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 Tradične 
sa staroba 
považovala 
za syn-
o n y m u m 
uvážlivost i 
a  múdrosti, ktoré sú plo-
dom prežitej skúsenosti. To, 
a  právom, podnietilo ľudí, 
uvážlivosť a múdrosť si vážiť, 
nositeľov ctiť.
 Voľakedy, keď som bol 
mladý, vážiť a  ctiť si starých 
ľudí to bola taká samozrejmosť, 
o  ktorej dnes ani nechyru-
jeme. Ba, zdá sa mi, že aj úcta 
človeka k  človeku sa dostala 
na akúsi vedľajšiu koľaj. Na 
škodu nám, i  generáciám po 
nás. A  príčiny nehľadajme 
ďaleko a  niekde inde. Isto sú 
a vychádzajú z nás.
 Dnešná doba je o to horšia, 
že pravda a právo sa vymáha-
jú, často nasilu, peniaz-
mi a  zbraňami, vo svete, na 
iných kontinentoch...doma, 
v  malých pomeroch kraja, 
okresu, obce, nevraživosťou, 
ohováraním... veď to 
poznáme. 
 Po mesiaci úcty k starším 
príde november. 
Na sviatok všetkých svätých 
a  v deň pamiatky na našich 
blízkych čo odišli z  času si 
spomenieme na začiatku. 
Okrem iného budú v novem-
bri aj komunálne voľby – sta-
rostu a  poslancov miestneho 
zastupiteľstva. 
 Pokúsme sa voliť uvážlivo 
a múdro.

Vydavateľ

V 
čí

sl
e:

KRÁTKE SPRÁVY  

• Predseda Národnej 
rady Slovenskej republiky 
rozhodnutím č. 191/2014 

Z. z. vyhlásil voľby do orgánov 
samosprávy obcí a určil 

deň ich konania na sobotu 
15. novembra 2014. 

• MČ aj v tomto roku poskytne 
kroviny pre obyvateľov MČ, 
ktorí majú záujem si ich sami 

vysadiť na verejné priestranstvo 
v okolí svojho domova. 
    Obyvatelia Devínskej 

Novej Vsi, ktorí majú záujem 
o poskytnutie  takýchto 

krovín, môžu o ne požiadať 
Miestny úrad DNV, Novoveská 

17/A, 841 07  Bratislava. 
Termín: do 31. 10. 2014.
Pri kúpe uprednostníme 

druhy, ktoré sú vhodné pre 
výsadbu do verejnej zelene.

• Od 1. októbra 2014 bude 
v MČ DNV prebiehať plošná 

deratizácia v rozsahu verejné 
priestranstvá a nelegálne 

skládky odpadov + individuálna 
bytová výstavba. Na verejných 

priestranstvách budú deratizačné 
nástrahy použité priamo do 

nôr od hlodavcov, do kríkovej 
výsadby a na nepovolené skládky 
odpadov budú použité návnady 

v krmítkach. V budovách 
a školách budú umiestnené 

nástrahy tak, aby k nim 
bol znemožnený prístup 

nepovolanej osoby a tieto 
budú označené výstrahou.

 Finančné dotácie môže mestská 
časť Bratislava – Devínska Nová 
Ves poskytnúť oprávneným subjek-
tom, ktoré vyvíjajú činnosť v oblasti 
kultúry a športu. 
Dotácia môže byť poskytnutá iba 
na základe písomnej žiadosti po-
danej v termíne do 15.10.2014. 
 Poskytovanie dotácií z rozpočtu 
mestskej časti Bratislava – Devín-
ska Nová Ves  právnickým osobám, 
fyzickým osobám - podnikateľom, 
okruh oblastí, ktorých sa posky-
tovanie dotácií týka, podmienok, 
za akých môžu byť poskytované, 
postup pri prerokovávaní ich posky-
tovania a zúčtovanie poskytnutých 

Poskytovanie dotácii 
v oblasti kultúry a športu

príspevkov upravuje Všeobecne 
záväzné nariadenie mestskej časti 
Bratislava – Devínska Nová Ves č. 
7/2011, ktorým sa určuje spôsob 
a metodika poskytovania dotácií 
právnickým osobám a fyzickým 
osobám podnikateľom.
Potrebné doklady
 Vyúčtovanie poskytnutej dotá-
cie za predchádzajúci rok si stia-
hnete na webovej stránke DNV.
Vybavuje: Oddelenie ekonomiky 
a rozpočtu MČ DNV

Kontakt: tel.: 02 / 60 20 14 10
e-mail:  darius.krajcir@mudnv.sk 

dk
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DEVEX 2  

Školy a škôlky pre naše deti
 Ako človeka, ktorý do ko-
munálnej politiky prišiel zo 
súkromnej sféry, ma mnohé na 
začiatku môjho funkčného ob-
dobia prekvapovalo a často 
som sa čudoval. Prečo nejde 
to či ono, prečo sa toto nedá 
spraviť hneď, prečo sa mnohé 
veci nespravili za 15 rokov... 
Niečo naozaj nešlo, ale väčšina 
vecí spraviť šla, len si stačilo 
vyhrnúť rukávy a začať poriadne 
pracovať. Azda najintenzívnejšie 
som si to uvedomoval pri našich 
školách a škôlkach. Pýtal som sa 
prečo naše deti v škôlkach mu-
sia spať pri starých drevených 
poškodených oknách, cez ktoré 
na ne v zime fúkal mrazivý vz-
duch, prečo sa deti v školách 
prezliekajú v zničených šatniach, 
prečo musia chodiť na nefunkčné 
toalety, prečo zateká do tried... 
Tých prečo bolo veľmi veľa, 
lebo školy a škôlky boli naozaj 
v hroznom stave. Čudoval som 
sa, prečo to kompetentní nechali 

 Školský rok je už dávno  
v plnom prúde. Pedagógo-
via aj žiaci ZŠ na Ulici Ivana 
Bukovčana nabrali to správne 
tempo a spoločne zarezávajú 
v školských laviciach.  Do úplne 
nových – stredoškolských lavíc 
zasadli v septembri aj naši bývalí 
žiaci – deviataci.  
 V minulom školskom roku sme 
mali 36 deviatakov, ktorí po 
úspešnom absolvovaní testovania 

Držíme palce
a prijímacích pohovorov opustili 
„základku“ a stali sa veľkými 
stredoškolákmi. 11 žiakov sa 
umiestnilo na gymnáziách, 23 
zamierilo na stredné odborné 
školy a 2 žiaci si vybrali súkrom-
nú strednú odbornú školu. Z cel-
kového počtu bývalých devia-
takov 17 žiakov (47,22%) bolo 
prijatých na dve alebo tri stredné 
školy alebo dva odbory na tej 
istej strednej škole. Toto číslo je 
skreslené tou skutočnosťou, že 

po talentových skúškach alebo 
úspešnom prijatí na jednu st-
rednú školu viacerí žiaci už o iné 
stredné školy nemali záujem. To 
znamená, že napriek podanej 
prihláške, sa ďalšieho prijíma-
cieho konania nezúčastnili.
 Pri výbere strednej školy sme 
všetci spoločne - žiaci, rodičia, 
triedni učitelia a naša výchovná 
poradkyňa pani L. Németová 
veľmi zodpovedne pristupovali 
k riešeniu vážnej otázky kam 

po skončení základnej školy. 
Veríme, že výber bol správny.  
Roky v našej základnej škole 
získavali  bývalí žiaci množstvo 
vedomostí, spoznali hŕbu ka-
marátov, absolvovali veľa výle-
tov a exkurzií.  Tak niet pochýb, 
že naši bývalí deviataci budú 
aj v stredoškolských laviciach 
dosahovať výborné výsledky. 
Držíme im palce a želáme veľa 
úspechov.

Soňa Škulová

a prijímacích pohovorov opustili po talentových skúškach alebo po skončení základnej školy

zájsť až tak ďaleko. Tak som si 
vyhrnul rukávy a zakúpili sme 
skrinky na školu I. Bukovčana 
3 a zo starej šatne sme vytvorili 
krásnu stolnotenisovú halu. Cez 

prázdniny prišli na rad okná 
na všetkých škôlkach, komplet-
ná oprava striech na škole I. 
Bukovčana 3, na ktorú sme dosta-
li dotáciu z Ministerstva školstva 
a potom ďalšie a ďalšie projekty, 
dohromady ich je viac ako 30. 
Nebudem ich menovať všetky, 
spomeniem len tie najdôležitejšie 
– výmena okien na školách, opra-
vy striech na škôlkach a škole P. 
Horova, výmena termostatických 

ventilov na radiátoroch v školách 
a škôlkach, vybudovanie foto-
voltaickej elektrárne na streche 
školy I. Bukovčana 3, montáž 
nových výmenníkových staníc na 
školách a škôlkach, výmena svie-

tidiel na škole I. Bukovčana 1, 
výmena časti podláh v školách 
a škôlkach, montáž detských 
ihrísk a fi tprvkov do škôl a škôlok, 
výsadba zelene do školských 
dvorov, nákup nových zariadení 
do školských jedální, zvýšenie 
kapacity škôlok vytvorením 
2 nových tried, rekonštrukcia 
viacerých tried, pitná fontána 
na škole I. Bukovčana 3, nové 
toalety na škole I. Bukovčana 
1 a 3, zavedenie rozšíreného 

