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Vyhlásenie
Dnes v noci ozbrojené sily Ruskej federácie na príkaz Kremľa 

vojensky zaútočili na nášho suseda, Ukrajinu. Obyvateľ ky 
a obyvatelia ukrajinských miest a na celej Ukrajine dnes žijú 
v obave o svoju bezpečnosť, život a zdravie svojich blízkych. 
My, Zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy, poslanci 

a poslankyne, starostky a starostovia mestských častí a vedenie 
mesta hlboko odsudzujeme agresiu Ruskej federácie voči 

Ukrajine. Bratislava je pripravená pomôcť obyvateľom nášho 
partnerského mesta Kyjev aj všetkým obyvateľom Ukrajiny a sme 

pripravení na tento účel vyčleniť prostriedky z rozpočtu mesta. 
Ukrajinskému ľudu vyjadrujeme plnú podporu.

Bratislava 24. februára 2022
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Poslanci
o rekonštrukcii terasy

Terasa na Ulici Milana Marečka v  Devínskej Novej Vsi sa od polovice 
februára zmenila na stavenisko. Začala sa jej postupná a dlho 
očakávaná rekonštrukcia, ktorá je jedným z prioritných investičných 
projektov tunajšej samosprávy. 

Rastislav Tešovič 
Funkčná a  opravená terasa 
na Ulici Milana Marečka nie 
je niečo, čím by som sa chcel 
práve chváliť. Rozumiem argu-
mentom verejnosti, že to malo 
byť hotové už pred mnohými 

rokmi. Ako poslanci za zoskupenie DEVÍNSKA 
INAK sme žiadali peniaze na rekonštrukciu tera-
sy do rozpočtu mestskej časti každoročne od roku 
2013, ale až v tomto volebnom období sa konečne 
našla dobrá vôľa v zastupiteľstve a u pána starostu. 
Veľká vďaka všetkým kolegyniam a kolegom, ktorí 
priložili ruku k dielu. Aj Devínskonovovešťania už 
môžu vidieť, že väčšina z nás ťahá za jeden povraz. 
Mnohé iné mestské časti pred sebou tlačia ako de-
dičstvo minulosti desiatky podobných terás, ako je 
tá naša, a nevidia zatiaľ východisko. Devínska Nová 
Ves má v správe len jednu terasu a cítim pocit za-
dosťučinenia, že sa za ňu viac nebudeme musieť 
hanbiť.    

Beata Janatová
Rekonštrukcia terasy na Ulici 
M. Marečka je riešením prob-
lému, s  ktorým som sa stretla 
už v  predchádzajúcom voleb-
nom období. Bolo preto priori-
tou súčasného starostu i mojou 

osobnou prioritou, aby sa tento problém defini-
tívne vyriešil. Najskôr sme sa snažili realizovať už 
sčasti začatý projekt, ktorý sa však časom ukázal 
ako nerealizovateľný. Bolo zvolené také riešenie, 
ktorým sa odstránia najmä funkčné a tiež este-
tické nedostatky, aby bola terasa opätovne plne 
funkčná, vizuálne príjemná a  slúžila predovšet-
kým tým, ktorí v tejto časti Devínskej Novej Vsi 
žijú. Mňa osobne teší najmä to, že pred tohto-
ročnou zimou nebudem musieť riešiť problém 
môjho, dnes už dobrého známeho imobilného 
občana žijúceho v tejto lokalite, pre ktorého som 
sa snažila každoročne dosiahnuť aspoň čiastočnú 
úpravu povrchov terasy, keďže v zime by už mala 
byť terasa plne funkčná nielen pre neho, ale aj pre 
mamičky s kočíkmi a všetkých nás ostatných. 

Jozef Tittel
V minulosti sme videli mnohé 
návrhy. Také, povedal by som, 
megalomanské, na ktoré sa ne-
dali nájsť finančné prostriedky. 
Tam išlo možno o dva milióny 
eur. Takže som rád, že sa nám 

podarilo aspoň toto, že terasa sa naozaj dá do 
poriadku, zlepší sa jej statika, pribudnú  oceľové 
podpory, vymení sa povrch, obklad. S  rekon-
štrukciou sa začne od Eisnerovej. Uskutoční sa 
v etapách, aby sa dala terasa využívať aj počas prác, 
takže ja sa naozaj teším. 

Z  hľadiska hlučnosti a obmedzenia kom-
fortu obyvateľov sú najnáročnejšie prá- 
ve prebiehajúce búracie práce. Ich 

trvanie odhadol zástupca zhotoviteľa, spoloč-
nosti BBAU,  Ivan Sládek na 3 až 4 týždne. 
Prvý krok k  premene  zanedbaného verejné-
ho priestoru na konštrukčne bezpečnú zónu 
v  centre mestskej časti máme teda podľa ka-
lendára už  takmer za sebou.   

Od projektovej dokumentácie 
k realizácii projektu

Dostať projekt rekonštrukcie terasy do fázy 
jeho realizácie nebolo vôbec ľahké. „Prešli sme 

zložitým procesom, kým sme konečne našli 
najlepšie a najefektívnejšie riešenie, ktoré naj-
menej zaťaží obyvateľov,“ vysvetľuje starosta 
Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír. Podľa jeho 
slov každý, kto rekonštruoval byt alebo čo i len 
jednu izbu vie, aké je to náročné. O to viac, ak 
na trhu chýba materiál a všetkému predchádza 
zložitý proces verejného obstarávania. Dárius 
Krajčír spomína, že na rekonštrukciu terasy 
na Ulici Milana Marečka bolo už v minulosti 
vypracovaných mnoho projektov. „Realizácia 
jedného z nich, ktorý  mal už vydané územné 
rozhodnutie, ale chýbalo mu stavebné povole-
nie, by nás dnes  odhadom vyšla na 3 milióny 
eur,“ pripomína starosta. 

Výsledné riešenie vzniklo 
komunikáciou s občanmi

Keďže samospráva pod vedením Dáriusa Kraj-
číra plánovala rozpracovať viacero projektov na 
rôznych miestach Devínskej Novej Vsi, hneď 
po voľbách začala hľadať úspornejšie rieše-
nie pre spustnutý objekt, tentoraz v  spolupráci 
s občanmi. „Práve od nich prišla spätná väzba, 
že si neželajú žiadny megalomanský projekt, ale 
uprednostnia bezpečnú a  funkčnú terasu, ve-
rejný priestor zodpovedajúci 21. storočiu.“ Na 
základe výsledkov z tejto komunikácie sa terasa 
nebude meniť dispozične, čo znamená, že sa na 

Zo zanedbaného priestoru 
bude moderná zóna 

Rozhodnuté. Starosta Dárius Krajčír odovzdá-
va stavenisko zhotoviteľovi.

Po rekonštrukcii bude terasa nielen bezpečná, 
ale ponúkne aj miesta na oddych 
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Milí Devínskonovovešťania, 

koncom februára sme si z večera do rána uve-
domili, že boj za svetový mier nie je prežitou 
frázou. Vojna v  blízkosti našich hraníc od-
kryla úplne inú, mimoriadne krehkú reali-
tu, ktorú väčšina z nás poznala  iba z kníh 
alebo z rozprávania pamätníkov. A tak cez 
optiku vojnového konfliktu na Ukrajine je 
zrazu iná ako po iné roky aj prichádzajúca 
jar.  Oveľa intenzívnejšie vnímame  hodno-
tu ľudí a činov, ktoré dávajú nášmu životu 
zmysel. Tešiť sa z nich budeme dovtedy, kým  
neprestaneme byť  k sebe priateľskí a tolerant-
ní,  kým dokážeme držať spolu a vystupovať 
jednotne pri uskutočňovaní  veľkých či ma-
lých cieľov v mene života. Vážim si, že ako 
starosta Devínskej Novej Vsi môžem spo-
lupracovať s  občanmi, ktorí hrdosť na svoju 
mestskú časť a spolupatričnosť k nej už neraz 
preukázali. Naposledy v  celoslovenskej sú-
ťaži, v ktorej sme vyhrali jedno zo siedmich 
multifunkčných ihrísk pre deti a  mládež. 
Odhodlanie Devínskonovešťanov bolo také 
silné, že ho podporili aj obyvatelia z  iných 
mestských častí, celá Bratislava. Rád by som 
sa preto poďakoval každému, kto nám po-
mohol k úspechu v tomto férovom meraní síl.  
Potešila ma aj správa, že Devínskonovoveš-
ťanka Tamara Kubalová získala v  Srbsku 
zlatú medailu v  boxe v  dorasteneckej ka-
tegórii, čo svedčí o tom, že v Devínskej rastú  
športové talenty, ktoré obstoja v  medziná-
rodnej konkurencii. Ďalšou dobrou správou 
je, že  16. februára 2022 sme začali s rekon-
štrukciou terasy na Ulici M. Marečka a tento 
dlhodobo zanedbávaný verejný priestor tak 
konečne dostane podobu, akú si zaslúži. 
Milí Devínskonovovešťania, bol by som rád, 
keby nám aj marec priniesol veľa dôvodov na 
úsmev.  Šťastní však budeme len vtedy, ak sa 
bude dariť aj ľuďom, na ktorých nám záleží, 
a miestu, ktoré je naším domovom. Želajme 
si mier a veľa výziev, ktoré nás posunú do-
predu.
 S úctou  
 Dárius Krajčír  

 starosta
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Súčasný stav

Vizualizácia terasy

po rekonštrukcii

Tento pohľad na terasu bude čoskoro minulosťou    

nej nevytvoria napríklad nové parkovacie mies-
ta, ale zmení sa jej vzhľad a zabezpečí sa nená-
ročná bežná údržba tohto verejného priestran-
stva. Na celkovú rekonštrukciu je vyčlenených 
417 573,02 eura. Na tejto sume sa samospráva 
mestskej časti zmluvne dohodla so zhotoviteľom 
prác, spoločnosťou BBAU.  

