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rekonštrukcia klubu  
dôchodcov ide do finále

V prvých dňoch nového roku sa uskutoč-
nila obhliadka priestorov na Istrijskej 
ulici, do ktorých sa po vynovení vrátia 

miestni seniori. Rekonštrukcia klubu dôchod-
cov sa oficiálne začala vlani v apríli a termín jej 
dokončenia je tohtoročný apríl.  Starosta MČ 
Bratislava-Devínska Nová Ves Dárius Krajčír:  
„Som rád, že v projekte sa podarilo pokročiť aj 
počas sviatkov. Vďaka tomu, že pracovníci neza-
háľali, sme ďalej s podlahami, omietkami a kú-

rením. Čoskoro začne fungovať kotolňa, aby 
stavba poriadne preschla. Modernizujú sa toa-
lety a predovšetkým hlavná miestnosť, ktorá sa 
po odstránení priečky zväčšila a bude sa využívať 
na rôzne kultúrne podujatia, za ktorými museli 
seniori doteraz dochádzať. Pribudne apartmán, 
ktorý poskytne nielen priestor na prípadné le-
kárske vyšetrenia, ale v  tejto obytnej jednotke 
s kuchyňou a WC budú môcť byť dočasne uby-
tované aj osoby v núdzi alebo osoby, ktoré musia 

S tým súvisí aj projekt rekonštrukcie ku-
chyne v budove ZŠ I. Bukovčana 1, kto-
rou sa zväčší nielen kapacita školského 

stravovania, ale nové priestory bude  využívať na 
kulinárske umenie aj miestny kuchársky tím. 
Búracie práce na kuchyni sa začali 11. januára 
2022. Kompletnou renováciou prejdú elektrické 
rozvody, vzduchotechnika, kuchynská technika 
a celé zariadenie kuchyne. „Som rád, že sme sa 

do toho pustili v súlade s plánovaným harmo-
nogramom, lebo do najhoršej situácie by sme 
sa dostali vtedy, ak by kuchyňa z  technických 

KráTKO Pred dOKONčeNÍm 
Chodník pre peších – oceľová lávka, ktorá ve-
die popri vodnej nádrži na Mlynskej ulici, je 
pred dokončením. Práce finišujú, dobudovanie 
závisí už len od počasia.                (red)

Pred KOLaudáCiOu
V areáli futbalového ihriska sú pre športovcov 
pripravené nové šatne. Priestory, ktoré vznikli 
vďaka spoločnej investícii mestskej časti De-
vínska Nová Ves a FC Lokomotíva, sú pripra-
vené na kolaudáciu.  (red)

Veľký investičný projekt mestskej časti Devínska Nová Ves, 
rekonštrukcia klubu dôchodcov, naberá na obrátkach. Ak pôjde 
všetko podľa plánu, už čoskoro sa naši starší spoluobčania budú 
môcť stretávať v nových priestoroch. 

PráVe 
rOzOSTaVaNÉ                                 PráVe 

V reKONŠTruKCii
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Moderná kuchyňa pre deti 
Mnohých Devínskonovovešťa-
nov potešila správa, že sa nám 
podarilo získať finančné  
prostriedky z eurofondov  
na prístavbu a nadstavbu  
ZŠ I. Bukovčana. 
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Starú kuchyňu nahradí nová, moderne vyba-
vená kuchyňa
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Milí Devínskonovovešťania,
naša mestská časť sa rozvíja a rozrastá. Potvr-
dzujú to aj prvé údaje z minuloročného sčítania 
obyvateľov, domov a bytov, ktoré zverejnil Šta-
tistický úrad SR. Sú dobrou správou pre našu 
Devínsku Novú Ves. Už z  predchádzajúcich 
štatistík sme vedeli, že sme najmladšia zo všet-
kých MČ Bratislavy a ukazuje to aj aktuálny 
trend nárastu obyvateľov. Mám radosť, že mla-
dí ľudia vidia svoju budúcnosť v Devínskej No-
vej Vsi a považujú ju za pekné miesto na život 
a zakladanie si rodín. Samozrejme, ruka v ruke 
s  rozrastaním sa našej mestskej časti musí ísť 
aj jej rozvoj. Vďaka najnovším údajom máme 
prehľad, koľko obyvateľov býva v  Devínskej 
Novej Vsi, čo pozitívne ovplyvní  aj preroz-
deľovanie finančných prostriedkov zo štátu na 
samosprávu. Zároveň nám to ukazuje, že in-
vestície, ktoré sme za posledné roky vynaložili, 
padli v  našej mestskej časti na úrodnú pôdu. 
V  rozširovaní a  skvalitňovaní základných 
a materských škôl ďalej pokračujeme a tento rok 
budeme realizovať z grantových schém Európ-
skej únie prístavbu školy na Ulici I. Bukovčana 
za viac ako 2 milióny eur, čo je  najväčšia in-
vestícia do škôl v Devínskej Novej Vsi od 80. 
rokov minulého storočia. Podobne sa budú re-
alizovať v spolupráci s magistrátom hlavného 
mesta dopravné projekty, kde sme sa presadili 
v  tvrdej konkurencii návrhov na zlepšenie 
dopravnej infraštruktúry  v  Bratislave či na 
rekonštrukciu verejných priestranstiev.V týchto 
mesiacoch už finišujeme s  rekonštrukciou klu-
bu dôchodcov, ktorý poskytne viac ako stovke 
starších spoluobčanov nové pekné priestory na 
aktívny život. Realizácia turbookružnej križo-
vatky Eisnerova sa začne v najbližšom období. 
Podobne projekt obnovy terasy na Ulici Milana 
Marečka, ktorý zabrzdila pandémia, spúšťame 
na jar tohto roka. A mnoho ďalších projektov, 
o ktorých sa  viac dočítate aj na stránkach feb-
ruárového DEVEX-u. Najnovšie údaje zo sčí-
tania obyvateľov považujeme za jasné potvr-
denie, že práca samosprávy má význam, lebo 
Devínska sa rozvíja a rozrastá. 
Preto by som najradšej vyslovil veľké ďakujem 
17 153-krát, každému Devínskonovovešťano-
vi osobitne, za to, že Devínska je vaším domo-
vom.  S úctou Dárius Krajčír

byť z nejakého dôvodu izolované.“ Dispozičný-
mi zmenami prechádza celá budova, v ktorej je 
klub dôchodcov. Približne 100 seniorov získa 
nový vzdušný priestor na svoju socializáciu. 
Dárius Krajčír dodáva:  „Keď to počasie dovolí, 
v ďalšej fáze sa začne s prácami v exteriéri – na 
rampe, vchodovom zastrešení, upraví sa vstup 
do budovy a prístupový chodník. Som rád, že 
sme sa s  dodávateľom dohodli na zachovaní 
a repasovaní niektorých prvkov, akými sú na-
príklad krásne drevené dvere dotvárajúce at-
mosféru interiéru." Dokončenie rekonštrukcie 
v schválenom termíne bude do značnej miery 
závisieť od včasnosti dodávok materiálov, kto-
ré nielenže v  posledných mesiacoch zdraželi, 
ale ich je na trhu aj nedostatok. Predpokladá 
sa, že vynovené priestory budú na kultúrne 
a  voľnočasové aktivity využívať okrem senio-
rov aj iné miestne kluby, krúžky a organizácie 
v Devínskej Novej Vsi, čo po období vynútenej 
izolácie otvorí komunite seniorov nové mož-

nosti na jej rozvoj. „Zo zmeny sa neuveriteľne 
tešíme,” hovorí Daniela Lipková, vedúca klubu 
dôchodcov. Poznamenala, že Klub dôchodcov 
v Devínskej Novej Vsi sa pripravuje na ďalšiu 
generáciu seniorov, keďže vekový priemer jeho 
terajších členov je vysoký. Mladší dôchodcovia 
sa podľa jej slov z dôvodu ekonomickej situá-
cie snažia čo najdlhšie pracovať, aby si udržali 
vyšší pravidelný príjem.  „Chceme rozšíriť naše 
aktivity, aby sme zaujali aj mladších seniorov. 
Rekonštrukcia klubu dôchodcov je akýmsi 
zadosťučinením pre nás starších, ktorí si ešte 
pamätáme výstavbu domu smútku a  mater-
ských škôl v našej mestskej časti. Dôchodcovia 
sa v  posledných desaťročiach stále sťahovali 
z jedného priestoru do druhého. Po mnohých 
rokoch získajú konečne účelovo prispôsobené 
priestory, v ktorých sa nikto z nás nebude cítiť 
sám,“ dodáva dlhoročná vedúca Klubu dôchod-
cov v Devínskej Novej Vsi Daniela Lipková.                                                                                                                                         
      Jana Vedejová
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dôvodov nečakane vypadla z  prevádzky úpl-
ne. Táto školská kuchyňa je jedna z  najstar-
ších v  Devínskej Novej Vsi, a  preto sme boli 

už niekoľko mesiacov v  strehu. Momentálne 
je stravovanie žiakov v ZŠ Ivana Bukovčana 1 
zabezpečené v druhej budove. Rekonštrukciou 
získa ZŠ I. Bukovčana dve plne funkčné kuchy-
ne, ktoré dokážu kapacitne pokryť aj 8 nových 
tried, ktoré prístavbou a nadstavbou školy budú 
môcť vzniknúť,“ vysvetľuje Dárius Krajčír, sta-
rosta mestskej časti. Časť zariadenia kuchyne sa 
podarilo sanovať, aby mohlo byť opätovne vyu-
žité. Za zmienku stojí aj fakt, že na Slovensku 
pôsobí iba 24 firiem, ktoré poskytujú kompletný 
servis väčších kuchýň vrátane dodávky techniky. 
Samosprávu preto teší, že sa jej podarilo zís-
kať dodávateľa, ktorý garantuje škole kuchyňu  
21. storočia. Ak nedôjde k omeškaniu dodávok 
materiálov,  nová kuchyňa by mala začať slúžiť 
svojmu účelu do troch až štyroch mesiacov. Celý 
projekt rekonštrukcie kuchyne je financovaný 
z rozpočtu mestskej časti.
   Jana Vedejová