vyučovania nemčiny na škole 
I. Bukovčana, výmena kotlov 
na škole I. Bukovčana 1, nový 
športový areál na školskom dvore 
I. Bukovčana, nová bežecká tar-
tanová dráha na škole P. Horo-
va, atď.. Dovoľte mi, aby som 
sa poďakoval všetkým, ktorí sa 
na týchto projektoch podieľali. 
Veľkou satisfakciou bolo pre 
mňa vyjadrenie jedného zo zain-
teresovaných, ktorý mi povedal: 
Pán starosta, za rok a pol ste 
na školách a škôlkach spravili 
viac ako vaši predchodcovia za 
desať rokov. Myslím, že by sme 
mali pokračovať v investovaní 
do našich škôl a škôlok, veď 
deti sú naša budúcnosť a všetko, 
čo do nich investujeme sa nám 
mnohonásobne vráti. Keď vidím 
stovky šťastných detí, ako sa hra-
jú na nových detských ihriskách 

a školských dvoroch, napĺňa 
ma pocit šťastia a viem, že naša 
práca stála za to a treba v nej 
pokračovať. A myslíme aj do 
budúcnosti. V rámci čerpania 
eurofondov v rokoch 2014 - 
2020 chceme nedostatočnú ka-
pacitu škôlok riešiť vybudovaním 
nových tried. Pre deti chceme 
pridať ďalšie herné zostavy, 
plánujeme zatepliť obvodové 
múry a namontovať fotovoltaické 
elektrárne na strechy škôlok, 

tak, ako sa nám to osvedčilo na 
škole I. Bukovčana 3. V školách 
plánujeme vybudovať moder-
né knižnice a zmodernizovať 
učebne. Viac aktivít sa vrámci 
tohto programového obdobia 
v oblasti školstva nedá spraviť, 
takto boli nastavené pravidlá 
z európskej únie. Nezabúdam 
samozrejme aj na mnohé ďalšie 
veci, ktoré potrebujú urgentne 
riešiť. Napríklad len na opravy 
chodníkov a ciest v našej mest-
skej časti budeme v nasledu-
júcich rokoch potrebovať státisíce 
eur. Pokračujme v tom, čo sme 
začali pred 4 rokmi, pokračujme 
v zmenách, ktoré našej Devínskej 
priniesli rozvoj. Viac informácií 
nájdete na mojej internetovej 
stránke www.milanjambor.sk.

Milan Jambor, starosta 
Devínskej Novej Vsi
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 DEVEX 3

 Z čista-jasna prišla medzi 
siedmakov zo ZŠ na Ulici Ivana 
Bukovčana  nevídaná správa. Vraj 
máme si dať čas! A prečo nie! 
Dali sme si a s veľkou radosťou,
ale aj s neskrývaným napätím,  
sme sa zúčastnili natáčania 
zábavno-súťažnej relácie v RTVS 
so zaujímavým názvom  „DAJ   
SI  ČAS“.  Prišli sme, zúčastnili 
sme sa a v čestnom  súboji dvoch 
štvorčlenných družstiev sme 
zvíťazili a porazili kamarátov 
z Tekovskej Breznice.  V tejto súťaži 
nešlo len o znalosti z rôznych ob-

Žijeme v dobe kedy deti trávia 
viac času pred počítačom ako 
pri hre s loptou alebo rozhovormi 
s rodičmi. Aj dospelí majú často krát 
sedavé zamestnanie, kde presedia 
celé hodiny pri rovnakej činnosti. 
Výsledkom sú potom zdravotné 
problémy, posedávanie mládeže 
v krčmách a niekedy aj prepadnutie 
návykovým látkam. Sám sa športu 
od detstva venujem, no Devínska 
a jej obyvatelia nepotrebuje len 
športoviská, potrebuje aj športové 
kluby, ktoré budú organizovať 
podujatia, turnaje a súťaže, dávať 
zmysluplnú alternatívu tráveniu 
voľného času. Kedysi bol v Devín-
skej aj aktívny tenisový oddiel LOB, 
organizovali sa tu turnaje, povedali 
by ste, že na tunajšom turnaji ju-
niorov ako dieťa hral aj Dominik 
Hrbatý? A vedeli ste, že z Devín-
skej pochádza majster sveta z roku 

2013 a viacnásobným majster Slo-
venska v tenise? Napriek tomu nám 
však stále v obci chýba krytá teni-
sová hala alebo aspoň zastrešenie 
tenisových dvorcov na zimu, veľa 
občanov si želá plaváreň či väčšie 
kúpalisko, chýba aj viacero ot-
vorených športových ihrísk. Obec 
a jej zástupcovia by mala vznik 
nových športovísk podporovať pri 
prerokovaní svojho rozpočtu aj pri 
tvorbe nových územných plánov. 
Šport namiesto vysedávania 
v krčme a menej zdevastovaných 
verejných plôch a priestranstiev, 
kde mládež vybíja svoju energiu 
nám bude potom odmenou. Devín-
ska nepotrebuje rozhádaných po-
slancov, potrebuje sa dohodnúť na 
tom, čo je pre občanov prospešné.

RNDr. Vladimír Kočvara
Člen komisie živ. prostr.

v DNV za odbornú verejnosť

Daj si čas

 Škola ŠELIEM – akadémia bo-
jových umení pre DETI od 5 do 
10 rokov, pre mládež či dospe-
lých tento rok oslávila 12 rokov 
svojho pôsobenia na Slovensku 
a prakticky 6 rok aktívnej práce 
s deťmi a mládežou v Devín-
skej Novej Vsi. Máme za sebou 
množstvo podujatí, vystúpení, 
prezentácií, či medzinárodných 
workshopov a seminárov.

 Aj tento rok otvárame svoje 
„dvere“ novým záujemcom o 
tréningy bojových umení. Naše 
kurzy sa zameriavajú na všetky 
vekové kategórie resp. na deti 
vo veku od 5 až 10 rokov, pre 
mládež či dospelých. Trénin-
gová sezóna 2014-2015 sa 
bude sústrediť na výučbu kung fu 
štýlov drak, had a medveď 
a výučbu boja s mečom. Ne-
zabúdame na akrobaciu, 
strečing, posilňovanie či sebao-

branu. Nájdete nás v Devínskej 
Novej Vsi, Dúbravke, Petržalke 
alebo Dlhých Dieloch či Kalin-
kove. Rozpis cvičení, videá, no-
vinky či foto galériu nájdete na 
www.skola-seliem.sk

Devínska Nová Ves 
– Kung fu pre deti 5-10 rokov
Utorok 16:30-17:30 
– ZŠ I. Bukovčana 3 
a Štvrtok 16:30-17:30 
– ZŠ I. Bukovčana 1

Devínska Nová Ves 
– Kung fu pre mládež
Streda a Piatok 
- 18:30-20:00 
– ZŠ I. Bukovčana 3

Slavomír Bachratý 
Škola ŠELIEM 
 Bratislava M-klub 
www.skolaseliem.sk 
www.facebook.com/skolaseliem

ŠKOLA ŠELIEM V DEVÍNSKEJ

Prečo potrebujeme športoviská

dobí našej zaujímavej histórie, 
ale aj o zručnosť a fantáziu. Päť 
súťažných kôl ponúklo súťažiacim 
férové meranie síl a obecenstvu 
možnosť aktívne podporiť svojich 
a zároveň sa nenásilnou formou aj 
niečo naučiť.  Povzbudzovali sme 
zo všetkých síl a palce sme držali 
s nesmiernou energiou. Späť do 
školy sme sa vrátili nielen s dobrým 
pocitom víťazov, ale aj so zaujíma-
vou fi nančnou výhrou, ktorá pod-
porí rozvoj našej školy. Záznam 
z tejto super relácie -  v hlavných 
úlohách so žiakmi  7.A a 7.B - 
odvysiela RTVS 25. októbra. 

Soňa Škulová
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DEVEX 4

 Onedlho uplynie 20 rokov od 
jednej významnej udalosti v histórii 
Devínskej Novej Vsi, ktorá sa zatiaľ 
nevryla dosť hlboko do kolektívnej 
pamäti obyvateľov našej mestskej 
časti. Na rozdiel od susedných 
mestských častí, ako sú Záhorská 
Bystrica, Dúbravka, Lamač, podnes 
sme si nezvykli sláviť počas roka 
dvoje hody, hoci máme na to 
celkom ofi ciálny dôvod. Pred 20 
rokmi po viacročnej rekonštrukcii 
sa ukončila generálna obnova 
Kostola Ducha Svätého v Devínskej 
Novej Vsi. Nezaškodí si po 20 ro-
koch pripomenúť niektoré základné 
informácie. Za ten čas v našej 
obci pribudlo množstvo nových 
obyvateľov a ďalší, ktorí boli pred 
20 rokmi malými deťmi, vyrástli. 
Predpokladáme, že ich niekoľko 
informácií o novšej histórii  ich byd-
liska môže zaujímať. 
 Na konci 80. rokov 20. storočia 
bol kostol v Devínskej Novej Vsi 
technicky v značne biednom 
stave. Ešte pred politickou zme-
nou v roku 1989 uvoľnil vtedajší 
Národný výbor mesta Bratislavy 
peniaze na obnovu strechy kostola 
a neznáma fi rma z Brna narýchlo 
„zbúchala“ novú plechovú krytinu. 
Účasť občanov na tejto aktivite 
bola nulová, možno aj nežiaduca. 
Niet pamätníkov, ktorí by poznali 
podrobnosti tejto „pamiatkovej ak-
tivity“ mesta Bratislavy. Pomerne v 
krátkej dobe sa ukázalo, že táto ob-
nova bola viac „naoko“ a nesplnila 
svoj účel. V nových  spoločenských 
podmienkach po roku 1990 sa pre-
to pristúpilo k zásadnej rekonštrukcii 
kostola. Kostol si žiadal výmenu 
drevenej podlahy, odstránenie 
vlhkosti zvonka i zvnútra, novú 
elektroinštaláciu, nové omietky a 
maľbu. Veľmi skoro sa ukázalo, 
že je potrebná aj výmena strechy 
a krytiny, hoci sa javila ako čerstvo 
opravená. Na chóre bol organový 
nástroj, ktorý sa už asi 10 rokov 
nepoužíval. 
 V tom čase býval v Devínskej 
Novej Vsi Ivo Štassel, odborník 
na pamiatky. On odporučil na 
rekonštrukciu kostola architekta 
Martina Kvasnicu, ktorý sa zvlášť 

