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Pripravili sme pre vásSúťaž o 3 včelobaly

zákaz vychádzania:
l  v čase od 20.00 h do 01.00 h  

platí zákaz vychádzania,  výnimku  
majú cesty na nevyhnutný výkon  
práce a na nevyhnutné lekárske 
ošetrenie 

zrušenie výnimiek:
l  do prírody sa nemôže ísť mimo okres, 

a to ani s negatívnym testom na 
ochorenie COVID-19

l  infikovaní smú ísť len do lekárne či 
k lekárovi

Odporúčania a motivácie:
l  dôrazne sa odporúča dôchodcom, aby 

nakupovali vo vyhradených hodinách 
(9.00 h – 11.00 h).  V tomto čase bude 
umožnené aj nakupovanie pre zdravotne 
postihnuté osoby a ich sprievodcu – 
na základe preukazu ZŤP a preukazu 
asistenta

Povinné respirátory:
l  od pondelka 8. marca bude povinné 

nosenie respirátorov v obchodoch 
a MHD 

l  od pondelka 15. marca budú povinné 
respirátory vo všetkých interiéroch

Prísnejšie kontroly:
l  zintenzívnia sa náhodné fyzické 

kontroly dodržiavania karantény, štát 
nasadí aj maximálny počet príslušníkov 
ozbrojených síl na pomoc pri kontrole 
dodržiavania opatrení

zmeny v práci i na školách:
l zachová sa možnosť predškolskej 

a školskej dochádzky prvého stupňa 
pre deti zamestnancov s nevyhnutným 
prezenčným výkonom práce Zd
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l MZ MČ Ba-DNv vzalo na vedomie 
informáciu o  plnení uznesení MZ 
MČ Ba-DNv plniteľných do 27. 1. 
2021, vrátane trvalo realizovaných 
uznesení z  minulých rokov, podľa 
výsledkov vykonanej kontroly l MZ 
MČ Ba-DNv vzalo na vedomie in-
formáciu o  dôležitých rokovaniach 
starostu od posledného zasadnutia 
MZ MČ Ba-DNv l MZ MČ Ba-DNv 
schválilo vZN MČ Ba-DNv 1/2021, 

ktorým sa mení a  dopĺňa vZN MČ 
Ba-DNv 2/2019 z  15. 5. 2019, kto-
rým sa vydávajú trhové poriadky 
pre príležitostné trhy na území MČ 
Ba-DNv, v  znení vZN MČ Ba-DNv 
4/2019, ktorým sa mení a  dopĺňa 
vZN MČ Ba-DNv 2/2019, a  v  znení 
vZN MČ Ba-DNv 6/2019, ktorým 
sa mení a dopĺňa vZN MČ Ba-DNv 
2/2019 v  predloženom znení l MZ 
MČ Ba-DNv schválilo odmeny čle-

nom komisií MZ MČ Ba-DNv – ne-
poslancom za II. polrok 2020 podľa 
predloženého návrhu l MZ MČ Ba-
DNv schválilo kúpu pozemku regis-
tra „C“ KN parc. č. 113, druh pozemku 
zastavané plochy a  nádvoria, o  vý-
mere  181 m2; pozemku registra „C“ 
KN parc. č. 124/6, druh pozemku os-
tatná plocha, o výmere 432 m2;  stav-
by – parkovisko s  12 parkovacími 
miestami, umiestnenej na  pozemku 

registra „C“ KN parc. č. 124/6, druh 
pozemku ostatná plocha, o výmere  
432 m2, povolenej k užívaniu na zá-
klade kolaudačného rozhodnutia 
č. DNv 2013/358/KOM/PU/5/Gš zo 
dňa 20. 5. 2013, právoplatného dňa  
12. 6. 2013; v MČ Ba-DNv, okres Bra-
tislava Iv, kat. územie: DNv, všetky 
položky zapísané na lv č. 3813, 
vedenom OÚ Ba, katastrálnym 
odborom;  a  kúpu všetkých súčastí 

uznesenia mč Ba-DNV zo zasadnutia dňa 10. februára 2021

Posledné víkendové plošné tes-
tovanie prebehlo na piatich 

odberových miestach, z  ktorých 
boli dve stále odberné miesta 
(MOM) Hradištná 43 a  Vápen-
cová 34. Ostatné odberové mies-
ta boli zriadené ako dočasné vo 
Vile Košťálovej na Novoveskej 
17 a v autobusoch na Pavla Ho-
rova 16 a  Opletalova 4. Testo-
vací víkend 27. – 28. 2. 2021 sa 

nechalo antigénovo otestovať na 
odberných miestach v  mestskej 
časti BA-DNV 4 242 obyvateľov, 
z  ktorých bolo vyhodnotených 
ako pozitívnych 31. Pozitivita bola 
na úrovni 0,73  %. Od pondelka  
1. 3.  bude Mč ba-dnv vykoná-
vať testovanie len v MOM (istra 
centrum, Hradištná 43). testo-
vanie bude naďalej prebiehať aj 
na MOM vápencová 34. Plošné 

testovanie v  mesiaci marec 2021 
mestská časť neplánuje, a  preto 
odporúča obyvateľom, aby využili 
víkendové testovanie a  v  týždni 
si našli najvhodnejší termín v do-
stupných MOM tak, aby mohli 
absolvovať pravidelné testovanie 
podľa COVID automatu raz za  
7 dní, prípadne, ak sa situácia 
zlepší, raz za 14 dní v  MOM.  
 (jv)

Sčítanie 
obyvateľstva

Komunikačná kampaň mes-
ta a mestskej časti Bratisla-

va-Devínska Nová ves prináša 
svoje výsledky. K  28. 2. 2021 
sa sčítalo 52,40 % obyvateľov 
mestskej časti Bratislava-De-
vínska Nová ves. sčítanie pre-
bieha do 31. 3. 2021. Mesto 
Bratislava zaznamenáva zatiaľ 
percentuálne najvyššiu sčíta-
nosť z  celého slovenska. sčí-
tava sa každý obyvateľ s  trva-
lým bydliskom na slovensku, 
vrátane detí. Štatistický úrad 
spresňuje že, elektronický for-
mulár obsahuje len 14 otázok 
na informácie, ktoré nevie zis-
tiť  z  existujúcich zdrojov.  sú 
to otázky o  viere, rodinnom 
stave či národnosti. Otázky sa 
netýkajú iných oblastí, ktoré 
dokáže Štatistický úrad nájsť 
v dostupných databázach. ad-
ministratívna záťaž obyvateľa 
je prostredníctvom elektronic-
kého formulára minimálna.  (jv)

www.scitanie.sk

viacerí obyvatelia Devínskej 
Novej vsi si mohli všimnúť 

povrchové prípravné práce v ze-
lenej ploche kruhového objazdu 
na Eisnerovej ul. (pod OC Glavi-
ca) zo strany MČ Bratislava-De-
vínska Nová ves. Úprava zelene 
bude zohľadňovať potrebu za-

chovať prehľadnosť križovatky 
a  dostatočné výhľadové plochy 
pre motorové vozidlá a  účast-
níkov cestnej premávky. v  sú-
časnej dobe okružná križovatka 
v našej mestskej časti prechádza 
povoľovacím procesom.   
 (jv)

Úprava verejnej zelene

Dotazník skúma spokojnosť 
obyvateľov a organizácií s bý-

vaním/fungovaním v mestskej časti 
Bratislava-Devínska Nová Ves, ich 
hodnotenie rozvoja a napredovania 
mestskej časti v  posledných 5 ro-
koch, možností trávenia času v MČ 
BA-DNV, úrovne služieb pre turis-
tov, kvality ciest, ulíc a  chodníkov, 
stavu historických a  kultúrnych 

pamiatok a kvality životného pros-
tredia.
Zároveň prieskum zisťuje oblasti, 
v ktorých vidia občania a organizá-
cie v Devínskej Novej Vsi najväčšie 
nedostatky a či vnímajú a poznajú 
rozvojové smerovanie mestskej čas-
ti. Prieskum by mal pomôcť mest-
skej časti identifikovať oblasti, na 
ktoré by sa mala mestská časť v ro-

koch 2021 – 2027 v rozvoji sústre-
diť. Respondent v tejto otázke môže 
označiť až 5 oblastí rozvoja.
K 3. 3. 2021 vyplnilo dotazník 866 
obyvateľov a 17 podnikateľov, orga-
nizácií, združení a  spolkov aktív-
nych v  DNV. Dotazník je možné 
vyplniť do 15. 3. 2021 písomne 
(Devex 02/2021) alebo elektronicky 
na www.devinskanovaves.sk.  (jv)

Prieskum verejnej mienky

Posledné februárové testovanie

Na stránke www.devinskano-
vaves.sk nájdete organizácie 
v mestskej časti Bratislava-Devín-
ska Nová ves, ktoré sa uchádzajú 
o vaše 2 % zaplatenej dane podľa 
zákona č. 595/ 2003 Z.z. o  dani 
z príjmov za rok 2020.
aj takýmto spôsobom môžete 
podporiť vzdelanie, kultúru 
alebo šport v  našej mestskej 
časti.

