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	 Zvyk	 je	 železná	 košeľa.		
Či	 prospieva,	 to	 už	 je	
druhá	 vec.	 O  tom,	 že	 sme	
si	 v  mladosti	 osvojili	 hy-	
gienické	 návyky	 alebo	 pra-
vidlá	 slušného	 správania,	
nepochybujeme.	 Že	 sme	 sa	
naučili	 fajčiť,	 o  správnosti	
tohto	návyku	väčšina	dokáže	
zapochybovať.
	 Pred	 voľbami	 zvyčajne	
(tiež	 odvodené	 od	 slova	
zvyk)	 očakávame	 sľuby.	 Po	
voľbách	už	zo	zvyku,	zabud-
neme	 na	 ich	 plnenie.	 Ne-
hovoriac,	 že	 si	 nevšímame	
odklony	 až	 obraty	 a  zvraty	
až	 tak,	 že	 sa	 na	 pôvodné	
ani	 nepodobajú.	 Teda	 od	
tých,	 čo	 sľubovali	 a  neplili.	
Ba	 väčšina	 si	 nevšimne,	
keď	 z  kakaových	 sa	 stávajú	
modro-žltí	 alebo	 naopak.	
Ako	 v  klietke	 zobkáme		
podhodené	 omrvinky,	 ba	
i  kúsky,	 občas	 čakáme	 tri-
štyri	 roky,	 kedy	 nám	 ktosi	
ponúkne	zopár	minút	zalietať	
si,	 aj	 to	 len	 v  najbližšom	
okolí,	 aby	 sme	 nebodaj		
nespoznali	lány	obilia	a kríky	
plné	 semien,	 skrátka	 slo-
bodu	a možnosti	rozhodovať	
a vyberať	za	hranicami	kliet-
ky.
	 A  čas	 takto	 dozrieva,	 zo	
zvyku,	akoby	iba	každé	štyri	
roky.	 Medzitým	 prázdnota	
strácania	 sa	 sebakontroly	
vyvolených.
	 Hľadanie	zmyslu,	v  tomto	
medziobdobí,	 žiada	 iba	
chcieť.
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• Výkladnou skriňou ...   4   Kultúra   

5   Spoločenská kronika • Ples DFS Grbarčieta   

6   Chrípka • Ako liečiť... 7   Inzercia   

8   Z policajného zápisníka

 

Podoby tohtoročnej zimy v Devínskej. (Foto: P. Sloboda)

Chcete sa vyjadriť?
 Pod nenápadným názvom 
Verejné prerokovanie polyfunkč-
ného centra v MČ Bratislava 
- Petržalka a v MČ Bratislava 
- Jarovce, ktoré sa bude ko-
nať v pondelok 15. 02. 2010 
o 17.00 hod v kongresovej sále 
Technopolu, Kutlíkova 17, Bra- 
tislava (oznam je na internetovej 
stránke Mestskej časti Petržal-
ka: www.petrzalka.sk sa skrýva  

prezentácia výstavby MEGAKA-
SINA METROPOLIS.
 Je treba využiť všetky príle- 
žitosti zoznámiť sa s týmto pro-
jektom, vyjadriť sa k jeho vhod-
nosti umiestnenia v Bratislave, 
poslať pripomienky na prísluš-
né miesta, informovať priateľov 
a známych aby rovnako zaujali 
stanovisko.

z

Bezplatná prehliadka 
CENTRA

Zakrúžkujte si v kalendári 
21. február, ktorý je 

Svetovým dňom sprievodcov 
cestovného ruchu. Tento 

rok padne na nedeľu. 
Bratislavské kultúrne 

a informačné stredisko 
v spolupráci so Slovenskou 
spoločnosťou sprievodcov 

cestovného ruchu pripravuje 
- tak ako vlani - bezplatné 

90-minútové pešie 
prehliadky, historického 
centra s licencovanými 

vlastivednými sprievodcami. 
Tí budú hovoriť po slovensky. 

Ak by ste sa k jednej takej 
skupinke radi pripojili, 

sledujte internetové 
stránky www.bkis.sk 

a www.slovakia.travel.sk.

Zoologická
je prístupná celoročne

 Jednou z organizácií, 
ktorá ponúkala svoje letá-
ky v stánku Bratislavy, bola 
aj zoologická záhrada. 
Až do konca marca sa do 
nej dá vyraziť každý deň - 
vrátane tých víkendových - 
medzi 10. a 15. h. V apríli 
sa potom otváracie hodiny 
predĺžia. Ráno o hodinu, 
popoludní o viac.  Viac 
informácií zoženiete na  
zoo@zoobratislava.sk alebo 
na www.zoobratislava.sk.



