovinami, skákaním na nafukovacích atrakci-
ách a maľovaním na tvár. jv

leto patrilo deťom

Street food  
festival bodoval

Street Food Festival Devínska Nová Ves 
trval od 11. do 15. augusta 2021 na 

Istrijskej ulici. Obyvatelia DNV si mohli 
pochutnať na pouličnom jedle a pive. 
V starovekom Grécku sa kedysi na uliciach 
predávali malé vyprážané ryby. Pouličné 
jedlo konzumovali najmä chudobní oby-
vatelia miest v  starovekom Ríme, ktorých 
sídla nemali rúry ani kozuby. Na celom sve-
te sa však Street Food ako „pouličné jedlo”, 
niekedy tiež synonymum „fast foodu“, či- 
že „rýchleho jedla”, stalo dôležitou súčas-
ťou každodenného života, pretože populá-
cia sa stále viac snaží držať krok so svojím 
uponáhľaným životným štýlom. Tento 
priestor sa stal miestom priateľských a ro-
dinných stretnutí pri dobrom jedle a pive. 
„Sme radi, že sme mohli Devínskonovo-
vešťanom spríjemniť leto pri dobrom jedle 
a remeselnom pive. Festivaly s jedlom na-
berajú v Bratislave na populárnosti, a preto 
sme tušili, že po pandemických mesiacoch 
ocenia obyvatelia v  rámci kultúrneho leta 
aj túto gurmánsku vsuvku. Dobrý pocit 
predsa ide cez žalúdok”, zhodnotil festival 
starosta Dárius Krajčír.  jv

tento rok sa konalo 6 premietaní letných 
kín, ktoré ponúkli kvalitnú filmovú ná-

dielku. Júl patril filmu Pulp Fiction, rozprávke 
Trollovia: Svetové turné, francúzskej komédii 
Čo sme komu zase urobili. august odštartova-
la dráma Šarlatán, premietala sa rozprávka 

Vpred a  česko-slovenská komédia Bábovky, 
ktorá na záver leta rozosmiala celé nádvorie 
knižnice. Občerstvenie poskytlo návštevníkom 
Fragolino Cuisine a  jeho pochúťky umocnili 
dokonalý zážitok z  kina pod holým nebom.  
 (jv)

letné kiná istra centra mali vysokú návštevnosť
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Radostne naladené deti počas predstavenia Popri zábave je dôležitý aj pitný režim



aké sú podmienky na vydanie re-
zidentskej karty?
Rezidentská parkovacia karta bude vy-
dávaná vo vzťahu 1. k trvalému po-
bytu, 2.  k  bytu, v  ktorom je tento 
trvalý pobyt registrovaný, 3. ku kon-
krétnemu motorovému vozidlu.
Rezident vždy musí preukázať vzťah  
k vozidlu. 
Vzťah k vozidlu znamená, že rezident 
spĺňa jednu z týchto možností: 1. je drži- 
teľom motorového vozidla; v prípa-
de, ak je držiteľom motorového vo-
zidla jeden z manželov, považuje sa 
za držiteľa vozidla na účely vydá-
vania rezidentskej parkovacej karty 
počas trvania manželstva aj druhý 
z manželov bez ohľadu na skutoč-
nosť, či vozidlo patrí do bezpodie-
lového spoluvlastníctva manželov, 
2. má motorové vozidlo evidované 
na svoju živnosť, 3. užíva motorové 
vozidlo zamestnávateľa na súkrom-
né účely, 4. je členom orgánu práv-
nickej osoby (napr. členom štatutár-
neho orgánu, členom dozornej rady, 
spoločníkom a pod.) a užíva moto-
rové vozidlo tejto právnickej osoby 
na súkromné účely, 5. užíva moto-
rové vozidlo na základe leasingovej 
zmluvy o operatívnom leasingu.

bežne používam auto, ktoré mám 
požičané. budem s ním môcť par-
kovať v mojej zóne na rezidentskú 
kartu?
Jednou z podmienok na vydanie rezi-
dentskej parkovacej karty je preuká- 
zanie vzťahu k motorovému vozid-
lu, ako je to uvedené v predchádzajú-
cej odpovedi. Na požičanom aute od 
FO (napr. od priateľa, člena rodiny) 
je potrebné prepísať držiteľa vozidla, 
aby vznikol vzťah medzi obyvate-
ľom s trvalým pobytom a vozidlom – 
a teda nárok na získanie rezidentskej 
parkovacej karty.

mám firemné auto so zahraničnou 
ečV. môžem sa s ním zaregistrovať 
ako rezident?
Samozrejme, bude možné registro-
vať auto na akékoľvek EČV, aj zahra-

ničné EČV, pokiaľ ho zamestnáva-
teľ umožňuje využívať na súkromné 
účely. Získate tak možnosť parkovať 
s ním v mieste bydliska (rezidentská 
parkovacia karta).

V  rezidentskej zóne nemám trva-
lý pobyt, ale iba prenajatý byt. bu-
dem si môcť kúpiť parkovaciu kar-
tu?
Nie, rezidentská parkovacia karta je 
viazaná okrem iného na trvalý pobyt. 
Jednou možnosťou je prehlásiť si tr-
valý pobyt do Bratislavy. V súčasnos-
ti mnohí prenajímatelia bytov ne-
dovolia nájomníkom prihlásiť sa na 
trvalý pobyt. Predpokladáme však, že 
trh s nájomnými bytmi na novú situ-
áciu zareaguje, lebo nájomný byt, na 
ktorý si nájomník nebude môcť vy-
baviť rezidentskú kartu, môže do is-
tej miery stratiť na hodnote. V minu-
losti často používané argumenty, že 
nie je možné odhlásiť podnájomní-
kov z trvalého pobytu, sa nezakladajú 
na pravde. Ide o jednoduchý admi-
nistratívny úkon, ako podnájomníka 
v prípade potreby odhlásiť.

kde budú parkovať moje deti, keď 
ma prídu navštíviť z  iného mesta 
na víkend?
Pokiaľ budete mať návštevnícku 
kartu, môžete využiť 100/150 ho-
dín voľného parkovania pre návštevy 
s  iným autom. Pokiaľ návštevnícku 

kartu nebudete mať, alebo ju nebu-
dete chcieť využiť, vaše návštevy bu-
dú môcť v spoplatnenom čase parko-
vať za hodinovú sadzbu. V lokalitách, 
kde to situácia s parkovaním umožní, 
uvažujeme o parkovaní zadarmo po-
čas víkendov. 

kde zaparkuje moja mama, keď mi 
príde počas dňa varovať deti?
Pokiaľ vaša mama bude držiteľkou 
bonusovej parkovacej karty, môže 
parkovať dve hodiny denne zadar-
mo aj v  inej zóne (tarify B, C, D). 
Po dvoch hodinách bude jej parko-
vanie spoplatnené hodinovou sadz-
bou v závislosti od zóny, v ktorej bý-
vate. Vašej mame však môžete aj vy 
poskytnúť 100/150 hodín parkova-
nia zadarmo, pokiaľ budete mať náv-
števnícku parkovaciu kartu.

ako si budem môcť kúpiť rezident-
skú, návštevnícku alebo bonuso-
vú kartu?
Nákup kariet bude prebiehať prio- 
ritne online cez samostatnú web-
stránku, ktorú plánujeme dať do pre-
vádzky v septembri 2021, ešte pred 
spustením prvých zón regulovaného 
parkovania. Samozrejme, bude exis-
tovať aj možnosť zakúpenia parkova-
cej karty fyzicky v klientskom centre. 
V praxi to bude fungovať tak, že sa 
zaregistrujete do parkovacieho systé-
mu, ktorý je napojený na štátne re-

gistre. Parkovací systém si overí, či 
máte v danej zóne trvalý pobyt, vzťah 
k autu, či má dopravný prostriedok 
platnú emisnú a technickú kontrolu; 
ak áno, budete si môcť zakúpiť kartu, 
akú potrebujete.