Komunikácia s občanmi bude 
pokračovať počas celej rekonštrukcie

Samospráva mestskej časti je pripravená prie-
bežne komunikovať s  obyvateľmi prostredníc-
tvom správcov bytových domov, aby sa k nim 
včas dostali potrebné informácie o  obmedze-
niach súvisiacich s rekonštrukciou tohto verej-
ného priestranstva. 

Zníženie komfortu  
na pol roka 

Rekonštrukcia potrvá 6 mesiacov a jej súčasťou 
je celková obnova a  prestavba terasy tak, aby 
vzhľadom na svoje multifunkčné využitie spĺňala 
predovšetkým kritérium bezpečnosti. Zhotoviteľ 
prác považuje za nevyhnutné spevniť celý objekt. 
Po sanácii nosnej konštrukcie terasy a  jej dopl-
není novou bude nasledovať  výmena všetkých 
povrchov. Betónové lavičky nahradia drevený-
mi, zmení sa osvetlenie terasy a pribudne nová 
omietka bez obkladov. „Výsledkom bude neutrál-
ny, jednoduchý, čistý dizajn,“ avizuje projektant 
Daniel Kubiš. Súčasťou rekonštrukcie je aj od-
vodnenie terasy, aby investícia mala udržateľný 
efekt.    Zuzana Štukovská a redakcia
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Oprava lávky pri vodnej nádrži 
na Mlynskej ulici sa skonči-

la len niekoľko dní pred sviatkom 
zaľúbených, a tak sa otvárala netra-
dične – valentínskym bozkom. 
Lávka je hotová, je nová a bezpeč-
ná. Je z nej krásny výhľad na celú 
vodnú hladinu. Ponúka aj pozoro-
vanie západu slnka, ktorý hrá po-
čas roka neskutočným množstvom 
rôznych odtieňov modrej a červe-
nej farby. Ktorá romantická duša 
by si nechala túto príležitosť ujsť? 
Na sviatok sv. Valentína sa po láv-

ke prešli aj Andrej a Bebe. „Často 
sa prechádzame okolo rybníka aj 
s našou trojročnou dcérou. Chodí-
me sa pozerať na kačice. Vníma-
me zmenu, že rybník je prerobe-
ný, je to určite lepšie ako predtým,“ 
hovorí tento sympatický pár, kto-
rý každý rok na Valentína niečo 
pekné vymyslí. Tento rok si vyda-
reným „selfičkom“ na lávke zabez-
pečil výhru darčekového koša so 
suvenírmi Devínskej v našej valen-
tínskej facebookovej súťaži. Gratu-
lujeme!  (jm)

Ak sa nevyskytnú žiadne nepredví-
dané komplikácie, potrvá štyri me-
siace. Počas tohto obdobia bude 
odstránený asfaltový povrch komu-
nikácie, ktorý nahradí dlažba. Vy-
meniť asfalt za dlažbu sa rozhodla 
mestská časť Devínska Nová Ves 
preto, aby vyriešila problém s  od-
vodnením cesty. Podľa potreby sa 
pristúpi k  opravám inžinierskych 
sietí, dôjde aj k výmene televíznych 
káblových rozvodov za optické. In-
formácie o postupe stavebných prác 
a možnostiach náhradného parko-
vania získali obyvatelia Ulice Na 
kaštieli na stretnutí, ktoré predchá-
dzalo samotnému začiatku prác. 
Rekonštrukcia je kompletne hra-

dená z rozpočtu mestskej časti, kto-
rý bol schválený ešte minulý rok 
v decembri. „Rád by som poďako-
val každému jednému poslanco-
vi, ktorý podporil túto rekonštruk-
ciu aj tým, že hlasoval za rozpočet 
mestskej časti,” povedal krátko pred 
začiatkom rekonštrukcie starosta 
Devínskej Novej Vsi Dárius Kraj-
čír. Úpravou cesty sa obnova úze-
mia nekončí. Mestská časť v  nej 
plánuje pokračovať osadením nové-
ho mobiliára a revitalizáciou zelene. 
Na území, kde kedysi skutočne stál 
kaštieľ, vznikne nový priestor, kto-
rý bude vyhovovať nielen po tech-
nickej, ale aj po estetickej stránke.                                                                 
 (jm) 

Novootvorená lávka  
privítala zaľúbených 

Andrej a Bebe pekným "sel-
fíčkom" z lávky zabodovali vo 
facebookovej súťaži Devínskej. 
Na snímke dolu spolu s dcérkou 
pri preberaní ocenenia od sta-
rostu Dáriusa Krajčíra. 

Rekonštrukcia Ulice Na kaštieli 
rýchlo napreduje

Pred rekonštrukciou

Počas rekonštrukcie
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Bývalý zamestnanec miestne-
ho úradu v  Devínskej No-

vej Vsi Anton Scherhaufer je aj 
na dôchodku stále aktívny. Vyrá-
ba rôzne milé predmety, 
z ktorých sa tešia via-
cerí jeho priatelia. 
Našej mestskej čas-
ti už daroval hos-
podársky dvor, kto-
rý pripomína, ako sa 
u nás žilo v minulosti. 
Najnovšie prekvapil kolo-
točom s dominantami Devínskej. 
Starostovi do Košťálky ho prinie-
sol s úsmevom na tvári, plný ener-
gie. „Verím, že aj my dáme Tonko-
vi aspoň toľko energie, ako sme od 
neho dostali, aby bol zdravý a da-
rilo sa mu,“ želá si Dárius Kraj-
čír, lebo Tonko neprináša len dary, 
ale aj krásne spomienky. „Toto je 
úžasný projekt plný lásky. Pre mňa 

má obrovskú hodnotu 
každá takáto vec spoje-

ná s Devínskou,“ hovorí 
starosta. Pri preberaní ko-

lotoča vyzdvihol aj jeho symbo-
liku: všetci sme v jednom koloto-
či, ktorý sa dnes veľmi rýchlo točí. 
„Ak si nebudeme pomáhať, tak sa 
točiť prestane,“ doplnil starostov 
vzácny hosť. Samospráva by chce-
la nájsť pekné miesto v  Mýtnici 
pre takéto dary, aby sa z nich teši-
lo čo najviac obyvateľov a návštev-
níkov našej mestskej časti.   
 (jm) 

Štatistici v ňom spojili údaje, ktoré 
získali od obyvateľov, s údajmi z ad-
ministratívnych zdrojov. Z  niekto-
rých dostupných výsledkov sčítania 
2021 sme pre vás poskladali obraz 
o súčasnosti a perspektívach Devín-
skej Novej Vsi. 
Prečo by ste si mali zapamätať 
číslo 17 153? ... lebo ste jeho súčas-
ťou. K 1. januáru 2021, rozhodujú-
cemu okamihu sčítania, mala v De-
vínskej Novej Vsi 17 153 obyvateľov 
s trvalým pobytom. Bolo ich o vyše 
1  500 viac ako pri sčítaní v  roku 
2011, čo okrem iného znamená, že 
do pokladnice mestskej časti príde 
viac finančných prostriedkov, ktoré 
sa rozdeľujú práve na základe vý-
sledkov sčítania.    
Muži alebo ženy? V Devínskej No- 
vej Vsi sú to ženy, ktoré svojím poč-
tom mierne prevažujú nad mužmi.  
K 1. januáru 2021 ich žilo v našej  
mestskej časti 8  707 (50,76  %),  
o 261 viac ako mužov (8 446, t. j.  
49,24 %).

Slobodní, slobodné alebo ženatí,  
vydaté? Z hľadiska počtu obyvateľov 
podľa rodinného stavu vedú v De-
vínskej Novej Vsi slobodní a  slo-
bodné. K  rozhodujúcemu okami- 
hu sa ich sčítalo spolu 7  609  
(44,36  %). Za nimi nasledovali že-
natí a vydaté (6 889, t. j. 40,16  %), 
rozvedení a rozvedené (1 690,  t. j. 
9,85 %) a vdovci a vdovy (767, t. j. 
4,47  %). 
Starí alebo mladí? Devínska Nová 
Ves je mestskou časťou mladých. 
Sčítanie 2021 potvrdilo, že najviac 
tunajších obyvateľov je v produktív-
nom veku, čiže vo veku 15 – 64 rokov 
(12 421, t. j. 72,41  %). Druhú naj- 
početnejšiu skupinu tvoria obyva- 
telia v predproduktívnom veku, teda  
0- až 14-roční; k  1. januáru 2021  
mala Devínska 2  661 detí v  tom-
to veku (15,51 %). K rozhodujúce-
mu okamihu sčítania boli najmenej  
početnou skupinou obyvatelia v po- 
produktívnom veku, teda 65-roč- 
ní a starší (2 071, t. j. 12,07  %).   

   UŽ STE DNES HLASOVALI 
   ZA NOVÉ ŠPORTOVISKO
   V DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI?

   www.kauflandpark.sk

Aké vzdelanie majú Devínskono-
vešťania? Podľa výsledkov sčítania 
k 1. januáru 2021 bolo v mestskej 
časti prihlásených na trvalý pobyt 
5  225 vysokoškolsky vzdelaných 
ľudí (30,46  % z  celkového počtu 
obyvateľov mestskej časti). Približ-
ne o tisícku menšia je skupina oby-
vateľov s úplným stredným vzdela-
ním s maturitou (4 216, t. j. 24,58 
%). Tretiu najpočetnejšiu skupi-
nu z hľadiska ukončeného vzdela-
nia tvoria Devínskonovovešťania so 
stredným odborným (učňovským) 
vzdelaním bez maturity (2 045, t. j.  
11,92 %). Za nimi nasledujú deti 
vo veku 0 až 14 rokov s  neukon-
čeným vzdelaním (1 991, t. j.  
11,61 %), obyvatelia so základným 
vzdelaním (1 790, t. j. 10,44  %)  
a  vyšším odborným vzdelaním 
(961, t. j. 5,6 %). 21  obyvateľov  
s trvalým pobytom v Devínskej No-
vej Vsi vo veku 15 a viac rokov v sčí-
tacom formulári vyznačilo, že sú bez 
vzdelania (0,12 %).  