venoval sakrálnym stavbám. Martin 
Kvasnica pripravil projekt celkovej 
obnovy kostola v Devínskej Novej 
Vsi a ďalší jeho spolupracovníci 
vyhotovili projekt obnovy okolia 
kostola. Rozvinula sa spoločná 
aktivita smerujúca k 
obnove kostola, ktorá 
je povšimnutiahodná 
tým, že sa do nej za-
pojili nielen pôvodní, 
ale aj viacerí noví 
občania Devínskej 
Novej Vsi, nedávno 
nasťahovaní na síd-
liská Kostolné a Pod-
horské. Symbolické je, 
že podobne ako sa v 
Devínskej stretli ľudia z 
pôvodnej časti s nový-
mi obyvateľmi, ktorí sa 
prisťahovali z celého 
Slovenska i spoza 
hraníc, aj v obno-
venom kostole vidíme 
prvky, ktoré sa tam 
dostali z celej našej 
krajiny i zo zahraničia. 
 Ako prvý záchranný zásah ešte 
pred opravou kostola na kostolnom 
kopci v roku 1990 bola urobená 
drenáž, ktorá odviedla vodu od 
múrov kostola. Potom ľudia z far-
nosti v spolupráci s odbornými 
pracovníkmi celý kostol zvonka ob-
kopali, aby urobili kanál na odve-
tranie. V interiéri odstránili drevenú 
dlážku a múry od vlhkosti odvetrali 
kanálom aj zvnútra. Po kompletnej 
oprave vonkajších a vnútorných 
omietok na kostole opravili strechu 
a dali na ňu novú krytinu (škridla). 
Z vrcholu kostolnej veže, podľa 
pokynov pamiatkovej ochrany, 
odstránili oplechovanie. I. Štassel 
vlastnoručne obnovil na veži kos-
tola renesančné značenie. V zmysle 
pokynov pamiatkovej ochrany a 
pod dohľadom pamiatkarov kos-
tol natreli na bielo a časti veže 
zvýraznili tmavošedou farbou. 
 Podľa návrhu architekta urobili 
novú podlahu z kamennej dlažby, 
ktorá k nám doputovala až z Talian-
ska. Pod dlažbou inštalovali elek-
trické kúrenie. Vyhotovenie dlažby 
uhradila Mestská časť Devínska 

Pripomienka po 20 rokoch 

Obnova kostola 
v Devínskej Novej Vsi

Autori: Miloš Encinger a Karol Moravčík

Nová Ves v čase, keď bol starostom 
Marián Jurčák. Kostolné lavice os-
tali v strede priestoru tak, ako boli 
pôvodne, celé však zrekonštruovali. 
Na ich obnove majú zásluhu no-
voveskí stolárski majstri tej doby. 
Nový kamenný oltár (obetný stôl) 
podľa návrhu M. Kvasnicu vyho-
tovil umelecký kamenár Leopold 
Pripko z Dobrej Vody pri Trnave, 
skade pochádza aj kameň na 
oltár. L. Pripko rekonštruoval aj os-
tatné kamenné prvky na kostole 

a vyhotovil kamenné časti pre nové 
liturgické predmety (stĺp sväto-
stánku). Nové liturgické predmety 
z mosadze (skriňa svätostánku, am-
bón, lustre, svietidlá a pod.) vyhoto-
vili kováči z Kremnice (fi rma AMI, 
umelecká kovovýroba). Refl ektory 
osvetľujúce svätyňu kostola nám vy-
robili na Morave. 
 Kríž na obetnom stole vytvorila 
Daniela Holúbková-Mládeneková 
z ateliéru umeleckého šperku VŠVU 
v Bratislave. Drevené sochy Srdca 
Ježišovho a Srdca Panny Márie, 
veľký kríž vo veži kostola, socha 
Vzkrieseného a sochy sv. Vendelína 
a sv. Floriána zreštaurovali v dielni 
Márie Longauerovej, umeleckej 
reštaurátorky z Dev. N. Vsi. Kamen-
nú krstiteľnicu zo 16. st. premiestnili 
z lode do svätyne kostola. Okrem 
hlavných vstupných dverí vyme-
nili všetky dvere na kostole a zriadili 
spovednú miestnosť. Dvere, nové 
lavice a podlahu na chóre nám 
vyhotovil majster stolár Ján Varga 
z obce Červenica v okrese Sabinov. 
Patrí sa spomenúť aj kamenárov z 
Levíc, ktorí nám vyhotovili nohy na 
nových laviciach.

 Predovšetkým však nesmieme 
zabudnúť na viacerých obyvateľov 
z Devínskej Novej Vsi, ktorí svo-
jimi radami, možnosťami, peniazmi 
a prácou pomohli k tejto zásadnej 
oprave pred 20 rokmi. Niektorí 
veľmi aktívni pomocníci z tej doby 
sa dneška už nedožili. Nezabúda-
jme na nich. 
 Náš kostol po generálnej oprave 
nanovo posvätil Vladimír Filo, vte-
dy pomocný biskup Bratislavsko-
trnavskej arcidiecézy (v súčasnosti 
biskup v Rožňave), dňa 30. 10. 
1994. Nové posvätenie sa robí 
vtedy, ak je kostol rekonštruovaný 
až od základov, ako to bolo aj 
v našom prípade. Na znak nového 
posvätenia kostola sú v interiéri 
umiestnené 4 kovové kríže – na 
miestach, kde bol kostol slávnostne 
pomazaný svätým olejom. 
 Obnova kostola a údržba však 
prebieha nepretržite ďalej a nie 
nadarmo platí že „je práce ako 
na kostole“. Keď viacerí odborníci 
posúdili, že v prípade nefungu-
júceho organu išlo o nástroj, ktorý 
nemá historickú ani umeleckú 
hodnotu (poskladaný bol z častí 
iných nástrojov po roku 1945) 
a neodporučili už ďalšie opravy, 
organ rozobrali a priestor na chóre 
uvoľnili pre účastníkov bohoslužieb. 
Organista a hudobný umelec Pavol 
Varga zabezpečil v roku 2004 
kúpu nového kvalitného nástroja vo 
Viedni. 
 Okolie kostola začiatkom 90. 
rokov 20. storočia pôsobilo zaned-
bane. Kostol bol v noci ponorený 
do tmy a stával sa častým objek-
tom vandalov. Najväčšia lipa, po 
stáročia rastúca v blízkosti kostola, 
vyschla, zaiste aj následkom ne-
citlivého vyasfaltovania plochy pred 
kostolom a objektom slúžiacim na 
pohrebné obrady, ktorý bol post-
avený obcou v tzv. akcii „Z“ v 60. 
rokoch 20. storočí. V spolupráci 
s Mestskou časťou Dev. N. Ves za 
pôsobenia starostu Vladimíra Mrá-
za v roku 1997-1998 celý kostolný 
kopec nanovo upravili, postavili 
novú kaplnku pre kamennú sochu 
Sedembolestnej Panny Márie 
a vysadili lipy po oboch stranách 
prístupovej cesty ku kostolu. (Azda 
sa patrí občanom Dev. N. Vsi 
pripomenúť, že za ostatné roky 
bola socha po útokoch vandalov 
už viackrát opravená z fi nancií far-
nosti v hodnote viac tisíc eur.) Na 

(Pokračovanie na strane 5)
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DEVEX 5

celom kopci vyhotovili i novú zám-
kovú dlažbu a osvetlenie. Pred kos-
tolom vybudovali kamenný múrik, 
čiastočne pripomínajúci múry, 
ktoré tu boli v minulosti. Z iniciatívy 

farníkov bol vybudovaný aj nový 
rozvod vody na závlahu cintorína 
a kostolného kopca. 
 V roku 2008 bol kostol nanovo 
vymaľovaný v interiéri, poslednou 

Obnova kostola 
(Pokračovanie zo strany 4)

viditeľnou aktivitou je oprava veže 
kostola podľa pokynov Krajského 
pamiatkového úradu v Bratislave. 
Veža bola obnovená na jeseň 
2013 z príležitosti 300. ročného 
jubilea vzniku samostatnej farnosti 
Devínska Nová Ves. Nasledovať 
by mala obnova celej fasády kos-

tola a úprava prostredia medzi kos-
tolom a vstupom na cintorín. 

 Veľká vďaka všetkým, ktorí cítia 
zodpovednosť za kultúrne a duchov-
né hodnoty v našej obci a mno-
horakým spôsobom prispeli k ich 
zachovaniu a rozvoju!