Vaše 2 %  
zaplatenej dane
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Vážení obyvatelia 
som rád, že počasie v posledných 
dňoch aktivitám v exteriéri 
praje a že napriek sprísneným 
opatreniam sa možnosti pobytu 
na čerstvom vzduchu pre nás 
všetkých rozširujú. Mesiac 
marec sa nesie v určitej úľave od 
nepretržitého víkendového tes-
tovania. Miestne zastupiteľstvo 
zasadalo prvýkrát v histórii 
v online priestore – podobná 
flexibilita zo strany všetkých 
zúčastnených ma teší. Napriek 
stále sa meniacim opatreniam sa 
snažíme ako samospráva, v me-
dziach našich možností, o na-
stolenie vhodných podmienok 
pre udržanie otvorených škôl 
a škôlok. Tešia ma napredujúce 
práce na vodnej nádrži Mláka 
a to, že aspoň niekoľko dní bola 
zamrznutá plocha k dispozícii 
obyvateľom na korčuľovanie.
Vnímam ako čerstvý úspech aj 
ekologický krok vpred pre našu 
mestskú časť  automat na zber 
plechoviek a plastových fliaš 
v predajni KRAJ. Verím, že si 
obyvatelia na tento nový spôsob 
triedenia budú pomaly zvykať. 
Naša mestská časť reinvestuje 
vyzbierané financie do verejnej 
zelene a verím, že to bude vi-
diteľné už čoskoro na verejných 
priestranstvách.
Buďte naďalej opatrní, chráňte 
sa a držte sa v zdraví!
 Váš Dárius Krajčír

14. februára 2021 zomrel po vyčer-
pávajúcej chorobe človek, ktorého 
meno je už neodmysliteľnou sú-
časťou histórie devínskej novej 
vsi. Mgr. Peter krug bol 
zakladateľ a  dlhoročný vydavateľ 
deveXu, riaditeľ Festivalu slo-
venskej národnej piesne a  posla-
nec miestneho zastupiteľstva v ro-
koch 2010 až 2018. Peter doslova 
žil pre devínsku novú ves. Počas 
svojho života aktívne zasahoval 
do jej politického, spoločenského 
a kultúrneho života. 
Rodina bola pre Petra vždy na pr-
vom mieste. Všetko, čo robil, robil 
pre rodinu a vždy sa snažil byť pre 
ňu oporou. Záležalo mu na tom, 
aby bol správny manžel, otec a starý 
otec, na ktorého sa dalo spoľahnúť. 
Dlhé roky bol v kruhu svojej rodi-
ny plný energie, chuti a  radosti zo 
života. 
„Prenajal záhradku, aby sme mali 
čerstvú zeleninu a ovocie. Od malič-
ka nás učil korčuľovať, zorganizoval 
chlapov na sídlisku a urobili klzisko 
pred domom, postavili chodníky, 
detské ihriská, vysadili stromy, trávu. 
Učil nás lyžovať a išiel s nami aj na 
vlek, hoci mal obuté bežky a nevedel 
lyžovať. Keď sme ochoreli, vždy mal 
zaručený recept na úľavu a  vedeli 
sme, že nám to pomôže. Bol pokoj-
ný a rozvážny, ale zároveň aj trošku 
bohém.  Miloval hudbu, spev (veľa 
cestoval so súborom, v ktorom spie-
val, a  spieval často aj nám v aute), 
mal rád spoločnosť, rád sa bavil, 
tancoval,   dlho do noci debatoval 
s kamarátmi na vážne témy, zahral 
si mariáš a  s  cigaretkou v  ruke za 
písacím strojom dlho do noci za-
pisoval myšlienky.   Vždy mal po 

ruke vtipnú historku.   Z ničoho si 
nerobil ťažkú hlavu a nikdy som ho 
nezažil, aby bol v strese alebo pani-
ke. Pokojne nás naložil do škodovky 
105 a  išli sme cez Rumunsko na 
dovolenku do Bulharska. Po revolú-
cii sa ozval bratranec z Francúzska, 
o ktorom tatko ani netušil. Vyme-
nili si zopár listov, tatko nahovoril 
kamaráta tlmočníka z francúzštiny, 
aby šiel s nami, zbalil rodinu a kufre 
a na škodovke 105 sme vyrazili cez 
Švajčiarsko na dvojtýždňovú náv-
števu novoobjaveného bratranca. 
Dokázal vyriešiť každý problém. 
Keď niečo nevedel, obrátil sa na ka-
marátov, ktorí mu boli ochotní vždy 
pomôcť. Ani on neváhal pomôcť 
každému, koho mal rád, alebo vedel, 
že to človek potrebuje,“ spomína 
syn zosnulého Juraj Krug.
V práci bol rešpektovaný a ľudia ho 
mali radi. Devex založil, aby doň 
otlačil kus seba. Peter bol vyštu-
dovaný novinár. Chcel informovať 
Devínsku Novú Ves o rôznych za-
ujímavostiach, ktoré sa týkali mest-
skej časti. Mal rád kultúru a  chcel 
prispieť k  jej rozvoju. V Devínskej 
Novej Vsi prežil krásnych 40 rokov 
života. Pevne veril, že ostane v srd-
ciach ľudí ako človek, ktorý chcel 
pre Devínsku to najlepšie. 

„Petra som vnímal už ako malý 
chlapec predovšetkým vďaka foto-
grafii mladšej sestry. Ujo Peter, ako 
sme ho oslovovali, ju odfotografoval 
v materskej škole. Tento veľký for-
mát fotografie dievčatka v  bielych 
šatách trochu predznamenal jeho 
budúcu kariéru. Dlho pôsobil a pra-
coval s telesne postihnutou mláde-
žou spolu s mojím otcom Leopol-
dom Krugom. Fotoaparát, podobne 
ako písanie a záujem o informácie, 
ho priviedli až k  založeniu DE-
VEXu. Tu sa plne prejavil jeho cit 
pre prácu s textom, s informáciami 
a   neodmysliteľnými fotografiami. 
Peter Krug pomohol zachovať ži-
vot a  dianie viacerým generáciám 
obyvateľov Devínskej Novej Vsi, 
a  preto je jeho práca nadčasová 
a záslužná. Osobne ho vnímam ako 
človeka, ktorý dokázal vidieť vzácne 
veci tam, kde ich iní nevideli,“ do-
plnil pri tichej spomienke príbuzný 
Martin Krug. 
Dárius Krajčír, starosta MČ Brati-
slava-Devínska Nová Ves: „V Mgr. 
Petrovi Krugovi stráca Devínska 
človeka, ktorý dal svojej mestskej časti 
veľa.   V  čase, keď internet a  sociálne 
siete neboli vôbec dostupné, začal in-
formovať obyvateľov cez vtedy obecné 
noviny, prinášal aktuálne informácie 
a sám bol súčasťou života v Devínskej  
ako novinár, aktívny člen MO Matice 
Slovenskej, dokumentarista a  bývalý 
zástupca starostu i  miestny poslanec. 
Peter, ďakujem za všetko dobré, čo si 
v Devínskej spravil a čo si Devínskej 
dal.“
v mene redakcie vyslovujeme veľ-
kú vďaku za pomoc a  informácie 
o p. Petrovi krugovi jurajovi kru-
govi, jeho synovi.  (mk)

s  týmito nehnuteľnosťami pevne 
spojenými od spol. KOI CarP slO-
vaKIa, s. r. o., IČO: 46 997 083, Kudlá-
kova 1848/7, 841 01 Ba, za účelom 
revitalizácie verejného priestranstva 
s  možnosťou parkovania, za navr-
hovanú cenu 292,54 €/m2, t. j. pri 
celkovej výmere 613 m2 za cenu 
179 327,00 €, ktorá bola zistená zna-
leckým posudkom č. 39/2016, vy-
pracovaný znalcom Ing. Petrom Ju-
rášom l MZ MČ Ba-DNv neschválilo 
zvýšenie nájomného za prenájom 

nebytových priestorov a  pozem-
kov od 1. 4. 2021 o mieru inflácie za  
r. 2020 vo výške 1,9 %, podobne ne-
schválilo ani zvýšenie minimálnych 
sadzieb prenájmov nebytových 
priestorov a pozemkov vo vlastníc-
tve MČ a zvereného nehnuteľného 
majetku Hlavného mesta sr Bra-
tislava l MZ MČ Ba-DNv schválilo 
príspevok na vybudovanie a  oplote-
nie  kontajnerového stojiska  Kalištná  
13-19, Bratislava,  vo výške 500 €  
l MZ MČ Ba-DNv schválilo Dohodu 

o spoločnom školskom obvode s MČ 
Ba-Devín l MZ MČ Ba-DNv schváli-
lo aktualizáciu č. 2 – Programu hos-
podárskeho rozvoja a  sociálneho 
rozvoja MČ Ba-DNv s  predĺženou 
platnosťou do r. 2021 l MZ MČ Ba-
DNv vzalo na vedomie Správu o sta-
ve kroniky l MZ MČ Ba-DNv vzalo na 
vedomie správu z kontroly financo-
vania originálnych kompetencií na 
úseku školstva v  roku 2019  l MZ 
MČ Ba-DNv vzalo na vedomie sprá-
vu z  kontrolnej činnosti za r. 2020 

miestneho kontrolóra MČ Ba-DNv  
l MZ MČ Ba-DNv uložilo prednostke 
MÚ predkladať písomnú informáciu 
o  stave rozpočtového hospodáre-
nia MČ Ba-DNv: k 31. 3. s termínom 
spracovania do 30. 4.; k 30. 6. s termí-
nom spracovania do 31. 7.; k 30. 9. 
s termínom spracovania do 31. 10.; 
k 31. 12. s termínom spracovania do 
31. 1. Informácia bude predložená 
na najbližšie riadne zasadnutie MZ 
MČ Ba-DNv nasledujúcom po ter-
míne spracovania.  Uz
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V uplynulých mesiacoch zor-
ganizoval podnik volkswa-

gen slovakia vo vlastnej réžii  
9 kôl plošného testovania za- 
mestnancov antigénovými testa-
mi, z toho sedemkrát v Bratislave 
a dvakrát v Martine. Celkovo bolo 
vykonaných viac ako 54 000 anti-
génových testov, čo využilo pri-
bližne 6 000 pracovníkov a miera 

pozitivity sa v posledných kolách 
držala na stabilnej úrovni okolo 
0,8 %. Každé kolo testovania si vy-
žadovalo mimoriadne nasadenie 
personálu a zvýšené náklady. Zo-
súladiť viac ako 10 odberných tí-
mov a vyše stovku dobrovoľníkov 
rozmiestnených po celom závode, 
ktorí testovali tisícky zamestnan-
cov počas bežiacej výroby, bolo 

organizačne náročné. s  dostup-
nejšími kapacitami ako aj vzhľa-
dom na aktuálny režim COvID 
automatu odporúča volkswagen 
slovakia svojim zamestnancom 
využívať predovšetkým verejné 
testovacie miesta. Podporu pri 
testovaní bude podnik naďalej 
zabezpečovať ako doplnok k  ve-
rejným kapacitám. Zdroj: VWS