Aké je vierovyznanie obyvate-
ľov Devínskej Novej Vsi? Z  re-
gistrovaných cirkví na Slovensku 
má v  Devínskej Novej Vsi najsil- 
nejšie postavenie rímskokatolícka  
cirkev (6 899 obyvateľov s  trva-
lým pobytom, t. j. 40,22 %). Pod-
ľa výsledkov sčítania v  mestskej 
časti trvalo žije 542 evanjelikov  
augsburského vyznania (3,16  %)  
a 189 Devínskonovovešťanov s prí- 
slušnosťou ku gréckokatolíckej cir- 
kvi (1,1 %). Ďalšie cirkvi alebo ná- 
boženské spoločnosti mali v  De- 
vínskej Novej Vsi k rozhodujúcemu 
okamihu sčítania menej ako 1 % ve-
riacich. Najpočetnejšou skupinou sú 
však obyvatelia bez náboženského 
vyznania (7 396, t. j.  43,12  % z cel-
kového počtu obyvateľov s trvalým 
pobytom v mestskej časti).
Národnosť slovenská?  Áno,  v De- 
vínskej Novej Vsi je najviac oby-
vateľov so slovenskou národnos-
ťou (15 232, t. j. 88,8  %) a  oby-
vateľov uvádzajúcich si slovenskú 
štátnu príslušnosť (16 762, t. j.  
97,72 %). 238 Devínskonovešťa-
nov v sčítaní uviedlo, že majú ma-
ďarskú národnosť  (1,39  %) a 204 
českú národnosť (1,19 %). Počet 
obyvateľov hlásiacich sa k iným ná-
rodnostiam nedosiahol pri žiadnej  
z nich 1 %.  Zuzana Štukovská

Za 10 rokov pribudlo v Devínskej  
Novej Vsi viac ako 1 500 obyvateľov 
Od konca minulého roku zverejňuje štatistický úrad na svojej webovej stránke 
výsledky  prvého plne elektronického  integrovaného sčítania na Slovensku. 

Ďakujeme za vaše hlasy, 

športovisko je naše! 

Ďalší dar 
od Tonka 
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Z histórie železnice  
v Devínskej Novej Vsi   

6                                                 Z DIANIA V MESTSKEJ ČASTI – DOPRAVA 3/2022 

 

 
 
 

Uznesenia MČ BA-DNV zo zasadnutia zo 16. februára 2022
l Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-De-
vínska Nová Ves (ďalej len „MZ MČ BA-DNV“) zobralo na 
vedomie informáciu o  plnení svojich uznesení termi-
novaných do 31. 1. 2022 vrátane trvalo realizovaných 
uznesení z minulých rokov podľa výsledkov vykonanej 
kontroly l MZ MČ BA-DNV zobralo na vedomie infor-
máciu o dôležitých rokovaniach starostu od posledného 
zasadnutia MZ MČ BA-DNV l MZ MČ BA-DNV schválilo 
odmeny členom komisií, ktorí nie sú poslancami, za II. 
polrok 2021 l MZ MČ BA-DNV zvolilo na obdobie rokov 
2022 – 2026 v súlade s § 140 ods. 1 zákona  č. 385/2000 
Z. z. o  sudcoch a  prísediacich a  o  zmene a  doplnení 
niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov do 
funkcie prísediaceho pre Okresný súd Bratislava IV z ra-
dov občanov JUDr. Ľubu Rehánkovú. MZ MČ BA-DNV 
požiadalo starostu MČ, aby výsledok voľby oznámil 
Okresnému súdu Bratislava IV l MZ MČ BA-DNV schvá-
lilo zvýšenie nájomného za prenájom nebytových 
priestorov  a pozemkov od 1. 4. 2022 o mieru inflácie 

za rok 2021 vo výške 3,2  % a zvýšenie minimálnych sa-
dzieb prenájmov nebytových priestorov a  pozemkov 
vo vlastníctve MČ  a  zvereného nehnuteľného majet-
ku hlavného mesta SR Bratislavy od 1. 4. 2022 o mieru 
inflácie za rok 2021 vo výške 3,2  % l MZ MČ BA-DNV 
schválilo zámer predaja a  predaj novovytvoreného 
pozemku registra „C“ KN parc. č. 441/2, druh pozemku: 
zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 2 m2, odčlene-
ný od pozemku registra „C“ KN parc. č. 441 s výmerou 
1  258 m2 geometrickým plánom č. 51/2021 zo dňa  
8. 10. 2021, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 
zverený do správy MČ BA-DNV na základe zverovacieho 
protokolu č. 91/91 zo dňa 30. 9. 1991 ako prevod ma-
jetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v prospech 
Ing. Michala Janíka s manželkou Mgr. Zuzanou Janíko-
vou. Dôvod hodný osobitného zreteľa pri schvaľovaní 
zámeru predaja predmetného pozemku, ako aj pri 
jeho samotnom predaji spočíval v majetkovoprávnom 
usporiadaní pozemku na účel zateplenia existujúceho 

rodinného domu na ul. Spádová č. 6, súp. č. 5618, sto-
jaceho na susednom vlastnom pozemku, parc. č. 430  
v  k. ú. Devínska Nová Ves, pričom dokladovanie vzťa-
hu k  zabratému pozemku je nutnosťou v  stavebnom 
konaní l MZ MČ BA-DNV schválilo zámer prenájmu 
nebytového priestoru miestností č. 28 a 29 s celkovou 
výmerou 33,90 m² na 1. nadzemnom podlaží v objekte 
viacúčelového zariadenia na Ul. Š. Králika 1 v BA-DNV 
a podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom 
predmetného nebytového priestoru l MZ MČ BA-DNV 
schválilo zámer prenájmu nebytového priestoru s  vý-
merou 201,00 m², miestnosť  č. 1.1.02,  v objekte pasá-
že Dovina na Ul. M. Marečka 2 – 6 formou obchodnej 
verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťa-
že na prenájom predmetného nebytového priestoru  
l MZ MČ BA-DNV schválilo z  dôvodu hodného oso-
bitného zreteľa výpožičku nebytového priestoru v  ZŠ 
I. Bukovčana 3, súpisné číslo 6126, par. č. 2565/2, k. ú. 
DNV, s  výmerou  64 m2 v  rozsahu 8 hodín do týždňa 

Modernizácia   
železničnej trate 
Nový investičný plán železničných tra-
tí schválený vládou SR počíta so zvýše-
ním tempa rekonštrukcií z 20 na 100  km 
ročne. Súčasťou plánu je aj modernizá-
cia trate medzi Devínskou Novou Vsou 
a Českou republikou, ktorá umožní zvýše-
nie rýchlosti vlakov na tomto úseku až na  
200 km/h. Podľa zverejnených informá-
cií rekonštrukcia trate v  Devínskej Novej 
Vsi by sa mala uskutočniť v  rokoch 2024 
– 2028. Pôjde o  investíciu za  445 milió-
nov eur. Schváleniu predchádzala diskusia 
vo vláde, v rámci ktorej ministerstvo život-
ného prostredia žiadalo, aby sa pri moder-
nizácií tohto úseku trate prihliadlo na chrá-
nené územie Natura 2000 zasahujúce aj do 
katastrálneho územia Devínskej Novej Vsi 
a alúvia Moravy.  (jv)

Historický grafikon z obdobia prvej republiky s vyznačenou železničnou zastávkou v Bratislave

Najstaršia železničná trať na Záhorí bola 
postavená v roku 1848 a viedla z Brati-

slavy cez Devínsku Novú Ves do rakúskeho 
Marcheggu. V  Gänsendorfe sa napájala na 
trať Viedeň – Břeclav. V tom istom roku boli 
na tejto trati postavené aj dve vlakové stani- 
ce - v Lamači a u nás, v Devínskej Novej Vsi. 
Súčasťou histórie je taktiež záznam o prvom 
vlaku ťahanom parným rušňom Bihar, ktorý 
prešiel devínskonovoveskou stanicou v rovna-
kom období. Pôvodná železničná budova sta-
nice v Devínskej Novej Vsi bola najstaršou na 
Záhorí až do rokov 1980 – 1981, keď doslúžila. 
Následne ju zbúrali, aby vybudovali novú.  



Autorom myšlienky vlakového spojenia naprieč Európou je 
bankár Georges Nagelmackers, ktorý sa v roku 1883 po viacerých 
neúspešných vyjednávaniach so železničnými spoločnosťami 
konečne dohodol s Compagnie Internationale des Wagon-Lits na 
realizácii projektu Orient Expressu na trase dlhej viac ako 1 500 míľ. 

Existuje mylná predstava, že Orient 
Express bol jeden vlak. Nie je to tak. 
Orient Express bol sústavou noč-

ných spojení naprieč Európou. Prvý z týchto 
spojov vyrazil z Paríža v roku 1883. Zviesť sa 
týmto luxusným vlakom bolo spoločenskou 
prestížou. 
O histórii Orient Expressu na Slovensku nie 
je veľa informácií, a tak sme sa spojili so ŽSR 
a pracovníkmi Železničného 
múzea Slovenskej repub-
liky. Tí nás informovali, že 
Orient Express bol v  gra-
fikone označený ako vlak  
R 148 a prechádzal cez Ra-
kúsko a Slovensko. 
Podľa cestovného po- 
riadku z  prvej republiky, 
ktorý nám zaslali, mal na 
trase z Galanty do Břeclavi 
zastávku v Bratislave. Mu-
sel teda míňať aj železnič-
nú stanicu v  Devínskej 
Novej Vsi a  prechádzať 
po najstaršej železničnej  
trati na Záhorí necelých 40 

rokov od jej postavenia. Archivárka Želez-
níc Slovenskej republiky nás informovala, že 
po druhej svetovej vojne už legendárny vlak 
Slovensko obchádzal. Pre politické pomery, 
ktoré u nás panovali, prechádzal v tom čase 
už len cez Rakúsko.  