Ďalšou novinkou, ktorú 
spoločnosť po prvýkrát ponúka, 
je aj prehliadka Centra duál-
neho vzdelávania každý piatok. 
V ňom prebiehajú 2-ročné vzde-
lávacie programy Mechatronik, 
Elektrotechnik automatizačnej 
techniky a Priemyselný mechanik. 
Nemeckým systémom duálneho 
vzdelávania, s podielom teórie 
k praxi 20:80, sa tu vzdeláva 
70 študentov. „Študenti a ich 
učitelia môžu vidieť priestory, 
kde prebieha duálne vzde-

lávanie. Centrum je vybavené 
najnovšími technológiami 
v oblasti obrábania, elektrotech-
niky, automatizačnej techniky 
ako aj pneumatiky a hydrauliky. 
Taktiež disponuje multifunkčne 
vybavenými miestnosťami a prak-
tickými laboratóriami. Chceme im 
tak umožniť vidieť výhody tohto 
systému priamo v praxi,“ povedal 
Milan Petruš, vedúci oddelenia 
Vzdelávacích projektov VW SK.
 Bratislavský závod VW SK je 
častým cieľom návštev škôl a uni-

za návštevy pre školy a univerzity
Volkswagen Slovakia (VW SK) ruší poplatky za návštevy 
bratislavského závodu pre školy a univerzity. Tisícky 
žiakov a študentov tak budú môcť vidieť unikátnu výrobu 
automobilov v Bratislave.

ruší poplatky

verzít nielen zo Slovenska, ale aj 
zahraničia. Celosvetovo unikátnu 
výrobu vozidiel piatich značiek 
automobilov pod jednou strechou 
i produkciu elektrických automo-
bilov si pozrelo v minulom roku 
5 200 žiakov a študentov zo Slo-
venska, Čiech, Maďarska, Rakús-
ka, Nemecka, ale napríklad i USA, 
či Ázie. Od stredných odborných 
škôl, priemysloviek, cez gymnázia, 
vysoké školy a univerzity.

 Prehliadky vo VW SK môžu 
absolvovať žiaci od 12 rokov. 
 
 Školy a univerzity sa môžu 
prihlásiť na prehliadky prostred-
níctvom Návštevníckeho centra 
Volkswagen Slovakia na:
visit@volkswagen.sk 
alebo 
02/6964 6964.

vm

na Istrijskej ulici pri Múzeu kultúry Chorvátov na Slo-
vensku, ktoré mestská časť práve revitalizuje.
Z dielne architekta
 Histórií Devínskej Novej Vsi bude venované múzeum starej Devín-
skej pri Múzeu kultúry Chorvátov na Slovensku - SNM, ktoré vznikne 
rekonštrukciou v objekte predajne bývalej pekárne a hostinca Furmanka 
na Istrijskej ulici. Architektonický návrh na stvárnenie múzea spracoval 
Ing. Mgr. art. Daniel Šubín.
 Múzeum nám pripomenie život Devínskonovovešťanov, stále a pre-
menlivé expozície, dobové predmety. Dobová expozícia s históriou 
Devínskej Novej Vsi bude súčasťou komplexu objektov Múzea chor-
vátskej kultúry, ktoré by ju malo aj prevádzkovať.                            mb

Múzeum starej Devínskej Čo sme urobili pre školy a skôlky
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• kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra •

ISTRA CENTRUM
centrum pre voľný čas

Istra Centrum 
 centrum pre voľný čas a kultúrne zariadenie

Hradištná 43, 841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves, 02 / 64 77 00 33, 
“www.istracentrum.sk, info@istracentrum.sk 

11. 10.   Jablkové hodovanie
- všetko o jablkách a dobrotách z nich, jablčné špeciality, predaj 

muštu a jabĺk, kultúrny program, súťaže a program pre deti
- v programe vystúpia: folklórny súbor Črip, Country kapela Dunaj

Miesto: Nádvorie miestnej knižnice, Istrijská 6, od 11.00 h.
Organizuje: Bratislavský samosprávny kraj, MČ DNV a Istra Centrum 

Podujatie Jablkové hodovanie sa 11.10.2014 koná na 13 miestach 
v BSK – na jablkových špecialitách si môžete pochutiť aj v Modre, 

Senci, Pezinku, Svätom Jure, Malackách, Dunajskej Lužnej, 
Jabloňove, Limbachu a v mestských častiach  Bratislavy – Vajnory, 
Ružinov, Devínska Nová Ves a Nové Mesto- Tržnica a Fresh Market. 

Dňa 17.10.2014 sa Jablkové hodovanie koná aj v Petržalke.                                              

12. 10.   Mesiac úcty k starším
Pieseň ako dar - umelecký program pri príležitosti Mesiaca úcty k starším

Hosť: sólistka Opery Slovenského národného divadla Eva Šeniglová
Miesto: veľká sála Istra Centra, od 15.30 h.

18. 10.   Robert Thomas - PASCA
- divadelné predstavenie Činoherného klubu Devínska Nová Ves

- detektívna komédia v réžii Kataríny Želinskej
Miesto: veľká sála Istra Centra, o 19.00 h., vstupné: 3 eur

19. 10.   Posol ľudského a Božieho slova
- stretnutie s hercom, recitátorom a organizátorom 

matičného života Jozefom Šimonovičom
Organizuje: Miestny odbor Matice slovenskej v 

Devínskej Novej Vsi, Istra Centrum
Miesto: veľká sála Istra Centra, o 17.00 h. vstup voľný

26. 10.   Bez opony
- talk show Činoherného klubu DNV, hosťom Jakuba 

Abraháma bude speváčka Sisa Lelkes Sklovská.
 Miesto: veľká sála Istra Centra, vstupné 3 eur

29. 10.   Lampionáda
- detský zábavný program pred jesennými 
prázdninami, diskoparáda Šaša Maroša

- súťaž o najkrajší tekvicový svetlonos, registrácia 
svetlonosov o 16.30 pred Istra Centrom

- lampiónový sprievod
Vstupné: 1,50 eur, registrovaný účastníci súťaže majú vstup zadarmo

Miesto: veľká sála Istra Centra, o 17.00 h.

Dňa  19. Septembra 2014 na 
Konštantína usporiadal Miest-
ny odbor  Matice slovenskej 
v DNV literárne podujatie pre 
žiakov našich základných škôl 
pod názvom Konštantínov 
sokol. Podujatie nadviazalo 
na nedávno vydanú knižnú 
publikáciu Ivy Vranskej Rojkovej   
s rovnomenným názvom, ktorá 
spolu s  riaditeľom Vydavateľstva 
Spolku slovenských spisovateľov 
Romanom Michelkom na toto 
podujatie prijali pozvanie. 
 
 Autorka knihy pútavo podala 
žiakom zaujímavým a nie príliš 
vedecky zaťažujúcim spôsobom 
historické fakty o živote a posol-
stve vierozvestcov Konštantínovi 
a Metodovi. Literárne stretnutie 
dopĺňala prezentácia približne 
120 knižných ilustrácii. V priebe-
hu prednášky  žiaci odpovedali  

na otázky k prezentácii, za 
čo boli touto krásnou publiká-
ciou odmenení. Koniec zavŕšila 
aktívna diskusia detí s autorkou, 
ktorá potvrdila záujem súčasnej 
generácie o svoje dejiny. 

 Nosným pilierom a cieľom 
MO MS pre usporiadanie 
podujatia bolo priblížiť 
a prerozprávať dnešným deťom 
súčasnou a záživnou rečou 
dejiny o vierozvestcoch, o  ich 
detstve, a túžbe naplniť svoje po-
slanie. 

 Je to atraktívna kniha, ktorá 
mladého čitateľa neodradí svo-
jou odbornosťou, a pomôže mu 
viac spoznať históriu misie sv. 
Konštantína a Metoda formou 
pútavého príbehu. 

Ing. Juraj Strempek

Konštantínov sokol

stretnutie s hercom, 
recitátorom a organizátorom

matičného života 
Jozefom Šimonovičom 

nedeľa 19. október 
2014 o 17:00 hod. vo 

veľkej sále Istracentra.
 

Hradištná 43, Bratislava 
– Devínska Nová Ves

Medailón významnej osobnosti 
slovenskej kultúry. 

Posol ľudského a Božieho slova
organizátor: 
Miestny odbor Matice sloven-
skej v DNV v spolupráci s Istra-
centrom 
scenár a réžia: 
Vladimír Dobrík
Miestny odbor Matice sloven-
skej v Devínskej Novej Vsi prip-
ravuje na 19. októbra (nedeľa) 
o 17:00 hod. podujatie s touto 
poprednou osobnosťou slo-
venskej kultúry, na ktorú Vás 
všetkých srdečne pozývame.
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Uvítali sme

Odišli z našich radov

Zosobášili sa

Spolocenská kronikaˇ

nových spoluobčanov
Ema VELICOVÁ
Olívia HERTL

Michaela DURAJOVÁ
Ondrej NEŠTER

Tamara GRACOVÁ
Liana ADAMOVÁ

Viktória BUČURIČOVÁ
Vitajte!

Emília BRUNCLÍKOVÁ
Helena LACHKOVIČOVÁ 

rod. KARAFOVÁ
Mária FILOVÁ rod. 

POKORNÁ
Igor KAPIŠINSKÝ

Magdaléna DUBNÁ
Nech odpočívajú v pokoji!

Naša drahá 

Brigita VOSTÁLOVÁ 
sa 1. októbra dožíva krásneho 

životneho jubilea 80 rokov.

Všetky jej deti, vnúčatá 

a pravnúčatá jej prajú 

veľa lásky a zdravia.