kedy mám nárok na vydanie bo-
nusovej karty?
Ak máte trvalý pobyt kdekoľvek 
v Bratislave a preukážete vzťah k vo-
zidlu, máte možnosť získať aj bo-
nusovú parkovaciu kartu, ktorá na 
konkrétne vozidlo umožní zaparko-
vať v spoplatnenej zóne na 2 hodiny 
(v čase regulácie v tarifných pásmach 
B, C a D). Voľné hodiny sa obnovu-
jú každý deň, nekumulujú sa. To zna-
mená, že aj obyvateľ s trvalým poby-
tom v mestskej časti, kde zatiaľ nie 
je spustená žiadna regulovaná zóna, 
môže požiadať o vydanie bonusovej 
karty, s ktorou môže od 1. októbra 
parkovať 2 hodiny denne v zónach, 
ktoré budú spoplatnené.
Jednému žiadateľovi je možné vy-
dať maximálne 3 bonusové karty na 
3 vozidlá.

kedy mám nárok na 100 voľných 
hodín, kedy na 150 hodín a kedy 
na 500 hodín pre svoje návštevy?
Ak máte rezidentskú kartu, môžete 
bezplatne získať návštevnícku kartu 
so 100 voľnými hodinami na jeden 
rok pre návštevy. Ak máte trvalý po-
byt v regulovanej zóne, ale nevlastní-
te vozidlo, alebo parkujete vo vlastnej 
garáži (a  nemáte vydanú rezident-
skú parkovaciu kartu), môžete získať 
bezplatnú návštevnícku kartu so 150 
voľnými hodinami pre návštevy na 
rok. Nárok na 500 hodín parkova-
nia ročne bezplatne má osoba s ťaž-
kým zdravotným postihnutím, kto-
rej je poskytovaná osobná asistencia 
podľa osobitného predpisu. Na jeden 
byt je možné vydať jednu návštevníc-
ku kartu.

Dostanem pri zakúpení parko-
vacej karty túto kartu vo fyzickej 
podobe?
Karty nebudú vydávané fyzicky, ale  
budú fungovať ako elektronické 
oprávnenie, ktoré sa priradí k eviden- 
čnému číslu konkrétneho vozidla.

kedy bude zavedené regulované 
parkovanie aj v  ďalších zónach 
a mestských častiach bratislavy?
Aktuálne pracujeme na príprave ďal-

Mapa zón
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nová parkovacia politika 
na území Bratislavy 

Odpovede na časté otázky



ších zón v spolupráci s jednotlivými 
mestskými časťami. Tieto sa budú 
postupne pridávať k  prvým zónam 
koncom roka 2021 a v priebehu ro-
ka 2022, o zavedení konkrétnej zó-
ny budeme vždy v predstihu infor-
movať.

bude parkovanie v rezidenčnej zó-
ne spoplatnené 24 hodín denne?
V  niektorých zónach de facto áno, 
spravidla sa to však bude deliť na den- 
ný, nočný a víkendový režim. Naprí-
klad na sídliskách môže byť spoplat-
nené nočné parkovanie, ale v centrál-
nejších štvrtiach s vysokým dopytom 
(v okolí biznis centier) to môže byť 
denné, resp. denné aj nočné parko-
vanie.

budem môcť zaplatiť hodinové 
parkovné cez SmS?
SMS platby vznikli v dobe, keď ne-
existovalo dostupné dátové pokry-
tie a  smart-zariadenia, zároveň ide 
o  najdrahší platobný kanál (popla-
tok za platbu cez SMS sa pohybuje 
na úrovni cca 20  % z hodnoty tran-
sakcie). Preto počítame s platbou pri-
oritne cez mobilné aplikácie. Alter-
natívou pre ľudí bez dát v mobile/bez 
mobilu bude platba cez parkomat 
alebo úhrada parkovného v partner-
skej prevádzke. Zoznam prevádzok 
zverejníme v predstihu.

keď sa vyznačia parkovacie mies-
ta, bude menej parkovacích miest?
Parkovacích miest nebude me-
nej. To, že niektoré motorové vo-
zidlá parkujú teraz v  križovatkách, 
na priechodoch pre chodcov a brá-
nia v rozhľade, neznamená, že tam sú 
parkovacie miesta. Parkovacia politi-
ka jednoznačne určí, kde je a kde nie 
je možné zaparkovať. To pomôže vo-
dičom zaparkovať správne a v zmysle 
zákona. Miesta, ktoré doteraz niek-

torí vodiči v rozpore so zákonom vy-
užívali, nebudú vyznačené ako par-
kovacie boxy, t. j. nebude možné tam 
legálne zaparkovať. Pri návrhu par-
kovacích miest sa však snažíme čo 
najefektívnejšie využiť priestor uli-
ce, čo môže znamenať, že niektoré 
ulice budú jednosmerné, inde mô-
žu byť jazdné pruhy zúžené (doplne-
né o oficiálne miesto na vyhýbanie), 
aby nenastal značný úbytok parkova-
cích miest.
Som ŤzP. ako sa ma dotkne parko-
vacia politika?
Ak ste odkázaný na IAD a bol vám vy-
daný parkovací preukaz FO so zdra- 
votným postihnutím, pripravujeme 
pre vás zlepšenie dostupnosti parko-
vania vo všetkých regulovaných loka-
litách. Po prvé, budú vyznačené nové 
vyhradené miesta pre ŤZP (pre drži-
teľov parkovacieho preukazu FO so 
zdravotným postihnutím), ktoré bu-
dú univerzálne použiteľné všetkými 
držiteľmi preukazu ŤZP. Navyše, ak 
sa zaregistrujete, získate pre vlastné 
vozidlo 90  % zľavu z hodinovej sadz- 
by, ak by ste museli zaparkovať na 
spoplatnenom mieste, v prípade, že 
by boli miesta vyhradené pre ŤZP 
v danej lokalite obsadené.

kde budú parkovať dodávky, ná-
kladné vozidlá a pracovné vozidlá?
Motorové vozidlá určené na podni-
kateľskú činnosť majú primárne par-
kovať v  areáli firiem, prípadne na 
miestach na to určených. Parkova-
cie karty budú vydané len pre vozidlá 
s  max. dĺžkou 5,3 m. Ako návštev-
ník však môžete zaparkovať a zapla-
tiť si za parkovné aj s dlhším vozid-
lom, pokiaľ to dopravným značením 
nebude zakázané, teda na miestach, 
kde je parkovanie dlhších vozi-
diel možné – napr. sú tam vyznače-
né parkovacie pruhy (nie samostat-
né parkovacie miesta). V niektorých 

lokalitách môže byť dopravným zna-
čeným úplne zamedzené parkovanie 
motorových vozidiel s  dĺžkou nad 
5,3 m.

čo bude s  vrakmi? zmiznú z  par-
kovísk?
Vo všeobecnosti áno, také sú po-
znatky z  iných miest. Ich majitelia 
často nechcú platiť za ročnú parko-
vaciu kartu, a ak si ju nevybavia, budú 
predmetom štandardného hodino-
vého parkovania v spoplatnenom ča-
se. Je v ich záujme nechať ich odstrá-
niť, aby sa vyhli ďalším poplatkom za 
parkovné.

budem musieť povinne platiť, ak 
auto parkujem vo vlastnej garáži?
Nie, vo vlastnej garáži, samozrejme, 
budete parkovať zadarmo. Pokiaľ 
však chcete využívať benefity bonu-
sovej karty, t. j. 2 hodiny bezplatné-
ho parkovania denne v ostatných zó-
nach (týka sa spoplatnených časov), 
môžete tieto benefity získať za regis-
tračný poplatok 10 €/rok.

myslíme ekologicky a máme 2 au-
tá – elektromobily, budeme mať 
nejakú výhodu alebo zľavu?
Áno, elektromobily budú mať zľa-
vu 50  % z hodinového parkovného 
(v cieľovej lokalite). Rezidentská par-
kovacia karta zvýhodnená nebude, 
lebo zaberajú rovnaký priestor ako 
ostatné motorové vozidlá.

ako sa parkovacia politika dotkne 
taxislužieb?
Súčasťou vyznačenia parkovacích 
miest bude aj vyznačenie miest pre 
krátkodobé zastavenie – tzv. drop-
off zón (cikcak čiara), ktoré budú ur-
čené na krátkodobé zastavenie vozi-
diel zásobovania, taxislužby, kuriérov, 
doručenia jedla, či ľudí ktorí potrebu-
jú bezpečne vyložiť spolujazdcov. Na 

týchto miestach nebude možné stáť, 
sú určené len pre krátkodobé zasta-
venie.