Testovanie zamestnancov 

bratislavský závod volkswagen 
slovakia znova najlepší 

rozbehnuté 
projekty v DNV
rekonštrukcia viacúčelovej 
vodnej nádrže mláka
Ukončenie prác je predpoklada-
né do konca roka 2021. viac sa 
o vodnej nádrži dočítate na s. 5.
rekonštrukcia klubu  
dôchodcov
rekonštrukcia Klubu dôchodcov 
má vydané právoplatné staveb-
né povolenie. architektonická 
štúdia a projektová dokumentá-
cia pre realizáciu stavby boli spra-
cované firmou Kubisarchitekto, 
s.r.o. Predpokladané rozpočtové 
náklady sú vo výške 480 tis. € 
s  DPH. Už uzatvorená zmluva 
o spolupráci s Hlavným mestom 
sr Bratislava počíta so spolufi-
nancovaním vo výške  300 tis. €.  
vedenie mestskej časti týmto 
smerom vyvíjalo maximálne úsi-
lie. Záťaž na rozpočet mestskej 
časti sa tak znížila na 180 tis. €. 
Práce na budove by mali začať 
v  marci 2021 a  predpoklad ich 
ukončenia je taktiež záver roka 
2021.
v roku 2021 sa očakáva vypraco-
vanie projektovej dokumentácie 
k nasledovným zámerom:
• Rekonštrukcia kotolne 
 (objekt pri istra Centre)
•  Vybudovanie cyklotrasy 
 DNV – Dúbravka
•  Rekonštrukcia Starej Bystric-

kej ul. a jej predĺženie
•  Úprava spojovacieho chodní-

ka medzi mŠ 1 a mŠ 2 na 
uliciach P. horova 

 a milana marečka
•  Rekonštrukcia objektu 
 kino Devín. (jv)

Tento úspech sa podarilo 
dosiahnuť  za mimoriad-
ne náročných podmienok 

v čase epidémie koronavírusu. Spo-
ločnosť Volkswagen Slovakia zača-
la intenzívne pracovať na zvyšova-
ní efektivity vo všetkých závodoch 
pred dvomi rokmi. Zámerom bo- 
lo posilniť konkurencieschopnosť 
a  zabezpečiť budúcnosť podniku, 
čo je zároveň jedným z hlavných 
cieľov stratégie značky Volkswa-
gen pre produkciu a logistiku. Do 
roku 2025 majú byť všetky závody 
o 30 % efektívnejšie. Bratislavské-

mu závodu sa podarilo z  veľkej 
časti naplniť tento cieľ už vlani. 
Viedlo to k  získaniu výroby no-
vých generácií modelov Volkswa-
gen Passat a  ŠKODA Superb, 
ktoré so sebou prinesú investíciu 
do výšky 500 mil. €. Dr. Oliver 
Grünberg, predseda predstaven-
stva a  člen predstavenstva pre 
technickú oblasť v závode Volks- 
wagen Slovakia, prezradil, že od 
začiatku motivovali každého jed-
notlivca, aby sa do tejto pracov-
nej výzvy zapojil. Koronakríza 
všetkých naučila, že už aj zdan-

livo nepatrná zmena v  návykoch 
môže priniesť významnú úsporu. 
Vedenie je povďačné všetkým 
kolegom a  kolegyniam, že doká-
zali obhájiť prvenstvo aj v  tomto 
mimoriadne ťažkom období. Pri-
nieslo to ovocie v podobe nového 
projektu, ktorý zabezpečí stabilné 
pracovné miesta do nasledujúcich 
rokov. Bratislavský závod, ktorého 
kľúčovou oblasťou je výroba vozi-
diel piatich koncernových značiek, 
zvíťazil v silnej konkurencii ďalších 
15 závodov značky Volkswagen. 
Vyhodnocovali sa štyri oblasti: 
efektivita, kvalita, ochrana životné-
ho prostredia a spokojnosť zamest-
nancov. K tomu sa pridalo úspešné 
nasadenie desiatich kľúčových pro-
jektov v rámci strategických oblastí 
produkcie a logistiky.
 Zdroj: VWS

BratIslaVský závod Volkswagen slovakia získal 
druhýkrát po sebe ocenenie „transformer of 
the Year“ za najväčší posun v rámci zvyšovania 
efektivity spomedzi všetkých výrobných závodov 
značky Volkswagen  v r. 2020.  
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BratIslaVa sa 
každým dňom rozrastá 
a Devínska Nová Ves 
nie je ako mestská 
časť výnimkou.  
V nadchádzajúcich 
rokoch sa má výrazne 
prejaviť najmä rozvoj na 
východ od železnice. 

Pribúdajú nové projek-
ty, ktoré by sa mali začať 
v  dohľadnej dobe reali-

zovať, hoci momentálne nie je 
možné predvídať, akým spôso-
bom pandémia naruší plánované 
harmonogramy. 

rekonštrukcia križovatky
Jedným z prvých krokov v prípra-
ve na rozširovanie MČ BA-DNV 
je rekonštrukcia križovatky na 
kruhový objazd na vstupe, ktorý 
zabezpečí lepšiu bezpečnosť toh-
to úseku s  častými dopravnými 

nehodami. Zvýši sa aj doprav-
no-kapacitná priepustnosť. Sú-
časťou projektu je postupné roz-
širovanie a predĺženie Eisnerovej 
ulice na východ od železnice. 
Nezabudlo sa ani  na protihlu-
kové bariéry (plánované v  rámci 
rekonštrukcie železničného uzla 
Bratislava – vetva ZÁPAD). 

Turbo kruhový objazd
Spoločnosť Alfa 04 spracovala 
dopravno-kapacitné posúde-

nie troch variantov križovatky: 
kruhový objazd, turbo kruhový 
objazd a  svetelne riadená kri-
žovatka. Turbo kruhový objazd 
sa javí ako najvhodnejší variant. 
Na poslednom zasadnutí Ko-
misie výstavby a  životného pro-
stredia (KVŽP) 26. novembra 
2020 bol schválený variant turbo 
kruhového objazdu. Dôvodom 
pre jeho výstavbu je, že svetelne 
riadená križovatka by si vyžado-

vala rozsiahlejšie zábery pozem-
kov a nové územné rozhodnutia. 
Ďalším dôvodom je, že turbo 
kruhový objazd má v  porovnaní 
so svetelne riadenou križovat-
kou dopravnú kapacitu s  vyššou 
dopravnou priepustnosťou. Je 
kľúčové, aby sa rozrastaním De-
vínskej Novej Vsi neskompliko-
vala doprava obyvateľov, ktorí tu 
už žijú a ktorí každý deň cestujú 
do mesta. V rámci kruhového ob-
jazdu by na dve existujúce cesty 
mala nadviazať aj budúca komu-
nikácia s  predĺžením Eisnerovej 
ulice.

závery boli predložené 
magistrátu Bratislavy

Miestne zastupiteľstvo MČ BA-
DNV vyjadrilo v novembri súhlas 
s  názorom KVŽP. Závery boli 
predložené magistrátu Bratislavy 
ako zadávateľovi projektu stavby 
so žiadosťou o  ich zapracovanie 
do riešenia projektu stavby.  (mk)
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zmeny pri vstupe do dnv

Momentálne sa práce 
nachádzajú v najnároč-
nejšej fáze – odstraňujú 

sa bahenné nánosy a práce na spá-
dovanie dna, aby sa zjednodušilo 
vypúšťanie vodnej nádrže. Celá 
rekonštrukcia bude stáť mestskú 
časť takmer 370 tis. €. Pozitívnou 
správou v  oblasti financovania je, 

že sa vedeniu mestskej časti po-
darilo získať v r. 2020 od vlády SR 
účelovú dotáciu vo výške 100 tis. €, 
čo značne odľahčí rozpočet MČ. 
Verejnosť určite poteší, že o archi-
tektonickom návrhu vodnej nádrže 
(vzhľad, mobiliár, funkčnosť) budú 
v  blízkej budúcnosti rozhodovať 
architekti, projektanti a  cez svoje 

pripomienky aj obyvatelia. Tím 
hodnotiteľov projektu sa bude 
skladať z  odborníkov. 
Dárius Krajčír, starosta MČ BA-
DNV, vysvetľuje: „Vplyv na tech-
nickú projektovú dokumentáciu 
má vybraný autorizovaný projek-
tant. Pri avizovanej architektonic-
kej súťaži budú zapojení odborníci 
a profesionálny tím hodnotiteľov.  
Rekonštrukcia a revitalizácia vod-
nej nádrže umožní Dobrovoľnému 
hasičskému zboru lepší vjazd tech-

niky potrebný pre výcvik, jedno-
duchší prístup k čerpaniu vody na 
hasenie a vodný zdroj pre polieva-
nie zelene v Devínskej Novej Vsi.
„Vodná nádrž by mala byť využí-
vaná, ako naznačuje aj jej názov, 
viacúčelovo, čiže na vodozádržné 
opatrenia, člnkovanie, prípadne 
chov rýb,“ vysvetľuje Dárius Kraj-
čír. Mnohí obyvatelia Devínskej 
Novej Vsi dúfajú, že kvalita vody 
a  podmienky budú vhodné aj na 
zriadenie biokúpaliska.  (mk)

Budúcnosť našej vodnej nádrže

Práce sú vo finálnej fáze odstraňovania bahenných nánosov Vodná nádrž by mala byť využívaná viacúčelovo

RekonštRukčné práce na vodnej nádrži 
v Devínskej novej Vsi začali koncom roka 2020 
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Od cestovania k ručnej výrobe 

MaRtina a MaRtin 
GáboRoVci sú manželský pár, 
ktorý precestoval na bicykloch kus 
sveta. nedávno radikálne vymenili 
dobrodružný spôsob života za 
rodinný život v Devínskej novej Vsi. 
Sú priekopníkmi v slovenskej výrobe 
ekologických obalov pod značkou 
„Včelobal“. tento ekologický 
výrobok vyrábajú v malej dielni 
v našej mestskej časti. ak na terase 
Milana Marečka zacítite príjemnú 
vôňu medu, tak vedzte, že to nie je 
náhoda.