DEVEX 2

MÚ • MR • MZ MČ DNV • MÚ • MR • MZ MČ DNV • MÚ • MR • MÚ • MR • MZ MČ DNV

Z radnice
Miestne  zastupiteľstvo  mestskej 
časti DNV (MZ MČ DNV) sa zišlo 
2.  2.  2010  na  prvom  riadnom 
zasadnutí  v  roku  2010.  Z  pri-
jatých uznesení vyberáme:

MR MZ MČ DNV 
•  schválilo  splnenie  uznesení 
MZ MČ DNV č. 127/10/2009/2. 
č.  172/12/2009/2,  č. 
156/11/2009/5  a  predĺžila 
termín  splatnosti  UMZ  (uznese-
nie  miestneho  zastupiteľstva) 
č.  151/11/2009,  a  č. 
153/11/2009/3, uložilo pred-
nostovi  MÚ  MČ  DNV  predložiť 
návrh  Memoranda  o  využívaní 
kapacity  ČOV  (čistiarne  odpa-
dových  vôd)  pre  DNV,  v  znení 
pripomienok  dotknutých  mest-
ských častí  na schválenie  v MZ 
MČ DNV, zobralo na vedomie 
prehľad UMZ s termínom trvalým 
a zrušilo UMZ č. 281/12/2003 
a  č.  48/3/2005,  uložila 
predsedom komisií  MZ  MČ 
DNV  prerokovať  UMZ  (s  oso-
bitným  sledovaním)  a  predložiť 
návrh ďalšieho postupu,
•  zvolilo  Ing.  Petra  Rajkoviča 
za člena MR (miestnej rady) MČ 
DNV tajnou voľbou počtom plat-
ných hlasov 17, 
•  zobralo na vedomie  stav 
rozpracovanosti  Urabanistickej 
štúdie  časti  zóny  Východ  MČ 
DNV,  a  uložilo AMČ  (archi-
tektovi  mestskej  časti)  DNV 
zapracovať  pripomienky  hl.  m. 
SR  Bratislavy  do  Urbanistickej 
štúdie,  prerokovať  v  komisiách 
MZ MČ DNV a predložiť na pre-

rokovanie  do  najbližšieho  MZ  MČ 
DNV, 
•  zobralo na vedomie  stav  roz-
pracovanosti  Urbanistickej  štúdie 
BA  DNV  Pri  Glavici,  žiada  inves-
tora o predloženie návrhu na zmenu 
Územného  plánu  namiesto  Urbani-
stickej  štúdie  v  súlade  so  stano-
viskom  Hl.  m.  SR  Bratislavy  a  sta-
noviskami  MČ  DNV,  uložilo  AMČ 
DNV  dopracovať  Územnú  štúdiu  Pri 
Glavici  v  zmysle  požiadaviek  stano-
viska Hl. m. SR Bratislavy a opätovne 
predložiť na prerokovanie do MZ MČ 
DNV, 
•  uložilo prednostovi  MÚ  (miest-
neho úradu) MČ DNV pripraviť návrh 
Zmluvy o dielo – cyklomost v súlade 
so  súťažnými  podmienkami  na  pro-
jekt pre stavebné povolenie po pre-
rokovaní v komisií finančnej a komisií 
výstavby,  žiada starostu MČ  DNV 
zvolať  rokovanie  s  rakúskym  part-
nerom  projektu,  VÚC  a  Hl.  m.  SR 
Bratislava  k  technickej  špecifikácií 
projektu,  žiada starostu  MČ  DNV 
zvolať mimoriadne rokovanie MZ MČ 
DNV k odsúhlaseniu zmluvy, 
•  schválilo návrh    rozpočtu 
Denovy  na  roky  2010  –  2012, 
pre  rok  2010  v  celkovej  výške 
výnosov  648  120,00  Eur.  nákladov 
648 120,00 Eur., pre rok 2011 v cel-
kovej  výške  výnosov  473  553,00 
Eur.  nákladov  473  553,00  Eur., 
pre  rok  2012  v  celkovej  výške 
výnosov 466 536,00 Eur. nákladov 
466 536,00 Eur.
•  schválilo  rozpočet  Istracen-
tra  pre  roky  2010  –  2012,  pre  rok 
2010  v  celkovej  výške  výnosov 
207  596,00  Eur.  nákladov 
207 596,00 Eur., pre rok 2011 v cel-
kovej  výške  výnosov  209  365,00 
Eur.  nákladov  209  365,00  Eur., 