Som bratislavčan a platím tu dane. 
Prečo neplatia aj ostatní?
Parkovacia politika nesúvisí s daňa-
mi, ani nemá nahrádzať spôsob, ako 
získať viac peňazí do rozpočtu – je 
to nástroj na reguláciu dopravy, zvý-
šenie kvality života a na udržateľný 
rozvoj. Problém statickej a dynamic-
kej dopravy sa týka nielen vozidiel 
Bratislavčanov, ale aj ľudí z  regió-
nu. Aj Bratislavčania svojimi autami 
prispievajú k  dopravným zápcham, 
zhoršeniu životného prostredia a pri 
parkovaní rovnako zaberajú verejný 
priestor. Navyše, drvivú väčšinu auto-
mobilovej dopravy v Bratislave tvoria 
práve obyvatelia Bratislavy. Naprí-
klad v lokalite Mlynské nivy, kde ľu-
dia dochádzajú za prácou, patrilo cca 
89  % áut parkujúcich cez deň práve 
obyvateľom nášho mesta. Regulácia 
iba tých, ktorí dochádzajú do Bra-
tislavy z okolia, by zásadne situáciu 
s parkovaním a dopravou nezlepšila.

kam pôjdu príjmy z parkovania?
Časť peňazí získajú mestské čas-
ti (získané na území MČ) a môžu 
ich použiť na akýkoľvek účel. Veríme, 
že sa vrátia do udržateľnej mobility 
vo forme zlepšenia pešej a cyklistic-
kej dopravy alebo budovania parko-
vísk. Financie získané mestom budú 
príjmom do fondu mobility, kto-
rý je špecificky zriadený pre tento 
účel. Z fondu mobility budú finan-
cované projekty v jednotlivých MČ 
(parkovacie domy, cyklotrasy), ale aj 
celomestské projekty (nákup nízko-
podlažných vozidiel MHD, rozširo-
vanie električkových tratí, budovanie 
záchytných parkovísk).
 
 Spracované podľa www.paas.sk

Spoločný boj proti komárom
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V lete sa na 
pravidelnej báze 
vykonával monitoring 
a BtI postrek liahnísk 
komárov v rámci 
mestského projektu 
lovci komárov.

Po záplavách a  niekoľkých 
dňoch vyliatej Moravy 

čelila Devínska Nová Ves nezne-

siteľnému náporu komárov. Pre-
to pristúpila mestská časť k špe-
cifickému riešeniu, kde poprosila 
o  súčinnosť majiteľov rodinných 
domov a záhrad na svojom úze-
mí. 
Podľa odhadov odborníkov sa 
veľa komárov liahlo práve na 
miestach, kde nemohol byť kvôli 

neprístupnosti aplikovaný ekolo-
gický BTI postrek. V roku 2021 
sa Bratislava rozhodla investo-
vať zhruba päťnásobok prostried-
kov do boja proti premnoženiu 
komárov. Majitelia rodinných 
domov a  záhrad si mohli de-
zinsekčný prostriedok, zakúpe-
ný mestskou časťou, vyzdvih-

núť koncom júla na Istrijskej 49 
(v Turistickej informačnej kance-
lárii). Po lokálnej a individuálnej 
aplikácii prostriedku sa na urči-
tú dobu situácia výrazne zlepši-
la. Letné mesiace sa však naďalej 
spájajú s obmedzeným pohybom 
vonku vo večerných hodinách, 
keď je útek pred komármi jediná 
možnosť záchrany pred poštípa-
ním. (red)
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Pán Dekany, Vaše priezvisko je prostredníc-
tvom Vašej jazykovej školy v Devínskej No-
vej Vsi pomerne známe. ako ste sa dostali 
k učeniu jazykov a na ktoré jazyky sa zame-
riavate Vy osobne?
Prvýkrát som začal učiť angličtinu popri mo-
jom magisterskom štúdiu na vysokej škole. Ak 
správne počítam, mal som vtedy 22 rokov. Jed-
na jazyková škola súrne potrebovala zastúpiť 
viacero hodín, keďže im naraz odišlo niekoľ-
ko lektorov. Potrebovali rýchlo nájsť náhra-
du. Pomyslel som si, že to bude perfektná bri-
gáda popri vysokej škole. Skoro som odpadol, 
keď mi povedali, že hneď prvú vyučovaciu ho-
dinu v  svojom živote idem odučiť na Minis-
terstvo financií SR. Našťastie som sa poriad-
ne pripravil a mal som od študentov výbornú 
odozvu, preto mi začali ponúkať stále viac ho-
dín. Ja osobne učím iba angličtinu a žiadny iný 
jazyk. Nerád by som učil jazyk, ktorý neovlá-
dam na sto percent. 
Výučbu ktorých jazykov ešte ponúkate? 
V našej jazykovej škole ponúkame okrem an-
gličtiny ešte nemčinu, ruštinu, francúzštinu 
a slovenčinu. Ako som už spomenul, angličti-
nu mám na starosti ja a ostatné jazyky učia na-
še pani lektorky. Najväčší záujem je vždy o an-
gličtinu a  nemčinu. Je to takpovediac 50/50. 
Dopyt po ostatných jazykoch je zriedkavý, čo 
je podľa mňa škoda. Angličtina je, samozrejme, 
populárna, lebo je to Lingua franca (univerzál-
ny jazyk na komunikáciu). Nemčina je popu-
lárna preto, lebo sme geograficky blízko Ra-
kúska a Nemecka. Mnoho slovenských firiem 
má nemeckých obchodných partnerov.
čo najviac motivuje človeka pri učení sa ja-
zykov?
Väčšinou je to súhrn viacerých motivácií. Naj-
častejšie počujem, že študenti chcú vo svojom 
zamestnaní dosiahnuť povýšenie alebo lepšiu 
pozíciu v zahraničnej firme. Niektorí sa chcú 
natrvalo presťahovať do zahraničia a  iní ma-
jú záujem urobiť niečo produktívne so svo-
jím voľným časom. Ja sa napríklad učím ruš-

tinu, aby som sa náhodou nestratil v krajinách, 
kde používajú azbuku. Keď neviete čítať azbu-
ku, tak si v Rusku ani neškrtnete. Keď ju ale 
viete čítať, ruština vôbec nie je ťažká.
Vnímate rozdiely medzi vekovými skupina-
mi v záujme o cudzie jazyky? ak áno, aké?
Vo vekových skupinách nepozorujem veľ-
ké rozdiely, čo sa týka počtu záujemcov o štú-
dium, iba ich motivácie sú zvyčajne iné. Naprí-
klad žiaci stredných škôl chcú predovšetkým 
dostávať dobré známky na vysvedčení. Ľudia 
v produktívnom veku očakávajú napríklad vý-
raznejší pracovný úspech vďaka svojim jazyko-
vým znalostiam. Postarší záujemcovia si často 
chcú vyplniť voľný čas nejakou zaujímavou 
a hodnotnou aktivitou.
Nezdá sa mi, že by niektorá kategória záu-
jemcov výrazne dominovala. Ja osobne sa naj-
viac venujem ľudom, ktorí chcú dosiahnuť pra-
covný úspech. Na univerzite som sa venoval 
podnikovému manažmentu, takže táto sféra 
je môjmu srdcu najbližšie. Ale nie je to žiad-
ne pravidlo – snažím sa vyhovieť každému, kto 
má o štúdium seriózny záujem.
ako hodnotíte jazykovú úroveň Slovákov, 
prípadne bratislavčanov, a ako si to vysvet-
ľujete?
Nuž, záleží to od toho, s kým jazykovú úroveň 
porovnávate. Ak Bratislavu porovnávate s  vi-
diekom, je to, samozrejme, celkom dobré. Ak 
ju porovnáme napríklad s Holandskom, potom 
je to slabé. V  Holandsku takmer každý ovláda 
plynulo aj tri – štyri jazyky. Je to u nich norma. 
Holanďania sa preto ani neobťažujú prekladať 
filmy premietané v kinách – je to pre nich stra-
ta času, preto ich uvádzajú v origináli. Nanajvýš 
ich opatria titulkami. Keď bývate v Holandsku, 
tak ani nemáte možnosť sa porozprávať po ho-
landsky, lebo každý hneď prepne do angličtiny, 
nemčiny alebo francúzštiny, keď si všimnú, že 
ste cudzinec. Naša malá Bratislava je v tesnej 
blízkosti Čiech, Rakúska a Maďarska. Očaká-
val by som, že každý Bratislavčan bude poznať 
aspoň aké-také základy češtiny, nemčiny a ma-