Popíšte nám, prosím, svoj príbeh. ako ste sa 
dopracovali k  výrobe takéhoto špecifického 
produktu?
Našou poslednou cestovateľskou zastávkou bola 
v  roku 2017 Kanada. Po našom návrate z  nej 
nám teta darovala doma vyrobený voskova-
ný obrúsok – vtedy ho spravila doma z čistého 
včelieho vosku podľa návodu na internete. My 
sme obaly tohto druhu poznali len z obrázkov, 
ich vlastnosti a široké použitie nás očarili. Zistili 
sme, že je to skvelá vec, ktorá sa na Slovensku 
v  tom čase ešte nevyrábala. Podobné produkty 
boli dostupné v zahraničí, ale ich dizajn nás ne-
oslovil. Zo začiatku sme ani neboli  stopercentne 

presvedčení, že do toho chceme ísť, skôr to bolo 
presvedčenie, že chceme vyskúšať čosi vlastné.
ako na toto spomína vaša teta? musí to byť 
pre ňu príjemný pocit vedieť, že vo vás vzbu-
dila chuť podnikať s ekologickým produktom.
Áno. V  podstate myšlienka vznikla v  rodine 
a  fyzická výroba tiež začínala u  rodičov doma. 
Pôvodne sme oslovili celú rodinu, či by do toh-
to podnikateľského zámeru nechceli ísť s nami. 
Nevedeli si však predstaviť, že by išli do rizika. 
Ja (Martina), som vtedy ešte bola na materskej 

„vo svete strojov a pásovej výroby 
sme si našli cestu, ako spomaliť 
a vytvoriť každý jeden výrobok 

ručne. jeden po druhom.“

Ecopal, ekologický podpaľovač

Včelobal dielňa v Devínskej Novej Vsi

Včelí vosk

Včelobaly rôznych vzorov a veľkostí
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a Martin mal svoju prácu. Martin spolu s kama-
rátom pracuje pre Včelobal už teraz naplno. Ja 
odbieham do dielne jeden až dvakrát do týždňa, 
keď cítim, že potrebujem oddych od detí. Manu-
álna výroba je pre mňa maximálna psychohygie-
na. Nerobíme to však už len my, pomáhajú nám 
mamičky alebo kamaráti, s ktorými spolupracu-
jeme. 
môžete nám prezradiť, prečo sú vaše obaly 
ekologické?
Ide o  špeciálny 100 % prírodný obal, ktorý  
nahrádza plastové obaly, jednorazové fólie 
a servítky používané pri skladovaní potravín. Je 
umývateľný vo vlažnej vode, môže byť mesiace 
opakovane použitý, je rukami tvarovateľný a naj-
mä kompostovateľný, preto ekologický. Potravi-
ny zabalené vo voskovom obale vydržia dlhšie 
čerstvé. Od pečiva, syrov, ovocia a zeleniny až po 
vychladnuté spracované mäso.
Podnikanie je časovo veľmi náročné. zvládate 
to?
Paradoxom je, že napriek tomu, že ide o výro-
bok vyrábaný ručne, veľkú časť práce je potrebné 
urobiť za počítačom. Od hľadania surovín, cez 
spravovanie e-shopu, tvorbu dizajnu, marketing 
až po všetky aktivity smerujúce k tomu, aby sa 
výrobok dostal k zákazníkovi... Podarilo sa nám 
nájsť do tímu šikovných spolupracovníkov, vďa-
ka ktorým máme viac času na rodinu. Zároveň 
je príjemné pri podnikaní vedieť, že tak, ako si 
prácu a fungovanie nastavíme, tak to máme. Ne-
môžeme sa na nikoho vyhovárať. Zostáva nám 
takýmto spôsobom čas vymýšľať si aktivity, ktoré 
nám dávajú hlbší zmysel a napĺňajú nás.
V čom je včelobal jedinečný? 
Je pre nás dôležité, aby včelobal nebol len výrob-
kom, ale aj krokom k prírode. Od jeho používa-
nia až po rôzne aktivity, do ktorých sa zapájame. 
V minulom roku boli včelobaly súčasťou zbierky 
pre združenia My Sme Les, či Prales Deťom, 
ktoré sa venujú ochrane národných parkov na 

Slovensku, resp. inde. Do výroby zapájame ľudí 
zo znevýhodnených sociálnych skupín. Kva-
litné suroviny sú dôležitým prvkom výrobkov. 
Včelí vosk pochádza od miestnych včelárov. 
Bavlna, z ktorej sú obaly vyrobené, spĺňa dôle-
žité štandardy Fair trade (etické) aj ekologické.  
Posledným prírastkom je Ecopal, ekologický 
podpaľovač, ktorý vyrábame z odpadu pri výrobe 
včelobalov.
ako vyzerá dielňa v Devínskej Novej Vsi a pre-
čo ste sa rozhodli pre výrobu práve tu? 
Manželka Martina kedysi v  Devínskej Novej 
Vsi bývala s  rodičmi. Nedávno sme sa aj my 
rozhodli pre bývanie tu. Prirodzene sme sa roz-
hliadali po priestoroch v blízkom okolí, aby sme 
to mali blízko na dochádzanie. Nakoniec sa nám 
podarilo sprevádzkovať dielňu v  obchodných 
priestoroch mestskej časti, v Dowina pasáži, 
kde fungujeme už takmer rok. Spo-
lupracujeme s viacerými včelármi, 
medzi inými aj s  vychýreným 
včelárstvom pána Dedin-
ského. Teší nás vedomie, že 
takýmto spôsobom svojou 
troškou podporujeme lokál-
nu ekonomiku. 
čo by ste odporučili 
z  vlastnej skúsenosti 
začínajúcim podnika-
teľom?
My sme sa o výrobe včelobalov veľa rozprá-
vali a váhali sme, či sa do toho pustiť. Začiatky 
sú časovo vždy veľmi náročné. Pri ohliadnutí sa 
na uplynulé tri roky máme skvelý pocit. Odpo-

rečame každému, aby si išiel 
za svojimi nápadmi a  aby 

sa nebál ich realizácie. 
Dôležitý je dobrý plán 
a jasná vízia, kam pro-
jekt smeruje. Zároveň 

je potrebné byť pružný a  nesústreďovať 
sa len na čísla, ale aj na pocit z dobre vykonanej 
práce. To ohodnotia najmä zákazníci, ak sa budú 
k vám chcieť v budúcnosti vrátiť.  (jv)
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Všestranne využiteľný včelobal...

... jedla...

Komorná 
Včelobal  
dielňa

... zeleniny...... ochráni čerstvosť chleba...

Súťaž 

SúťažNá otázKa:
aké využitie má včelobal?

3 správne odpovede budú 
odmenené včelobalom.

Vaše správne odpovede čakáme  
do 25. 3. 2021 na mailovej adrese: 

redakcia@mudnv.sk s označením Súťaž.
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Rozhovor pre DEVEX po-
skytla Lenka Vargová, PR 
špecialistka, Penta Real 