Veronika Valkovičová
Zdroj: Mestský ústav ochrany pamiatok  

v Bratislave , Záhorské múzeum,  
orientexpress.bar 
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Je to veľmi pravdepodobné

 

 
 
 

na dobu neurčitú od 1. 3. 2022 pre občianske združenie  
GoodSports International Slovensko, Mikulášska 1, 
811 01 Bratislava, na účel využitia predmetného nebyto-
vého priestoru  na  školský klub pre deti a mládež, na voľ-
nočasové, športové, vzdelávacie a kultúrne aktivity. Úhra-
da za energie spojené s užívaním nebytového priestoru je  
2,50 €/hod. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je 
podpora voľnočasových aktivít detí a mládeže v mestskej 
časti BA-DNV l MZ MČ BA-DNV schválilo zámer prenájmu 
časti pozemku s výmerou 1 567,00 m², pozemok registra 
„C“ KN parc. č. 2565/1 s  celkovou výmerou 11  155 m2,  
druh pozemku: zastavaná plocha a  nádvorie,  pre k. ú. 
Devínska Nová Ves a  stavbu tenisových kurtov v  areáli 
ZŠ  na Ulici I. Bukovčana 3 postavených na časti tohto 
pozemku, a  podmienky obchodnej verejnej súťaže na 
výber najvhodnejšieho návrhu na uzavretie nájomnej 
zmluvy na účel prenajatia časti uvedeného pozemku.  
Pozemok je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratisla-
vy a zverený do správy mestskej časti BA-DNV l MZ MČ 
BA-DNV schválilo zmluvy o budúcich zmluvách na pre-
vod komunikácií a  pozemkov pod komunikáciami na 
Ulici Tehelňa od spoločnosti CTPark Bratislava, spol. s r. o.,  

do vlastníctva MČ BA-DNV l MZ MČ BA-DNV schválilo 
príspevok na vybudovanie a oplotenie kontajnerového 
stojiska  pre bytový dom na Ulici Štefana Králika 4, Bra-
tislava, v celkovej výške 500 € l MZ MČ BA-DNV schválilo 
príspevok na vybudovanie a oplotenie  kontajnerového 
stojiska  pre bytový dom na Ulici Jána Smreka 20 – 22, 
Bratislava, v celkovej výške 500 € l MZ MČ BA-DNV sú-
hlasilo s  návrhom dodatku k  Štatútu hlavného mesta  
SR Bratislavy – čl. 33 a 34 Pôsobnosť v oblasti zdravotníc-
tva – a čl. 80 ods. 2 písm. c) vo veci podmienok obchodnej 
verejnej súťaže. Požiadalo starostu MČ BA-DNV o doruče-
nie predmetného uznesenia k návrhu dodatku v lehote 
do 28. 3. 2022 l MZ MČ BA-DNV schválilo príspevok na 
vybudovanie a oplotenie  kontajnerového stojiska  pre 
bytový dom na Ulici Pavla  Horova 1, 5, 7, Bratislava, v cel- 
kovej výške 500 € l MZ MČ BA-DNV schválilo príspevok 
na vybudovanie a  oplotenie  kontajnerového stojiska  
pre bytový dom na Ulici Pavla Horova 13 – 15, Bratislava, 
v celkovej výške 500 € l MZ MČ BA-DNV zobralo na vedo-
mie správu o výsledkoch kontrolnej činnosti miestneho 
kontrolóra MČ BA-DNV za rok 2021 l MZ MČ BA-DNV zo-
bralo na vedomie správu o kontrole stavu a vývoja dlhu 

MČ BA-DNV za III.  a IV. štvrťrok 2021 l MZ MČ BA-DNV  
zobralo na vedomie správu o  stave kroniky l MZ MČ  
BA-DNV nevyhovelo petícii za pridelenie šatne a futbalo-
vého ihriska na tréningy a zápasy FC VOLKSWAGEN Brati-
slava na futbalovom ihrisku na Vápencovej  ul. č. 34 v MČ 
BA-DNV. Požiadalo prednostku MÚ MČ BA-DNV o zabez-
pečenie administrácie a zverejnenie výsledku vybavenia 
petície na webovom sídle MČ BA-DNV v zmysle § 5 ods.  
7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskor-
ších predpisov. MZ MČ BA-DNV požiadalo konateľa DNV 
Šport, spol. s  r. o., o  vypracovanie analýzy kapacitných 
možností športového areálu na Vápencovej ul. č. 34 po 
predložení zoznamu aktívnych členov vo všetkých funkč-
ných kategóriách klubu spolu s harmonogramom poža-
dovaných futbalových tréningov zo strany FC VOLKSWA-
GEN Bratislava l MZ MČ BA-DNV zmenilo svoje uznesenie  
č. 37/2/2019 zo dňa 12. februára 2019 v bode 1, v ktorom 
sa určuje počet členov komisií nasledovne: 1. komisia 
legislatívy, financií, mandátovej a  kontroly 10 členov. 
MZ MČ BA-DNV z komisie legislatívy, financií, mandáto-
vej a kontroly odvolalo poslanca Ing. Jána Žatka na jeho 
vlastnú žiadosť. 
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Do Devínskej Novej Vsi 
v nových autobusoch 
Začiatkom tohto roka uviedol do prevádzky Do-
pravný podnik Bratislavy 40 nových autobusov 
značky OTOKAR, ktoré boli nasadené aj na linky 
21 a 29, keďže patria medzi najvyťaženejšie v hlav-
nom meste. Najväčšími prednosťami nových auto-
busov sú výkonná klimatizácia, možnosť pripoje-
nia na wifi a nabitie telefónu cez USB nabíjačku, 
sprístupnenie aktuálnych dopravných informácií 
o zastávkach a prestupoch, kamerový systém, hy-
gienické koženkové sedadlá a taktiež signalizačné 
zariadenia pre slabozrakých alebo nevidiacich. Za 
jeden takýto kĺbový autobus zaplatila Bratislava 
254 950 eur, čo je podľa zverejnených informácií 
historicky najlepšia cena za vozidlo tohto typu.  (jv)

Prechádzal cez Devínsku  
slávny Orient Express? 

Je pravdepodobné,  
že do stanice v Devínskej vchádza Orient Express 

Historický grafikon vlaku R 148, známeho 
ako Orient Express, so zastávkou v Devíns-
kej Novej Vsi

Nové autobusy v uliciach Devínskej
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V čase našej návštevy vládol 
vo Waitovom lome pokoj, 
ktorý iba občas rušil štekot 

strážnych psov. Kozičky akoby vycí-
tili, že nie sme domáci, a počas ča-
kania na baču Petra Mihálika si nás 
zvedavo obzerali. Aj keď nás to lá-
kalo podeliť sa s nimi s rožkom či 
ovocím z  ruksaku, zákaz prikrmo-
vania zvierat umiestnený na ohrád-
ke sme si nedovolili porušiť. Bača 
Peter Mihálik, milý, usmievavý 
muž, nás pozval do maštale, aby sa 
pochválil novými prírastkami. „Po-

zrite sa, tamtá kozička má dvojičky 
a tamtá dokonca trojičky.“ K názor-
nému príkladu pridal aj zaujíma-
vú informáciu, že ak je koza prvo-
rodička, má jedno kozliatko. Ak 
k nej neskôr pripustia capa, ktorý je 
z dvojičiek, je veľmi pravdepodobné, 
takmer isté, že bude mať viac koz-
liatok. „Táto genetická informácia 
sa počas množenia odovzdáva,“ vy-
svetľuje bača Mihálik.

Čaká sa na posledné  
kozliatko

Pri pohľade na kozy ležiace v sene 
by sa mohlo zdať, že si len tak od-
dychujú. Peter Mihálik nás však vy-
viedol z  omylu: „Už každú chvíľu 

môžu prísť na svet mladé. Koza to-
tiž takto zvykne čakať na kontrak-
cie.“  Bača odhaduje, že vo Waito-
vom lome bude mať živo ešte asi 
dva týždne. Podľa jeho slov stádo 
počká, kým príde na svet posledné 
kozliatko. Dva týždne po pôrode 
zostanú kozičky  ešte vnútri, ale po-
tom už pôjdu na pašu. „Jeden týž-
deň ich nechávam tu na lúke, aby sa 
kozliatka naučili pásť. Hore na ska-
ly vo Waitovom lome by ešte nevy-
liezli, alebo by z nich popadali, “ pri-
bližuje plány na najbližšie obdobie. 
Keď bača vytiahne z  ohrádky ko-
zie mláďa, aby nám ho ukázal, jeho 
mama hneď kozliatko volá späť.  Pe-

ter Mihálik odhaduje, že kozy budú 
v maštali ešte asi mesiac. Nič nech-
ce urýchľovať. „Minulý rok sme 
ich pustili skôr a okotili sa hore na 
kopci. Staré kozy zišli dolu a mla-
dé nechali hore. Prišli sem aj ľudia, 
aby ma upozornili, kde všade mám 
kozy.“ Niektorí milí turisti mu  kozy 
aj doviedli, hoci pozháňať zatúla-
né zvieratá – to je podľa baču úlo-
ha psov.  