Mário BLAHO 

a Tatiana LAVROVIČOVÁ
Patrik GRÁC  

a  Martina BRNOVÁ
Marian SPIELBÖCK  

a Ing. Zuzana ŽABČÍKOVÁ
PhDr. Martin ŠTELZER  

a  Martina KANOVSKÁ
Peter TEREŇ  

a  Ing. Monika GEBHARDOVÁ
Martin VERNAREC  

a  Radka CIGÁNKOVÁ
Ivan HAVADEJ  

a  Svatava PIATKOVÁ
Marián KLEIN  

a  Iveta BULAVČIAKOVÁ
Mgr. Marian  NÉMETH  

a  Mgr. Ivona BERDÁKOVÁ
Ing. Zdeněk ŠTĚPÁNEK  

a  Ing. Monika ŠUBRTOVÁ
Michal TOLDY  

a  Mgr. Katarína OSUSKÁ
Mgr. Andrej BELAN  

a  Katarína KURILLOVÁ
Ing. Radovan SVITEK 

 a  Kristína IZÁKOVÁ
Martin VLASÁK 

a Zuzana PAVLOVSKÁ
Michal   BRUNCVIK 

a MUDr. Mgr. Lucia

 ĎUBEKOVÁ
Lukáš  KOMAN 

a Lucia  MICHLIKOVÁ

Blahozelámeˇ

Posledný letný víkend sme sa 
vybrali na tri dni k susedom. Do 
rakúskych Álp, do Semmeringu.  

DOBRÁ ANGLIČTINA V DEVÍNSKEJ                                                                                  
pre pokročilých aj začiatočníkov, dospelých aj tínedžerov.

„Keď k nám prídete na angličtinu, prídete k priateľom na kávu.“
                                                         Jana Ďuriačová   Martin Pokluda

Je len jeden zaručený spôsob ako sa naučíte hovoriť.  
Budete hovoriť, hovoriť. Hovorenie budete trénovať. 

My pripravíme tému a vy budete rozprávať.
Budeme vás inšpirovať otázkami, obrázkami, videami.

Pomôžeme vám s vyjadrovaním, vybudujeme vám slovnú zásobu. 
Naučíme vás prakticky využívať gramatiku. 

Hovorením sa dopracujete ku schopnosti plynule rozprávať. 

Zavolajte nám a príďte na hodinovú konzultácia zdarma.
0911 103 177 • www.thinkenglish.sk   

p j p p y p

Zavolajte nám a príďte na hodinovú konzultácia zdarma.

Miestny odbor Matice 
slovenskej v DNV 
organizuje v piatok 

7. novembra 2014 
zájazd do 

Veľkého Medera 
spojený s návštevou 

termálneho kúpaliska.

odchod autobusu ráno 
o 08:00 hod. od Istracentra 

zo strany Hradištnej ulice

záujemcovia sa môžu prihlásiť 
u p. Ireny Olgyayovej na 

tel. čísle: 0903 865 988

Relax v Alpách Môžem za všetkých povedať, 
že vôbec neľutujeme. Naopak, 
boli to krásne dni oddychu 
ale aj vychádzok, zaplávali 
sme si v peknom vyhrievanom 

bazéne a niektorí sa potili aj 
v suane. Slniečko nám prialo 
a preto sme sa vydali kabínkou 
lanovkou na Hirschenkogel.  
Tí hladnejší si v typickej alp-
skej reštaurácii na samom vr-
chole dali šnicel s pivkom, iní 
si vystúpali ešte 155 schodov 
navyše na vyhliadkovej veži, 
odkiaľ bol nádherný výlet na 
široké okolie a krásnu prírodu. 
A príjemné boli vychádzky 
v krásnej prírode. Poďakovanie 
patrí   Turistickej informačnej 
kancelárii DNV, ktorá tento zá-
jazd pripravila.

Alžbeta Popovičová

Hľadáte DEVínskonovoveský Expres (DEVEX) 
na internete? 

Dostanete sa k nemu ak pri hľadaní napíšete: www.devinska.sk, kliknete 
na (červený) znak Devínskej a Devex už budete mať pred sebou. Vďaka 
pánovi Pešadíkovi tam nájdete aj roky 2008, 2009, 2010, 2011 
a pravdaže vždy najčerstvejšie vydanie skôr ako sa dostane v tlačenej 
podobe k čitateľom. V tlačenej podobe roznáša Devex pošta podľa avíza 
v poslednom čísle na pravej strane dole. Na internete býva už o 3 dni 
skôr.

6. kolo  21. 9.
DNV – Vrakuňa 2:1

7. kolo  28. 9.
Danubia Ba – DNV 3:1

5. kolo 30. 9. dohrávka
DNV – Čuňovo 0:0
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DEVEX 8

Prečo ste sa ro-
zhodli kandidovať 
za poslanca našej 
mestskej časti?
Chcem, aby Devínska 
bola mestskou časťou, 
na ktorú môžeme byť 
právom hrdí, chcem, 
aby sme z nej budo-
vali a vybudovali mod-
ernú mestskú časť. Pre 
tento cieľ budem robiť 
všetko, čo je v mojich 
silách. Myslím si, že 
Devínska si zaslúži 
byť oázou oddychu 
a relaxu.

Cítite sa tu...?
Ja si myslím, že nestačí sa 
v mestskej časti iba narodiť, ale-
bo sa do nej prisťahovať. Pre 
svoju mestskú časť sa človek 
musí rozhodnúť. 

Čo môžu teda občania 
od vás očakávať?
Chcem byť nápomocný pri 
zveľaďovaní Devínskej Novej 
Vsi. Štyri roky svojich skúseností 
chcem zúročiť ešte viac, ak na 
to dostanem dôveru a mandát.  
 Ako konateľ DNV Športu 
som už dokázal, že nefandím 
prázdnym slovám, veď je za 
mnou kus odrobenej práce - 
takže voliči ma môžu hodnotiť 
podľa činov, nielen podľa riad-
kov napísaných v novinách.

Ako vidíte naše 
zastupiteľstvo v Devín-
skej teraz, keď poznáte 
poslancov aj osobne?
Som za rozvoj Devínskej a nie 
jej rozbíjanie. Momentálne sa 
v našom miestnom 
zastupiteľstve  nachádzajú 

Andrei KISZEL: Prečo chcem 
kandidovať na poslanca?

PRIAMO A NA ROVINU

niektorí poslanci, ktorí 4 
roky robia len propagandu 
a používajú  prázdne frázy. 
Niekedy sa čudujem, ako 
môžu zneužívať takto svoj man-
dát od občanov. Mám pocit, 
že niektorí si neuvedomujú 
dôležitosť poslaneckej práce, 
to že sme tu pre občanov 
a nie sami pre seba.

Bude vás  to baviť?
Politiku robím, lebo je to 
moja záľuba, moje poslanie. 
Chcem veci aktívne meniť 
a nielen sa sťažovať a prizerať 
sa. Množstvo mojich aktivít, 
ktoré môžete vidieť v Devínskej 
v oblasti športu, sú toho len 
dôkazom.

Čo na záver odkážete 
občanom?
Mojim cieľom je byť aktívnym, 
dôstojným a kvalifi kovaným 
zástupcom vás občanov, ktorý 
sa bude zodpovedať len a len 
vám.

 Po voľbách nas-
tala úplná zmena 
zastupiteľstva aj sta-
rostu. Zrazu bola 
spolupráca pri riešení 
katastrofálneho stavu 
škôl ale aj ďalších 
úloh omnoho lepšia 
a v spolupráci s týmito 
predstaviteľmi obce 
sa nám podarilo 
realizovať množstvo 
vecí, ktoré podstatne 
zlepšili podmienky 
výučby ale aj prostre-
dia pre deti.
 S blížiacimi sa 
voľbami v tomto roku 
som znovu začala 
uvažovať o kandi-
datúre na poslankyňu 
mestskej časti, avšak 
už nie z akútneho 
dôvodu zmeny, ale 
z dôvodu snahy byť ná-
pomocná pri ďalšom 
rozvoji obce, teda 
snahu poskytnúť svoje 
vedomosti a schopnos-
ti pre zabezpečenie 
zlepšenia života 
obyvateľov obce, kde 
som sa narodila, žijem 
tu celý svoj život, žili tu moji 
rodičia ako aj ich predkovia a 
chcem aby tu chceli žiť aj moje 
deti. A tiež aby sa zlepšili aj 
podmienky pre seniorov (ktorý-
mi raz budeme všetci), ktorí si 
zaslúžia tiež mať plnohodnot-
ný život aj vo svojom veku.
 Chcem aby sme nemuseli 
cestovať za kultúrou, v lete 
na kúpaliská, za športovým, 

PREČO CHCEM KANDIDOVAŤ

Milí priatelia, dovoľte mi povedať vám pár viet o tom, aké pohnútky 
ma vedú k tomu, aby som kandidoval na poslanca mestskej  časti 
Bratislava - Devínska Nová Ves. Nechcem ísť cestou vysvetľovania 
kompetencií samosprávy, to si vieme všetci veľmi dobre a jedno-
ducho nájsť na internete. Rozhodol som sa takto kvôli tomu, aby 
som bol zrozumiteľnejší a praktickejší presne tak, ako to mám rád 
aj v komunálnej politike. Priamo a na rovinu.