ďarčiny, plus, samozrejme, tá všadeprítomná 
angličtina. Žiaľ, nie je to tak.
máte na kurzoch cudzincov, či už ako štu-
dentov alebo ako lektorov?
Máme cudzincov aj v radoch lektorov, aj v ra-
doch študentov. Výhodou práce s cudzími ja-
zykmi je, že sa spoznávate s mnohými cudzin-
cami zo zahraničia. Mimochodom, nemusí byť 
pravda, že lektor – cudzinec je najlepší učiteľ. 
Existuje mnoho faktorov, ktoré majú dopad na 
to, ako rýchlo sa naučíte cudzí jazyk. Fakt, či je 
váš učiteľ native speaker, je iba jednou z mno-
hých premenných. 
môžete sa s nami podeliť o kuriozity, ktoré 
ste v svojej praxi zažili v rámci výučby alebo 
interkultúrnej komunikácie?
Áno, takých zážitkov je neúrekom. Naprí-
klad si študenti často mýlia osobné zámená 
„he” a  „she”. Zámeno „he” sa používa pre mu-
žov a „she” pre ženy. Keď si ich študenti pomý-
lia a začnú mi hovoriť o svojej frajerke v muž-
skom rode, je to väčšinou veľmi vtipné. Raz mi 
jedna študentka napísala na domácu úlohu ve-

„koľko jazykov ovládaš, 
toľkokrát si človekom...“

rozhovor s riaditeľom jazykovej školy Dekany
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tu: „A pen is on the table.”, bez medzere medzi 
druhým a tretím slovom. Skoro som odpadol. 
Najvtipnejšie sú vždy deti. Keď sme sa učili zá-
kladné otázky v angličtine, pýtal som sa: „What 
is your name?”, čiže „Ako sa voláš?” Jedna diev-
čina mi bez mihnutia oka, so skalopevným se-
bavedomím odvetila: „It’s Monday!”, teda „Pon-
delok!”. Úprimne povedané, celkom sa teším, 
keď nám študenti robia takéto vtipné chyby na 
hodinách. Aspoň mám príležitosť ich opraviť 
a vysvetliť im chybu. 
ako zasiahla pandémia, ktorá utlmila mno-
hé oblasti ekonomiky, Vašu jazykovú školu?
Pandémia nás zasiahla veľmi výrazne. Áno, 
mnohí si pomyslia, že predsa môžeme vyučo-
vať aj online, ale nie je to zase až také jednodu-
ché. Sú študenti, ktorým online výučba vôbec 
nevyhovuje. Mnohí preto odišli. Okrem toho 
najmä na začiatku pandémie nikto poriadne 
nevedel, ako dlho to bude trvať. Poniektorí dá-
vali pozor na svoje úspory a čakali, čo sa sta-
ne. Nikto sa nám vtedy nehlásil ani na offli- 
ne kurzy (lebo bola karanténa), ale ani na on-
line kurzy (lebo čakali, či sa opatrenia onedl-
ho uvoľnia). Takmer celý rok 2020 sme nerobi-
li nič záväzne, lebo sme nikdy vopred nevedeli, 
čo nás čaká nasledujúci mesiac. Okrem toho 
naša najväčšia výhoda spočíva v  tom, že sme 
v  úplnom centre Devínskej Novej Vsi. Pre-
to to k  nám má každý blízko. V  online sve-
te táto výhoda úplne odpadla. Mnoho konku-
rentov drasticky podliezlo zaužívané ceny, aby 
si nahnali čo najviac študentov na svoje online 
hodiny. Tržby nám prudko padli, hoci náklady 
zostali rovnaké, čo tvrdo zasiahlo naše financie. 
Našťastie sme toto obdobie, hoci horko-ťažko, 
prežili. 
je v Devínskej Novej Vsi veľký záujem o vý-
učbu jazykov? Totiž veľa ľudí pracuje v mes-
te.
Je, samozrejme, pravda, že jazykové školy 
v meste majú väčší obrat. Osobne si myslím, 
že na tom až tak veľmi nezáleží. Reštaurácia na 
Hviezdoslavovom námestí bude mať väčší ob-
rat ako reštaurácia v Devínskej Novej Vsi, pre-
tože sa po námestí prechádza väčší počet ľu-
dí. Nemusí to však znamenať, že tam aj lepšie 
varia.
Ponúkate lokálnym firmám jazykové kurzy 
pre ich zamestnancov?
Áno, samozrejme. Súkromné firmy veľmi ob-
ľubujú jazykové kurzy. Po prvé, ich zamestnan-
ci sa zlepšia v cudzích jazykoch, preto sú pre 
firmu hodnotnejší. Po druhé, je to veľký benefit 
aj pre zamestnancov. Hoci by neskôr dali vý-
poveď, získavajú navyše výhodu na pracovnom 
trhu. Po tretie, mnohé firmy si môžu jazykové 
kurzy započítať do nákladov, takže si etickým 
a  najmä hodnotným spôsobom môžu trochu 
znížiť daň zo zisku. Ak sa jazykové kurzy robia 
poriadne a na úrovni, tak je to výhra pre všetky 
zúčastnené strany.
 Zhovárala sa Jana Vedejová

V  roku 2021 zaevidovali materské školy 
v  MČ BA-DNV spolu 260 prihlášok. 

Prijaté boli všetky deti, ktoré spĺňajú pod-
mienky vek do 3 rokov a trvalý pobyt v De-
vínskej Novej Vsi.  Táto informácia môže pre-
kvapiť mnohých rodičov z  iných mestských 
častí, kde je problém umiestniť štvorročné 
a päťročné deti do materských škôl kvôli ne-
dostatočným kapacitám. Doposiaľ bol počet 
miest vždy postačujúci – všetky deti s trvalým 
pobytom v  mestskej časti Bratislava-Devín-
ska Nová Ves, ktoré k 31. 8. dovŕšili 3 roky, 
boli prijaté. Rodičia tento fakt veľmi oceňujú. 
S pribúdajúcim počtom obyvateľov sa Devín-
ska pripravuje na väčší nápor na umiestnenie 

detí v miestnych materských školách. V minu-
lých číslach DEVEX-u sme vás informovali, 
že sa uvoľnil nebytový priestor po materskom 
centre Bublinka, ktorý kedysi slúžil ako jasle. 
Starosta Dárius Krajčír sa vyjadril: „Priestor 
materského centra Bublinka je vo vlastníctve 
mestskej časti, a  preto sme sa ho rozhod-
li pretransformovať na prevádzku materskej 
školy, čím zvýšime kapacitu MŠ M. Marečka 
o jednu celú triedu. S Bublinkou momentál-
ne rokujeme o  odkúpení určitého vybavenia 
materského centra. Ešte prebiehajú búracie, 
stavebné a  elektroinštalačné práce potrebné 
k plnohodnotnej konverzii celého priestoru.” 
 jv

V Devínskej Novej Vsi sa v  júli za daž-
divého počasia konala prvá „Zóna bez 

peňazí“. Organizovala ju Charita DNV ako 
súčasť OZ Gaudete DNV. 
Ide o  unikátny projekt, lebo jeho nosnou 
myšlienkou je vytvorenie priestoru, kde ľudia 
môžu ponúknuť veci, ktoré už doma nepotre-
bujú. Každý, kto prišiel, si mohol vybrať to, čo 
sa mu páčilo alebo mohlo ešte nájsť využitie. 
V  posledných rokoch sa veľa hovorí o  tzv. 
cirkulárnej ekonomike. Toto je dobrý príklad 
ekologického prístupu, keď dáva spotrebiteľ 
druhú šancu rôznym predmetom, ktoré vlast-
ní. Pravidlá sú jednoduché: 
1. Nevymieňame, nepredávame, ale podaro-
vávame. 
2. Darujúci rozhoduje, komu vec podaruje, 
ak je o ňu viacero záujemcov. 
3. Veci, ktoré sa nedarujú, si treba odniesť.