Moderná kuchyňa pre deti 
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čas polročných 
hodnotení 

Deti strávili v  škole pod-
statnú časť tohto obdo-
bia, ale nevyhli sa ani 

dištančnej forme vzdelávania. Na 
celom Slovensku sa žiaci druhé-
ho stupňa učili z domu od  6. do  
17. decembra 2021. Okrem toho 
boli doma aj všetci žiaci 1. a 2. roč- 
níka Základnej školy Ivana Bukov-
čana, a  to 3. a 6. decembra 2021. 
„Jednotlivé triedy sme pre pozitivi-
tu žiakov alebo zamestnancov ško-
ly zatvárali podľa potreby v  pod-
state celý prvý polrok,” spresnila 
riaditeľka Základnej školy na Uli-
ci Ivana Bukovčana Renáta Balo-
gová. Na Základnej škole na Uli-
ci Pavla Horova boli deti v  škole 
celý september a  október. V  no-
vembri a decembri sa to zmenilo. 
„Vyučovanie  bolo potrebné preru-
šiť až 12-krát,“ doplnil číselné úda-
je riaditeľ Miloš Marko. On i jeho 
kolegyňa Renáta Balogová oceňu-
jú prácu učiteľov, ktorí sa flexibilne 
prispôsobovali pandemickej situ-
ácii a prechádzali z prezenčnej na 
dištančnú formu vzdelávania ale-
bo naopak. 
„osobitná pochvala patrí učite-
ľom, ktorí,  takpovediac zo dňa 
na deň, menili spôsob vyučovania 
a často učili aj kombinovane, keď 
žiakov niektorých tried mali v ško-
le a  iných zasa doma,“ vysvetli-
la Renáta Balogová. Vyšli v ústrety 
aj rodičom detí, keď sa ich z obavy 
pred nákazou koronavírusom roz-

hodli nechať doma. „Vyriešili sme 
to hybridným  vyučovaním. Časť 
žiakov sa učila prezenčne a časť sa 
pripojila na vyučovanie z  domu. 
Pani učiteľky používali webka-
mery.“ Uznaním na adresu peda-
gógov nešetril ani Miloš Marko: 
„Právom im patrí veľká pochvala, 
ale chcel by som sa poďakovať aj 
rodičom detí, ktorí v ťažkých ča-
soch pandémie spolupracujú so 
školou a pomáhajú nám zvládnuť 
nové komplikované podmienky 
vzdelávania. Veľmi dobre sa nám 
osvedčil program EduPage, ktorý 
využívame už druhý rok v prezenč-
nej i dištančnej forme vzdelávania. 
V  tomto programe máme kom-
pletnú triednu knihu so žiackou 
knižkou, posielame v  ňom učivo, 
zadania pre projekty, pracovné listy, 
a  taktiež prijímame spätnú väzbu. 
Je to akýsi interný komunikačný 
prostriedok medzi školou a  rodi-
nou.“  
Vďaka vysokému nasadeniu sa 
obom školám podarilo prebrať 
učivo v  súlade s  učebnými plán-
mi a deti sa tak mohli oboznámiť 
s  polročným hodnotením svojej 
práce. Vysvedčenia zohľadnili nie-
len ťažké obdobie predošlého škol-
ského roku a  úsilie žiakov zlepšiť 
si výsledky, ale aj celú mimoriadnu 
situáciu, v ktorej sa žiaci, ich učite-
lia a rodičia pre pandémiu korona-
vírusu ocitli.                           
  Jana Martanovičová

Investície do škôl sú prioritou sa-
mosprávy v  Devínskej Novej Vsi. 
Vďaka projektom Skvalitnenie 
technického vybavenia odborných 
učební ZŠ I. Bukovčana 3 a Skva-
litnenie technického vybavenia od-
borných učební ZŠ P. Horova 16, 
ktoré sú realizované z  finančných 
prostriedkov mestskej časti Brati-
slava-Devínska Nová Ves a súčas-
ne podporované peniazmi z  Eu-
rópskej únie a  štátneho rozpočtu, 
získavajú školy moderné priesto-
ry vybavené najnovšou didaktic-
kou technikou (interaktívna ta-
buľa, interaktívne dataprojektory, 
notebooky, počítače, školský ser-

ver, moderné softvéry). Zatiaľ čo na 
Základnej škole na Ulici Ivana Bu-
kovčana už pripravujú učiteľov na 
využívanie softvérov, v  Základnej 
škole na Ulici Pavla Horova majú 
zasa  učebne vybavené nábytkom, 
pomôckami a  technikou. projekt 
sa podarí úspešne zavŕšiť ten-
to rok po dodaní kompletnej po-
čítačovej techniky. Škola dovtedy 
za vlastné ušetrené peniaze nakú-
pila notebooky pre učiteľov a kom-
pletné počítačové vybavenie veľkej 
učebne informatiky, ktoré neskôr 
využije v  kmeňových triedach pri 
práci s interaktívnymi tabuľami.  
 Jana Martanovičová

ŠPOrTOViSKO NaVyŠe
a zadarmO!

Školy majú za sebou prvý polrok školského roka 
2021/2022. Riaditelia škôl v Devínskej oceňujú 
obetavosť pedagógov a spoluprácu s rodičmi.

Kvalita vybavenia  
základných škôl rastie
zŠ iVaNa BuKOVčaNa 

�  jazyKOVá učeBŇa

�  učeBŇa iNfOrmaTiKy

�  BiOLOGiCKO-ChemiCKá učeBŇa 

zŠ PaVLa hOrOVa     

�  učeBŇa POLyTeChNiCKej VÝChOVy 

�  2 jazyKOVÉ učeBNe 

�  2 učeBNe iNfOrmaTiKy 

�  učeBŇa fyziKy

�  ChemiCKO-BiOLOGiCKá učeBŇa

�  ChemiCKÉ LaBOraTÓrium  

�  KNiŽNiCa

l
 projekt ukončený 

l     
l
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l

2021
✮✮✮✮

✮
                  ✮✮✮✮✮

  
  

l
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l            
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2022
✮✮✮✮
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dá sa stlmiť  
svetlo z lámp? 

Dobrý deň, oceňujem 
modernizáciu verejného  
osvetlenia v Devínskej, ale 
neviem, kto rozhoduje  o jase 
alebo lúmenoch, pretože tie 
LED-ky sú až príliš silné. Keď 
človek kráča so vzpriamenou 
hlavou, normálne mu 
to vypaľuje oči v určitej 
vzdialenosti (v uhle od lampy).  
Bol by som rád, keby bolo možné  
intenzitu osvetlenia ubrať. Dá sa 
s tým niečo robiť? 

odpovedá Monika orbanová, 
siemens s. r. o.: LED technoló-
gie reagujú na celosvetovú zmenu  
v  trendoch  v  oblasti svetelných 
zdrojov. V  zásade sa dá hovoriť 
o  dvoch parametroch tejto pozi-
tívnej zmeny, sú nimi  účinnosť 
a životnosť. Kým účinnosť priná-
ša úsporu elektrickej energie, ži-

votnosť šetrí náklady na pravi-
delnú výmenu svetelných zdrojov. 
Existujú základné svetelno-tech-
nické normy, ktoré definujú para-
metre osvetlenia, ako je napríklad 
intenzita a oslnenie pre predpísa-
né triedy komunikácií. V  súčas-
nosti je v  celej Bratislave nasta-
vená intenzita nových parkových 
LED svietidiel na jednu základnú 
úroveň, ktorú  bude možné  v bu-
dúcnosti meniť. LED technoló-
gie umožňujú  plynulo meniť in-
tenzitu osvetlenia aj jednej lampy 
na konkrétnej ulici. Požiadavky 
na prípadnú zmenu by mali ob-
čania adresovať referátu verejné-
ho osvetlenia magistrátu hlavného 
mesta, ktorý je správcom verejné-
ho osvetlenia v Bratislave. 

mohlo by vás zaujímať: 
l V  Devínskej Novej Vsi bolo 
v  mesiacoch október a  novem-
ber 2021 vymenených 115 po-
uličných svietidiel. Podľa infor-
mácií z  magistrátu ich výmena 
bude pokračovať do konca ro-
ka 2025.
l Potrebu osadenia nových svie-
tidiel možno oznámiť na adrese 
osvetlenie@bratislava.sk.
l Poruchy v  závislosti od ich 
typu sa naďalej nahlasujú štan-
dardným  spôsobom, a  to tele-
fonicky na čísle +421/2/63 81   
01  51 dispečingu spoločnosti  
Siemens alebo prostredníctvom  
online formulára na https://
new.siemens.com/sk/sk/pro- 
dukty/mobility/verejne-osvetle-
nie.html.
l Pre rýchlejšie a  efektívnejšie 
riešenie podnetov plánuje mesto 
prepojenie databáz magistrátu 
a Siemensu. 

môžu labute alebo 
kačky primrznúť 
k vodnej hladine?