Zoznámili sme sa  
s vodkyňou stáda

Sme zvedaví, čo všetko si práca oko-
lo kôz vyžaduje. „O piatej vstávam, 
kozy sú už takto naučené. Ak o šies-
tej začnete dojiť, o pol ôsmej už mu-
sia byť na kopci. Večer idú naspäť. 
Máme kozy aj na druhej strane sva-
hu, nad Devínom. Tie sú tam ce-
loročne, lebo ich nedojíme,“ hovo-
rí Peter Mihálik. Našej pozornosti 
neujde, že zvieratá začali obhrýzať 
bielu hrudku. Sú to minerály, kto-
ré dostávajú, aby mali dosť sily. Ak si 
bača všimne, že s kozou nie je nie-
čo v poriadku, „naordinuje“ jej po-
vzbudzujúce látky. Podľa Petra Mi-
hálika vitamíny chýbajú kozám 
hlavne po pôrode. Potrebujú dopl-
niť najmä  fosfor a vápnik. Keď sú 
na paši, netreba im nič. Kozy sú aj 

Bratislavské regionálne 
ochranárske združenie 
(BROZ) v januári informo-
valo  na sociálnych sieťach, 
že vo Waitovom lome na 
západnom svahu Devínskej 
Kobyly sa narodila prvá 
tohtoročná kozička. Odvtedy 
je už nových prírastkov viac. 
Symbolicky na jar, keď sa 
príroda prebúdza, pribúdajú 
vo Waitovom lome  kozliatka 
takmer každý deň.  Do konca 
februára ich bude možno až 
štyridsať.  Boli sme sa na ne 
pozrieť.   

Vzácnym druhom rastlín  
sa darí na Devínskej Kobyle  
aj vďaka kozám Kosatec nízky, jeden z chráne-

ných kvetov Devínskej Kobyly 

Bača Peter Mihálik kontroluje kozy cez GPS
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PREDÁM 
VÁŠ 
BYT/DOM 
profesionálne 
a za najvyššiu 
cenu. 

}

Mgr. Radka Švecová 
www.radkasvecova.sk 

Tel.: 0905 709 923

Sova alebo človek? V otáčaní 
hlavy je šikovnejšia sova
Po niekoľkotýždňovej prestávke 
sa v  ekocentre turistickej infor-
mačnej kancelárie v  Devínskej 
Novej Vsi opäť naplno rozbehla 
výučba detí zo základných a ma-
terských škôl z blízkeho i vzdia-
lenejšieho okolia. Pripravili sme 
pre nich prednášku Sovy Sloven-
ska, v ktorej predstavíme spôsob 
života týchto nočných živočí-
chov na našom území. Deti sa 
dozvedia viaceré zaujímavosti, 
napríklad ako je možné, že sova 
dokáže otočiť hlavu až o 270 stup- 
ňov   a  človek len o 90 stupňov, 
ako aj to, prečo sova letí tak ti-
cho, že ju vôbec nepočuť. Nová 
prednáška o sovách nadväzuje na 
predchádzajúce – o  biodiverzite, 
kamufláži v prírode, dinosauroch, 

netopieroch a  primátoch. V  po-
nuke nášho ekocentra zostávajú 
aj sezónne prednášky o  včelári-
koch na Sandbergu (jarno-letná 
exkurzia) a  o  vtákoch na kŕ-
midlách (jesenno-zimná exkur-
zia). Okrem toho sa základné 
a  materské školy môžu v  našej 
turistickej informačnej kancelárii 
objednať na prednášky o  syste-
matických skupinách živočíchov, 
ktoré sú vhodné na rozšírenie 
hodín biológie. Deťom jednodu-
chou a hravou formou priblížime 
jednotlivé skupiny stavovcov, ako 
sú ryby, obojživelníky, plazy, vtá-
ky a cicavce. Nechýbajú ani témy 
o morských ekosystémoch, vývoji 
prírody a o skamenelinách. 
 Natália Lipová
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pod dohľadom zverolekára, ale zá-
kladnú starostlivosť im vie poskyt-
núť aj vyškolený bača. Peter Mihálik 
volá doktora len vtedy, ak sa vyskyt-
ne niečo vážnejšie. „Toto je vodky-
ňa stáda,“ predstavuje kozičku, kto-
rá k nám práve podišla. Dozvedáme 
sa, že túto úlohu raz po nej prevez-
me jej mláďa a že kozy sa dožíva-
jú 8, maximálne 9 rokov. Stádo musí 
byť silné, a preto si aj kozy vyberajú 
za vodcov silných jedincov.  Ak  zis-
tia,  že niektoré  zo zvierat je cho-
ré, prinútia ho odísť. „Ak to neurobí 
dobrovoľne, vytlačí ho samotné stá-
do, čo sa môže skončiť aj  smrťou,“ 
vysvetľuje Peter Mihálik zákonitosti 

„kozieho sveta“.  
Kozy kontroluje cez GPS 

Čo robí bača z Waitovho lomu, keď 
práve nie je pri kozách? Je pri kozách 
na Devíne. „Nemôžu zostať úplne 
samé, aj keď ich sledujem na kame-
re. Čo ak sa niektorá niekde pich-
ne, treba ich kontrolovať,“ hovorí 
starostlivý bača Mihálik. Keď prejde 
pohľadom po zvieratách, hneď vid-
no, že ho práca so zvieratami nao-
zaj baví. „Som z  dediny od Nitry. 
Môj otec robil na družstve a už ako 
malého ma brával do kravína.“ Ke-
ďže Peter Mihálik sa chovu kôz ve-
nuje už pekných pár rokov, dobre 
mu rozumie.  „Toto už nie je pase-
nie ako pred tromi rokmi, keď kozy 
vybehli na Sandberg a vrátili sa späť. 
Celá táto migrácia im trvala 3 hodi-
ny,“ spomína bača. Teraz musí otvo-
riť ohrádku, pustiť ich a predtým, sa-
mozrejme, prepočítať. „Pravidelne 
kozy kontrolujem cez GPS, keďže 
tu za tie tri roky urobili ohrádky. Ale 
je zas viac času...“ dodáva. Ak je  ne-
jaký problém, bača ho rieši s ochra-
nármi. BROZ pravidelne kontroluje 

aj rovnomernosť spásania lúk koza-
mi na Devínskej Kobyle. Na to slúžia 
už spomínané ohrádky, ktoré sa prie-
bežne presúvajú. 

Úspešný projekt pastvy kôz 
na Devínskej Kobyle  

Projekt pastvy kôz realizuje BROZ 
na Devínskej Kobyle od roku 2012. 
Pôvodne mal trvať 5 rokov, ale pre-
dlžujú ho. Bača sa nestará iba o kozy, 
ale aj o okolie.  Odporcom projek-
tu, ktorý ho spochybňujú,  Peter Mi-
hálik odkazuje: „Sú medzi nami ešte 
ľudia, ktorí si pamätajú, ako sa v mi-
nulosti pásli kozy pod Sandbergom. 
Pozrite si stenu Waitovho lomu,“ 
odporúča, „na vrchnej kaskáde by 

ste pred dvoma rokmi nenašli jedi-
nú orchideu. Vlani bola nimi posiata 
celá pravá strana. Hoci kozy nepúš-
ťam na lúku, keď tam kvitnú orchi-
dey, ale nezabránim, aby si z  nich 
sem-tam neodhryzli. Potom majú 
tie semienka v sebe, v truse, a vynesú 
ich hore. Bez kôz by to tu bola jedná 
veľká džungľa. Kvety, či už chráne-
né, alebo obyčajné, ich veľmi nezaují-
majú. Pozoroval som to, ak ich náho-
dou „ochutnajú“, len ich presunú na 
iné miesto.“ Bača z Waitovho lomu 
je presvedčený, že vďaka kozám spá-
sajúcim nežiaduce náletové dreviny 
stále rastú na lúkach Devínskej Ko-
byly aj vzácne druhy rastlín.   
 Veronika Valkovičová

Pastva kôz na Devínskej Kobyle 
má tradíciu. Obnovili ju pred 
desiatimi rokmi.
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TAMARA KUBALOVÁ, meno, ktoré ste možno už 
v súvislosti s Devínskou Novou Vsou a miestnym 
veľmi aktívnym boxerským klubom zachytili. So 
17-ročnou boxerkou, ktorá zviditeľňuje Devínsku 
Novú Ves na mape Slovenska a Slovensko na mape 
sveta,  sme sa porozprávali o nej, o boxe a o tom, 
ako sa stala úspešnou vrcholovou športovkyňou.
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Box ako šport je často spájaný 
s Devínskou Novou Vsou, lebo tu 
máme veľmi aktívny Best Boxing 
Club, ktorého si členkou. Stále 
je to však pre ženy menej bežný 
šport. Ako si sa dostala k  boxu 
práve ty? 
Chodila som športovať do areálu 
na Ulici P. Horova a Andrej Horný 
(tréner Tamary Kubalovej a  vedúci 
Best Boxing Clubu v Devínskej No-
vej Vsi, pozn. red.) tam vtedy organi-
zoval letné tréningy v exteriéri. S ka-
marátkou sa nám to zapáčilo a hneď 
sme sa zapojili. To bolo v  období,  
keď v roku 2019 vznikalo fitko pod 
terasou na Ulici Milana Marečka. 
Od začiatku som trénovala vo vy-
sokom tempe, často aj s ťažkými sú-
permi. 
To znamená, že boxuješ ešte len 
tretí rok. Ako sa ti podarilo pre-
pracovať sa k  úplnej špičke tak 
rýchlo? 
To neviem ani ja presne, ale asi bo-
lo mojím osudom venovať sa prá-
ve boxu a  vyniknúť v  ňom. Potom 
to boli aj ťažké tréningy, podpora ro-
diny a v neposlednom rade môj tré-
ner Andrej, ktorý ma pozná ako svo-
je ponožky. Presne vie aj na zápasoch, 
ako ma podporiť a motivovať.
Športovala si aj predtým, ako si 
sa dostala k boxu? 
Dá sa povedať, že som robila všetko 
a nič. Hrávala som basketbal, vybíja-
nú, behávala som, ale nikdy som ne-
bola členkou žiadneho klubu. Do-
konca som box predtým ani nikdy 
nesledovala, nemala som potuchy, 
aké má pravidlá.
Čo ťa na boxe najviac očarilo? 
Moja náklonnosť k boxu asi vychá-
dza z toho, že nie som na kolektív-
ne športy. V škole ma dosť  znervóz-
ňovalo, keď moja motivácia vyhrávať 
bola vyššia ako motivácia celého tí-