Organizátorka Zuzana Rehorčíková zdôraz-
ňuje aj ďalší aspekt celého podujatia: „Okrem 
toho, že sme chceli prineseným veciam po-
skytnúť druhú šancu na využitie, bolo naším 
cieľom vytvoriť aj priestor na budovanie ko-
munity. Veľmi príjemne sa pozeralo na ko-
munikáciu medzi darujúcimi a obdarovaný-
mi. Za mnohými darovanými vecami sa totiž 
ukrýva príbeh a  často aj citové naviazanie. 
Účasť odhadujeme na 50 až 60 ľudí. Vzhľa-
dom na to, že panovalo daždivé počasie, nie 
je to málo.” Podľa organizátorov bolo poda-
rovaných približne 30 až 40 % z  vecí, ktoré 
boli v ponuke. Šlo najmä o oblečenie, topán-
ky, hračky a knihy. Ďalšia „Zóna bez peňazí“ 
sa bude konať už 2. októbra. V prípade, že 
sa chcete zapojiť do ďalšieho kola, môžete 
sa prihlásiť mailom na adrese charitadnv@
gmail.com.  jv

rozširovanie kapacity materskej školy

zóna bez peňazí v DNV

Mestskej časti Bratislava-Devínska 
Nová Ves sa podarilo získať dotáciu 

vo výške 45 tis. € od hlavného mesta SR Bra-
tislavy na modernizáciu športoviska pri ZŠ  
I. Bukovčana. S rekonštrukciou by mala málo 
využívaná asfaltová plocha ožiť a  pretrans-

formovať sa na plnohodnotné viacúčelové 
ihrisko. Je plánovaná obnova a  dobudova-
nie betónových múrikov oplotenia, vrátane 
vstupných brán, nová zóna na sedenie, osade-
nie nových basketbalových košov a hokejba-
lových bránok. Rovnako bude položený nový 
asfaltový povrch a plastový povrch. Plastový 
povrch je vhodnou pokrývkou viacúčelových 
športových plôch na futbal, basketbal, a  iné 
športy. Bol zvolený aj s ohľadom na obyvate-
ľov žijúcich v bezprostrednom okolí ihriska 
kvôli jeho dobrým tlmiacim vlastnostiam. 
Športovisko by malo slúžiť žiakom školy i ši-
rokej verejnosti. Je prvou etapou v  celkovej 
revitalizácii, ktorá postupne čaká celý špor-
tový areál I. Bukovčana. jv

Odštartovaná modernizácia športovísk
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NoVý športový priestor vznikol 
ako súčasť konceptu „Dobrý sused“ 
na opletalovej ulici v časti kolónia, 
MČ BA-DNV. Je výsledkom aktívnej 
spolupráce komunity občanov a CtP 
Invest, ktorý je európskym lídrom 
priemyselných nehnuteľností a vlast-
ní v tejto časti priemyselný park.

 tím kolónie 
si odniesol 

víťazný pohár 
po desiatich 

rokoch.
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tím Kolónie si odniesol víťazný pohár po de-
siatich rokoch, čo bolo dôvodom na veľké 

oslavy. Zaujímavosťou a špecifikom turnaja bo-
li účastníci vo veku od 15 do 53 rokov. Najstar-

ší hráč Dušan Čurda strelil jediný gól za mužstvo 
Grba. O úvodný výkop sa postaral starosta mest-
skej časti Dárius Krajčír. 
Organizátor poďakoval všetkým, ktorí sa podie-
ľali na organizácii, najmä DNv Šport za spoluor-
ganizáciu turnaja a mestskej časti Bratislava-De-
vínska Nová ves za finančnú podporu.

VÝSleDkY TurNaja:
kolÓNIA – BYtoVkY 3:0 (2:0)
Góly: Holek Tomáš, Palkovič Filip, Haník Erik
1 FC tRUNek – GRBA 0:0 (0:0)
 kolÓNIA – 1 FC tRUNek 3:1 (2:0)

Góly: Hanúsek Matej, 
Palkovič Filip, Haník Erik 
– Boris Patrik
BYtoVkY – GRBA 2:1 (2:0)
Góly: Šašík Juraj vlastný, Lacko Jozef 
– Čurda Dušan
1 FC tRUNek – BYtoVkY 2:0 (1:0)
Góly: Bumbal Michal, Stašiniak Erik
GRBA – kolÓNIA 0:2 (0:0)
Góly: Haník Erik, Palkovič Filip
NajlePšÍ hráč: JARAB Adam
NajlePšÍ braNkár: KOVARIK Jakub
NajlePšÍ STrelec: PALKOVIČ Filip (red)

Ide o ďalší príklad dobrej lokálnej spolupráce 
medzi podnikateľským prostredím, komu-
nitou a miestnou samosprávou. Workouto-

vá zóna vznikla priamo v  priemyselnom areáli 

v tesnej blízkosti obytnej zóny a bytových domov, 
ktoré postupne pribúdajú v tejto oblasti. Nachá-
dza sa tu multifunkčná tréningová konštrukcia so 
špeciálnou dopadovou plochou, lavičky a zelené 
plochy. 
„Vždy nás teší, keď sa nám podarí zrealizovať nový 
projekt, ktorý prináša do lokality benefit v  podobe 
zelene alebo miest určených na aktívny oddych. Dl-
hodobo vo všetkých krajinách, v  ktorých pôsobíme, 
razíme filozofiu, že život nekončí za oknom fabriky 
či kancelárie. Snažíme sa vytvárať prostredie, kde sa 
budú ľudia vracať nielen kvôli práci, ale aj kvôli od-
dychu a dobrému pocitu,“  vyjadril sa Stanislav Pa-
gáč, regionálny riaditeľ CTP Invest na Slovensku. 
Aj mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves 
participovala na tvorbe projektu, zabezpečila 
napríklad bezpečnosť zóny osadením panora-
matickej kamery. Starosta mestskej časti Dárius 
Krajčír: „Som veľmi rád, že do Devínskej Novej Vsi 
pribudla nová workout zóna. Po tak náročnom ob-
dobí, ktoré nám posledný rok priniesol, som podporil 
túto iniciatívu už pri jej prvotnej myšlienke. Myslím 
si, že môžem poďakovať v mene všetkých Devínsko-
novovešťanov za nový priestor, kde môžeme zmyslu-
plne tráviť náš voľný čas."  jv

nové workoutové ihrisko

Dedinský turnaj 2021

Workoutové ihrisko vzniklo v časti Kolónia

Nový športovo-oddychový priestor pre všetkých Devínskonovovešťanov

Víťazný tím Kolónie

fcl Devínska Nová Ves tipos III. liga
          TabuĽkY / SeNiOri a  
 Kolo Dátum Čas         Súper
  2. 15. 08. 2021 17.30 PSČ Pezinok
  4. 29. 08. 2021 17.00 FK Slovan Ivánka pri Dunaji
  6. 12. 09. 2021 16.30 FK Slovan Most pri Bratislave
  8. 26. 09. 2021 16.00 FK Rača Bratislava
11. 17. 10. 2021 15.00 ŠK Tomášov
13. 31. 10. 2021 14.00 FK Inter Bratislava 
15. 14. 11. 2021 13.30 ŠK Nová Dedinka
16. 20. 03 .2022 15.00 ŠK Bernolákovo
18. 03. 04. 2022 16.30 MFK Rusovce
20. 17. 04. 2022 17.00 OFK Dunajská Lužná
22. 01. 05. 2022 17.00 ŠK Vrakuňa Bratislava
24. 08. 05. 2022 17.00 SFC Kalinkovo
25. 15. 05. 2022 17.00 TJ Rovinka
27. 19. 05. 2022 17.00 MŠK Senec
29. 11. 06. 2022 17.30 FC – Žolík Malacky