Na telefónnom čísle  
02/32 33 33 32 operátori nášho 
dohľadového centra zaevidovali 
viacero podnetov od občanov, 
ktorí sa počas chladných 
dní obávali o život vodného 
vtáctva, najmä labutí a kačiek, 
ktoré k hladine rybníka akoby 
primrzli. Zistili sme, že všetko 
je našťastie v poriadku, vodné 
vtáctvo v zimnom období 
pomoc človeka nepotrebuje. 
Labute a kačky môžu rybník či 
jazero opustiť kedykoľvek aj 
v najsilnejších mrazoch. 

Lektorka ekocentra Mgr. natá-
lia Lipová, phD., vysvetľuje, že 
labutiam prúdi do nôh ochladená 
krv, pričom k výmene tepla nedo-
chádza.  „Áno, vtáky majú ľadovo 
studené nohy. Krv z nôh sa však 
následne otepľuje a už  teplá prú-
di do celého organizmu." Ako to 

presne funguje?  „Cievy, v ktorých 
sa nachádza teplá krv (smerujúca 
zo srdca do nôh), sú umiestnené  
v tesnej blízkosti ciev so studenou 
krvou smerujúcou z nôh ponore-
ných v studenej vode do tela. Me-
dzi cievami dochádza k  výmene 
tepla. Teplá krv  z  tela sa ochla-
dzuje tým, že  teplo odovzdá stu-
denej krvi. Do nôh sa teda dostá-
va už studená krv. Medzi vodou 
a nohami k  výmene tepla nedo-
chádza a  práve z  tohto dôvodu  
vodné vtáctvo k  hladine rybníka 
alebo jazera nikdy neprimrzne."                                                        
 Pripravila Veronika Valkovičová

V roku 2021 sme postavili, obno-
vili a doplnili vyše 10 ihrísk a špor-
tovísk za desiatky tisíc eur. Spoloč-
ným úsilím všetkých obyvateľov 
Devínskej Novej Vsi k  nim mô-
žeme pridať jedno športovisko pre 
obytnú zónu Kolónia ZADAR-
MA. Zadarmo, ale nie bez práce! 
Najskôr sme sa museli uchádzať 
o zaradenie do súťaže zdokumen-
tovaním vhodných priestorov.  Us-

peli sme. teraz musíme denne, až 
do 16. februára 2022, hlasovať 
na www.kauflandpark.sk. Máme  
35 súperov a už sme, žiaľ, na ôsmej 
priečke. Krásne športovisko mô-
že získať len prvých sedem uchá-
dzačov. Náš úspech závisí od hlasu 
každého jedného z nás. Devínsko-
novovešťania, zomknime sa a po-
môžme si k novému športovisku.   
 (jm)
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V minulom čísle DEVEX-u hodnotili poslanci miestneho zastupiteľstva uplynulý rok. V ankete  
na pokračovanie vám tentoraz ponúkame ich vyjadrenia k pracovným plánom na rok 2022. 

s akými pracovnými predsavzatiami vstupujete do roku 2022? 

miroslav antal 
Vstupujeme do 
posledného roku 
volebného obdo-
bia a predsavzatia 
sú jasné. Dokon-
čiť, resp. zreali-
zovať čo najviac 

projektov, ktoré budú prospešné 
pre Devínsku Novú Ves a jej oby-
vateľov. Pre mňa osobne je mimo-
riadne dôležité, aby sme zrealizo-
vali prístavbu a  nadstavbu ŽS na 
Ul. Ivana Bukovčana, aby sme sa 
po mnohých rokoch konečne poh-
li ďalej pri realizácii rekonštrukcie 
terasy na Ulici M. Marečka a tiež 
v prípravách na realizáciu parkova-
cej politiky. A tak ako minulý rok, 
aj tento rok bude veľkou výzvou pre 
nás všetkých zvládnutie (opäť) ne-
priaznivej pandemickej situácie. Na 
záver mi dovoľte touto cestou všet-
kým obyvateľom Devínskej No-
vej Vsi popriať v novom roku 2022 
najmä pevné zdravie, veľa úspechov 
a šťastia a nech sa všetkým ich plá-
ny zdaria.

Beata janatová
Teším sa na po-
stupnú realizáciu 
projektov, na kto-
rých sme praco-
vali od začiatku 
nášho zvolenia. 
Hoci nám pan-

démia a  zdražovanie stavebných 
materiálov a  prác predĺžili termín 
ich realizácie, verím, že v roku 2022 
budú realizované úplne alebo aspoň 
z veľkej časti. Okrem už spomína-
ných projektov, akými sú dostavba 
a nadstavba ZŠ I. Bukovčana, po-
stupná revitalizácia vodnej nádrže, 
začatie realizácie turbookružnej 
križovatky pred vjazdom do DNV, 
rekonštrukcia klubu dôchodcov 
a  pod., ma veľmi teší, že konečne 
sa bude realizovať aj rekonštrukcia 
terasy na Ulici M. Marečka, pre 
ktorú sa v  súčasnosti už finalizu-
je stavebné konanie. Samozrejme, 
naďalej sa budem snažiť vykonávať 
svoju činnosť v  záujme našej MČ 
a jej občanov, aby som si na konci 

volebného obdobia mohla povedať, 
že aj s mojím prispením sme urobili 
našu mestskú časť krajšou a lepšou 
pre život všetkých Devínskonovo-
vešťanov.

adrián jankovič 
Mojimi top té-
mami sú územné 
plánovanie a cyk-
lodoprava. Je plu-
som, že sa do 
územného plá-
nu mesta dosta-

li ďalšie lokality v DNV – hlavne 
rozvojové plochy, na ktoré je mož-
né obstarať územný plán zóny, 
a tak do nich vniesť v rámci mož-
ností nejakú koncepciu, kvalitnej-
ší urbanizmus... Taká oblasť Borov 
je trestuhodne premrhanou šan-
cou. Vzhľadom na doterajší postoj 
mestskej časti k územným plánom 
zón budem prekvapený, ak zastu-
piteľstvo schváli začatie obstará-
vania týchto dokumentácií.  Čo sa 
týka cyklodopravy, napriek dekla-
ráciám v  strategických dokumen-
toch mestskej časti o budovaní jej 
infraštruktúry, nemá mestská časť 
žiadne výsledky, a to starosta sľúbil 
obstaranie koncepcie cyklodopra-
vy (nerealizované), nerobia sa ani 
lacné a  jednoduché veci ako osá-
dzanie stojanov na parkovanie bi-
cyklov. Samosprávny kraj ešte ne-
opravil chodník vedúci do Devína 
v  jeho katastri, mám pochybnos-
ti, či to v roku 2022 vykoná. Keď-
že ide o volebný rok, chcem upo-
zorňovať, ako nakladajú s väčšinou 
v  zastupiteľstve poslanecké kluby 
starostových poslancov a Devínskej 
Inak. Druhý spomenutý klub tvorí 
polovicu zastupiteľstva, pred voľba-
mi tvorí dojem alternatívy, ale keď 
veľkú väčšinu predvolebných sľu-
bov nechá tak, v skutočnosti pred-
pokladám, že ide o niečo úplne iné. 
Pri téme z  predchádzajúcich viet 
sľubujú napr. zavedenie systému 
spoločných bicyklov (nerealizova-
né), okrem iného výberové konanie 
na konateľa DTV, ale dosadili ho 
priamo. Potom DTV neodvysie-
la nič o kauze mestských poslancov 

o braní dotácií, ktorej súčasťou je aj 
člen klubu R. Tešovič. Na absenciu 
kritiky trpí aj Devex, ktorý taktiež 
nepísal o tejto kauze.

Bronislava Kraváriková
Budem nesmier-
ne rada, ak sa 
nám podarí do-
končiť už rozpra-
cované projekty 
ako napríklad re-
konštrukciu klu-

bu dôchodcov, revitalizáciu Vodnej 
nádrže Mlynská a jej okolia, taktiež 
budeme v  spolupráci s  Denovou 
pokračovať v  oprave chodníkov 
a ciest vo vlastníctve našej MČ, re-
vitalizovanie zelene atď. Verím, že 
sa posunieme dopredu vo veľkých 
projektoch, ktoré sú už dlhší čas vo 
fáze „teórie“, a  podarí sa nám ich 
viac priblížiť k samotnej realizácii.

dana hlaváčová Vanková
Budem rada, ak 
sa nám podarí čo 
najviac z  našich 
plánov uskutoč-
niť a  Devínska 
bude opäť raz 
lepším miestom 

pre život. Všetkým Devínskono-
vovešťanom však želám v  novom 
roku predovšetkým pevné zdravie 
a mnoho duševných síl v tejto ne-
smierne ťažkej dobe.

jozef Tittel
Musíme sa usi-
lovať o  realizáciu 
čo najväčšieho 
množstva inves-
tičných projektov 
tak, ako sú roz-
počtované na rok 

2022. Ak sa nám podarí zrealizovať 
väčšinu investícií z  odsúhlaseného 
rozpočtu na budúci rok, potom 
budeme môcť byť spokojní. Okrem 
spomínaného areálu I. Bukovčana 
plánujeme vybudovanie skateparku 
v  areáli Vápencová, rekonštrukciu 
ihriska na Kalištnej ulici, obnovu 
ihriska na Mečíkovej ulici a mnoho 
ďalších projektov. 

ján Žatko
Čaká nás posled- 
ný rok nášho vo-
lebného obdobia. 
Za tie tri roky, 
ktoré som strávil 
v  miestnom za-
stupiteľstve, som 

už zistil, že na čom sa dohodne 
pán starosta s poslaneckými klubmi 
SaS, Sme rodina, Nova a Devínska 
Inak a nezávislými, tak to je schvá-
lené. Dvaja poslanci (ja som jeden 
z nich), ktorí sú mimo tejto partie, 
sú ostatným tak trochu na príťaž. 
Zbytočne zdržujeme zastupiteľstvo, 
keď sa na ňom snažíme aj diskuto-
vať. V decembri mi bolo dokonca 
vyčítané, prečo som priamo na za-
stupiteľstve predložil pozmeňujúci 
návrh. Ten návrh bol dobrý, veď 
pán starosta ho prijal. Problém bol 
inde. Niektorým prekážalo, že som 
ho predložil verejne. Mal som ho 
vraj zaslať mailom, aby sa nevede-
lo, že s tým návrhom prišiel Žatko. 
Nemyslím si, že to je správny prí-
stup. Aj preto do roku 2022 vstu-
pujem s  predsavzatím kandidovať 
na starostu DNV. S predsavzatím, 
že sľuby by sa mali plniť. S predsa-
vzatím, že Devínskonovovešťania 
si zaslúžia lepšie vedenie, ako majú 
dnes. Naozaj zaslúžia.