 Pred štyrmi rokmi som po prvýkrát zvažovala kandidovať do 
zastupiteľstva mestskej časti, pretože som pociťovala potrebu 
zmeny. Ako predsedníčka Rady školy ZŠ I.Bukovčana 3 ako aj 
členka výboru rodičov som neustále bojovala za zlepšenie pod-
mienok, prostredia v tejto škole. Ale boli to aj ďalšie dôvody ako 
napríklad boj o zachovanie všetkých materských škôlok, zlepšenie 
bezpečnosti na cestách najmä v okolí školských zariadení, ako 
aj vyžadovanie zodpovednosti za nezmyselné rozhodnutia (napr. 
odstránenie kvalitného oplotenia ZŠ I.Bukovčana 1 z dôvodu 
plánovaného vybudovania kruhového objazdu, pričom až po 
jeho zbúraní zistili kompetentní, že tento objazd nie je možné 
realizovať; taktiež neúčelná kúpa areálu bývalej textilanky 
a pod.). Bohužiaľ v tom čase som nakoniec z osobných dôvodov 
nemohla túto kandidatúru realizovať.

rekreačným vyžitím mimo 
obce, aby rodičia nemuseli 
rozmýšľať, či dajú deti do 
tunajších škôl, ale aby tieto boli 
také, že rodičia aj deti budú 
spokojné s ich kvalitou (ktorá 
je už dnes, čo sa týka výučby 
na vysokej úrovni). Aby sme 
my aj naše deti nechodili len 
sem prespávať ale aby sme 

(Pokračovanie na strane 9)
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DEVEX 9

mali možnosť tu tráviť plnohod-
notne a bezpečne aj svoj voľný 
čas.
 Doposiaľ som svoju ener-
giu a činnosť – ochranu práv 
slabých a znevýhodnených, 
pomoc pri riešení problémov, 
zabezpečovanie kvality prost-
redia spolubývajúcich susedov 
a pod., venovala len v rámci 
menších celkov ako kolegyňa, 
suseda, kamarátka ale tiež 
ako zástupkyňa zamestnan-
cov (predsedníčka odborov), 
zástupkyňa vlastníkov bytov, 
predsedníčka Rady školy, 
členka Výboru rodičov školy 
a pod. Tiež aj ako príslušníčka 
Hasičského a záchranného 
zboru vykonávam pomoc 
občanom každodenne v rám-
ci svojej pracovnej činnosti, 
a ak mi to občania Devínskej 
Novej Vsi umožnia, budem 

Už viac ako rok 
prispievate do 
Devexu. A?
Som veľmi znechutený úrovňou 
komunálnej politiky a hlavne 

postojmi niektorých 
súčasných poslancov. 
Mám pocit, že treba 
upozorňovať na to, čo 
je zlé.
Nie je kritizovať 
trochu málo?
Áno, máte pravdu, 
určite je to málo. 
Pracujem v komunál-
nom podniku podob-
nom Denove ako 
technik informačných 
technológií a v Devín-
skej Novej Vsi pô-
sobím ako zástupca 

vlastníkov bytov v bytovom 
dome. Takže s problémami 
samosprávy a občanov sa 
stretávam každý deň a riešim 
ich. Viem čo sa dá a čo nie. 
Len treba chcieť. Aj keď som 
doteraz väčšinou len kritizoval, 
radšej riešim veci konštruktívne, 
no jednoducho na zlé veci a 
amorálne správanie sa poslan-
cov som potreboval poukázať.
Máme to chápať tak, že 
nám to chcete predviesť?
Áno, chcel by som slovu po-
slanec vrátiť jeho pravý zmysel, 
ktorý je od slova poslanie, teda 
aby túto činnosť ľudia robili pre 
radosť, pre dobrý pocit z hoto-
vej  a dobre vykonanej práce. 

(Pokračovanie zo strany 8)
PREČO CHCEM KANDIDOVAŤ

v zastupiteľstve venovať svoje 
schopnosti a úsilie pre prospech 
všetkých nás občanov mestskej 
časti. 
 Možno si teraz občania pri 
čítaní týchto riadkov povedia, 
že každý pred voľbami  „kecá“ 
a chce tam ísť len pre „iné 
záujmy“, ale či veríte alebo 
nie, ešte stále sú ľudia, ktorí 
chcú byť užitočný, pomáhať 
a teda kandidovať za poslanca 
z presvedčenia a nie „s inými, 
prospechárskymi záujmami“. 
A či veríte alebo nie, som jed-
nou z nich, o čom sa vás v prí-
pade zvolenia, budem snažiť 
presvedčiť.

Beata Janatová

Rozhovor s prispievateľom do Devexu Denisom Ružovičom
Aj preto kandidujem na 
post poslanca v DNV, 
aby som ľuďom (ale aj 
väčšine súčasných po-
slancov) ukázal, že to 
ide aj lepšie.
Čo by ste zmenili 
v Devínskej?
Začal by som výme-
nou väčšiny poslancov 
v našom miestnom 
zastupiteľstve. Za 
posledné obdobie sa 
u nás v DNV spravilo 
veľa dobrého, len som 
sklamaný z toho, že 
mnohí poslanci na-
miesto priloženia ruky 
k dielu len politikárčili, 
vyhovárali sa a brali 

vysoké odmeny. Takže v prvom 
rade by som znížil odmeny po-
slancom na minimum, aby os-
tali peniaze na rozvoj Devínskej. 
Vzhľadom k tomu, že pracujem v 
komunálnom podniku, vidím, že 
máme poddimenzovaný náš mi-
estny podnik Denova. Potreboval 
by viac novej techniky, aby 
mohol pracovať efektívnejšie. 
Rád by som zapojil viac našich 
občanov do verejného diania. 
Viem, že je to ťažké, apatia je 
rozšírená, ale je dôležité, aby 
ľudia pochopili, že aj oni by mali 
priložiť ruku k dielu, tak ako je to 
napríklad niekoľko kilometrov od 

nás v Rakúsku.
Spomínali ste že ste 
zástupca vlastníkov 
v bytovom dome, čo 
také „výnimočné“ ste 
pre váš dom urobili?
Neviem či by som tieto veci 
nazval výnimočnými, no 
každopádne som dal veci do 
pohybu. Náš dom roky stag-
noval, nič sa v ňom nedialo. 
Myslím si, že môžem s čistým 
svedomím povedať, že s mo-
jím prevzatím funkcie zástupcu 
vlastníkov prišiel do domu nový 
vietor. Opravili sme strechu, 
vymenili stúpačky, vyškárovali 
sme dom, postavili sme si vlast-
nú úpravňu pitnej vody. 
Aké projekty vás 
oslovili, ktoré chcete 
podporovať?
Určite treba odstrániť gudróny 
z lokality Srdce a zrevitalizovať 
dané územie, dokončiť výstav-
bu zberného dvora, keďže 
nám stúpa pôrodnosť, treba 
rozšíriť materské škôlky, na 
detských ihriskách by mohli byť 
pitné fontánky, pre psíčkarov by 
som uvítal uzavretý priestor na 
výbeh a cvičenie psov, oslovil 
ma projekt komunitných záhrad 
a v neposlednom rade projekt 
kúpaliska. 
(pokračovanie v budúcom čísle)

Denis Ružovič

Tento rok som sa 
rozhodol, že sa 
pokúsim získať pod-
poru spoluobčanov 
ako poslanec DNV 
v miestnom a 
tiež v mestskom 
zastupiteľstve.
 Moje rozhodnutie 
pre kandidáta mest-
ského zastupiteľstva 
bolo iniciované 
potrebou zvýšiť aktiv-
ity pre dosiahnutie 
vyšších dotácií a aktivít pre 
rozvoj DNV. Podľa môjho 
názoru, zástupca DNV by mal 
byť jeden z najdôležitejších 
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Vzájomnou toleranciou 
v prospech väčšiny   
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(Pokračovanie na strane 10)

poslancov v zastupiteľstve, 
lebo naša časť Bratislavy je 
najväčším zdrojom príjmov pre 

IDE TO AJ LEPŠIE
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DEVEX 10

štát a tiež jedna z najväčších 
ako zdroj HDP.
 Za posledné volebné ob-
dobie, ktoré DNV konečne 
naštartovalo do väčšieho roz-
voja, by som rád pokračoval 
v rozbehnutých aktivitách, 
zároveň by som rád priniesol 
nové návrhy v oblastiach roz-
voja infraštruktúry, obchodov 
a služieb, športu, ale aj 
kultúry a duchovného rozvoja 
občanov Devínskej. Vieme, že 
je ešte dosť práce pri dobie-
haní strateného času počas 
predchádzajúcich volebných 
období do roku 2010, kde sa 
viac pozeralo na osobné záuj-

Vzájomnou toleranciou 
v prospech väčšiny   
(Pokračovanie zo strany 9)

my ako na to, čo je potrebné 
pre Devínsku a jej obyvateľov.
 Verím v dobrú voľbu 
občanov, čo je vždy základom, 
aby v demokracii sa brali do 
úvahy názory väčšiny a dosiah-
la sa vzájomná tolerancia.
 V prípade môjho zvo-
lenia sa budem usilovať 
o zabezpečenie nových pra-
covných možností v našej loka-
lite, čo bolo aj doteraz mojím 
hlavným predmetom činnosti, 
ako riaditeľa viacerých 
spoločností. Nezabudnem ani 
na kultúru, ktorej chýba mo-
derné centrum a na vodičov, 
ktorí sa denne usilujú niekde 
zaparkovať.   

 Viliam Liedl

 Scenár sa opakuje, 
pán starosta

 Práve takto postupoval 
p. Jambor pred 4 rokmi, že 
všetkých očierňoval. Ale 
teraz na to používa nášho 
menovca Denisa Ružoviča 
(Syfača).

 Svoje deti som vychovala 
čestne a tak sa aj správajú 
a nedovolím, aby ich niekto 
očierňoval. Syn ma odhováral 
od písania tejto reakcie na 
ohováračky v Devexe, aby som 
sa nedala zatiahnuť do tejto 

špiny, ale nedalo mi, aby som 
sa ako mama k niektorým ve-
ciam nevyjadrila.