          TabuĽkY / SeNiOri b  
 Kolo Dátum Čas         Súper
  3. 28. 08. 2021 17.00 OŠK Slovenský Grob
  5. 15. 09. 2021 17.00 ŠK Igram
 7. 25. 09. 2021 16.00 FK MARIATHAL BRATISLAVA
 9. 09. 10. 2021 15.30 MFK Záhorská Bystrica
11. 23. 10. 2021 14.00 ŠK Kaplná
13. 06. 11. 2021 13.30 TJ Malinovo
14. 19. 03. 2022 15.00 MŠK Iskra Petržalka
15. 26. 03 .2022 15.00 NŠK 1922 Bratislava B
17. 09. 04. 2022 16.30 ŠK Krasňany Bratislava
19. 23. 04. 2022 17.00 ŠKO Miloslavov
21. 07. 05. 2022 17.00 FK Danubia Veľký Biel
23. 21. 05. 2022 17.00 MŠK Kráľová pri Senci
25. 05. 06. 2022 17.30 FK Inter Bratislava B

Zmena  termínov a časov je možná, je potrebné-
sledovať FCl stránku 

šachový klub STrelec 
Devínska Nová Ves
Šachový klub strElEC Devínska Nová ves 
pozýva všetkých záujemcov o šach na klu-
bové tréningy žiakov, ktoré budú každý 
štvrtok o  17.45 h v  F-centre na Istrijskej 
ulici č. 4.
kontakt: ivan kačeriak
e-mail: kaceriaki@gmail.com 
sach.dnv@gmail.com
mobil: 0905 745 087
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malkia park
Malkia park je domov mnohých druhov mač-
kovitých šeliem, ktorý sa nachádza v Orecho-
vej Potôni od roku 2016. Žijú v ňom levy, tigre, 
jaguáre, rysy, pumy a  gepardy, ale aj gibony, 
malpy, lemury, papagáje, surikaty, korytnačky... 
Nenachádzajú sa tu len exotické zvieratá, 
ale i  domáce somáre, ovce, kozy, alebo hu-
si a  kačice. Výlet do Malkia parku môže byť 
spojený s  viacdenným pobytom, ubytovanie 
ponúka Penzión Malkia. K nemu sa dá zakúpiť 
aj Safari jazda pre osoby staršie ako 10 rokov, 
krmivo pre zvieratá, resp. sprievodca pre sku-
pinku 5 – 15 osôb. 
 Zdroj: www.malkiapark.sk

Oáza sibírskeho tigra 
Iba trištvrte hodinku od Devínskej Novej Vsi 
sa v  Kostolnej pri Dunaji nachádza Oáza si-
bírskeho tigra. Je to občianske združenie, ktoré 
sa už od roku 1999 venuje chovu ussurijských 
tigrov. Stará sa o ne s cieľom ochrániť ich pred 
vyhynutím. Združenie vytvorilo útočisko pre 
tigre a zároveň expozíciu s humánnejšou pred-
stavou „srdca prírody“, kam sa môžu návštevníci 
prísť pozrieť. Návštevné hodiny sú každý deň od 
12.00 do 17.00 h za dobrovoľný príspevok.
 Zdroj: www.tigre19.webnode.sk

Danubiana 
Neďaleko Bratislavy sa nachádza jedno z najro- 
mantickejších múzeí moderného umenia v Eu- 
rópe. Založil ho holandský zberateľ Gerard 
Meulensteen a slovenský galerista Vincent Po-
lakovič. Múzeum funguje od r. 2000 a  zor-
ganizovalo už desiatky výstav. Nachádza sa 
v okúzľujúcom prostredí Dunaja pri Hamulia-
kove. Zaujímavé je nielen svojimi dielami, ale aj 
architektúrou, ktorá je citlivo prepojená s  prí-
rodou. Okrem krásnych výtvarných diel je fas-
cinujúci aj pohľad z  Danubiany do okolitého 

priestoru. Neďaleko hlavnej budovy sa nachá-
dza sochársky park s dielami moderného ume-
nia. Zaujímavosťou je aj výnimočná prechádzka 
po streche galérie, ktorá ponúka výhľad na Bra-
tislavu, Malé Karpaty, majestátny tok Dunaja 
alebo romantický západ slnka. 
 Zdroj: www.danubiana.sk

Dračí hrádok 
Tip na výlet máme aj pre milovníkov turisti-
ky a prechádzky v prírode. V 13. storočí po-
stavili grófi zo Svätého Jura a Pezinka Dračí 
hrádok v oblasti Malé Karpaty nad pôvodnou 
Stupavou. Dnes je, bohužiaľ, vidno len časť za-
chovaného múru z osadenia vstupného mosta. 
Predpokladá sa, že hrad zničili husiti v  prvej 
polovici 15. storočia. Hrádok sa nachádza nad 
obcou Borinka. Dostanete sa k nemu, keď prej-
dete cez obec Borinka za Stupavou. Na konci 

za dedinou je turistický rázcestník Pod Dračím 
Hrádkom, ktorý vás bude navigovať na žltú tu-
ristickú značku až k hradu.
 Zdroj: www.planetslovakia.sk/pamiatky

Divoká voda, štvorkolky a paintball
Dôvod navštíviť Divokú vodu sa nájde i v sep-
tembri. Okrem kúpania a vodných športov areál 
ponúka aj iné atrakcie. Priamo v areáli sa nachá-
dza 500 metrová offroadová dráha pre štvorkolky 
a pre milovníkov adrenalínu nad 15 rokov.  
Milovníci paintballu tu nájdu príležitosť zahrať 
si so svojimi priateľmi.  
     Zdroj: www.pixabay.com/sk/photos/paintball

bezplatná hubárska poradňa
V  Slovenskom národnom múzeu (SNM) sa 
koná každý pondelok v čase od 15.00 do 17.00 
h až do 15. novembra Hubárska poradňa pre 
všetkých milovníkov hubárčenia. SNM spo-
lu so Slovenskou mykologickou spoločnos-
ťou usporiadala toto podujatie bezplatne pre 
všetkých, ktorí sa chcú prísť poradiť. Odbor-
níci pomôžu hubárom identifikovať prinesené 
huby, poradia, či sú jedlé, jedovaté alebo liečivé.  
 Zdroj: www.snm.sk

zoya museum – eleSkO Wine Park 
Toto múzeum sa nachádza v Modre a ponúka 
do 19. 9. 2021 výstavu výtvarníkov spod Ma-
lých Karpát, Bratislavy a Bratislavského kraja. 
Svoju tvorbu prezentujú pod názvom „Vďač-
nosť Zemi“. Výstava je prístupná od stredy do 
nedele v čase od 11.30 do 18.30 h. Deň pred 
skončením výstavy 18. 9. 2021 v  sobotu od 
10.00 do 21.00 h sa koná aj populárne pod-
ujatie Deň otvorených ateliérov (Malokarpat-
ské osvetové stredisko v Modre). Počas tohto 
podujatia je možnosť navštíviť okrem vystavu-
júcich ateliérov aj mnohých ďalších umelcov. 
 Zdroj: www.flickr.com
 Spracovala Veronika Valkovičová

tipy na výlety
oBdoBiE horúčav sa pomaly končí a škola bude čoskoro v plnom prúde.  
ani sme sa nenazdali, a letné prázdniny a dovolenky sú už minulosť. u nás  
na slovensku však môžeme navštevovať krásne a zaujímavé miesta pre deti aj  
dospelých po celý rok. ponúkame vám zopár tipov na výlety v jesennom období. 

http://www.malkiapark.sk/%20%20
http://www.tigre19.webnode.sk/
http://www.danubiana.sk/
http://www.planetslovakia.sk/pamiatky/
http://www.pixabay.com/sk/photos/paintball
http://www.snm.sk/
http://www.flickr.com/


Vzácny orol pri morave
MožNo ste si počas leta všimli na cyklomoste 

stálu prítomnosť ľudí s ďalekohľadmi, 
neúnavne sledujúcich oblohu. 
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pozor na podvody na inzertných portáloch