Veronika Veslárová
Do roku 2022 
vstupujem s  plá-
nom pokračovať 
v  debarierizácii 
chodníkov, ob-
rubníkov a  verej-
noprospešných 

budov. V  roku 2022 sa naďalej 
budem venovať bezplatnému soci-
álnemu poradenstvu. Významným 
cieľom v  roku 2022 bude rekon-
štrukcia terasy na Ulici Milana 
Marečka, ktorá bude spĺňať kri-
téria bezbariérovej rekonštrukcie. 
Cieľom rekonštrukcie je, aby sa po 
terase mohli bezpečne pohybovať 
všetci občania.
(DEVEX oslovil všetkých poslancov. 
Zverejnili sme všetky zaslané odpo-
vede.)                                (jm)
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Peniaze na kultúrne  
a komunitné projekty
Nadácia mesta Bratislavy, nový  
transparentný systém grantovej  
podpory hlavného mesta,  začal  
svoj tretí grantový rok. Brati- 
slava podporí v  roku 2022 kul- 
túrne a  komunitné projekty  
sumou 1,2 milióna eur. Har-
monogram výziev nájdete na  
nadaciamesta.bratislava.sk.
Uchádzajte sa o peniaze z progra-
mov KULTÚRA a  KOMUNI-

TY a  realizujte rozmanité pro-
jekty: od veľkých po komorné 
kultúrne podujatia, od aktivít kul-
túrnych a komunitných centier či 
priestorov po oživovanie vnú- 
troblokov a  susedstiev vo všet-
kých mestských častiach. Dátum 
uzavretia prvých troch výziev - 
Umenie, Tvorba a uvedenie diela, 
Kultúrne priestory je 14. 2. 2022.
 (red)

Nové služby deNOVy 
So zaujímavými novinkami pri-
chádza na začiatku roka 2022 
DENOVA, príspevková orga-
nizácia mestskej časti Bratisla-
va-Devínska Nová Ves. Na svo-
jej webovej a facebookovej stránke 
už zverejnila kalendár servisných 
aktivít, ktorého súčasťou sú aj dá-
tumy rozmiestnenia kontajne-
rov určených na cielenú likvidáciu 
nepotrebných vecí z  domácností 
v jednotlivých častiach Devínskej 
Novej Vsi.  
Druhou novinkou je bazár, ktorý 
pod heslom Dajme veciam dru- 
hú šancu odštartuje DENOVA  
5. februára 2022. V  tento deň 
a  následne každú prvú sobotu 
v mesiaci budú môcť občania De-
vínskej Novej Vsi v čase od 8.00 h  
do 12.00 h priniesť na zberný dvor 
na Ulici Milana Pišúta veci, ktoré 
sa stali v ich  domácnostiach nad-
bytočné a nepotrebné, a taktiež si 
vybrať niečo pre seba z vecí, ktoré 
sem z podobného dôvodu uložia 
ich spoluobčania. Odovzdávanie 

a výmena sa uskutočnia bezplatne, 
pričom  fotodokumentácia vecí 
z bazára bude dostupná aj elektro-
nicky – na webe a na facebooku 
DENOVY.   
Veci prijímané do bazáru sú špe-
cifikované povolením okresné-
ho úradu – sú to napríklad obra-
zy, skrinky, zrkadlá, poličky, rámy 
postelí bez matracov, stoly, sto-
ličky atď. Pracovníci DENOVY 
v  tejto súvislosti upozorňujú, že 
bazár je druh „obchodu“, ktorý 
si nemožno zamieňať s miestom 
určeným na ukladanie odpadu, 
preto všetky veci v  bazári mu-
sia byť funkčné. V  prípade, že 
to kontrola nepotvrdí, obyvate-
lia budú presmerovaní do zber-
ného dvora. 
Predpokladá sa, že každá vec v ba-
zári si počká na nového majiteľa, 
ktorý nemusí byť iba z Devínskej 
Novej Vsi. Ak by o niektoré pred-
sa len dlhodobo nikto neprejavil 
záujem, DENOVA ich ekologic-
ky zlikviduje.  (zš)

dve významné  
štatistické zisťovania 
Štatistický úrad SR oznámil, že 
v  roku 2022 zapojí niektoré do-
mácnosti Devínskonovovešťanov 
do dvoch celoštátnych zisťova-
ní, ktoré sa uskutočnia na základe 
požiadaviek Európskej únie. Ak 
budete medzi oslovenými, mali 
by ste vedieť, že opytovatelia šta-
tistického úradu sú povinní preu-
kázať sa osobitným poverením na 
výkon zisťovania. Všetky infor-
mácie a názory, ktoré im poskyt-
nete, sú chránené, nezverejňujú 

sa a budú slúžiť výlučne pre po-
treby štátnej štatistiky. Zisťova-
nia sa budú týkať domáceho a vý-
jazdového cestovného ruchu, teda 
podrobností o súkromných  i slu-
žobných cestách mimo obvyklých 
trás. Druhým štatistickým zis-
ťovaním je pravidelné výbero-
vé zisťovanie pracovných síl. Je-
ho výsledkami sa zabezpečujú na 
štvrťročnej báze údaje a informá-
cie o stave, štruktúre a vývoji trhu 
práce v Slovenskej republike. (red)

januárová poľovačka 
Na Devínskej Kobyle sa v januári strieľalo. Terčom boli 
premnožené diviaky, na ktoré sa zamerali miestni poľov-
níci . „V tejto sezóne sa podarilo skoliť už 130 kúskov di-
viačej zveri,“ pochválil sa DEVEX-u štatutár poľovníckej 
spoločnosti Devínska Kobyla Ján Martinovič. Vysvetlil, 
že diviaky prirodzene migrujú. „Keďže na poliach sa teraz 
pokosila kukurica, diviaky sa presunuli do nášho revíru na 
Devínskej Kobyle,“ informoval. Podľa Jána Martinoviča 
januárová poľovačka na Devínskej Kobyle bola naozaj 
výnimočná. Bežne sa totiž podarí zastreliť 4 až 5 diviakov. 
Tentoraz dostali až 19 kúskov. Jediným dôvodom na ich 
elimináciu bolo premnoženie. Údajné zaručené správy 
o tom, že si vraj poľovníci podali diviaky pre africký mor 
ošípaných, nie sú pravdivé. Toto ochorenie sa na západ-
nom Slovensku nevyskytuje.   Veronika Valkovičová Fo
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Bolo jasné, že tieto výsledky 
neodrážajú realitu. De-
vínska nebola v  tom čase 

ani zďaleka takým bezpečným 
miestom, akoby sa na prvý pohľad 
mohlo zdať. Uvedomoval si to aj 
starosta Dárius Krajčír, ktorý bez-
pečnosť v Devínskej povýšil na jed-
nu zo svojich priorít. V roku 2019 
dal zelenú vzniku dohľadového 
centra, ktoré v súčasnosti tvorí päť 
vyškolených operátorov. Ich úlohou 
nie je suplovať políciu, ale spolupra-
covať s ňou, a prostredníctvom 64 
bezpečnostných kamier 24 hodín 
denne 7 dní v týždni monitorovať 
verejný poriadok v  mestskej čas-
ti, dopravnú situáciu na cestách 
a v prípade mimoriadnych situácií 
včas komunikovať s bezpečnostný-
mi zložkami.
 „Na tento projekt sme mimoriad-
ne hrdí, lebo vďaka nemu máme 
v Devínskej 24 hodín 7 dní v týžd-
ni pre obyvateľov dostupnú linku, 
ktorá nám pomáha riešiť podnety 
obyvateľov. Máme čistejšie, menej 
mobiliáru poškodeného vandalmi, 
a ani kadejakí sprejeri si u nás bez-
trestne vyskakovať veľmi nemôžu,“ 
oceňuje výsledky práce dohľadové-
ho centra jeho zakladateľ Dárius 
Krajčír. „Bezpečnosť v  Devínskej 
je a bude mojou prioritou, lebo bez 

nej by akýkoľvek rozvoj nepriniesol 
obyvateľom našej mestskej časti 
očakávaný efekt,“ dodáva starosta.
Rok po svojom vzniku zazname-
nalo „oko“ Devínskej vyše 1  900 
incidentov, z  ktorých bolo klasi-
fikovaných 249 priestupkov. Vla-
ni ich počet klesol o viac ako dve 
tretiny, na 539, z  ktorých bolo 
potrebné riešiť už len 60 prie- 
stupkov. Dohľadové centrum má 
na konte aj záchranu ľudského ži-
vota, keď jeden z operátorov spozo-

roval na kamere bezvládne telo na 
ceste a okamžite privolal záchraná-
rov. V neposlednom rade hrá do-
hľadové centrum dôležitú úlohu aj 
v procese lepšieho zvládania zimnej 
i  letnej údržby ciest v  súčinnosti 
s miestnou príspevkovou organizá-
ciou DENOVA. 
Popri kamerách na miestach so 
zvýšenou kriminalitou je pre De-
vínskonovešťanov istotou v  núdzi 
aj telefónne číslo 02/32 33 33 32, 
horúca linka dohľadového cen-

tra pripravená ako predĺžená ruka 
miestneho úradu pomáhať  bez 
ohľadu na úradné hodiny. Za dva 
a  pol roka ju využilo vyše 3-tisíc 
obyvateľov našej mestskej čas-
ti. Ako pracovníci dohľadového 
centra pomáhali najčastejšie? „Je 
to naozaj rôzne,“ vysvetľuje Pavol 
Kravárik. „Od pomoci pri hľadaní 
vodoinštalatéra pre staršiu pani, cez 
nahlásenie nefungujúceho verejné-
ho osvetlenia, registrovanie na oč-
kovanie proti COVID-u 19 až po 
ohlasovanie vandalizmu a  trestnej 
činnosti.“ 
O úspešnej práci dohľadového cen-
tra v Devínskej Novej Vsi svedčí aj 
poďakovanie za spoluprácu pri od-
haľovaní trestnej činnosti od Prezí-
dia Policajného zboru.   
 Zuzana Štukovská