pre  rok  2012  v  celkovej  výške 
výnosov  210  992,00  Eur.  nákladov 
210  992,00  Eur.,  žiada  poslancov 
MZ  MČ  DNV  predložiť  predsedovi 
komisie kultúry a riaditeľke Istracen-
tra  návrhy  na  prípadne  rozšírenie 
kultúrnych aktivít v roku 2010 i s prí-
padným  dopadom  na  rozpočet  MČ 
DNV, 
•  schválilo  rozpočet  OHZ  (obec-
ný  hasičský  zbor)  na  roky  2010  – 
2012, pre rok 2010 v celkovej výške 
výnosov  13  280,00  Eur.,  nákladov 
13 280,00 Eur., pre rok 2011 v cel-
kovej  výške  výnosov  13  280  Eur., 
nákladov 13 280 Eur., pre rok 2012 
v  celkovej  výške  výnosov  13  280 
Eur., nákladov 13 280 Eur., 
-  schválilo  Plán  kontrolnej  činnosti 
hlavného  kontrolóra  na  1.  polrok 
2010  podľa  predloženého  návrhu 
s  doplnením  o  kontrolu  zákona 
o  verejnom  obstarávaní  za  roky 
2007  –  2009  na  MÚ  MČ  DNV, 
v  príspevkových  organizáciách, 
rozpočtových  organizáciách  a  ob-
chodných  spoločnostiach  zri-
adených MČ DNV, 

•  schválilo členom komisií – nepo-
slancom  mimoriadne  odmeny  za  2. 
polrok 2009, udeľované podľa čl. 7 
Pravidiel odmeňovania poslancov... : 
Komisia financií, podnikania, rozvoja 
cestovného ruchu a legislatívy : Ing. 
Jozef  Húska  –  80  Eur.,  Ing.  Jozef 
Hoffer – 80 Eur., JUDr. Jana Vallová 
– 80 Eur., 
Komsia športu  :  Ing.  Igor Jakubík – 
70  Eur.,  Roman  Varga  –  80  Eur., 
Dušan  Kevický  –  80  Eur.,  Ing. 
Marián Spišiak – 80 Eur., 
Komisia  výstavby,  architektúry,  ÚP 
a  dopravy  :  Ing.  Alojz  Šesták  –  80 
Eur., Pavel Dovičovič – 80 Eur., Ing. 

Imrich  Pikna  –  67  Eur.,  Ing.  Im-
rich Kovár – 93 Eur., 
Komisia sociálna, zdravotná a by-
tová  :  MUDr.  Lívia  Baumanová  – 
73 Eur., MUDr. Milan Šobek – 73 
Eur.,  Stanislava  Jurčáková  –  85 
Eur.,  Ing.  Miloš  Encinger  –  73 
Eur., 
Komisia  ochrany  verejného  po-
riadku  :  Ján  Moskál  –  75  Eur., 
Marek Garay – 80 Eur., Ľubomír 
Kovár  –  67  Eur.,  Ing.  Mária 
Pšeňáková – 75 Eur., 
Komisia  kultúry  :  Pavol  Čorej  – 
70 Eur.,  Ivica Peretič – 65 Eur., 
Filip  Baláž  –  65  Eur.,  Stanislava 
Mrázová – 70 Eur., 
Komisia  životného  prostredia  : 
Pavol  Ludvig  –  67  Eur.,  Milan 
Jambor – 80 Eur.,  Mgr. Vladimír 
Kočvara – 67 Eur., 
Komisia školstva, mládeže a vzde-
lávania :  Ing. Miroslav Jablonický 
– 14 Eur., PeaDr. Milan Trstenický 
–  14  Eur.,  Martin  Kolesár  –  14 
Eur., 

•  schválilo  do  funkcie  prísedi-
acich Okresného súdu Bratislava 
IV. týchto občanov MČ DNV : 
Beáta  Jamborová,  Poniklecová 
24, Bratislava, 
Ing.  Bystrík  Fronc,  J.  Smreka  9, 
Bratislava, 
Anna  Maderová,  P.  Horova, 
Bratislava, 
Věra  Libjaková,  Eisnerova  7, 
Bratislava, 
všetkých na obdobie rokov 2010 
– 2014, 
•  schválilo  časový  harmono-
gram zasadaní MR MČ DNV a MZ 
MČ DNV na obdobie február – júl 
2010.

zrb 

Zrnká múdrosti
Nebude čítať ten ktorého sa týkajú, ani ten, čo im nerozumie
Veľa ľudí nemá nič iného iba charakter.

HEROLD

Človek býva taký sebavedomý, ako je obmedzené
jeho chápanie.