Umožňujú im to no-
vé digitálne technológie 
a  technika, ktoré vedia 

dokonale využiť vo svoj neka-
lý prospech. Podvodníci naprí-
klad predávajú neexistujúci tovar 
na falošných e-shopoch, posiela-
jú podvodné maily, resp. vytvárajú 
podvodné stránky známych spo-
ločností. Ich cieľom je získať prí-
stup k citlivým údajom potenciál- 
nych obetí a k ich financiám. 
Krajské riaditeľstvo PZ v  Bra-
tislave eviduje za krátke časové 
obdobie viacero prípadov pod-
vodného konania na inzertných 
portáloch. Neznámi páchatelia 

kontaktujú poškodených, kto-
rí sú aktívni na inzertných por-
táloch. Keď zistia, že ich inze-
rát je stále aktuálny, ponúknu im 
spôsob ,,jednoduchého zapla-
tenia“. Poškodené osoby sú ná-
sledne kontaktované podvod-
níkmi za účelom kúpy s tým, že 
im peniaze pošlú na ich platob-
nú kartu. Majú tak urobiť pro-
stredníctvom zaslaného lin-
ku. Po otvorení linku poškodení 
za účelom získania dohodnutej 
sumy vyplnia na uvedenej strán-
ke všetky údaje zo svojej platob-
nej karty, vrátane bezpečnostné-
ho kódu a  sms kódu, ktorý im 

príde z  banky. Platby sú ihneď 
zrealizované a poškodené osoby 
prichádzajú o svoje peniaze. 
Podvodníci majú prevažne te-
lefónne čísla, ktoré nie sú re-
gistrované na území Slovenskej 
republiky, resp. ide o  anonym-
ný dobíjací predplatený systém 
bez uvedenia konkrétneho uží-
vateľa (Česká republika, Poľsko, 
Rusko...). Bankové účty, na ktoré 
predmetné podvodné platby od-
chádzajú, sú vo väčšine prípadov 
mimo územia SR (Francúzsko, 
Rusko, Poľsko...). Neplatí to však 
vo všetkých prípadoch. Podvod-
níci vedia svoje číslo sfalšovať na 
slovenské, aby eliminovali aké-
koľvek podozrenie. Niekedy sa 
vydávajú za známu spoločnosť, 
jej logo a  vizuál mailu doká-

žu napodobniť takmer dokona-
le. Polícia eviduje aj falošné ma-
ilové schránky, prostredníctvom 
ktorých podvodníci kontaktujú 
poškodených. Podvodníci často 
uvádzajú, že potrebujú rých-
lo poskytnúť údaje, lebo telefo-
nujú so svojím bankárom, a  ten 
zabezpečí poslanie peňazí. Veľ-
mi dôležité je si uvedomiť, že ak 
podvodník tvrdí, že chce poslať 
peniaze, nepotrebuje na to bez-
pečnostné prvky, čiže údaje pla-
tobnej karty a potvrdzovací kód 
z  sms a  elektronického PIN-u. 
V  prípade, že od poškodeného 
tieto bezpečnostné kódy žiada, 
takmer určite nepôjde o poslanie 
peňazí na kartu!
 
 Policajný zbor v Bratislave

Už DáVNo neplatí, že jediný spôsob, akým vás 
dokážu zlodeji obrať o peniaze, je ukradnutá 
peňaženka. 

Nová právna úprava zákona 
č. 544/2010 Z. z. o dotáciách 
v pôsobnosti Ministerstva 
práce, sociálnych vecí a rodiny 
sr (ďalej „zákon o dotáciách) 
v znení neskorších  
predpisov nadobudla 
účinnosť 1. augusta t. r. 

Od tohto termínu sa kon- 
čí poskytovanie dotácie 
na stravu v ZŠ a v po-

slednom ročníku MŠ, ktoré sme 
poznali ako „obedy zdarma“. Od 
šk. r. 2021/22 bude poskytova-
ná dotácia na stravu deťom iba 
v týchto prípadoch: ak je rodina 
v hmotnej núdzi,  resp. ak je prí-
jem rodiny najviac vo výške ži-

votného minima,  príp. ak si ani 
jeden člen domácnosti neuplat-
nil (alebo neuplatní pri ročnom 
zúčtovaní dane) nárok na daňový 
bonus. Pre bližšie informácie od-
porúčame sledovať stránky škôl.
Ústredie práce, sociálnych vecí  
a  rodiny SR upozorňuje, aby 
rodičia kategórie detí od 6 do  
15 rokov, ktorí majú nárok na 
uplatnenie zvýšeného daňové-
ho bonusu uprednostnili uplat-
nenie daňového bonusu. Ak sa 
totiž na dieťa poskytne dotá-
cia na stravu v  zmysle § 4 ods.  
3 písm. c) zákona o  dotáciách, 
úplne im zanikne nárok na aký-
koľvek daňový bonus.
 (red)

zmeny v dotáciách na stravu

r ieka Morava a pri-
ľahlé lúky sú už dlhodo-

bo vyhľadávanou oblasťou pre 
pozorovateľov vtáctva. v  polo-
vici leta všetci sledovali jedno 
miesto – lúky a oblohu pri zámku 
schlosshof. Dôvodom bol u  nás 
vzácne sa vyskytujúci dravec – 
orol malý (aquila pennata). Do-
poludnia sem zalietaval loviť naj-
mä sysle. 
Na slovensku naposledy hniezdil 

ešte v 90. rokoch. v rámci Európy 
sa nejedná o ohrozený druh, jeho 
populácia je udomácnená predo-
všetkým v  štátoch juhozápadnej 
a juhovýchodnej Európy – v Špa-
nielsku, Portugalsku, Francúzsku, 
rumunsku a Bulharsku. v strednej 
Európe sa často vyskytuje počas 
migrácie, ale iba veľmi zriedkavo 
zahniezdi (Maďarsko). tento malý 
orol (veľkosťou sa podobá myšia-
kovi lesnému) sa dal relatívne ľah-
ko pozorovať aj bežným ďale-
kohľadom. spoznali ste ho podľa 
svetlej spodnej strany tela a  krí-
del. Pravdepodobne ho pri jeho 
potulkách krajinou prilákali tunaj-
šie sysle a dostatok vtákov na lú-
kach, ktoré sú pre neho veľkým 
lákadlom. Okrem orla prilietajú 
za sysľami a vtákmi aj iné dravce 
ako haja červená, haja tmavá, or-
liak morský, sokol rároh, sokol sťa-
hovavý či orol kráľovský. Môžeme 
tu zahliadnuť všetky vymenované 
druhy, pričom je, obrazne pove-
dané, jeden vzácnejší ako druhý. 
 Vladimír Nemček
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O bčania mestskej časti BA-
DNV dlhodobo pociťujú 

absenciu centrálneho námestia 
na konanie rôznych kultúrnych 
a spoločenských podujatí. Vhodný 
by bol na to verejný, ale v  súčas-
nosti veľmi zanedbaný priestor na 
námestí Jána Kostru. Je to zelená 
plocha medzi obchodným reťaz-
com Kraj a cintorínom, zarastená 
burinou a  náletovými drevinami. 
MČ BA-DNV sa snaží tento 
priestor koncepčne stvárniť spolu 
s Metropolitným inštitútom Bra-
tislavy (MIB). Ideovým zámerom 

oboch partnerov je preto celko-
vá obnova a  oživenie priestoru. 
Mestská časť trvá na tom, aby boli 
do návrhu zakomponované viace-
ré jej požiadavky: parkovací dom 
pod námestím s  parkovacím 
státím, parková úprava okolitej 
zelene a statické stánky, ktoré by 
slúžili miestnym trhom, hodom 
a  iným kultúrno-spoločenským 
podujatiam. Konečný návrh bude 
ešte predmetom mnohých vzá-
jomných rokovaní. Nová podoba 
námestia sa bude postupne kryš-
talizovať.  jv

centrálne námestie

Školy sa nebudú plošne zatvárať 
ani podľa Covid automatu ani 

z  rozhodnutia ministerstva. Zatvá-
rať sa budú môcť iba individuálne 
triedy, ak sa v nich objaví pozitív-
na osoba. Podľa platných pravidiel 
ÚVZ SR vtedy idú do karantény 
osoby, ktoré boli v kontakte s pozitív-
ne testovaným človekom 2 dni pred  
jeho testovaním. V  tomto prípade 
prejde trieda na dištančnú výučbu, 
pokým sa neukončí karanténa. Ro-
dičom vtedy tiež vzniká nárok na 
tzv. OČR, teda ošetrovné. Novin- 

kou je tiež možnosť zisťovania pro-
tilátok. Rodič žiaka, ktorý neabsol-
voval PCR test, bude môcť požia- 
dať všeobecného lekára pre deti a do- 
rast o test na protilátky proti ochoreniu 
COVID-19 po ukončení 14-dňo- 
vej karantény žiaka po kontakte s po- 
zitívnou osobou a aj po pozitívnom  
výsledku samotestovania antigéno-
vým testom. Rodičia môžu aj v tom 
školskom roku ospravedlniť žiaka na 
maximálne 5 po sebe idúcich vyu-
čovacích dní. Nárok na OČR vtedy 
rodičom nevzniká.  (red)