Bezpečnosť zostáva prioritou
„Prvé bezpečnostné 
kamery  začali dohliadať 
na život v Devínskej 
Novej Vsi v roku 2012. 
Vtedy hlavné mesto 
monitorovalo Bratislavu 
desiatkami kamier, 
z ktorých 12 bolo 
umiestnených v našej 
mestskej časti. Sledovali 
ich dvaja operátori, ktorí 
za 7 rokov zaznamenali 
v Devínskej len 
neuveriteľné  
4 priestupky,“ začína 
svoje rozprávanie 
o činnosti dohľadového 
centra v Devínskej Novej 
Vsi jeho koordinátor 
Pavol Kravárik. 

rok Počet evidovaných Z toho priestupkov/
 incidentov  trestných činov
2019     665 125
2020 1 901 249
2021    539   60

Bezpečnosť v Devínskej Novej Vsi podľa incidentov zaznamenaných 
od vzniku dohľadového centra 

Bezpečnostné kamery v Devínskej 
Novej Vsi monitorujú verejný poria-
dok a situáciu na cestách. Nájdete ich 
na autobusových zastávkach, ale aj 
na miestach so zvýšenou kriminalitou.

Dianie v Devínskej Novej Vsi mo-
nitoruje v súčasnosti už viac ako 
pol stovka kamier, vďaka ktorým 
je naša mestská časť z roka na rok 
bezpečnejším miestom na život.

Dohľadové centrum začalo svoju 
činnosť v roku 2019

Pohľad do srdca dohľadového 
centra
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 ako si zabezpečiť  
nákup až domov 

Seniori a  dlhodobo chorí spĺ-
ňajúci uvedené kritériá môžu 
o službu nákup a dovoz potravín 
a liekov požiadať každý pracovný 
deň. Zoznam tovarov je potreb-
né telefonicky nahlásiť na horúcu 
linku Dohľadového centra mest-
skej časti Devínska Nová Ves  
02/32 33  33  32 do 12.00 h. Ak 
tento čas nedodržíte, potraviny 
alebo lieky vám dobrovoľníci do-
ručia až v  nasledujúci pracovný 
deň. Služba nákup potravín a lie-
kov vrátane ich dovozu na adresu 
v Devínskej Novej Vsi je pre se-
niorov a dlhodobo chorých v na-
šej mestskej časti bezplatná. 

ako zaplatíte  
za nákup

Potraviny sa nakupujú v nákup-
ných reťazcoch v  Devínskej No-
vej Vsi, lieky sa zabezpečujú 
v  miestnej lekárni. Nákupný zo-
znam môže obsahovať najviac  
10 položiek. Zaplatiť za tovar sa dá 

kartou i  v  hotovosti, preferovaná 
je platba v hotovosti.    

dokedy bude služba  
k dispozícii?

Na túto otázku nemá riaditeľ ne-
ziskovej organizácie GoodSports 
International Slovensko Roman 
Mozsi jednoznačnú odpoveď: 
„Všetko závisí od aktuálnej epide-
mickej situácie, teda najmä od poč-
tu nakazených a  od vyhlásených 
protipandemických opatrení.“ Ro-
man Mozsi si myslí, že službu ná-
kup a dovoz potravín až domov  by 
mohlo využívať oveľa viac občanov 
Devínskej Novej Vsi spĺňajúcich 
požadované kritériá veku a  zdra-
votnej odkázanosti. O  to viac ho 
však teší, že dobrovoľníci jeho ne-
ziskovej organizácie  doteraz po-
mohli mnohým ľuďom, ktorí ne-
mali na výber. „Dôvera, ktorá medzi 
nami vznikla, zaväzuje. Snažíme sa 
týchto ľudí nesklamať, a  preto, ak 
nás oslovia, pomáhame im aj nad 
rámec ponúkanej služby, sprevá-
dzali sme ich napríklad k  lekáro-

vi alebo na očkovanie,“ zdôrazňuje. 
Okrem priamej pomoci  ohroze-
ným skupinám obyvateľov považu-
je Roman Mozsi za dôležité, že do 
pomoci seniorom a dlhodobo cho-

rým spoluobčanom zapájajú aj deti, 
ktoré sa  takýmto spôsobom učia 
empatii a úcte v prístupe k starším 
a  k  ľuďom odkázaným na pomoc 
iných.  Miroslav Vallo

Zbierka
trvanlivých
potravín

pre sociálne slabsie rodiny z
Devínskej Novej Vsi

A HYGIENICKÝCH POTRIEB

OPAKOVANE každý
mesiac 

Prineste na
Miestny 

ulrad

KEDY?
 

31. 1. 2022
28. 2. 2022
28. 3. 2022
25. 4. 2022
30. 5. 2022
27. 6. 2022 

 
POČAS ÚRADNÝCH HODÍN

Tajomstvom
šťastia je 
nezištná

pomoc iným

ˇ

Dohľadové centrum 02/ 32 33 33 32 

 trvanlivé potraviny (aj bezlaktózové),
kozmetika, čistiace prostriedky

seniori a dlhodobo chorí si opäť 
môžu objednať nákupy až domov 
Nezisková organizácia GoodSports International 
Slovensko v spolupráci s mestskou časťou Devínska 
Nová Ves opäť reaguje na aktuálnu epidemickú 
situáciu a obyvateľom starším ako 60 rokov ponúka 
pomoc pri nakupovaní potravín a liekov. Túto 
bezplatnú službu spolu s dovozom objednaných 
tovarov  až domov môžu využiť aj dlhodobo chorí, 
ktorým potraviny alebo lieky nemá kto obstarať. 

čo by ste mali vedieť o nákupe a dovoze  
potravín a liekov až domov  

l Služba je určená seniorom nad 60 rokov a dlhodobo chorým.
l Služba je bezplatná, nákup a dovoz potravín a liekov sa 

objednáva telefonicky v dohľadovom centre na čísle  
02/32 33 33 32 každý pracovný deň do 12.00 hod.

l Ak si potraviny a lieky objednáte po 12.00 hod., doručia vám 
ich až v nasledujúci pracovný deň.

l Nákupný zoznam môže obsahovať najviac 10 položiek; 
potraviny sa obstarávajú  v predajniach Tesco a Lidl 
v Devínskej Novej Vsi, lieky v miestnej lekárni.

l Za objednaný a doručený tovar zaplatíte kartou alebo 
v hotovosti, platba v hotovosti má prednosť. 
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Pomáhajú a sami sa učia – empatii a úcte   k starším. Dobrovoľníci 
z neziskovej organizácie GoodSports International Slovensko pri 
zabezpečovaní nákupov pre Devínskonovovešťanov.  
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parkovanie po novom

čo o  ňom musíme vedieť my, 
obyvatelia devínskej Novej Vsi?
V uvedených zónach je možné za-
parkovať len s platnou parkovacou 
kartou alebo po zaplatení prísluš-
nej hodinovej sadzby podľa zverej-
neného cenníka. parkovacia karta 
sa dá vybaviť online, telefonicky 
na čísle 0800  222  888 alebo na 
jednom z klientskych pracovísk. 

ako funguje hodinové parkov-
né pre návštevníkov týchto 
troch zón?
Platiť za parkovanie je primárne 
možné cez mobilné aplikácie – 
PAAS alebo iné, ktoré sa rozhodli 
tento modul integrovať; ide o otvo-
rený trh, lebo každá aplikácia, kto-
rá splní podmienky stanovené 
mestom, sa bude môcť do systému 

zapojiť. Uhradiť parkovanie sa dá aj 
v parkovacích automatoch.

aký je presný postup?
� Stiahnutie mobilnej apliká-
cie na stránke www.paas.sk/
platba.
� Zadanie EČV parkovaného 
vozidla.
� Výber parkovacej zóny 
a úseku podľa ulice.
� Zadanie dĺžky parkovania 
s tým, že minimálna dĺžka 
parkovania je 30 minút.
� Platba cez mobilnú apli-
káciu.

ako využiť bonusovú kartu?
Bonusová karta umožňuje náv-
števníkom parkovať do 120 minút 
bezplatne v  inej, ako ich vlastnej 

zóne. Poplatok za bonusovú kar-
tu je 10 eur/rok. Každá minúta 
nad stanovený limit (120 minút) 
je spoplatnená podľa toho, v  kto-
rej tarifnej zóne sa nachádzate. 
Napr. v Novom Meste zaplatíte za  
2 h 30 min 75 centov, v  Rači za  
 3 h 10 min 63 centov. 
Na uplatnenie bonusovej karty si 
musí návštevník  zakúpiť parkova-
cí lístok aj v tom prípade, ak bude 
jeho cena 0,00 eura. Je to dôležité 
z  dôvodu, aby bolo zaparkova-
né auto pri prípadnej kontrole 
vyhodnotené ako parkujúce so 
zaplateným parkovacím lístkom. 
Zo 120 minút sa návštevníkovi 
automaticky minúty odpočítavajú 
z jeho tzv. voľného kreditu na daný 
deň. Voľné neprečerpané minúty 
nie sú prenosné do ďalšieho dňa.