Estate: „Plánom developera PEN-
TA REAL ESTATE je postupne 
vybudovať novú mestskú štvrť. Re-
zidenčný projekt má na svedomí 
celý rad odborníkov a je rozdelený 
do viacnásobných etáp, ktoré po do-
končení prinesú cenovo dostupné 
bývanie v  modernom architekto-
nickom štýle s  vysokým podielom 
zelene a  kompletnou občianskou 
vybavenosťou.“ 
V  rámci prvej etapy v  roku 2019, 
bory – Prvé domy, bolo odovzda-
ných prvých 300 bytov novým ma-
jiteľom. Výstavba tohto projektu 
bola spustená začiatkom roka 2017.
Druhá etapa je v procese kolaudácie. 
Projekt bory – nový dvor, prinesie 
do novej štvrte celkovo 18 bytových 
domov. Prvých 9 bytových domov, 
ktoré sú aktuálne vo výstavbe, po-
núka k predaju celkovo 287 bytov. 
Odovzdávanie bytov majiteľom je 
naplánované na rok 2021 a výstav-
ba ďalších 9 bytových domov bude 
spustená v  prvom kvartáli 2021. 
Okrem bytov projekt „Nové domy“ 
prinesie aj nový centrálny verejný 
park s rozlohou 20 tis. m2.
Tretia etapa, bory – Promenáda, je 
aktuálne v príprave. Výstavba začala 
v roku 2020 a nachádza sa v tesnej 
blízosti nákupného centra Bory 
Mall. Na predaj ponúkne dokopy 
357 bytov v  ôsmich bytových do-

moch. K dispozícii bude aj novovy-
budovaný priestranný park s rozlo-
hou 8,5 tis. m2.
Štvrtá etapa disponuje právoplat-
ným územným rozhodnutím a je vo 
fáze ďalšieho procesu pre získanie 
stavebného povolenia. Celý projekt 
prinesie do lokality cez 1500 no-
vých a dostupných bytov. 
Súčasťou novovybudovanej štvrte 
bude aj materská škôlka, ktorá bola 
len nedávno skolaudovaná. L. Var-
gová pokračuje: „Materskú škôlku 
darujeme do užívania MČ Bratisla-
va-Lamač. Stali sme sa tak prvým 
súkromným investorom v hlavnom 
meste, ktorý postavil verejnú ma-
terskú škôlku.“ Celková kapacita 
škôlky bude 70 detí. Koniec stav-
by sa odhaduje na jeseň budúceho 
roka. Náklady na stavbu dosiahnu 
milión eur. 
nemocnica novej generácie bory 
bude pripravená slúžiť pacientom 

z  celého Slovenska. Predpoklada-
né otvorenie modernej nemocnice 
je v  roku 2023. Bude poskytovať 
plánovanú i akútnu zdravotnú sta-
rostlivosť na najvyššej európskej 
úrovni, ktorá bude plne hradená 
z verejného zdravotného poistenia. 
Okrem iného nemocnica ponúkne 
14 operačných sál, urgentný príjem 
novej generácie, osem intímnych 
pôrodných izieb, centrálnu robo-
tickú prípravovňu liekov, zdra-
votnú starostlivosť organizovanú 

v multidisciplinárnych programoch, 
inovatívne procesy a  moderné rá- 
diodiagnostické vybavenie, jedno- 
lôžkový štandard pre pacienta či lie-
čivé prostredie.
Dopravná infraštruktúra projektu je 
zabezpečená a v súčasnosti už vybu-
dovaná, pričom jej súčasťou je na-
pojenie na diaľnicu D2. Pandémia 
koronavírusu výstavbu nenarušila 
a naďalej prebieha za dodržiavania 
prísnych hygienických opatrení.
 (mk)

nová obytná štvrť bOry pre devínsku
reZIDeNčNý  projekt 
„Bory“ od investora PeNta 
real estate je situovaný 
medzi mestskými 
časťami Bratislava-lamač 
a Bratislava-Devínska  
Nová Ves. 

Projekt Bory je moderný architektonický štýl so zeleňou a kompletnou občianskou vybavenosťou

Predpokladané otvorenie modernej nemocnice Bory je v roku 2023. Bude poskytovať plánovanú i akútnu zdravotnú starostlivosť
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Nenáročná turistika len približ-
ne pol hodinu autom od Bra-

tislavy, ktorú zvládnu aj deti, je vý-
borným tipom na výlet pre rodiny 
počas slnečného víkendového dňa. 
tri kríže sa nachádzajú nad obcou 
Pernek (okres Malacky). K vyhliadke 
vás dovedú modré turistické znač-
ky. Po ceste musíte minúť potôčik 
s  mostom a  popri plote rodin-

ného domu odbočíte vľavo hore 
kopcom. Po „domácky“ vyrobené 
smerovky vás dovedú až na vrchol, 
kde vás čakajú príznačné tri kríže 
a  nádherný výhľad. Podľa povesti 
na mieste, kde dnes stoja tri kovové 
kríže, stáli v minulosti staré kríže, na 
ktorých upaľovali čarodejnice. 

 Spracovala Veronika Valkovičová

Priamo v Bratislave máme ešte jednu krásnu vyhliadku, pri ktorej 
zabudnete, že ste v  hlavnom meste slovenska. Jedná sa o  vy-

hliadku Malá Baňa, ktorá sa nachádza na juhozápade Malých Karpát. 
Dostanete sa na ňu po modrej značke od bývalého amfiteátra v rači. 
Modrá značka vás dovedie až na samotný vrch. Za normálnych okol-
ností je na vrchu samoobslužný bufet s ražňami a vrecami na odpad. 
Z Malej Bane je nádherný výhľad do lesov a priamo na mieste sa na-
chádza posedenie.

kde nájdete najkrajšie výhľady 
� �  � �na Malé Karpaty? 

Vyhliadka Malá Baňa 

Tri kríže

VysoKá

Jedna z  najnavštevovanejších 
turistických lokalít v DNv je De-

vínska Kobyla. výstup vôbec nie je 
náročný, trvá približne hodinu a na 
konci vás čaká nádherná vyhliad-

ková veža. Určite neobchádzajte tu-
ristický altánok blízko vyhliadkovej 
veže. altánok je ideálny pre dopl-
nenie síl a pri výhľade z tohto bodu 
máte rakúsko ako na dlani.

Neďaleko od Perneku za obcou Kuchyňa je 
vrch vysoká (okres Malacky). Je to druhý 

najvyšší vrch Malých Karpát. vraví sa, že vrch vy-
soká je povinnou jazdou Malých Karpát spolu s vá-

pennou a skalnatou. vysoká je obľúbenou destináciou, 
nakoľko je tam naozaj nádherný výhľad a nie je ďaleko od Brati-

slavy. Zaparkovať sa dá na mieste zvanom vývrat. samotný štvorkilo-
metrový výstup zaberie turistom približne hodinu a pol času. turistický 
chodník je po celej trase značený modrou farbou. Počas výstupu sa vám 
naskytnú nádherné výhľady na okolitú prírodu. Na vrchole sa nachádza 
drevený kríž. Z vysokej je možné vidieť počas dobrého počasia malokar-
patský hrebeň od Kamzíka až po Záruby.

z najbližších 
vyhliadok na malé 

karpaty, ktoré sú ľahko 
dostupné do hodiny autom, 
sme pre vás vybrali tie, pri 
ktorých si poviete, že vám 
cestovanie medzi okres-

mi chýba. 

POzNáTe hru GeOCaChiNG? Cieľom tejto hry 
je nájsť ukryté krabičky, tzv. „kešky“, v ktorých sa 
nachádza pero, papier a rôzne predmety na výmenu. 
úlohou geocachera je „kešku“ nájsť a zapísať sa do 
notesa, prípadne si môže vymeniť nejaký suvenír, 

ktorý sa nachádza v krabičke. každý regulárny geocacher je zare-
gistrovaný na stránke www.geocaching.com, kde môže objavovať 
nové miesta a skryté „kešky“ po celom svete a aj tu v Bratislave. 

VyhliadkoVá Veža deVínska koByla

PotRebujete sa vyvetrať? 
Hor sa do oblakov. nakoľko nám 
stále situácia nedovoľuje množstvo 
spoločenských aktivít, tak by sme vám 
opäť radi priniesli pár tipov na výlety 
v okolí. Svoju pozornosť sme zamerali 
na krásne Malé karpaty, kde je veľa 
turisticky zaujímavých miest.  
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medzinárodný deň bezpečnosti na inter-
nete sme si pripomenuli 9. 2. 2021. krajské 
riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave 
dalo do pozornosti zopár preventívnych 
rád a  odporúčaní, týkajúcich sa bezpeč-
nosti na sociálnych sieťach:

l  Prezývku (nickname) si vytvorte takú, aby 
z nej nebolo na prvý pohľad jasné, koľko 
máte rokov alebo akého ste pohlavia. 

l  Nepridávajte si medzi „priateľov" každého, 
s  kým si píšete, priatelia majú často prí-

stup ku všetkým informáciám, ktoré máte 
vo svojom profile. 

l  Nedávajte na internet žiadne fotografie  či 
videá, na ktorých ste v plavkách, v spod-
nej bielizni, máte odhalené časti tela alebo 
pôsobíte vyzývavo.

l  Nezverejňujte informácie, kedy a  kam 
odchádzate na dovolenku, resp. že dlhšie 
nechávate svoj domov neobývaný. 

l  Nie je bezpečné zverejňovať svoje osobné 
údaje, ani iné kontaktné údaje (telefónne 
číslo, e-mailová adresa). Osobné a  kon-

taktné údaje odporúčame poskytnúť len 
osobám, ktoré osobne poznáte, resp. kto-
ré ste kontaktovali z vlastnej iniciatívy. 

l  Nevypĺňajte nepovinné údaje vo svojom 
internetovom profile. 