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 

Fungovanie škôl  
od septembra 2021

Občianske združenie MtB Kolečko 
pod záštitou MČ Ba-DNv pozýva 
na 3. ročník diaľkového plávania 
Moravou. Príďte povzbudiť plav-
cov, ktorí predvedú obdivuhodné 
športové výkony. Dátum konania:  
11. 9. 2021 l trate: dlhá (8 km) a krát- 

ka (4 km) l Štart: dlhá trať 11.00 h  
spod Marcheggského mostu, krát- 
ka trať 12.00 h spod Cyklomostu  
slobody l Cieľ: Devín nad pamätní-
kom Železnej opony. Pozor: Poduja-
tie nie je pretekom a povinnou výba-
vou účastníkov je plavecká bója.  jv

Dolu vodou s kolečkom
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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  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

zmena systému zberu triedeného 
odpadu z rodinných domov
platný od 6. 9. 2021 do odvolania

harmONOgram rOzmieSTNeNia  
VeĽkOkaPaciTNÝch kONTajNerOV

1. DO KONtaJNEra vHaDZUJtE IBa OBJEMNÝ KOMUNÁlNY ODPaD.
2. Na uvedenú ulicu, resp. križovatku sa pristavuje 1 kontajner v poobedňajších 

hodinách.
3. Kontajner naplnený odpadom skôr, ako je deň odvozu, neostáva na 

stanovisku, ale bude odvezený.
4. Nepoužívať na chemický odpad,  staré železo, sklo, lístie, orezy stromov, 

stavebný odpad a elektro odpad!

PrIstavENIE – ODvOZ  UlICa  
7. 9. – 9. 9. 2021 Kosatcová, Mlynská pri rybníku  
  Eisnerova – J. Poničana(9-11)  
14. 9. – 16. 9. 2021 križovatka Na vyhliadke – Na Grbe  
  P. Horova – pri ZŠ, Na hriadkach   
21. 9. – 23. 9. 2021 križovatka Záhradná – M. Pišúta  
  križovatka Podhorská – Pod lipovým  
  križovatka I. Bukovčana – M. Marečka (oproti ZŠ)
28. 9. – 30. 9. 2021 J. Jonáša 13, slovinec    
  križovatka Š. Králika – P. Horova, 
5. 10. – 7. 10. 2021 križovatka tehliarska – Ílová, Istrijská pri Mýtnici 
   križovatka J. Poničana – I. Bukovčana (špicatý dom)
12. 10. – 14. 10. 2021 vápencová, Hradištná  za obchodom  
  Bystrická (bývalé kasárne)  
19. 10. – 21. 10. 2021 križovatka Kalištná – Novoveská  
  Opletalova pri ramirent  
  Mečíková (pri detskom ihrisku)  
26. 10. – 28. 10. 2021 križovatka J. smreka – Š. Králika 2, Ľubovníková  
 (pri detskom ihrisku), Bridlicová    
 Zberný dvor je naďalej otvorený podľa otváracích hodín – podrobné informácie 
na www.denova.sk
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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

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 otvorená 
v riadnom výpožičnom termíne za 
dodržania všetkých nariadení úradu 
verejného zdravotníctva Sr. 

TeSTOVaNie 
v Devínskej Novej Vsi

Možnosť antigénového testovania 
a PCR testovania v DNV. Testova-
nie ponúka externá spoločnosť.

kDe? OPleTalOVa 4
Unimobunka, z ktorej sa vykoná-
vajú výtery, je umiestnená pred 

bývalým kinom Devín –  
oproti železničnej stanici DNV.

OTVáracie hODiNY
Pondelok, streda, piatok, sobota 

od 10.00 do 14.00, 14.30 do 18.30 h. 
Otváracie hodiny a všetky informá-
cie budú priebežne aktualizované 

na stránke:  www.covidcentrum.sk
POPlaTkY

Antigénový test na COVID-19: 12 €
RT-PCR test na COVID-19: 45 €

RT-PCR test na COVID-19 zo slín: 45 € 

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

PrOgram  na september 2021
4. 9. – 5. 9. 2021 
32. feSTiVal chOrVáTSkej 
kulTúrY
– prehliadka chorvátskych piesní 
a tancov, ochutnávka tradičných 
chorvátskych jedál a nápojov
Organizuje: Chorvátsky kultúrny zväz na 
Slovensku v spolupráci s MČ BA-DNV
Miesto: priestory Farského centra  
a Istra Centra
Program: 4. 9. 2021 
14.00 h Otvorenie výstavy 32. výročie 
založenia Chorvátskeho kultúrneho zväzu 
na Slovensku, SNM-Múzeum kultúry 
Chorvátov na Slovensku
15.00 h Tradičné chorvatské kulinárstvo 
17.00 h Kultúrny program I – prezentácia 
súborov zo Slovenska i Chorvátska 
19.30 h Chorvátska zábava
5. 9. 2021
11.00 h Svätá omša v chorvátskom 
jazyku, Kostol Ducha Svätého
15.00 h Festivalový sprievod od úradu 
starostu MČ DNV, Novoveská 17
17.00 h Kultúrny program II – vystúpenia 
chorvátskych folklórnych súborov
19.00 h Chorvátska zábava

od 6. 9. 2021
záPiSY a kONkurzY iSTra ceNTra
– podrobnejšie info o zápisoch 
a konkurzoch na aktivity a krúžky:  
www.istracentrum.sk

12. 9. 2021, 17.00 h 
gašParkO a Drak
– detská divadelná scéna, účinkuje 
Stražanovo bábkové divadlo
Miesto: veľká sála Istra Centra
divadlo BUM BÁC
Miesto: veľká sála Istra Centra
Konanie podujatí je podmienené platnými 
protipandemickými opatreniami.
Zmena programu vyhradená!

10. – 11. 9. 2021 
Výšľap na Devínsku 

kobylu 2021
l športovo-turistické súťažné podujatie, 
24 a 12 hodinový výšľap, súťaž o najväč-

ší počet absolvovaných okruhov  
l 24 hodinový pochod – piatok od 18.30 h,  
l 12 hodinový pochod – sobota od 6.30 h 

do 18.30 h
Trasa: DNv – Devínska Kobyla – DNv, 

okruh: 6 km s prevýšením 340 m
miesto: Nám. Jána Kostru, DNv

Organizuje: Jozef rajchl – Xtremerun
Spoluorganizátori: turistický klub aŠK 
Inter, Kst spartak BEZ, Ecofriends, o. z.

Máte doma fotografie, ktoré zachytávajú 
podobu Devínskej Novej vsi z minulosti? 
Fotografie DNv, jej obyvateľov alebo udalostí 
z čias, keď bola samostatnou obcou, alebo 
z čias výstavby nových miestnych častí či 
sídliska. Podeľte sa s nami o kúsok histórie 
našej Devínskej.  MČ DNv-Ba tento rok oslavuje 
570. výročie prvej písomnej zmienky a pre 
obyvateľov pripravuje prehľad historických 

udalostí, ktoré DNv charakterizujú a zasiahli 
do života jej obyvateľov.  Z fotografií sa vytvorí 
digitálny archív, ktorý bude tvoriť nehmotné 
historické dedičstvo pre budúce generácie.

kontakt na zasielanie oskenovaných 
fotografií: starosta@mudnv.sk
Prosíme uviesť tel. kontakt na majiteľa 
fotografie.

historické fotografie DNV
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5 7 0 .  v ý r o č i e  p r v e j  p í s o m n e j  z m i e n k y  
o  D e v í n s k e j  N o v e j  V s i

U d e ľ o v a n i e  o c e n e n í  
D e v í n s k o n o v o v e s k á  h o l u b i c a  

WWW.DEVINSKANOVAVES.SK

OSLAVY
DŇA OBCE
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