čo je návštevnícka karta?
V  prípade, že má obyvateľ zóny 
tzv. rezidentskú kartu (lebo má 
trvalé bydlisko v zóne), má nárok 
na návštevnícku kartu so 100 voľ-
nými hodinami na rok pre svoje 
návštevy. Ak si obyvateľ neplatí 
rezidentskú kartu, lebo parkuje vo 
vlastnej garáži, má nárok na bez-
platnú návštevnícku kartu so 150 
voľnými hodinami pre návštevy. 
500 voľných hodín má žiadateľ 
k  dispozícii vtedy, ak je osobou                       
s  ťažkým zdravotným postihnu-
tím, ktorej je poskytovaná osobná 
asistencia.
 (jv, spracované)

PONUKA PRACOVNÝCH MIEST
Poliklinika VW, Devínska Nová Ves, J. Jonáša 1, 3, 843 02 Bratislava
hľadá s možnosťou okamžitého nástupu na TPP, 
prípadne na dohodu o pracovnej činnosti:

očného lekára
zdravotnú sestru/zdravotníckeho asistenta

Bližšie informácie: riaditeľka polikliniky, mobil 0917 595 682

Dlho sa na naň čakalo a s jeho realizáciou sa začalo až v roku 2022. Od  10. januára 
je v prevádzke nový parkovací systém mesta Bratislava, nateraz v troch prvých 
zónach: v Krasňanoch (MČ Bratislava-Rača), na Dvoroch 4 (MČ Bratislava- 
-Petržalka) a na Tehelnom poli (MČ Bratislava-Nové Mesto). 

Načasovanie prevádzky 
parkovacieho systému v mč  

Bratislava-devínska Nová 
Ves nie je ešte stanovené, 
ale mestská časť a mesto 
Bratislava zatiaľ pracujú 

s verziou jednej zóny, kde by 
tiež mal vzniknúť parkovací 

dom pod plánovaným 
centrálnym námestím. 
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Susedov si nevyberáme, 
ale vzťahy s nimi 
významne ovplyvňujú 
kvalitu nášho života. 
Mať empatického 
suseda alebo susedku 
rešpektujúcich 
pravidlo ži a nechaj žiť 
je osobitne dôležité 
v bytových domoch. 
Čo robiť vtedy, ak 
takéto šťastie nemáte? 
Vyhrážaním, krikom ani 
čerstvo napečenými 
koláčmi si pochopenie 
a priazeň  susedov 
nezabezpečíte.  Stavte 
na domový poriadok.  

Len nedávno ste si kúpi-
li byt podľa svojich pred-
stáv, avšak vysnívané bý-

vanie sa správaním vašich susedov 
začína postupne meniť na noč-
nú moru? To, že sused pod va-
mi je silný fajčiar, by vás netrápi-
lo, ak by jeho obľúbeným miestom 
na cigaretku nebola toaleta, z kto-
rej sa dym a zápach šíria cez šach-
tu až do vášho bytu. Sused na rov-
nakom poschodí chová zas troch 
veľkých psov, ktorí dávajú hlasno 
najavo každú jeho neprítomnosť. 
Vrcholom je asi suseda z horného 

poschodia, ktorá na balkóne ne-
ustále prikrmuje holubov. Napriek 
tomu, že parapet umývate takmer 
každý deň, vyzerá hrozne a nále-
tom čoraz väčšieho počtu vtáctva 
zrejme dlho neodolá ani vynove-
ná fasáda vášho bytového domu. 
„Všetko sú to prípady z reálneho 
života, ktoré negatívne ovplyvni-
li susedské spolunažívanie, ale da-
jú sa elegantne riešiť,“ ubezpečuje 
čitateľov DEVEX-u JUDr. Mgr. 
Marek Perdík, predseda Združe-
nia pre lepšiu správu bytových do-
mov.  

Ako zmeniť  
správanie susedov

Špecialista na právne poradenstvo 
v  oblasti správy bytových domov 
odporúča ako efektívny nástroj na 
riešenie susedských sporov domo-
vý poriadok, súbor pravidiel a zásad 
dodržiavania dobrých mravov pri 
výkone práv a  povinností vlastní-
kov a nájomcov bytov a nebytových 
priestorov v dome. Domový poria-
dok si vytvárajú a  schvaľujú vlast-
níci bytov a  nebytových priesto-
rov. „Podľa platnej legislatívy sa ich 

rozhodnutia stávajú záväzné, ak bo-
li prijaté nadpolovičnou väčšinou 
hlasov všetkých vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov v dome, čo 
sa vzťahuje aj na hlasovanie o pri-
jatí, zmene alebo zrušení domové-
ho poriadku,“ pripomína predseda 
Združenia pre lepšiu správu byto-
vých domov.

potrebné sú nielen pra-
vidlá, ale aj sankcie za ich 

nedodržiavanie
Ak majú pravidlá susedského 
spolunažívania priniesť očakáva-
ný efekt, do domového poriadku 
treba dať aj sankcie za ich prípad-
né porušenie. Marek Perdík v tej-
to súvislosti upozorňuje, že výš-
ku sankcií si stanovujú na základe 
zákona sami vlastníci, avšak zdô-
razňuje ich primeranosť: „Výška 
sankcií by mala byť porovnateľ-
ná s pokutami, ktoré bežne udeľu-
je napríklad mestská polícia.“ Ne-
treba zabúdať ani na prevenčný 
charakter sankcií, aby motivovali 
vlastníkov dodržiavať domový po-
riadok. „Sankcia nemusí  mať vý-
lučne peňažnú formu, trestom  pre 

porušovateľa môže byť aj výkon 
určitých prác alebo ospravedlne-
nie,“ dodáva. Porušenie domo-
vého poriadku si môžu vlastníci 
vynucovať prostredníctvom správ-
cu alebo predsedu spoločenstva 
vlastníkov, napríklad vyúčtovaním 
sankcie spolu so zálohovými pred-
davkami. 

Zverejnenie  
domového poriadku 

Keďže obsah domového poriadku 
je pre jeho adresátov viac ako dô-
ležitý, správca alebo spoločenstvo 
sú podľa zákona povinní zverejniť 
domový poriadok na mieste ob-
vyklom na oznamovanie informácií 
v dome, najlepšie v tlačenej podobe 
v  spoločných vnútorných priesto-
roch vo vstupnej časti bytového do-
mu. Za týchto podmienok je do-
mový poriadok v  zmysle zákona  
č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov 
a  nebytových priestorov záväzný 
pre vlastníkov, nájomníkov a pod-
nájomníkov, ako aj pre osoby, ktoré 
s nimi žijú v spoločnej domácnosti 
alebo sa zdržiavajú v dome.     
 Zuzana Štukovská

nastavte si korektné  
vzťahy so susedmi 

efektívny nástroj na riešenie 
susedských sporov je domový 

poriadok, súbor pravidiel a zásad 
dodržiavania dobrých mravov

    �
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Vyučený opravár chladiarenských za-
riadení z miestnej fabriky mal k žele-
zu vždy veľmi blízko. Už v roku 2019 

vytvoril v neštandardnej galérii s názvom Šrot 
park atypickú ZOO. Jej zvierací obyvatelia 
boli  vytvarovaní  z  kusov nepotrebného že-
leza. Ľudia sa pri nich pristavovali, aby si ich 
odfotografovali. Najnovšie si tento umelec zís-
kal pozornosť erbom Devínskej Novej Vsi  –  
holubicou na Istrijskej ulici. 

Bola práca na holubici niečím výnimočná? 
Áno, pretože holubica bola vytvorená pre túto 
mestskú časť a Devínska je mojou srdcovkou. Je 
pre mňa poctou, že oslovili práve mňa, aby som 
pre Devínsku vytvoril toto dielo. Robil som na 
ňom s radosťou. Bola to väčšia výzva ako naprí-
klad vodník umiestnený pri rybníku. Holubica 
je pre Devínsku reprezentatívnejšia. 
dlho ste robili na erbe? 
Výroba trvala cca 2 týždne s tým, že počas nej 
som sa dostal na 4-dňovú péenku. Obával som 
sa, či termín osláv Dňa obce stihnem.
holubica je vaše dielo, ale jej spoluautormi sú 
aj obyvatelia devínskej, však?  
Áno.  Až 95  % holubice sa skladá z náradia, kto-
ré sa podarilo vyzbierať od Devínskonovovešťa-
nov. Plus som využil niečo, čo som mal doma, 
a vedel som, že je to od ľudí odtiaľto. 
Ktorá časť erbu bola z hľadiska  výroby najná-
ročnejšia? 
Pôvodne som si dielo predstavoval inak. Keďže 
sme kládli dôraz na pôvod náradia, musel som 
tvorbu pozmeniť. Aj kríž som plánoval vyskla-
dať z vyzbieraného náradia, na ten však nezo-
stal materiál, tak som musel improvizovať. Celá 
práca bola náročná aj preto, že počas výroby som 
nemal jediné rovné miesto v okolí. Robil som to 
u nás v záhrade, ktorá je šikmá. Špeciálne pre 
terén som mal komplikácie aj so samotnou „ka-
rirohožou“, ktorá nie je stabilná a počas zvárania 
sa ohýba. Následne som vytvoril holubicu. Keď 
sa už zdalo, že všetko je v poriadku, uvedomil 
som si, že celú „karirohož“ s holubicou musím 
zdvihnúť. Vtedy vznikol problém s  náklonom 
holubice a znovu som musel erb prerábať.
Prezradíte o sebe aj niečo viac? 
Som rodený Devínskonovovešťan. Menovci 
z  Devínskej sú moji vzdialení bratranci. Pria-
mych Pokorných tu už nemáme. Ale stará De-
vínska? Všetci sme ako rodina. 
čo máte na devínskej najradšej? 
Celú Devínsku mám rád. Býval som chvíľu aj 
v panelákoch, ale niečo mi stále chýbalo. Príro-
da! Mám rad prírodu pri Morave. Devínska je 
ideálna na bývanie aj na tvorbu.  