l  Buďte opatrní pri „četovaní" s  človekom, 
ktorý má nový profil. Novou identitou sa 
môže snažiť zakryť svoje predchádzajúce 
pôsobenie, pri ktorom mu bol zrušený, či 
zablokovaný účet, alebo sa snaží vytvore-
ním viacerých identít znásobiť šance pre 
získanie nových obetí. (red)

                   riziká pre deti  
          spojené s internetom
V súčasnosti trávia deti oveľa viac času 

na internete ako v  nedávnej minu-
losti. Internet nie je už len zdrojom 

zábavy a  mnohých poznatkov, ale aj formou 
vyučovania (dištančná výučba). Niektoré deti 
vstúpili do internetového priestoru, žiaľ, ne-
pripravené. Neuvedomujú si nebezpečenstvo, 
ktoré môže na nich striehnuť. Nevedia správne 
komunikovať na sociálnych sieťach, aj napriek 
tomu do takejto komunikácie vstupujú. To 
môže spôsobiť, že dieťa nedokáže rozpoznať 
rôzne formy manipulácie. Ďalším problémom 
je i  to, že deti si neuvedomujú hodnotu citli-
vých informácií, ani hodnotu svojho súkromia 
a súkromia svojich rodičov (nevážia si ich a ne-
uvedomujú si dôsledky takéhoto šírenia  in-
formácií). Deti nemajú skúsenosti a  sú veľmi 
náchylné uveriť komukoľvek čokoľvek.
Prostredie internetu je virtuálnym priestorom, 
deťom prináša vytúženú nezávislosť a  slo-
bodu, stratu sociálnych obmedzení. Textová 

forma komunikácie je iná ako reálna. Stiera 
spoločenské rozdiely, prináša anonymitu. Pri 
digitálnej komunikácii je sebakontrola detí 
znížená, a preto môžu ľahko prezradiť aj také 
informácie, ktoré by inak nepovedali. Pod-
ceňujú skutočnosť, že ktokoľvek na sociál- 
nych sieťach sa môže stať obeťou zneužitia 
a kyberšikany. 
Legálny vek na založenie účtu na Facebooku 
je 13 rokov (13 rokov predstavuje vek, keď si 
dieťa uvedomuje svoje správanie a  konanie). 
Žiaľ, realita je taká, že deti vo veku 8 – 9 ro-
kov bežne  komunikujú na sociálnych sieťach. 
Ak už má dieťa v tomto veku vytvorený účet, 
tak by si rodičia mali stanoviť nejaké pravidlá 
(založiť si účet spoločne, nastaviť určité bez-
pečnostné opatrenia, stanoviť si intervaly počas 
týždňa, keď sa rodič s dieťaťom bude rozprávať 
o tom, čo tam dieťa robí a kto ho kontaktuje, 
rodič dovolí dieťaťu, aby ho v niečom poučilo, 
čo pomáha vytvárať ovzdušie dôvery). (red)

rady a odporúčania pre bezpečnosť na internete #saferinternetday2021

Pozor na kyberšikanu 
a kybergrooming

Vo virtuálnom svete sa dieťa môže stať 
obeťou kyberšikanovania alebo kyber-
groomingu.
ako kybergrooming sa označuje správanie, 
keď  si páchateľ na internete vytipuje obeť, 
snaží sa získať jej dôveru, vybuduje si s ňou  
blízky vzťah a vyláka ju na osobné stretnu-
tie. Cieľom stretnutia je obeť nejakým spô-
sobom zneužiť.
Kyberšikanovanie je forma šikanovania vo 
virtuálnom svete. v kybersvete dieťa často 
nevie, kto na neho útočí, nevie, kto je ag-
resorom. takáto forma šikanovania môže 
mať vyššiu intenzitu ako v reálnom svete.
rodičia, upozornite deti na to, že:
l  akúkoľvek informáciu, ktorú umiest-

nia na internet, môže ktokoľvek ke-
dykoľvek vidieť (nešíriť fotografie 
bytu alebo domu),

l  informácie, ktoré umiestnia na inter-
net, sa môžu dostať nielen k  spolu-
žiakom, ale aj k učiteľom, susedom, 
rodinným známym a podobne,

l  na internete neexistuje priestor, kto-
rý by bol bezpečný,

l  nikdy nemôžu vedieť, kto je na 
druhej strane, a preto je dobré v nich 
pestovať zdravú nedôveru na inter-
nete,

l  nemajú nikomu poskytovať osobné 
údaje (telefónne čísla, adresu, rodné 
čísla a pod.).  (red)

INterNet sa 
stal v terajšej 

dobe prirodzenou 
súčasťou života 

nielen pre 
dospelých, ale aj 

pre deti.
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Úspešná mládež medzi nami
Šport: box, tréningy 4 – 6x do týžd-
ňa, podľa obdobia prípravy,  aktívny 
4 roky
úspechy: 2019/2020 – 2x majster sr,  
víťaz medzinárodného turnaja olym- 
pijských nádejí, účastník majstrov-
stiev Európy v rumunsku, 3. miesto 

na medzinárodnom turnaji v srbsku, 
reprezentant sr.
„Na boxe je úžasné to, že som pri 
ňom sám sebou a robím šport, ktorý 
ma baví. vzhľadom na to, že box nie 
je tímová hra, viem, že všetko stojí na 
tom, ako sa k tomu postavím ja sám. 

Pocit byť v ringu a prežívať adrena-
lín je na nezaplatenie pre každého 
športovca. Najviac ma motivuje môj 
tréner andrej Horný, ktorý sa ma ujal 
s  takou starostlivosťou ako otec. Je 
to vynikajúci základ, keď máte také-
ho trénera, ktorý vás posúva vpred."

Šport: box, tréningy  4 – 6x do 
týždňa, podľa obdobia prípravy,  
aktívny 4 roky
Úspechy: 2019/2020 – 2x majster 
sr, 2. miesto z  medzinárodné-
ho turnaja olympijských nádejí, 
dvojnásobný účastník majstrov-
stiev Európy v  Gruzínsku 2019 

a v r. 2020 v Bulharsku (5. miesto), 
víťaz Medzinárodnej ligy Boxu 
a  víťaz viacerých medzinárod-
ných turnajov.
„vďaka boxu môžem spoznávať 
aj svet a  nových ľudí, vrátane 
trénerov. Je to úžasný pocit, keď 
si môžem vyskúšať boxovať v za-

hraničí. Keď nastupujem do rin-
gu,  vidím obecenstvo a  v  ňom 
ľudí, ktorí mi držia palce a  chcú 
vidieť pekný box. Potom je víťaz-
stvo ten najlepší pocit. 
Bonus navyše, keď som v  zahra-
ničí a  rozhodca zdvihne moju 
ruku! "

marek janíček, 17 r.

matúš janíček, 16 r.

lesná škôlka na obzore?
V DeVíNskej NOVej VsI 
sa zrodilo nové občianske 
združenie, ktoré sa 
bude venovať práci 
s deťmi a komunitným 
projektom. Združenie 
zastrešuje už fungujúci 
lesný klub Bystruška, 
ktorý vytvára priestor 
pre komunitu miestnych 
rodičov s deťmi, 
podporujúci vzťah 
k prírode. 

Deti v  klube objavujú les 
a  to počas celého roka 
a  za každého počasia. 

„S rešpektom k prírode, k ostatným 
i k sebe samým“, s takýmito slova-
mi sú privítaní všetci účastníci klu-
bových aktivít. Lesný klub funguje 
tri dopoludnia v týždni, keď sa deti 
(v prípade záujmu aj za prítomnosti 
rodiča) stretávajú v  priľahlých le-
soch v okolí Devínskej Kobyly, v lo-
kalite Pieskovec (Sandberg) alebo 
v alúviu rieky Morava. Cieľom za-
kladateliek je rozšíriť činnosť klubu 
aj o lesnú škôlku a týmto spôsobom 
ponúknuť rodičom ďalší variant 
predškolského vzdelávania, ktorého 
základom je pobyt v jedinečnej lo-
kálnej prírode. 

Koncept lesných škôlok vznikol už 
v 50. rokoch predovšetkým v sever-
ských krajinách. Zakrátko sa rozší-
ril v celej Európe a vďaka veľkému 
záujmu rodičov o takýto prístup ku 
vzdelávaniu zažíva v posledných de-
saťročiach doslova boom. V lesných 
škôlkach sa prepája predprimárne 

vzdelávanie detí a ich pobyt na čer-
stvom vzduchu v prírode s dôrazom 
na trvalo udržateľný rozvoj. Napr. 
v  Českej republike funguje okolo 
140 lesných škôlok a od roku 2016 
majú oporu a svoje miesto aj v legis-
latíve. 
K  tomu, aby sa mohol lesný klub 
Bystruška rozšíriť aj o lesnú škôlku 
v Devínskej Novej Vsi, je v súčasnej 
fáze potrebné zabezpečiť priestory: 
„Pre nás je kľúčová bezprostred-
ná dostupnosť lesa.  Mal by to byť 
obytný priestor alebo pozemok, 
na ktorý by sme mohli umiestniť 
vhodnú mobilnú stavbu. Sme otvo-
rené viacerým alternatívam“, vy-
svetľuje logopedička Ivica Bauerová, 
jedna zo zakladateliek. (jv)

Spustený odvoz 
biologicky  
rozložiteľného 
odpadu z hnedých 
zberných nádob

spustený odvoz biologicky 
rozložiteľného odpadu z hne-

dých zberných nádob Bratislavská 
mestská spoločnosť Odvoz a  lik-
vidácia odpadu, a.s., (OlO) začína 
so sezónnym odvozom biologic-
ky rozložiteľného odpadu (BrO) 
od pondelka 1. 3. 2021. Ukončený 
bude 30. 11. 2021. v  prípade, že 
chcú obyvatelia požiadať o  kom-
postér, resp. nádobu na BrO, svoju 
žiadosť musia smerovať na Odde-
lenie miestnych daní, poplatkov 
a  licencií Magistrátu hlavného 
mesta sr na Blagoevovej 9 v Bra-
tislave, buď osobne alebo poštou. 
Požiadavky za bytové domy vyba-
vujú správcovia nehnuteľností. ak 
bývate v bytovom dome, obráťte 
sa na svojho správcu.  OLO, a. s.
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denoVa informuje