 Všetky argumenty, ktoré sú 
uvedené v Devexe sú úplne 
inak. Napríklad kuchyňa 
v škole na ul. Bukovčana 
1. Môj syn poukazoval na ha-
varijný stav na začiatku voleb-
ného obdobia. Neurobilo 
sa nič, ale teraz to, že sa to 
musí robiť počas školského 
roka, treba hodiť na druhých 
a práve na môjho syna. Mohlo 
sa to urobiť dávno cez prázd-
niny.

Materiály v tejto rubrike sú názory občanov, redakcia nezodpovedá za ich obsah.

SLOVO MAJÚ
NOVOVEŠŤANIA

Vážená pani Ružovičová,
prečítal som si spätne článok 
Denisa Ružoviča, na ktorý 
ste reagovali svojim článkom, 
a ktorý ste mne z neznámych 
dôvodov v skutočnosti venovali 
mojej osobe. Zvolili ste pritom 
silné slová a preto mi nedá, 
aby som nereagoval na priame 
obvinenia na moju osobu. 
 Po prvé, určite neklamem 
a neohováram. Nikdy som 
nenapísal, že to, čo sa v DNV 
spravilo, je len moja zásluha. 
Tým by som ublížil niektorým 
čestným poslancom a poprel 
snahu mnohých usilovných 
zamestnancov miestneho 
úradu, ktorí urobili v tomto 
volebnom období kus dobrej 
roboty pre našu MČ. Čo sa 
týka kuchyne na I. Bukovčana 
1, pravda je niekde úplne inde 
a možno teraz je ten správny 
čas ju povedať. Už viac ako 2 
roky máme spravenú analýzu 
kuchýň v našej mestskej časti a 
má ju aj váš syn. Táto analýza 
jasne hovorí, že rekonštruovať 
túto jedáleň je veľmi nevýhod-
né a optimálne riešenie je 
rekonštruovať jedáleň na škole 
I. Bukovčana 3, ktorá má dvo-

jnásobnú kapacitu a teda by sa 
v nej mohlo variť pre celú školu 
I. Bukovčana, čím by prišlo k 
výrazným úsporám. A takto je 
to aj s ostatnými problémami, 
ktoré uvádzate vo svojom 
článku. Ak máte úprimný záu-
jem o Devínsku a jej problémy, 
veľmi rád sa s vami stretnem, 
dvere na našom úrade sú pre 
vás vždy otvorené. Pre hodno-
tenie toho, kto a v akej miere 
urobil pre rozvoj Devínskej 
v končiacom volebnom období 
viac, vám však odporúčam 
väčší nadhľad, ktorý by vám 
umožnil zhodnotiť aj prínos 
vášho syna Martina ako po-
slanca objektívnejšie, než iba 
z pozície jeho matky. Som si 
istý, že takýto pohľad by vám 
odkryl aj iné, než iba pozitíva. 
 Osobne však verím, že 
najobjektívnejšie hodnotenia 
nás všetkých nakoniec urobia 
naši voliči v nadchádzajúcich 
voľbách. Nech dopadnú 
akokoľvek, bude to objektívne, 
demokratické a aj spravodlivé.

Milan Jambor, starosta, 
Mestská časť Bratislava 

- Devínska Nová Ves

Rozhodol som sa prijať ponuku 
a kandidovať na kandidátke 
koalície politických strán po 
boku starostu Milana Jambora. 
Našiel som v ňom spoľahlivého 
partnera, ktorý to s Devínskou 
myslí úprimne a seriózne, čoho 
výsledkom je aj množstvo zre-
alizovaných projektov v našej 
mestskej časti.  Usúdil som, že 
smerovanie DNV je správne a 
rozhodol som sa mu pomôcť 
v jeho úsilí za krajšiu Devín-
sku. Verím, že spolu s ďalšími 

ro z u m n ý m i 
a neškriep-
nymi kolega-
mi budeme 
môcť pokra-
čovať v zača-
tom diele a 
pravda, tiež pokračovať vo vy-
dávaní Devexu, informačného 
spravodajcu pre občanov 
Devínskej

Peter Krug, 
vydavateľ Devexu

Reakcia starostu MČ DNV

Prečo pokračovať?
Pýtali sa ma poniektorí, či chcem pokračovať, 
či budem kandidovať.

 A, že jeho deti tam necho-
dia do školy, skôr ho treba 
pochváliť za to, že sa stará 
o všetky deti. Aj to vadí p. sta-
rostovi, že moje vnúčatá cho-
dia do súkromnej školy. Veď 
z D.N.V. chodí do Devína veľa 
detí. Každý rodič chce dať 
deťom to najlepšie (učí sa tam v 
angličtine), aj deti pána starostu 
chodia do nemeckej triedy.

 Ďalej kruhový objazd a 
ihrisko na Kolónii. Myslí si 
niekto, že môj syn niečo vyhral, 
keď každé auto pribrzdí pod 
jeho oknami? Urobilo sa to 
na základe petície občanov, 
ktorých zastupuje. A na ihrisko 
sa budú chodiť hrať jeho 16 
ročný syn a 13 ročná dcéra, 
alebo menšie deti, ktorých je 
tam veľa?

 A ešte sa pozastavím pri 
článku pána starostu v De-

vexe. Ohovára a klame. Čo sa 
urobilo nie je iba jeho zásluha. 
A niektorou robotou by som sa 
radšej nechválila, keby som 
bola na jeho mieste. Nebu-
dem vypisovať všetko, stačí 
urobiť deň otvorených dverí 
v šatniach pre našich futbalis-
tov.

 Pán starosta sa chváli, čo 
urobil. Áno vymenil chodníky, 
ktoré boli v podstatne lepšom 
stave, ako na ul. Na Vyhliadke. 
Odhliadnuť od toho, že sú 
v havarijnom stave (v zime sa 
ťažko udržiavajú), celá ulica 
je urobená, len pred piatimi 
domami nie. Aj tie sme si robili 
sami. Môžu tí ostatní občania 
za to, že bývajú na tej istej ulici 
ako my? 

Maria Ružovičová
(mama Martina 

Ružoviča)
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Inzercia - Cenník: 1 znak = 0,05 eur, 1/16 str. = 25 eur, 1/8 str. = 50 eur, 1/4 str. = 100 eur, 1/2 str. = 200 eur, 1 str. = 400 eur. 1 cm2 = 0,85 eur. 
K cenám treba pripočítať 19% DPH. Zľavy:  t r i  uverejnenia za sebou 5% ,  pri  päť a viac 10% ,  celoročné 20% .  Ponuka detských vecí bezplatne. 
Z a m e s t n a n i e  h ľ a d á m :  z ľ a v a  5 0 % .  P r í p l a t k y :  1 .  s t r a n a  +  1 0 0 % ,  p o s l e d n á  s t r a n a  +  5 0 % ,  i n á  a k o  i n z e r t n á  s t r a n a  ( 6 , 7 )  +  3 0 % . 
I n z e r c i a :  e - m a i l :  d e v e x @ b a . n e t l a b . s k ,  p o š t o u :  D e v e x ,  8 4 1  0 7  B r a t i s l a v a ,  K a l i š t n á  9 ,  t e l . :  0 9 0 3  4 2 9  4 8 5

01 - Kúpa
02 - Predaj
03 - Voľné miesta 
        (ponúka, hľadá)
04 - Služby (ponúka)
05 - Byty
06 - Nehnuteľnosti
07 - Rozličné

03 - VOĽNÉ MIESTA
• Hľadáme upratovača/-ov na 

večerné upratovanie 20:00 - 24:00, 
2-4x do týždňa,  DNV, 3,60 -4,00 
EUR/hod brutto, PP na dohodu 
(študenti) alebo živnosť POD-
MIENKOU!!!

 V prípade záujmu píšte na:
technik@plaveckaakademia.sk 

 misenko.benak@gmail.com

 04 - SLUŽBY
• TIP – TOP  kvalitne čistíme 
 koberce a čalúnenie. 

tel.: 6436 4102
0907 226 322

• TV servis Baláž – oprava 
 televízorov. Na Grbe 43. 
  tel. zázn.: 6477 6963
• Voda, kúrenie, plyn – opravy, 

montáž. Aj cez víkendy. 
tel.: 0905 429 097

• Doučím anglický a francúzsky 
jazyk.  tel.: 0904 566 706

06 - NEHNUTEĽNOSTI
• Predám záhradu, cca 300 m², 

s murovanou chatkou, (elektrina 
zavedená), v Devíne na Štítovej 
ulici.

 tel.: 0903 834 830
• Predám záhradu v OV v DNV, 

časť Múrnice, 380 m², el. prípojka, 
voda.            

tel.: 0903 513 405
• Predám RD v Čachticiach s 12á 

pozemkom. 
tel.: 0908 810 813

• Hľadám, kúpim starší rodinný dom 
na Grbe.       

tel.: 0907 367 325

07 - ROZLIČNÉ
• HERBA – ZÁHRADNÍCKE POTRE-

BY, rozličný tovar, darčeky. 
 Na Grbe 55.     tel.: 6477 4642
• Nevyhadzujte knihy - darujte 
 ich nám.  tel.: 0907 701 786 
• Konverzácia vo francúzštine. 

Chcete hovoriť po francúzsky? 
Komunikovať, alebo sa učiť? 

 tel.: 0917 461 097
• Kurzy francúzštiny v DNV.
 www.francuzstinadnv.blogspot.sk

tel.: 0940 319 920 
• Máte v v DNV pozemok, o ktorý 

sa nestíhate starať? Rodina s deťmi 
hľadá záhradu na dlhodobý prená-
jom za rozumnú cenu. 

tel.: 0904 148 264

 Aktívni študenti a učitelia, 
ktorí chcú riešiť inovatívne vz-
delávacie projekty sa môžu 
prihlásiť do dvoch grantových 
programov Nadácie VW SK. 
Stredné odborné školy do pro-
gramu „Stredné školy a techni-
ka“. V jeho treťom ročníku bude 
úlohou žiakov zostrojiť solárne 
poháňanú autodráhu pre mo-
dely áut. Získať môžu až 2 800 
eur. Žiadosti o grant je potrebné 
zaslať na adresu Nadácie VW 
SK do 31. októbra 2014.