mu. Už vtedy som bola bojovníčka 
a práve v boxerskom ringu viem, že 
sa môžem spoľahnúť len sama na se-
ba, že tam ma nikto svojím výkonom 
nezachráni. Záleží len na mojom 
odhodlaní, mojej technickej a  stra-
tegickej pripravenosti. Je tam síce so 
mnou tréner ako podpora, ale čo si 
doslova „neodmakám“ sama, tak to 
nie je.
S čím sa ti box spája? Je tam vyso- 
ký stupeň individuality, predsa 
len je to šport jednotlivca.
Dôležitá, až kľúčová je disciplína. Ak 
je boxer slabo pripravený, tak je to 
v ringu hneď vidieť. Musí to mať aj 
v hlave upratané. Jasná čistá hlava je 
v tomto športe mimoriadne dôležitá.
Čo ti prináša členstvo v  Best  
Boxing Clube? 
Na boxe v Devínskej ma chytila at-
mosféra v  klube, rodinný kolektív. 
Veľmi sa teším na každý tréning. Zá-
zemie komunity mi v  klube sadlo 
úplne. Svojho trénera Andreja po-
znám síce len 3 roky, ale mám po-

cit, že sa poznáme celý život. Ke-
by tu nebol vhodný priestor a  taká 
silná komunita, tak by som sa k to-
muto športu nedostala a na box by 
som sa nikdy neodhodlala. Nie je to 
ale len o klube. Otec ma vždy pod-
poroval v športoch a prihlasoval ma 
na karate, teak wondo, ale mama bo-

la v  tomto opatrnejšia – preferova-
la loptové športy. Dnes ma rodičia 
v boxe neuveriteľne podporujú. Sle-
dujú každý môj zápas, prispievajú fi-
nančne na moju športovú výbavu, 
keď je to možné, tak so mnou aj ces-
tujú na zápasy. Sú to moji najväčší fa-
núšikovia. 

ŽENA v boxe? ÚSPEŠNÁ žena v boxe? 
ÁNO, u nás v Devínskej Novej Vsi!

Andrej Horný  je tréner Tamary 
Kubalovej a vedúci Best Boxing 
Clubu v Devínskej Novej Vsi

Tamara Kubalová, 17-ročná boxerka, ktorá zviditeľňuje Devínsku Novú 
Ves. Jej veľkým úspechom je výsledok zápasu v Srbsku z januára 2022. 
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Úspešnú účasť slovenských 
športovcov na olympiáde  

v Pekingu bude pripomínať aj poš-
tová známka z dielne Devínsko-
novovešťana, akademického ma- 
liara Mariána Komáčka. „K špor-
tu mám celkom blízky vzťah, ke-
ďže moja prvá úspešná kariéra 
bola cyklistická,“ povedal ume-
lec, ktorý má už skúsenosť s prí-
pravou výtvarných návrhov poš-
tových známok, ale toto je jeho 

prvá poštová známka so športo-
vou tematikou. „Bola to  zdĺha-
vá a dosť komplikovaná práca. Pri 
každom návrhu treba totiž urobiť 
veľa skíc, ktoré potom vyhodno-
cujem,“ priblížil pre DEVEX pro-
ces tohto druhu umeleckej tvorby  
Marián Komáček. Za naším umel-
com do ateliéru zašla aj Devínsko-
novoveská televízia. Pozrite si jej 
zaujímavú reportáž na Youtube.                                                                                                                                         
 (jm)

Cesty na zápasy v zahraničí mu-
sia byť finančne dosť náročné. 
Dostávaš podporu zo strany 
štátu? 
Nie. Od ubytovania po cesty si všet-
ko platím sama. Nemám žiadnu ex-
ternú finančnú podporu. 
Opíš nám, prosím, svoj posled-
ný zlatý úspech v Srbsku. 
Na Slovensku som mala zatiaľ len 3 
zápasy. Ostatné sa konali v zahrani-
čí – v Česku, Poľsku, Srbsku... Spo-
lu som ich absolvovala už asi 20. 
Len dva som prehrala. Mojím veľ-
kým a úplne čerstvým úspechom je 
výsledok zápasu v Srbsku z januára 
tohto roka. Vo všetkých kategóriách 
(mladší, starší dorast atď.) sa na ňom 
zúčastnilo iba okolo 100 žien boxe-
riek. Zastúpené bolo Rusko, Nórsko, 
Srbsko, Alžírsko a ďalšie štáty. Som 
rada, že v tejto medzinárodnej kon-
kurencii sa mi podarilo získať zla-
to. V apríli sa plánujem zúčastniť na 
majstrovstvách Európy v Bulharsku. 
Predtým ma však ešte čaká veľa ro-
boty a tréningov.
Ako vyzerajú tvoje tréningy? Ako 
často sa venuješ boxu počas týž-
dňa a  koľko času ti zaberá kon-
dičný tréning, ktorý s tým súvisí? 

Trénujem 4-krát do týždňa. V stredu 
mávame voľno. Pred zápasmi, v rám-
ci prípravy, už trénujeme dvojfázovo. 
V Devínskej Novej Vsi  som medzi 
najstaršími zápasníkmi ešte s Matú-
šom Janíčkom. Samozrejme, vo fit-
ku trénujú  aj starší, ale to už v ka-
tegórii hobby. 
Dalo by sa povedať, že v Devín-
skej Novej Vsi máme najsilnej-
šiu boxerskú komunitu? 
Jednoznačne. Skromne povedané, 
sme najlepší. Čisto boxerských klu-
bov je v  Bratislave 5. Samozrejme, 
je veľa klubov, kde sa trénujú MMA 
(zmiešané bojové umenia, pozn. 
red.) a  iné druhy bojových športov, 
ale tie do toho nepočítam.
Ako regeneruješ fyzicky a  psy-
chicky pri takom fyzicky nároč-
nom športe, akým je box? 
Rada chodím von s kamarátmi, prí-
padne si idem zabehať pri obľúbenej 
hudbe. Fyzicky regenerujem s kva-
litnými masážami. Inak musím po-
vedať, že som dosť náchylná na mo-
nokle. Vtedy otváram mrazničku  
a  naslepo hľadám niečo mrazené.  
Trénuješ s  mužmi alebo so že-
nami?
Elita v klube trénuje spolu. Dievčat 

na mojej úrovni je málo, preto často 
trénujem s  mužmi. Pomáha mi to 
v tom, že keď prídem na zápas, tak 
tam ma už nečaká nič horšie. Trénu-
jem v ťažších podmienkach s mužmi 
a potom je pre mňa zápas znesiteľ-
nejší, nič ma už neprekvapí. Aj An-
drej mi stále opakuje, že ťažko na cvi-
čisku, ľahko na bojisku. 
Ako hodnotíš život v Devínskej 
Novej Vsi a  kam smeruje tvoja 
budúcnosť? 
Narodila som sa v Bratislave a od-
malička som žila a  vyrastala v De-
vínskej Novej Vsi.  Veľmi sa mi tu 
páči, mám tu veľa kamarátov, príro-
da všade okolo a v neposlednom ra-
de skvelá boxerská komunita. Devín-
sku mám skrátka v srdci a plánujem 
tu zostať.  
 Pripravila Jana Vedejová

V apríli budeme  
Tamare silno držať palce 

na majstrovstvách Európy.  
Ďakujeme, že reprezentuješ 

našu mestskú časť a že si 
inšpiráciou a vzorom  

pre všetkých mladších  
športovcov boxerov.   

Spomienka na olympijský Peking

Akademický maliar Marián Komáček vo svojom atelieri s návrhmi 
poštových známok k ZOH v Pekingu

3. liga  
Bratislavského 
kraja v šachu

20. 2. 2022 pokračovala 7. kolom 
3. liga Bratislavského kraja v šachu. 
Šachisti Devínskej Novej Vsi pre-
hrali doma s Dúbravanom 2 : 6. Ve- 
dúci družstiev využili možnosť hrať 
len na 6 šachovniciach, keďže hráči 
musia spĺňať podmienku OP. V ta-
buľke so 4 bodmi klesli na 10.  miest- 
o, na čele súťaže je Doprastav C s pl-
ným počtom 15 bodov. Ďalšie kolo 
sa bude hrať 13. 3. 2022 v Ružinove. 
Šachisti Devínskej si zmerajú sily 
v zápase s Doprastavom B.  
 (mv)

Fo
to

: D
om

ini
k M

ar
ta

no
vič

 

Fo
to

: fo
to

ba
nk

a



12                                                 Z DIANIA V MESTSKEJ ČASTI – ŠPORT 3/2022

Z virtuálneho sveta technológií  
sa k nám šíri pandémia lenivosti 

Deti teda v dôsledku protipande-
mických opatrení nestratili moti-
váciu trénovať?
Tým, ktoré trénovali, motivácia ne- 
chýbala. Poklesla však výkonnosť, 
keďže boli zrušené mnohé zápa-
sy a  turnaje, ktoré deti potrebujú, 
aby si vyskúšali natrénované herné 
činnosti. Uvidíme, v akom stave sa 
vrátia tie deti, ktoré sa z  rôznych 
dôvodov nezapojili do tréningové-
ho procesu.  
Zaznamenali ste horšiu priprave-
nosť, zleniveli podľa vás deti po-
čas pandémie?
Áno,  ale to je dlhodobejší problém, 
ktorý počas pandémie iba vyplával 
na povrch. K napredovaniu je nevy-
hnutné opustiť komfortnú zónu, za 
ktorou sa vždy nachádza istá forma 
odmeny. Virtuálny svet technológií 
nám priniesol pandémiu lenivosti, 
ktorej sa veľmi ťažko odoláva. Práca 
trénerov a spolupráca s  rodičmi sú 
preto v najbližšom období nesmier-
ne dôležité.   
Ako sa na deťoch, ktoré netréno-
vali, podpísali mesiace bez športu 
a sociálneho kontaktu?  
Napriek tomu, že bolo klubové 
trénovanie obmedzené, zdravému 
človeku nemožno pohyb zakázať. 