Odoberá od  obyvateľov s  tr-
valým pobytom v  MČ Ba-DNv 
(aj od  majiteľov nehnuteľností) 
400 kg odpadu ročne zadarmo. 
Pri príchode na  zberný dvor sa 
musíte vždy preukázať platným 
občianskym preukazom alebo 
iným dokladom, ktorý je dôka-
zom toho, že máte trvalý pobyt 
v  mestskej časti Ba-DNv, resp. 
tu vlastníte nehnuteľnosť, z kto-
rej odpad vyvážate. DENOva sa 
snaží v prvom rade o separáciu 
a  triedenie typu odpadov, čo 
sa odráža aj na objeme odpadu 
prijímaného zadarmo:

l prvých 100 kg na  objemný 
odpad (starý nábytok, gauče, 
sedačky, matrace...)
l prvých 100 kg na  zmes sta-
vebného odpadu (zmes betó-
nu, tehál, obkladačiek, dlaž-
díc, keramiky ...)
l prvých 200 kg na  biologic-
ký rozložiteľný odpad (tráva, 
lístie, orezy stromov a  dre-
vín...)
Občania DNV môžu priniesť 
a  odovzdať zadarmo papier, 
sklo, plast, kov (železné kon-
štrukcie, plechovky...), jedlé 
oleje a tuky.

zBerNý DVOr Na uliCi m. PiŠúTa 5

Otváracie hodiny zberného dvora od 1. 12. 2020 na ul. m. Pišúta 5:
Od pondelka do piatka, okrem stredy  8.00 h – 15.00 h 
Streda  8.00 h – 16.00 h
Obedňajšia prestávka  11.00 h – 12.00 h
Sobota  8.00 h – 13.00 h 
Nedeľa  zatvorené
kontakt na prevádzku: Karol Berta, 0911 155 991, zbernydvor@denova.sk
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) zBerNé mieSTO Na EiSNErovEj 25 

je určené len na vyseparované zložky komunálneho odpadu, patria-
ce do plastových nádob spoločnosti OlO, a. s. – papier, plasty, sklo.

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

automat na zber  
Pet fliaš a plechoviek

Prvá predajňa KRAJ, kto-
rá má automat na zber 
PET fliaš a plechoviek, sa 

nachádza v  našej mestskej časti. 
Pilotný projekt má za úlohu pri-
praviť zákazníkov na nový systém 
zberu nápojových obalov a je tiež 
skúškou pre samotnú spoločnosť. 
Ako uvádza Ministerstvo životné-
ho prostredia SR, ročne skončí na 
skládkach alebo voľne pohodených 
v  prírode až 400 miliónov PET 
fliaš. Miera ich recyklácie dosahu-
je na Slovensku iba 60  % a práve 
povinné zálohovanie od roku 
2022 má za cieľ vyzbierať pro-
stredníctvom recyklačných zaria- 
dení v obchodoch až 95  % z nich. 
Spoločnosť Terno real estate, s.r.o. 
(Terno),  sa rozhodla spustiť pi-
lotný projekt na zber PET fliaš 
a plechoviek začiatkom roka 2021. 
Jej prvý vratný automat nájdu 
obyvatelia Devínskej Novej Vsi 
v  predajni KRAJ. „Rozhodli sme 
sa vyskúšať automat na PET fľa-
še a  plechovky na vlastnej koži už 
teraz, aby sme sa vopred pripravili 
na povinný zber. Otestujeme si tak 
fungovanie i  logistiku s  ním súvi-
siacu o  rok skôr, aby sme dokázali 
poskytovať kvalitné služby našim 
zákazníkom už od prvého týždňa 
roka 2022,“ vysvetľuje Stanislav 
Čajka, riaditeľ spoločnosti Terno, 
pod ktorú spadá sieť predajní Ter-

no i KRAJ. Pilotný projekt v pre-
dajni KRAJ v  Devínskej Novej 
Vsi si už teraz získal popularitu. 
Peniaze za vrátené obaly budú 
počas pilotného projektu použité 
ako dotácia na obnovu a  skráš-
ľovanie zelene v  MC BA-DNV. 
Automat funguje na jednodu-
chom princípe. Zákazníci prinesú 
nestlačené PET fľaše a plechovky 
aj s pôvodnou etiketou. Po vložení 
do zariadenia ich automat iden-
tifikuje rovnako ako pri vrátení 
sklenených fliaš od piva. Vďaka 
inteligentnej detekcii vie vratný 
automat sám rozlíšiť, o  aký druh 
nápojového obalu ide – či je to 
sklo, PET fľaša alebo plechovka. 
Zákazníci v tomto pilotnom pro-
jekte však nedostanú po ukončení 
vkladania vratných obalov  potvr-
denku s vyčíslenou sumou,  ako sú 
na to zvyknutí pri sklenených fľa-
šiach. „Keďže ide o pilotný projekt, 
ktorý je v skúšobnej fáze, momen-
tálne prijímame iba obaly, ktoré sa 
predávajú v predajni KRAJ v De-
vínskej Novej Vsi, obsahujú etike-
ty s  čitateľným čiarovým kódom 
a nie sú stlačené. Od nového roka 
bude automat prispôsobený tak, 
aby zodpovedal schváleným legis-
latívnym požiadavkám ,“ dopĺňa 
marketingový manažér KRAJa 
Marek Koštrna.   
 (red)

reŤaZeC kraj v spolupráci s mestskou časťou 
Bratislava-Devínska Nová Ves spustil projekt na 
zber Pet fliaš a plechoviek. 

TerNO real estate, s.r.o,  odvedie sumu 2 centy za každú fľašu, 
resp. plechovku na účet mestskej časti Bratislava-Devínska 

Nová Ves, ktorá bude investovaná do zveľaďovania miestnej 
zelene. Odpad následne poputuje na recykláciu do spoločnosti  

Odvoz a likvidácia odpadu, a. s. (OlO).

čiSTeNie ParkOVaCíCh mieST 
v mesiaci marec 2021

02/03/2021 hradištná 19 – 23

02/03/2021 hradištná   25 – 29

04/03/2021 istrijská – zuŠ 8 – 18

04/03/2021 uhrovecká   2 – 6

09/03/2021 uhrovecká   8 – 12

09/03/2021 Veľké Corleone parkovisko  

11/03/2021 kalištná  1 – 9

11/03/2021 kalištná  11 – 19

16/03/2021 Novoveská 14 – 18

16/03/2021 Novoveská 10 – 12

18/03/2021 Stará pošta – parkovisko  

18/03/2021 istrijská  8/a – 8/D

18/03/2021 Polícia pri Seneciu

23/03/2021 istrijská – knižnica  

23/03/2021 hradištná – kostol  

25/03/2021 i. Bukovčana 2 – 6

25/03/2021 j. Smreka 2 – 4

30/03/2021 m. marečka 9 – 7

30/03/2021 j. Smreka  10 – 12
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Vysielanie DTV začalo 1. septembra 
1996. Televízna stanica má však histó-
riu, ktorá siaha ešte do čias pred rokom 

1996, keď na prelome rokov 1994 a 1995 bola 
Devínska Nová Ves jednou z mála mestských 
častí, ktoré mali káblovú televíziu. Vďaka ope-
rátorovi, ktorý poskytol pre DTV svoju vlastnú 
licenciu, sa podarilo sprevádzkovať informač-
ný kanál pre obyvateľov Devínskej Novej Vsi. 
„Všetko sa to odohrávalo v malom provizórnom 
priestore na ulici Milana Marečka 5, ktorý pri-
pomínal viac „ľadovňu“ ako technické štúdio,“ 
zaspomínal s humorom Alojz Morávek. 

Naše začiatky natáčania
Prvé relácie boli spravodajsko-publicistické-
ho charakteru. „Obsah do relácie strihal kolega 
Alojz prakticky na kolene...“, spomína Jaroslav 
Zaťko. Prvá relácia zábavného charakteru bola 
odvysielaná na Silvestra 1997 a bola zostrihom 
vtipných momentov z natáčaní v Devínskej No-
vej Vsi. Zaujímavosťou je, že  v miestnej televízii 
začínali aj rôzne známe osobnosti, napr. redak-

torky televízie Markíza Zuzka Javorová, Katka 
Tehlárová alebo Helena Ševčíková. DTV získalo 
aj viaceré ocenenia. Medzi tie najvýznamnejšie 
patrí dokument „Keď si kamarát“, s  ktorým sa 
DTV umiestnila na prvom mieste na festivale 
regionálnych televízií v Kopřivnici a na druhom 
mieste na festivale v Martine.
Začiatky natáčania relácií boli náročnejšie ako 
dnes. „Začínali sme so starou dobrou VHS 
technológiou, tie kamery mali zopár kíl, kaze-
ty boli také, aké boli,“ spomína Jaroslav Zaťko. 
Regionálne televízie v  porovnaní s  ostatnými 
majú výrazne menej zamestnancov. Preto sú 
niektoré pozície kumulované. Alojz Morávek, 
ktorý v DTV vykonáva 3 rôzne pozície súčasne 
– technik, kameraman a redaktor, objasnil, ako to 
všetko zvláda: „Mojou výhodou je, že za tie roky 
dokonale poznám problematiku komunálnej po-
litiky, problematiku života v Devínskej Novej Vsi 
a poznám veľa miestnych ľudí – preto mi nerobí 
problém zároveň klásť aj otázky ako redaktor.“ 
Technický riaditeľ DTV Jaroslav Zaťko zdôraz-

ňuje, čo všetko sa skrýva za kvalitnou reláciou: 
„V prvej fáze je námet, myšlienka. Následne sa 
redaktor púšťa do práce, telefonuje niekedy via-
cerým, inokedy menšiemu počtu ľudí, zbližuje 
sa s  tematikou. Za celým prípravným proce-
som je často viac práce, ako by si človek mys-
lel. Vzniku trojminútovej reportáže predchádza 
niekoľkohodinový prípravný proces, spolupráca 
a koordinácia niekoľkých ľudí.“ 

reportáže DTV po 25 rokoch
Pán Zaťko v závere ešte zaspomínal na humorné 
momenty, ktoré sa pri natáčaní relácií odohrali: 
„S kolegom sme robili reportáž o odpadoch pri 
smetisku. Namiesto ´okolo žijúcich občanov´ sa 
kolega spýtal na ́ okolo žijúcich odpadov´ – v da- 
nej situácii to bolo mimoriadne úsmevné“. 
Diváci majú možnosť pozrieť si záznam zo špe-
ciálnej reportáže DTV po 25 rokoch od začiat-
ku vysielania, a to prostredníctvom internetovej 
stránky YouTube, kde sa podľa názvu „25 rokov 
od začiatku vysielania DTV“ dostanú k zaujíma-
vému rozhovoru v celom znení.   (mk)

25 rokov od začiatku vysielania

Všetko najlepšie, DTV! 