 Univerzitný program „Rozvíjať 
technik(o)u“ podporí pedagógov 
a študentov v rámci technického 
vzdelávania, či inovatívnych 
projektov. O grant sa môžu 
uchádzať katedry, ústavy a pe-
dagógovia slovenských univerzít 

s technickým zameraním. 
Uzávierka žiadostí je 15. októbra 
2014. Na projekt je možné získať 
až 7 500 eur.

 „Podporujeme technické vzde-
lávanie na univerzitách, stred-
ných odborných školách 
a tiež iniciatívnych pedagógov 
a študentov. Aj v školstve treba 
inovovať a zavádzať moderné 
prístupy k technickému vzde-
lávaniu a to najmä v prepojení 
s praxou. Motivovať tých, ktorí 
o to majú záujem je správna 
cesta,“ vysvetlil Boris Michalík, 
správca Nadácie VW SK.
Bližšie informácie o jednotlivých 
grantoch a termínoch uzá-
vierok nájdu záujemcovia na              
www.nadacia-volkswagen.sk.

vm

Chata, Veľké Uherce
 Predám chatu v chatovej oblasti Veľké Uherce nad priehradou.
Spodná samostatná murovaná časť vo svahu o výmere 6 x 7 m má jednu izbu sprchový kút, chodbu 
s kuchynkou a kotolňou. Nad touto murovanou časťou je postavená zrubová chata Javorina v tvare 
A dolná časť má veľkú obývaciu miestnosť s kuchynským kútom, chodbou, sprchovým kútom s vaničkou, 
WC a terasou/balkónom, nad touto časťou sa nachádzajú dve miestnosti s chodbou. Chata má samo-
statné ústredné kúrenie na pevné palivo s kotlom, žumpu, murovaný vonkajší krb a spoločnú studňu. Par-
kovanie je možné priamo pred chatou. V  blízkosti je vodná nádrž, vlek, termálne kúpalisko Chalmová, 
zámok Bojnice.  Cena 43.000 EUR, cena je vrátane tariadenia, pozemku a spoluvlastníckeho podielu 
na spoločnej prístupovej ceste. Neplatíte províziu RK, zabezpečím kompletný právny servis. 

kontakt 0903 319 393

Chata Veľké Uherce

dá slovenským školám 52 000 eur
Sumu 52 000 eur poskytne v tomto roku slovenským 
stredným a vysokým školám Nadácia Volkswagen Slo-
vakia (VW SK). Prostredníctvom grantových programov 
podporí 8 stredoškolských a štyri univerzitné projekty.

Hľ dá kú i t ší di ý d
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Z policajného
zápisníka

škodu poškodením vo výške 
250-eur. 
• Neznámy páchateľ v čase od 
09.00h do 17.10h dňa 10.09.  
na ulici Devínske jazero sa vlá-
mal do stavby rodinného domu 
a to tak, že rozbil  sklenenú výplň  
na dverách,  následne vnikol 
dnu a odcudzil priamočiaru pílu 
zn.  Budget, pokosovú pílu  zn.  
Parkside,  digestor zn. Mora, 
kufrík s rôznym  náradím a aku-
mulátorovú vŕtačku nez. značky, 
čím poškodenému 33-ročnému 
mužovi spôsobil škodu krádežou 
vo výške 430,-eur a škodu 
poškodením vo výške 1.000,-
eur.
• Neznámy páchateľ v čase od 
22.10h do 22.30h dňa 09.09. 
v Bratislave počas cestovania  
v autobuse č. 20  odcudzil voľne 
položenú peňaženku s doklad-
mi a fi nančnou hotovosťou, 
čím poškodenému 33-ročnému 
mužovi spôsobil škodu krádežou 
vo výške 100,-eur. 
• Neznámy páchateľ v čase od 
22.45h do 23.15h dňa 12.09. 
v  herni odcudzil kabelku s do-
kladmi, fi nančnou hotovosťou 
a dva mobilné telefóny.

mk OrPZ Ba 4

• Hliadka PZ 04.09.  v čase 
o 22.10h na autobusovej 
zástavke Presskam zaistila 
37-ročného muža, ktorý  opa-
kovane kopal do autobusu č. 
20, čím sa dopustil  priestupku 
proti majetku.
• Hliadka PZ 08.09. v čase 
o 01.20h  na ulici I. Bukovčana 
obmedzila na osobnej  slobode  
24-ročného muža a 27-ročného 
muža, ktorí mali pri sebe pa-
pierovú skladačku, v ktorej sa 
nachádzala neznáma zelená 
sušená rastlina. Nakoľko boli 
podozriví z prečinu Nedovolená  
výroba  omamných   a psy-
chotropných  látok,  jedov  ale-
bo  prekurzorov,  ich  držanie 
a obchodovanie s nimi podľa § 
171 ods. 1/ Trestného zákona.
Neznámy páchateľ v čase 
o 14.00h dňa 07.09. pri 
Devínskom jazere poškodil 
zadné svetlo,  pravý zadný 
blatník a dvere na tam zapar-
kovanom motorovom vozidle zn. 
Honda Civic,  čím poškodenému 
42-ročnému mužovi spôsobil 

- Susedko, prečo ste sa 
presťahovali z Košíc do Trnavy?
- Aby  som  bol bližšie k synovi.
- A kde býva syn?
- V Chicagu. 

•••
Sťažuje si pacient u lekára, 
že má veľké bolesti.
- A kde vás to začalo bolieť?
Na stanici.
 - Mám na mysli konkretne  
na ktorom mieste?

- Na treťom nástupišti.
•••

Pýta sa manžel manželky:
- Drahá, nechceš ísť do kina?
- Chcem.
- Tak sa obleč a choď!

•••
Poľský turista sa čuduje 
pred veľkým obchodným 
domom v Prešove:
-Taký malý národ a pozrite sa, 
akých veľkých cien je schopný!

budú riešiť v súťaži 
„Labák“ minulosť, 
súčasnosť i budúcnosť 
mobility

 V novom ročníku online 
seminára „Labák“ budú 
žiaci stredných a základ-
ných škôl riešiť minulosť, 
súčasnosť i budúcnosť mo-
bility. Partnerom projektu 
Asociácie pre mládež, 
vedu a techniku – AMAVET 
sa stala v roku 2014/2015 
Nadácia Volkswagen 
Slovakia (VW SK).

 Online súťaž pre žiakov 
základných a stredných škôl 
pod názvom „Labák“ organizuje 
AMAVET už po tretí raz. Tento 
ročník sa zameria na mobilitu 
a automobilový priemysel. Vďaka 
spolupráci s Nadáciou VW SK 

Mladí vedátori

a vo štvrtom „Technológie 
budúcnosti“. Nazrú do histórie, 
súčasnosti a zamyslia sa nad ich 
budúcnosťou a perspektívou.
 Súťaž prebehne v troch 
kategóriách: Stredné odborné 

sa do neho zapoja aj žiaci od-
borných a priemyselných škôl. 
Každý polrok prebehnú dve 
tematické kolá. Ako prvú budú 
riešiť „Materiály včera, dnes 
a zajtra“ a následne tému „Svet 

a priemyselné školy, Základné 
školy 2. stupeň a Gymnáziá 
(kvinta - oktáva / osemročné - 
prima až kvarta). Žiaci sa môžu 
do 1. kola prihlásiť od 26. 
septembra 2014. Riešenia 
pre toto kolo treba zaslať do 
24. októbra 2014.

 Nový ročník online súťaže 
bude bohatý nielen na náročné 
a zaujímavé úlohy, ale aj lákavé 
ceny. Na tých najúspešnejších 
čaká notebook Lenovo, 
desaťdňový pobyt vo vedeckom 
tábore v Chorvátsku, či tablet 
Asus. Víťaz každého kola získa 
jazdu na Offroad Parcours 
vo Volkswagen Slovakia 
a na súťažiacich s najväčším 
počtom bodov v každej kategó-
rii čaká vedecký junior víkend 
v najväčšej slovenskej auto-
mobilke. Vyhlásenie výsledkov 
všetkých kôl bude v júni 2015.

vm

v pohybe“. V treťom kole budú 
riešiť „Mobilitu súčasnosti“ 

JOGA pre Vaše zdravie 
a zlepšenie kvality života
KURZY JOGY v Devínskej Novej Vsi, 
od októbra 2014

kurz: Joga pre zdravie
streda: 16,45 – 18,20 hod., otvorenie 22.10.
kde? Dom sociálnych služieb SENECIO • Na Grbe 2, za Ternom

kurz: Joga pre zdravie
štvrtok: 19,00 – 21,15 hod., otvorenie 9.10.

kurz: Škola chrbtice a dýchania
piatok: 08,30 – 10,00 hod., otvorenie 10.10.
kde? Čaroin, Kosatcová 24 • vedie: Ing. arch. Jaroslav Práger, lektor jogy 
SAJ, IRIS – štúdio celostného zdravia

Informácie a prihlásenie:  www.irisjoga.sk • jaro@irisjoga.sk
tel.: 02 / 6476 1147
ponuka pre fi rmy: starostlivosť o zdravie zamestnancov
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