čo vás priviedlo k  tomuto hobby? Študovali 
ste na nejakej umeleckej škole? 
Pred týmto hobby som robil s drevom,  ale kováč-
stvo a práca so železom ma vždy priťahovali. Tak 
som to chcel vyskúšať. Ku kováčstvu  však treba 
vyhňu  a to by bolo náročnejšie. Videl som niekde 
nejaké zviera, tak som ho skúsil vytvoriť. Kováč-
stvo som neštudoval ani žiadnu drevársku školu, 
chcel som to len skúsiť. Vyslovene ako koníček. 
Odkiaľ čerpáte inšpiráciu na tvorbu? 
Čo sa týka zvieratiek a kvetín, povedal som si: 
toto zvieratko idem robiť a podľa toho som hľadal 
materiál na šrotovisku. No stalo sa, že pri tvorbe 
nejakého zvieraťa sa mi dostal do rúk určitý pred-
met a ten mi niečo pripomenul. Tak som si ho 
odložil na neskôr. 
Na čom pracujete v tomto období?
Snažím sa do jari pripraviť niečo nové, ale viac 
ešte nechcem prezrádzať. Až keď to bude hoto-
vé. Chcel by som mať  aj ďalšiu výstavu s názvom 
Šrot Cinema 2022, aby to bolo zasa niečo iné. 
Rád by som vytvoril obľúbené filmové posta-
vy v životnej veľkosti alebo postavy z rozprávky. 
Všetko dôležité včas oznámim na facebooku Ga-
lérie Šrot Park.  
čo zvyknete robiť, keď práve netvoríte? 
Rád sa prechádzam, športujem, som rád s rodi-
nou a rád aj varím a pečiem. 
čo najradšej?
Koláčiky. Nie som na plnené zákusky, skôr 
uprednostňujem také suchšie – bublaniny a hrn- 
čekové koláče, ale robil som už aj tortu. Áno, 
pečiem rád. 

máte nejaké motto, ktorým sa riadite v ži-
vote?
Nerob to, čo nechceš, aby ti robili iní.
ako vnímate, že svojou tvorbou možno aj 
vy píšete históriu devínskej Novej Vsi? 
Zatiaľ nemám pocit, že svojou tvorbou pri-
spievam k  histórii Devínskej Novej Vsi. So 
ženou sme mali myšlienku, že si otvoríme 
takýto park, kde si budú môcť ľudia pozerať 
moje diela. Ale nikdy by mi nenapadlo, že do 
dvoch rokov po jeho otvorení budem niekde 
v médiách alebo dokonca v publikáciách, ako 
je Čarovná Bratislava a v knižke pre deti. Do-
konca ani to, že ma oslovia, aby som  urobil 
niečo pre Devínsku. Je to „wau“. S tým som 
vôbec nerátal. Určite sa necítim ako umelec. 
Je to skôr o tom, že nejaký pán robí niečo, čo 
ho baví, a ľuďom sa to páči.                                                                                                                         
    Zhovárala sa Veronika Valkovičová

Branislav Pokorný: 
„Devínska je ideálna  
na bývanie aj na tvorbu.“ 

Sú ľudia s mimoriadnym 
talentom, ktorí ho dokážu využiť, 
hoci je ich profesia úplne iná. 
Umelec Branislav Pokorný k nim 
bezpochyby patrí. 
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Od roku 2009 je Fotofórum 
v Devínskej Novej Vsi 
príležitosťou pre tunajších 
amatérskych fotografov 
prezentovať svoju tvorbu.  
Za 13 rokov ju využila už vyše 
stovka z nich. Tisíckami  snímok 
odkryli také pohľady na zdanlivo 
bežné veci a javy, ktoré dokáže 
postrehnúť iba umelecké  oko. 

Internetový portál Fotofórum je pre mest-
skú časť aj bohatým zdrojom materiálu na 
výrobu jedinečného kalendára. Snímky 

roka 2022 a ich autorov vám v DEVEX-e po-
stupne predstavíme.     

januárová 
fotografia vznikla 

v apríli

Amatérska fotograf-
ka ing. jana červe-
ňová trávi veľa voľ-
ného času v  prírode, 
a preto o jej nevyspy-

tateľnosti vie svoje. S úsmevom spomína, že 
fotografovanie niekedy využívala aj ako výho-
vorku na oddych, keď počas turistiky alebo bi-
cyklovania nevládala držať tempo s ostatnými 
účastníkmi výletu. „Teraz je to ešte horšie, lebo 
fotím aj medzi tým,“ priznáva. Fotografova-
niu sa viac venuje odvtedy, ako jej priatelia 
pochválili niektoré zábery, nikdy ho však ne-
študovala a pristupuje k nemu skôr pocitovo: 
„Snažím sa všímať si okolie, pozorovať ho a za-
chytiť okamihy, ktoré sa mi páčia alebo ma inak 
zaujmú,“ prezradila o  sebe autorka snímky, 
ktorá je v reprezentatívnom kalendári Devín-

skej Novej Vsi priradená k  prvému mesiacu 
roka. Zachytáva aprílové meranie síl medzi 
jarou a zimou, ktoré Jana Červeňová opísala 
pre DEVEX takto: „Vracala som sa do Brati-
slavy a počasie bolo veľmi zvláštne. Na Záhorí 
krásne svietilo slnko a  nad Bratislavou z  čier-
nych mrakov husto snežilo. Ako som sa blížila 
k mestu, vietor postupne vytláčal mraky na vý-
chod a v zapadajúcom slnečnom svetle sa trblietal 
čerstvo napadaný sneh, ktorý sa rýchlo topil. Po 
dlhej ceste som dostala chuť užiť si ešte túto bielu 
snehovú atmosféru a stihla som z nej urobiť  aj 
niekoľko záberov. O chvíľu bolo  všetko preč.“ 

príbehy 
fotografií 

Mesiac január v kalendári FOTOFÓRUM 2022 na fotografii Jany Červeňovej

Lesy v Devínskej optikou Slavomíra Bachratého
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za februárovou 
fotografiou  
je ľubovník

Táto liečivá bylinka 
s  upokojujúcim účin-
kom bola cieľom vy-
chádzky, na ktorú sa 
vybral spolu s priateľ-
kou a  jej psom amatérsky fotograf slavomír 
Bachratý. V ten deň si však z lesov v Devínskej 
priniesol nielen ľubovník na výrobu tinktúry 
a  oleja, ale aj jedinečný záber vo fotoaparáte, 
z ktorého sa stala februárová snímka kalendára 
2022. Slavomír tvrdí, že každá jeho fotografia 
zachytáva okamih, ktorý sa už nezopakuje. 
Je preto občas ťažké rozhodnúť sa, či si tento 
okamih užiť naplno, alebo ho zvečniť na fo-
tografii. „Fotografiu Lesy v Devínskej mám rád 
a stala sa aj obrazovou súčasťou oficiálneho škol-
ského vzdelávacieho programu Veda, ktorého som 
autorom, “ vyznal sa pre DEVEX. Nezabudol 
zložiť poklonu septembrovej fotografii, ktorá je 
z jeho pohľadu vnímania umenia a obrazu top 
fotografiou aktuálneho kalendára. Slavomír 
Bachratý sa profiluje ako fotograf fragmen-

tov života. Súčasťou jeho tvorby sú fascinujúce 
výpovede prazvláštnych či mystických miest, 
nepoznané prírodné elementy alebo situácie 

z profesionálneho života. Fotografiou sa usiluje 
zachytiť krásu a bizarnosť života alebo jedno-
ducho len realitu.   Zuzana Štukovská
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FCL Devínska nová Ves má nového trénera 

Lukáš Luknár sa špecializuje na prácu s  veľmi 
mladými futbalistami, čo je z hľadiska veku hrá-
čov nášho A-mužstva ako najmladšieho kádra 
v 3. lige v Bratislave jednoznačne veľkým prísľu-
bom. Nového kormidelníka Devínskej Novej 
Vsi sme oslovili v súvislosti s jeho plánmi s naším 
futbalovým mužstvom v najbližšom období. 
S akými cieľmi ste prišli  do devínskej Novej 
Vsi?
Myslím si, že cieľ z  pohľadu tabuľkového po-
stavenia je po jesennej časti ligy každému jasný 
a  v  ničom sa nelíši od toho môjho. Moja tré-
nerská práca však nespočíva v tom, že sa budem 
pozerať na tabuľkové postavenie mužstva. Moje 
poslanie je skôr vo vnímaní mužstva ako celku 
i jeho jednotlivých hráčov a stanovení spôsobu, 
ako toto mužstvo priviesť k  lepším výsledkom. 
Základom mojej trénerskej filozofie je teória, že 
ak máme iba 1-percentnú šancu uspieť, tak tých 
zvyšných 99  % musí byť naplnených úsilím a ne-
zlomnou vierou, že to dokážeme. 
devínska je po jesennej časti ligy na  „chvos-
te“ tabuľky, prečo ste sa práve v tejto zložitej 
situácii rozhodli prijať funkciu trénera? 
Som presvedčený, že toto mužstvo pôjde výkon-
nostne hore. Otázkou je tempo. Zastávam názor, 