POPE

Keď ste na konci s argumentmi, môžete ešte 
začať nadávať.

HUBBARD
Správanie sa je zrkadlo, v ktorom každý ukazuje
svoju podobu.

GOETHE

Kto sa sám honosí, v hlave mnoho nenosí.
SLOVENSKÉ PRÍSLOVIE

Priemerným ľuďom nie je nič tak proti mysli 
ako prevaha ducha. To je prameň všetkej 
nevraživosti.

STENDHAL

Cynických ľudí poznáme podľa toho, že sa 
zvrchu dívajú na ľudí, ktorí stoja vysoko nad nimi.

SARTRE

Buď sám sebou, aj tak sa to nedá dlho zatajovať.
BRIDZIŇSKI



 DEVEX 3

 Ako nekontrolovateľne  rých-
lo beží čas. Mal som pocit, že 
na príspevok do nášho Devexu , 
mám ešte kopu času, no a zrazu 
cítim, časovú tieseň.  V minulom 
čísle, som stručne  načrtol   na-
štartovanie volebnej kampane 
i v našom komunálnom pro-
stredí. Ide o to, aby si občania 
mohli prehodnotiť volebné sľuby 
a skontrolovať plnenie sľubov. 
Myslím si, že všetci dobre vedia 
ako to v skutočnosti je. Veď, ľu-
dová múdrosť hovorí , keď vtá-
čika lapajú, pekne mu spievajú. 
To poznáme všetci.  Na predpo-
slednej strane poslaneckého ča-
sopisu Metropola, sú vyfotené 
poštové schránky na MÚ, ktoré 
vraj čakajú na naše námety 
a pripomienky. Nuž, teraz ne-
viem,  ako je to myslené. 
 Z jedného možno dvoch po-
kusov o verejné zhromaždenie  

v našej MČ, je však zrejmé, že 
občania majú záujem   rokovať 
a diskutovať o veciach verej-
ných , a to najmä preto, aby boli 
otvorene a zrozumiteľne obo-
znamovaní s komunálnou pro-
blematikou. Aby sa k nej  mohli  
vyjadrovať a prijímať spoločné 
stanoviská. Veď, naši občania 
a ich rodiny, obývajú túto obec, 
niektorí dlhšie iní kratšie, už nie-
koľko storočí. Sú tu i noví obča-
nia, a verím, že našli u nás nový 
domov, ktorý mnohým určite pri-
rastie k srdcu.
 Aj  preto sú naše komunálne 
problémy, problémami všetkých 
našich občanov. 
 Predpokladám, že poslanci   
nemajú strach, z občanov - voli-
čov. 
Poslanci však namiesto otvo-
renej komunikácie s občanmi, 
ponúkajú spoluprácu cez ná-

stenky – poštové skrinky, s volič-
mi nekomunikujú, nezaoberajú 
sa ich návrhmi, neodpovedajú 
na petície.
 A nakoniec hovoria, konkre-
tizujem ostatné prerokovávanie 
rozšírenia výroby  VW, o malej 
účasti občanov. Nuž ale, poslal 
si pán starosta pozvánky ob-
čanom ? Keď  distribujete Me-
tropolu za peniaze daňových 
poplatníkov do domov a bytov 
občanov, mohli ste k tomu prilo-
žiť i pozvánky na rokovanie. Je 
to naozaj taký problém, alebo 
je to úmysel?. Ja veru neviem, 
možno to občania pochopia. 
 Vrátim sa ešte k Istrijskej. 
Naposledy som popísal, čo 
stručne sa s Istrijskou doteraz 
porobilo. Nuž, veru nič príjem-
né. Nikto z nás , nemá ani len 
tušenie čo bude ďalej. Celá pro-
blematika je zahalená závojom 

tajomstva,  poslanci spolu so  
starostom sa  tvária akoby Istrij-
ská ani neexistovala, informácie 
sa neposkytujú. Je snáď táto 
ulica v súkromnom vlastníctve 
a obci už nepatrí? Máme, ale-
bo ináč povedané, budeme mať 
v budúcnosti ešte právo po tejto 
ulici vôbec chodiť? Alebo sa 
čaká zasa na nejaký „dobrý 
kšeft“ , ako v prípade Textilanky.
 Čo tam po občanoch, veď 
my tu poniektorí ani nežijeme. 
No nie?
 Nuž chcem sa ešte s vami 
podeliť o ďalšie informácie 
o problematike naznačenej, už 
v ostatnom Devexe. Ale až  na-
budúce. Možno to bude vyzerať 
trocha optimistickejšie ako dote-
raz. Kiež by to bola pravda.