PrI PríležItOstI  
25. výročia od začiatku 
vysielania DtV popísal 
jaroslav Zaťko, technický 
riaditeľ, a alojz Morávek, 
technik/kameraman/
redaktor, začiatky DtV 
a zmeny, akými prešla až 
do dnešnej podoby. Obaja 
sú členmi, významnými 
osobnosťami pre DtV a sú 
súčasťou televíznej stanice 
od samého začiatku.

Kreslo so starostom Dáriusom Krajčírom Kreslo s Rastislavom Šimkovičom,  riaditeľ  IC  a gajdoš 

Alojz Morávek, Jaroslav Zaťko, Katarína Gavalcová
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Pošta Bratislava-DNv 49 bude v dňoch od 3. 3. 2021 
do odvolania z dôvodu prijatých preventívnych opat-
rení proti šíreniu koronavírusu otvorená:
PONDelOk: 9.00 – 17.00 h  prerušenie 12.30 – 13.00 h
uTOrOk:      9.00 – 17.00 h  prerušenie 12.30 – 13.00 h
STreDa:        9.00 – 18.00 h  prerušenie 12.30 – 13.00 h
ŠTVrTOk:     9.00 – 17.00 h  prerušenie 12.30 – 13.00 h
PiaTOk:          9.00 – 17.00 h prerušenie 12.30 – 13.00 h 
Cez víkend bude pošta zaTVOreNá.

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

kultúrno-spoločenské aktivity
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 2021

3/2021                                                          POzVáNkY 15

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

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

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

ZrušeNé

Devínskonovoveská 
televízia, spol. s r. o. 
M. Marečka 18, 841 07 Bratislava
Tel. č.: 02/64 537 581 
Mail: dtv@swanmail.sk

PremiérY PrOGramOV Na DTV
Pondelok  Kreslo pre hosťa
Streda       Magazín DTV
Reprízy programov na DTV – každá celá hodina
Videotexty – inzercia, oznamy MČ BA-DNV

OZNaM

Odporúčame občanom 
využiť voľné kapacity.

Plošné víkendové 
testovanie v Devínskej 

Novej Vsi už nebude.

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

Otváracie hodiny 1. november – 31. marec:
Utorok – piatok  11.00 – 16.00 
Sobota – nedeľa  – pondelok zatvorené

STÁLE EXPOZÍCIE:  
DEJINY A KULTÚRA CHORVÁTOV 
NA SLOVENSKU a V DEVÍNSKEJ 
NOVEJ VSI

Kultúrno-spoločenské aktivity
ISTRA CENTRUM
Hradištná 43, 841 07 Bratislava-DNV
Tel. č.: 02/64 77 00 33
Mail: info@istracentrum.sk
www.istracentrum.sk

13. 12. 2020 o 16.30 h
PRVÝ AKO ANJELIK 
Detská divadelná scéna, účinkuje divadlo 
Dunajka.
Milé deťúrence, vitajte v advente 
a s anjelmi sa zahrajte, krásnymi príbehmi 
vianočný stromček vyzdobte. Vianoce sú 
predo dvermi a adventný kalendár sme ani 
nenačali. Lenže tento náš anjelský nie je 
čokoládový, ale plný príbehov! 
Miesto: veľká sála Istra Centra

12/2020                                                          POZVÁNKY 15

MÚZEUM COLNÍCTVA 
A FINANČNEJ SPRÁVY
Istrijská 49, 841 07 Bratislava-DNV
Tel.: 0918 628 622
Mail: Petra.Kleckova@financnasprava.sk

Otváracie hodiny:
Utorok  9.00 – 17.00 
Štvrtok  9.00 – 17.00

STÁLA EXPOZÍCIA

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

Otváracie hodiny:
pondelok  – piatok 9.00 – 17.00 h

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

Otváracie hodiny:
PONDELOK: 12.00 – 18.00
STREDA:  12.00 – 18.00
ŠTVRTOK:  12.00 – 18.00
PIATOK: 8.00 – 12.00  13.00 – 16.00 

Devínskonovoveská 
televízia, spol. s r. o. 
M. Marečka 18, 841 07 Bratislava
Tel. č.: 02/64 537 581 
Mail: dtv@swanmail.sk

PREMIÉRY PROGRAMOV NA DTV

Pondelok  Kreslo pre hosťa
Streda       Magazín DTV
Reprízy programov na DTV – každá celá hodina
Videotexty – inzercia, oznamy MČ BA-DNV, 
pozvánky na kultúrne, športové a spoločenské 
podujatia
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MVDr. LEPEŇ Ľubomír
MVDr. Hronec Milan
MVDr. Čontofalská Vladimíra
MVDr. Bieleková Iveta

Ordinačné hodiny:
pondelok – štvrtok: 10.00 – 19.00
piatok:  14.00 – 19.00

DN-VET Istrijská 17, BRATISLAVA 841 07, mail: dnvetsro@gmail.com, tel.: 02/64 538 591

DN-VET Istrijská 17

Veterinárna 
ambulancia

Tradičný silvestrovský 
výstup na Devínsku Kobylu 

31. 12. 2020 o 9.30 h 

Deviaty ročník silvestrovského výstu-
pu na Devínsku Kobylu organizuje 

Istra Centrum v  spolupráci s  turistickým 
klubom AŠK Inter Bratislava. Podujatie 
je vhodné pre všetky vekové kategórie. 
Heslo skalných turistov znie: „Pre turisti-
ku nejestvuje nevhodné počasie, iba zle 
oblečený turista“. To znamená, že výstup 
sa bude konať, podobne ako sa to dialo 
v minulosti, za každého počasia. Oficiál-
ny zraz je plánovaný pred budovou Istra 
Centra. Zaregistrovaní účastníci dostanú 
na Devínskej Kobyle spomienkový dar-
ček. Podujatie sa bude konať iba v prípa-
de, ak to umožnia platné protipandemic-
ké opatrenia, v čo všetci dúfame. (red)

MIMORIADNY ODVOZ 
biologicky rozložiteľného 
odpadu zo záhrad
OLO, a. s., mimoriadne zabezpečí ešte 
jeden odvoz biologicky rozložiteľného 
komunálneho odpadu zo záhrad (BRKO) 
v mesiaci december. Žiadame všetky do-
mácnosti zapojené do zberu BRKO v  ob-
dobí od 1. 12. do 11. 12. 2020 vyložiť 
hnedé nádoby v  zmysle harmonogramu 
odvozu BRKO realizovaného v r. 2020. 

Vápencová 34 (FUTBALOVÝ ŠTADIÓN)

Voľné termíny počas týždňa nájdete 
na www.korona.gov.sk 
– antigénové testovanie.

mOm istra Centrum 

mOm Vápencová

Hradištná 43 (ISTRA CENTRUM) 

Vážení čitatelia, od 3. 3. 2021 otvárame 
knižnicu cez výdajné okienko vo dvore 
knižnice.
Knihy si môžete vrátiť aj požičať (pre po-
žičanie je potrebné objednať si knihy deň 
vopred).
Otváracie hodiny:
Pondelok , streda 10.30 – 13.00 h príjem objednávok
otvorené od 13.00 – 17.30 h vyzdvihnutie kníh
Štvrtok , piatok 8.30 – 12.00 h príjem objednávok
otvorené od 12.00 – 15.30 h vyzdvihnutie kníh
výpožičky prebiehajú formou objednaj a vy- 
zdvihni. ako na to? vyberte si knihy v  na- 
šom on-line katalógu http://kniznica.istra- 
centrum.sk/katalog/. knihy si objednajte 
telefonicky č. tel.: 02/64 77  51  90 alebo 
mailom: kniznica@istracentrum.sk 
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UKÁŽTE  
SA AJ  

V DEVÍNSKEJ
NOVEJ VSI

ONLINE SČÍTANIE  
OBYVATEĽOV 2021
15. FEBRUÁR - 31.  MAREC

Nenechajte si ujsť príležitosť zlepšiť 
svoj život v Bratislave. Ukážte sa aj vy 
na online sčítaní obyvateľov. Stačí vy-
plniť pár riadkov a naše mesto získa 
viac peňazí na pohodlnejšiu verejnú 
dopravu, lepšie cesty, bezpečnejšie 
ulice a krajšiu zeleň. 

Dárius  Krajčír, starosta Devínskej Novej Vsi

bratislavasarata.sk
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UKÁŽTE  
SA AJ  

V RUŽINOVE

Ing. Martin Chren,  
starosta Ružinova

ONLINE SČÍTANIE  
OBYVATEĽOV 2021
15. FEBRUÁR - 31.  MAREC

Nenechajte si ujsť príležitosť zlepšiť 
svoj život v Bratislave. Ukážte sa aj vy 
na online sčítaní obyvateľov. Stačí vyplniť pár 
riadkov a naše mesto získa viac peňazí na 
pohodlnejšiu verejnú dopravu, lepšie cesty, 
bezpečnejšie ulice a krajšiu zeleň. 

b rat i s l ava s a rata . s k

BRATISLAVA - RUŽINOV
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