že najlepší výsledok dosiahneme iba vtedy, keď 
každý z nás dokáže dať zo seba to najlepšie pre 
svoj rast a zároveň, keď budeme robiť jeden pre 
druhého to, čo je najlepšie pre mužstvo ako ce-
lok. S tým je spojená aj moja vnútorná motivácia 
dokazovať nemožné, prekonávať bariéry a  po-
súvať hranice možného. Preto som prijal túto 
výzvu. Veď kto chce hrať o stred tabuľky a byť 
v pokojných vodách? Len zbabelec a ja ním nik-
dy nebudem. Verím, že v klube sa všetci k tomu 
postavíme rovnako.
aké máte plány v najbližších mesiacoch s muž- 
stvom? Neobávate sa, že budete čeliť zvýše-
nému tlaku? 
Tlak je prirodzenou súčasťou športu. Veď vyhrať 
môže len jeden. Pre mňa je tlak prirodzeným 
motorom, ktorý ma ženie dopredu a  motivuje 
neustále robiť veci lepšie. Kto nemá cieľ, nemá 
ani štart. Tým, že som podal ruku funkcionárom 
klubu a  prijal túto výzvu, automaticky prebe-
rám zodpovednosť za mužstvo a jeho pôsobenie  
v 3. lige. Staviam sa k tomu čelom. Viem, v akej 
situácii je klub aj mužstvo. To, čo sa stane na ih-
risku, počas tréningov i na zápasoch, za to všetko 
som pripravený niesť zodpovednosť. Od hráčov 
chcem len jediné, aby dali do hry všetko a robili 

všetko pre to, aby rástli. Nech už bude výsledok 
akýkoľvek, želám si, aby sa hráči sústredili len na 
to, čo môžu robiť lepšie a ako sa stanú lepšími, 
sami  pre seba aj pre mužstvo.
Očakávate, že v zimnom prestupovom obdo-
bí získate nejaké výrazné posily do súčasného 
kádra?
Už pri prvých rokovaniach s funkcionármi klu-
bu bolo zrejmé, že chcú, aby sa mužstvo vytvo-
rené prevažne z odchovancov klubu formovalo 
v rovnakom zložení aj naďalej. Ak predsa len do  
mužstva prídu nové posily, tak iba zopár hráčov, 
ktorí by kvalitou vystužili tento celok  a upevnili 
kostru mužstva, ktorá sa počas posledného ob-
dobia vyformovala. Tým, že hráči sú veľmi mla- 
dí, klub predstavuje budúcnosť mužského fut-
balu pre najbližšie roky. V mužstve sú už dnes 
zaujímaví hráči s veľkým potenciálom rastu. Sám 
som zvedavý, do akej výšky výkonnostne vyrastú.

hráči absolvovali kondičné a fyzické testy, 
ako sú na tom po tejto stránke?
Úlohou vstupných testov nebolo definovať trva-
lý stav hráčov, ale počiatočný bod, v ktorom sa 
nachádzali, aby sme mohli nastaviť parametre, 
kam sa máme posunúť. Myslím si, že výsledky 
vstupných testov hráčov zodpovedali postaveniu 
klubu v tabuľke po jesennej časti ligy. Výstupné 
testy by mali byť priamo úmerné postoju hráčov 
k jej jarnej časti. 
začali ste zimnú prípravu. Načo sa v  nej sú-
stredíte?

V  príprave postupujem od 
časti k  celku. Prvou a najdô-
ležitejšou úlohou je pripraviť 
mužstvo po fyzickej a  tech-
nickej stránke. V tomto obdo-
bí budem vyžadovať od hráčov 
v  prípravných zápasoch len 
splnenie čiastkových cieľov, 

ktorými sú  intenzita hry a vzájomná spoluprá-
ca. Ďalšou bude herno-taktická fáza, v ktorej sa 
zameriame na zdokonaľovanie úrovne hry a spo-
luprácu formácií. Tretia fáza bude o vylaďovaní 
formy pred štartom súťaže tak, aby sme čo naj-
lepšie vstúpili do jarnej časti ligy.  
čo budete od svojich zverencov požadovať? 
Úsilie a nezlomnú vieru. Ako som už povedal na 
začiatku tohto rozhovoru, ak máme 1 % šancu 
uspieť, 99  % musí tvoriť úsilie a nezlomná viera, 
že to dokážeme. Očakávam, že každý z hráčov 
si uvedomí, že ak porastie individuálne a bude 
schopný dať zo seba to najlepšie pre tím, vtedy 
budeme rásť všetci a na ihrisku to bude aj patrič-
ne vidieť. Prišiel som do Devínskej spolupraco-
vať na úspechu a verím, že každému bude na tom 
záležať rovnako.
 
 Za rozhovor ďakuje Miroslav Vallo

Lukáš Luknár prichádza do Devínskej Novej Vsi s dlhoročnými 
skúsenosťami z trénovania mládežníckych kategórií Slovana 
Bratislava či FC Petržalka. V roku 2019, keď pôsobil ako tréner 
mužstva FK Rača, získal ocenenie Tréner roka BFZ. 
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„prišiel som spolupracovať 
na úspechu tunajšieho futbalu,“ 

hovorí Lukáš Luknár, nový tréner 
FCL Devínska nová Ves 
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Prvé kozliatko 
19. januára sa vo Weitovom lome 
na Devínskej Kobyle narodilo prvé 
tohtoročné kozliatko. O túto milú novinku 
sa podelilo Bratislavské regionálne 
ochranárske združenie (BROZ). Kozliatko sa 
určite čoskoro pridá k regulovanej pastve 
kôz, ktorej sa venuje BROZ na Devínskej 
Kobyle už 10 rokov. Lokalít na pastvu má 
BROZ po celom Slovensku 22 – od Malých 
Karpát až po Zemplín.    
 (vv)
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kultúrno-spoločenské aktivity

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 53 75 81 
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

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

PrOGram  na február  
a začiatok marca 2022

19. 2. o 19.00 h
fraGOLiNO PLeS
Kontakt: info@fragolinocuisine.sk, Marek Ryšánek 
0904 580 886 
Miesto konania: veľká sála IC

27. 2. o 16.30 h
zimNá rOzPráVKa
Detská divadelná scéna, účinkuje Divadlo Pod 
hríbikom, vstupné 2 €
Miesto konania: veľká sála IC 

1. 3. o 19.00 h
POChOVaNie BaSy 
Ukončenie plesovej sezóny, tradičná tanečná 
zábava s polnočným programom na záver 
fašiangového obdobia, vstupné 9 €.
Miesto konania: veľká sála IC

Konanie podujatí je podmienené platnými 
protipandemickými opatreniami. Aktuálne 
informácie nájdete na stránke Istra Centra.
Zmena programu vyhradená!

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

Informujeme čitateľov knižnice v DNV, že 
počas pandémie COVID-19 je možnosť 
využiť služby Mestskej knižnice v  Brati-
slave, ktorá  ponúka požičiavanie e-kníh 
na diaľku zadarmo pre všetkých regis-
trovaných klientov knižnice Istra Centra. 
Podmienkou je, po predložení platného 
čitateľského preukazu našej knižnice,  
bezplatná registrácia v  Mestskej kniž-
nici v  Bratislave. Tá sa dá teraz vybaviť  
emailovou žiadosťou o registráciu s prílo-
hou oskenovaného čitateľského preuka-
zu našej knižnice zaslanou na adresu:
marta.markova@mestskakniznica.sk

aj keď devínska a jej okolie 
majú bohatú flóru a faunu, 
turistická informačná kancelária 
tentoraz odporúča výlet za 
hranice našej mestskej časti. 

Dávam do pozornosti informáciu o dokon-
čení pozorovateľne zvierat v Malých Karpa-
toch. vydrica, tak sa pozorovateľňa volá, je 
postavená zo smrekového dreva a  keďže 
má rozlohu 13 metrov štvorcových, malo 
by v nej byť dosť miesta nielen pre vás, ale 
i  ďalších, s  ktorými sa vyberiete na výlet. 
Z  pozorovateľne medzi račou a  Marian-
kou sa dajú sledovať líšky, bažanty, danie-
le, diviaky a  pri väčšom šťastí aj muflóny. 
spoločný projekt Metropolitného inštitútu 
Bratislava a Mestských lesov sr má utajenú 
polohu, čo, samozrejme, zvyšuje záujem 
turistov objaviť túto lokalitu. ak sa vám to 
podarí, pošlite nám fotografie a podeľte sa 
s čitateľmi DEvEX-u o svoje zážitky. 

Náš tip: 
Podľa Google maps by sa Vydrica mala 
nachádzať v  mestských lesoch, niekde 
medzi Pánovou lúkou a  Červeným krí-
žom. V  aplikácii Mapy.cz tento turistický 
bod nie je nateraz vyznačený. Budete to 
práve vy, kto ho tam pridá?   

Veronika Valkovičová, Ekocentrum –  
Turistická informačná kancelária BA-DNV

Veronikin tip na výlet
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     UŽ STE DNES HLASOVALI 
                  ZA NOVÉ špOrtOVISKO

      V DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI?

      www.kauflandpark.sk