Vždy je možnosť športovať indi-
viduálne, čo sa podľa mňa v rámci 
rodiny aj často využívalo. Človek 
je tvor, ktorý sa jednoducho musí 
socializovať. Dnešná doba ponúka 

ako náhradu sociálne siete, tie sú 
však v  skutočnosti viac asociálne 
ako sociálne. Fyzický kontakt je 
pre človeka a pre deti zvlášť nena-
hraditeľný. 

Chýbajú  vášmu klubu nejaké kon- 
krétne usmernenia? 
Nechýbajú. Nariaďovať by sa mal už 
len každodenný pohyb a obmedzo-
vať jedálny lístok, nie šport.  Tu treba 
dodať, že nadváha a obezita už dva 
roky jasne vystavujú našej spoloč-
nosti  extra účet. Desí ma to najmä 
v prípade detí.  Je najvyšší čas rozťať 
začarovaný kruh, s ktorým sa borí-
me, ako sa dá.
Stalo sa, že niektoré deti prestali  
športovať, respektíve prešli na iný 
šport?
Niektoré prestali, iné zasa začali, 
v tomto smere zásadné zmeny ne-
nastali. Žiaľ, začína byť pravidlom, 
že z každého ročníka (cca 15 detí) 
vydrží pri futbale od predprípravky 
až po kategóriu dorastu čoraz menej 
hráčov. Zlepšiť tento stav je veľkou 
výzvou do budúcnosti. Ak sa dieťa 
rozhodne pre iný šport, nemám dô-
vod plakať, práve naopak, niektorým 
deťom iný šport odporúčame. Fut- 
bal je skvelá kolektívna hra, pri kto- 
rej sa človek všestranne rozvíja. 
Deti zažívajú chvíle radosti, ale 
v  skutočnosti ich najviac posilňujú 
individuálne zlyhania v  zápasoch 
pred očami rodičov očakávajúcich 
víťazstvo. V  našom klube dbáme 
o to, aby sme deťom chyby v hre ne-
vyčítali, ale vysvetľovali im možnosti 
iného riešenia hernej situácie. Ony 
takmer vždy vedia, ako to mali spra-
viť, nerobia predsa chyby schválne. 
Je určite lepšie byť aktívny aj za ce-
nu chyby, ako byť pasívny a  lenivý 
v zmysle kto nič nerobí, nič nepo-
kazí. To berie odvahu objaviť v sebe 
nekonečný potenciál. Lenivosť nám 
kradne slobodu, preto sa ňou nene-
chajme ovládať. 
     
 Pripravil Miroslav Vallo

Počas pandémie koronavírusu bolo potrebné prispôsobiť aktuálnym 
opatreniam aj športovanie detí. Skúsený futbalový šéftréner 
devínskonovoveského Futbalový klub mládeže (FKM)  Žraloci Martin Krička 
pre DEVEX povedal, že robili, čo mohli. Stovke detí, ktoré prejavili záujem, 
zabezpečili tréningy aj vo veľmi obmedzenom priestore a čase. Keď sa nedalo 
športovať inak, v pokluse napríklad objavovali krásy Devínskej Kobyly.   

Pri každodennej práci sa stretávame 
s rôznymi príbehmi, osudmi a život-
nými situáciami obyvateľov Devín-
skej Novej Vsi. Našou snahou je po-
skytnúť im nielen základné sociálne 
poradenstvo, ale pristupovať k  nim 
individuálne. Pre mnohých sme 
sa stali „bútľavou vŕbou“. Aj preto, 
keď Devínskonovovešťania ukázali 
svoje srdcia vo vlaňajších zbierkach, 
rozhodli sme sa nečakať opäť až na 
vianočné obdobie, ale pomáhať takto 

spoluobčanom v núdzi počas celého 
roku. Čo je vo vašej domácnosti bež-
ná vec, pre niekoho iného to môže 
byť vzácnosť. Obyvatelia mestskej 
časti môžu teda priniesť každý po-
sledný pondelok v mesiaci na miest-
ny úrad akékoľvek trvanlivé potravi-
ny, drogériový tovar alebo kozmetiku. 
Následne vaše nezištné dary pre-
rozdelíme rodinám a  jednotlivcom, 
s ktorými náš sociálny referát pracuje.                                                                                                                                         
 Erika Labašková                                                                                                                                       

Zbierka trvanlivých potravín  
a drogériového tovaru po celý rok 

Futbal je skvelá kolektívna hra, pri ktorej sa človek všestranne rozvíja. 

Policajný zbor v Bratisla-
ve upozorňuje na pod-
vodníkov, ktorí doká-
žu vylákať od starších 
občanov aj celoživotné 
úspory. Začiatkom febru-
ára takýmto spôsobom okradli  
o 77 400 eur 73-ročnú ženu, kto-
rá v minulosti pracovala vo Veľ-
kej Británii. Uverila páchateľo-
vi, že jej chce pomôcť, a poskytla 

mu všetky prístupové 
údaje k účtom v anglic-
kej a  slovenskej banke. 
Polícia varuje občanov, 
aby v  žiadnom prípa-

de nezverejňovali a  ne- 
sprístupňovali cudzím osobám 

svoje bankové údaje, údaje na 
platobných kartách ani prihlaso-
vacie údaje a heslá.   
 (jv)

Varovanie polície pre seniorov 
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Zachytáva „rodinku“ zá- 
konom chráneného hla-
váčika jarného, ktorá 
sa vlani v marci ukáza-
la v plnej kráse Paulíne 
Gieciovej, keď sa s  fo-
toaparátom v  ruke vy-
brala na Sandberg po-
zorovať východ slnka. 
Svoj objav vníma ako 
odmenu za to, že bo-
la v  správnom čase na 
správnom mieste, lebo dobrá fo-
tografia je podľa Paulíny do veľ-
kej miery o  šťastí. „Nie som typ 
fotografa, ktorý by sa hodiny pri-
pravoval a  plánoval. Mám ra-
da spontánnosť a  prirodzenosť,“ 

povedala pre DE-
VEX. Oceňuje, že 
mestská časť, v  kto-
rej žije, je plná zele-
ne a  krásnej prírody, 
a  tak hlaváčik jar-
ný zachytený na fo-
tografii v  kalendári 
nie je jej jediným ob-
javeným pokladom.  
Okrem neho už ob-
divovala poniklece, 

kosatce, vstavače či množstvo za-
ujímavých druhov operencov. „In-
špiráciou pre mňa je určite De-
vínske alúvium Moravy s bohatou 
faunou,“ zdôverila sa Paulína. Sú-
visí to s tým, že ju vo všeobecnos-

ti zaujíma práve príroda, osobitne 
„zvieratá, makro a následne i por-
tréty.“ 
Fotografovanie prerástlo u  nej 
do záľuby v roku 2016 a spája ho 
s cestovaním a objavovaním. „Vy-
tvorenie fotografie Poklady v tráve 
náročné nebolo, ale jej uverejnenie 

v kalendári ma veľmi  teší,“ odka-
zuje úspešná amatérska fotograf-
ka všetkým majiteľom devínsko-
novoveského kalendára, ktorým 
v  roku 2022 spríjemňuje  mesiac 
marec jej unikátna snímka.                                                                                                                   
 
 Zuzana Štukovská 

Príbeh kalendárových fotografií pokračuje

Fotografia Paulíny Gieciovej z kalendára Fotofórum marec 2022

Paulína Gieciová
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Jarná príroda je magnetom, ktorý dokáže vytiahnuť 
na kratšiu či dlhšiu prechádzku nielen skalných, ale 
aj sviatočných turistov. Dvojnásobne to platí o našej 
mestskej časti, ktorá je miestom priam stvoreným na 
objavovanie tajomstiev prírody. Dôkazom toho je aj  
inšpiratívna marcová snímka z aktuálneho kalendára 
Devínskej Novej Vsi. 



Zbavte sa ekologicky 
nebezpečných odpadov     
z domácnosti 
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Bratislava musí zaviesť povinný zber kuchyn-
ského bioodpadu na území celého hlavného 
mesta do 1. januára 2023. Od októbra 2021 
ho už separujú  v Lamači, v marci 2022 sa za-
pojí Záhorská Bystrica, v  apríli Karlova Ves 
a Dúbravka. Ostatné mestské časti Bratislavy 
vrátane Devínskej Novej Vsi zavedú zber ku-
chynského odpadu do konca tohto roka. Vy-
zbieraný bioodpad z domácností sa po spra-
covaní vráti do pôdy ako hodnotný kompost.  

Ako to bude fungovať? 
Každá domácnosť dostane bezplatne 10-lit-
rový odvetrávací kuchynský košík a  150 od-
vetrávacích vreciek na rok spolu s  informač-
ným letákom. Rodinné domy aj 20-litrovú 
hnedú zbernú nádobu. V  bytových domoch 
bude v  kontajnerových stojiskách osadená  
120- alebo 240-litrová hnedá nádoba.

Distribúcia zberných nádob 
a kompostovateľných vreciek od  

domu k domu je v Devínskej Novej Vsi
od 25. apríla do 5. mája 2022

Prečo by sme mali zodpovedne triediť  
kuchynský odpad z domácností? 

Medzi hlavné dôvody patrí zníženie celko-
vého objemu komunálneho odpadu končia-
ceho na skládkach, zníženie rizika čiernych  
skládok, nižšie náklady za odvoz a umiestne-
nie odpadu na skládke, šetrenie prírodných 
zdrojov a v neposlednom rade zníženie nega-
tívneho vplyvu človeka na životné prostredie. 

V  Lamači, v  mestskej časti, ktorá ako prvá 
v Bratislave začala so separovaním bioodpadu 
z domácností, sa do jeho zberu zapojilo  80 % 
obyvateľov. Od októbra 2021 do februára 
2022 vyzbierali 75 ton odpadu na prípravu 
kompostu. (j) 

V Devínskej Novej Vsi sa čoskoro rozbehne 
zber kuchynského odpadu z domácností 

Ak máte v pivnici, v záhrade alebo na inom 
mieste uložený komunálny odpad s  obsa-
hom nebezpečných látok, tento mesiac sa 
ho môžete ekologicky zbaviť. Magistrát hl. 
mesta SR Bratislavy v  súčinnosti s  mest-
skými časťami a  spoločnosťami OLO, a. s.,  
a ARGUSS, s. r. o., organizuje pre Bratislav-
čanov zber starých náterových hmôt, odpado-
vých rozpúšťadiel, pesticídov, olejov a  tukov. 
Na odbornú likvidáciu sa budú prijímať aj 
batérie a  akumulátory, žiarivky a  iný odpad 
s obsahom ortuti, vyradené zariadenia využí-
vajúce chlórfluorované uhľovodíky (napríklad 
chladničky a mrazničky), vyradené elektrické 
a  elektronické zariadenia – elektrospotrebi-
če, počítače, televízory, monitory, žehličky,  
práčky, mixéry a podobne. 

Postup pri zbere
Komunálne odpady z domácností obsahujúce 
nebezpečné látky preberú od občanov pracov-
níci spoločnosti ARGUSS, s. r. o., na  Istrij- 
skej ulici, na parkovisku pred bývalou poštou, 
kde bude na tento účel pristavené špeciálne 
vozidlo. Rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, 
lepidlá a pod. treba priniesť v pevných uzavre-
tých obaloch, aby sa zabránilo ich uvoľňova- 
niu. 1 osoba môže odovzdať maximálne  5 kilo- 
gramov komunálneho odpadu s obsahom ne-
bezpečných látok. 

Iba pre občanov, 
nie pre podnikateľov

Do pripravovaného zberu sa môžu zapojiť 
výlučne občania, teda fyzické osoby, ktoré 
nepodnikajú.  Pre právnické osoby a  fyzic-
ké osoby, ktoré sú podnikateľmi, je zabez- 
pečené nakladanie s  odpadmi v  celom  
rozsahu Katalógu odpadov. 
V prípade záujmu treba kontaktovať  spoloč- 
nosť  ARGUSS, s. r. o., na telefónnom čísle 
02/55 56 56 32.
Hlavné mesto SR Bratislava vytvorilo pod- 
mienky pre fyzické osoby – nepodnikateľ- 
ov – na bezplatné odovzdávanie komu- 
nálnych odpadov z  domácností s  obsahom  
nebezpečných látok aj na zbernom dvore  
spoločnosti OLO, a. s., Stará Ivanská cesta 2 
v Bratislave, a to v pracovných dňoch a v so-
botu v  čase od 8.00 do 18.00 hod. okrem 
sviatkov a dní  pracovného voľna. (zš)

V Devínskej Novej Vsi bude zber 
komunálnych odpadov z domácností 

s obsahom nebezpečných látok   
12. marca 2022 (v sobotu) 

v čase od 8.00 do 10.00 hod.

Oznámenie o vyhlásení  
obchodnej verejnej súťaže
Mestská časť Bratislava-Devínska Nová 
Ves vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž 
na prenájom:  
l nebytových priestorov
– v objekte  pasáže Dovina na Ulici  

M. Marečka 2 – 6 s výmerou   
201,00 m²,

– v objekte VÚZ na Ulici Š. Králika 1 
s výmerou  33,90 m²,

l časti pozemku a stavby tenisových 
kurtov v areáli ZŠ I. Bukovčana 3.
Bližšie informácie o súťažných 
podmienkach nájdu záujemcovia na 
webovej stránke mestskej časti   
www.devinskanovaves.sk.

Termín otvorenia Múzea 
školstva a pedagogiky 
na Charkovskej ulici sa blíži
Múzeum školstva a  pedagogiky na Charkov-
skej ulici, ktoré sídli v  historickej, už takmer 
storočnej budove, sa pripravuje na privítanie pr- 
vých návštevníkov. Zamestnanci múzea sa ak-
tuálne venujú zbierkovému fondu, ktorý tvo- 
rí 50-tisíc školských pamiatok. Finalizáciu  
prác súvisiacu s inštaláciou exponátov odhaduje 
riaditeľka Múzea školstva a pedagogiky Marti-
na Kočí v prvej polovici tohto roka a otvorenie 
múzea na jeseň. Dovtedy sú k dispozícii na we-
bovej stránke múzea virtuálne výstavy pribli-
žujúce spomienky na žiacke a  študentské časy 
významných osobností slovenského divadla, 
literatúry, športu a filmu.   (jv)

Hnedé nádoby na zber bioodpadu zavedie  
do konca tohto roka aj Devínska Nová Ves 

Odvetrávací košík na zber kuchynského 
bioodpadu, ktorý dostane každá domácnosť

Niekoľko čísel na zamyslenie a inšpiráciu
1 Bratislavčan = 120 kg kuchynského 
bioodpadu ročne
1 bytový dom =  množstvo bioodpadu 
potrebného na  výrobu   kompostu 
postačujúceho pre 1 hektár pôdy
1 hektár pôdy = 40 až 70 ton mrkvy/30 ton 
melónov
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ISTRA CENTRUM
Hradištná 43, 841 07 Bratislava-DNV
Tel. č.: 02/64 77 00 33
Mail: info@istracentrum.sk
www.istracentrum.sk

PROGRAM  na marec 2022
9. – 10. 3. 2022 o 10.00 h
MAREC – MESIAC KNIHY
Besedy so spisovateľmi a zástupcami 
vydavateľstiev (organizované podujatie)
9. 3. – Adriana Bolyová, vydavateľstvo IKAR
10. 3. – Július Belan, vydavateľstvo Slovart
Miesto konania: veľká sála Istra Centra 

20. 3. 2022 o 16.30 h
MILÁČIK
Detská divadelná scéna, účinkuje Divadlo 
Jaja, vstupné 2 €
Miesto konania: veľká sála Istra Centra

Zmena programu vyhradená!
Konanie podujatí je podmienené platnými 
protipandemickými opatreniami.
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Kultúrno-spoločenské aktivity

Jar sa pomaly prebúdza k životu. Aj na Devínskej 
Kobyle už môžeme pozorovať flóru, ktorá neod-
mysliteľne patrí k devínskonovoveskej jari. V marci 
v lesoch poteší naše oko pečeňovník trojlaločný, 
krásny kvietok niekedy ružovej, inokedy fialovej 
farby, ktorý vykúka spopod listov. Je to liečivá 
a mierne jedovatá rastlina. 

V  tomto období môžete na Devínskej Kobyle 
natrafiť aj na prasličku roľnú.  Praslička roľná rastie 
na poliach a vlhkých lúkach. Má výborné hojivé 
účinky na rany a akné, ale pomáha aj pri nádche 
či močových zápaloch.

Nielen rastliny, ale aj motýle začínajú pútať našu 
pozornosť. Na Devínskej Kobyle alebo v nive rieky 
Morava ich môžete pozorovať už od marca. Naj-
častejšie sa dá vidieť babôčka pávooká a žltáčik 
rešetliakový.
Chceli by ste vedieť rozoznať v prírode jednotlivé 

rastliny, hmyz a motýle? V turistickej informačnej 
kancelárii ponúkame jedinečné brožúry, ktoré 
vám s tým pomôžu. Odporúčame napríklad bro-
žúru s názvom Vtáky na kŕmidle, ktorú vlani vydal 
Inštitút aplikovanej ekológie – DAPHNE . Zaujíma-
vý leporelový sprievodca vás prevedie svetom 
vtákov, ich hniezdenia a poradí, ako podporiť ich 
výskyt. Pomocou tejto publikácie sa naučíte  aj  
rozoznávať samčeka od samičky vtákov. Ekolek-
torka Natália Lipová upozorňuje, že s blížiacou sa 
jarou už netreba prikrmovať vtáctvo, lebo v príro-
de má  pohodlný prístup k potrave.  Okrem tejto 
novinky sú v  ponuke leporelových sprievodcov 
aj ďalšie: Denné motýle, leporelo na poznávanie 
rastlín Devínskej Kobyly a leporelo Opeľovače.
Do našej ponuky k vejáru o hmyze v prírode pri-
budol vejár užitočnej buriny, ktorý okrem iného 
poskytuje aj cenné rady a  receptúry z  oblasti 
záhradnej alchýmie rastlín nielen z  Devínskej 
Kobyly. 
Ďalšou zaujímavou novinkou v  turistickej in-
formačnej kancelárii je  hra Dobble  pre všetky 
vekové kategórie a pre každého, kto má rád zá-
bavu a je súťaživý. Hľadáte na kartičkách rovnaké 
symboly a popri tom sa učíte, ako vyzerajú rôzne 
druhy vodných rastlín a živočíchov.  

Veronika Valkovičová, Ekocentrum –  
Turistická informačná kancelária BA-DNV

Veronikin tip

Ako sa učiť poznávať prírodu

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

MIESTNA KNIŽNICA 
DEVÍNSKA NOVÁ VES
Istrijská 6, 841 07 Bratislava-DNV
Tel. č.: 02/64 77 51 90  
Mail: kniznica@istracentrum.sk 

2. marec – 26. máj 2022
Výstava doteraz nepublikovaných 

fotografií Petra Leginského o meste 
Vukovar počas chorvátskej vojny za 

nezávislosť (1991 – 1995)
MÚZEUM KULTÚRY CHORVÁTOV 

na Slovensku
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POMÁHAME UKRAJINE
Humanitárna pomoc pre Ukrajinu na území  

okresu BRATISLAVA IV je koordinovaná.

Devínska Nová Ves je súčasťou logistického modelu KOMUNÁL.

Ďakujeme každému, kto pomáha.

www.devinskanovaves.sk

NONSTOP linka dohľadového centra 02/32 33 33 32