/nabudúce pokračujeme/.

Ing. Peter Ebringer

VOLEBNÝ ROK 2010 – A VYLÚČENÍ OBČANIA.

Výkladnou skriňou obcí sú verejné priestranstvá.
Každé komusi patria, každá výhovorka na majiteľa je zbytočná.
Trpí obec a životné prostredie dostáva rany pod pás.

To, čo vyrábajú tzv. sprayeri občas dokáže zaujať. Človek, ak sa 
trochu pousiluje, občas nájde v týchto výtvoroch zmysel, význam, 
možno pochopí... Ale to, čo vidíme na stenách v Devínskej? Akurát 
tak absenciu ducha. Takí tí ozajstní sprayeri dokážu vybrať miesto 
bez toho aby devastovali, dokážu spojiť, nie rozbiť, skrátka... takých 
nemáme, máme iba vandalov.
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• kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra •

ISTRA CENTRUM
centrum pre voľný čas

 Devínska Nová Ves, Hradištná 43, 841 07 Bratislava
Tel. 02/64 77 00 33, e-mail: propagacia@zoznam.sk,
 istracentrum@stonline.sk, www.devinskanovaves.sk

13. 2.  Chorvátsky bál
vo veľkej sále Istra Centra o 19.00 h.

16. 2.  Pochovanie basy
– tradičná fašiangová zábava

vo veľkej sále Istra Centra o 19.00 h.

 TURISTICKÁ INFORMAČNÁ KANCELÁRIA 
Turistická informačná kancelária, Devínska Nová Ves

Istrijská 49, P.O.BOX 33, 841 07 Devínska Nová Ves, Bratislava,
www.tikdnv.sk, zlochova@tikdnv.sk

Hodiny pre verejnosť: Po, St, Pi: 13.00-17.30 h., 
Ut, Štv: 9.00-12.30 h. - 13.00-17.30 h

20. 2. Z histórie Devínskej Novej Vsi
Exkurzia pri príležitosti Svetového dňa sprievodcov

cestovného ruchu. Odchod od TIK o 14.00 h
24. 2.  Dotyky Tatier

J. Geleneky – prednáška spojená s premietaním
v SNM múzeum Chorvátov na Istrijskej  o 18.00 h.

10. 2 . /streda/ o 18,30 h.   
SHERLOCK HOLMES   

V.B / Usa / aUstr.
2009, st, 

akčný / doBrodrUžný / 

17.2.  /streda/ 
o 18,30 hod. REKVIEM ZA 

SEN 
Usa, 2000, far., 

102 min /artkLUB/

24.2.  /streda/ o 18,30 h.   
SAW VI.    

Usa / V.B/aUstr., 2009) 
90 min., mn 15, 

české, horor / triLer

28.2. /nedeľa/ 
14,00 a 15,30 a 17,00 

PLANÉTA 51  
V.B./ Usa,  91 min., mP, sLoV. 

daBing, animoVaný

Program kina DEVÍN • v Devíne (nie v Devínskej)

Istra Centrum, Miestna knižnica, Istrijská 6, 
Bratislava-Devínska Nová Ves

Vyhlasujú X. ročník literárnej súťaže  
pre svojich čitateľov a žiakov základných škôl

Názov tohoročnej témy je:

„PREČO MÁM RÁD SVOJE SÍDLISKO“
Tešíme sa na Vaše príspevky a postrehy.

Práce budú rozdelené do II. kategórií a to:
I. kategória: mladší žiaci - (ročníky 3. – 5.)
II. kategória: starší žiaci - (ročníky 6. – 9.)

Súťažné práce v rozsahu najviac 2 strán (A4) odovzdávajte 
priamo v miestnej knižnici najneskôr do 26. februára 2010

Víťazné práce odborná porota ocení počas týždňa 
podujatí , ktoré sa uskutoční 9. – 11.marca 2010

Zvyklo sa vravieť, že podľa kultúry záchoda poznáš kultúru národa.
Nejaký čas to trvalo, kým to podaktorí pochopili, ale pohli sme sa 
Dopredu. Teraz vyčíňajú sprayeri. Zohyzdia, čo sa dá. Pritom možno 
vidieť aj ozajstné diela týchto „umelcov“. Lenže dnes sa pasuje za 
umelca... veď to vidíte. Čo doma, v rodine, to na múre.

Kotolňa Uhrovecká ulica.

Takto skončila zásielka rôznych novín zrejme určená pre Devínsku 
v potoku Mláka. Buď kolportér „rýchlo“ vybavil roznos, alebo 
„dobrák“ vybral z jedného vchodu celú dodávku.

PREMENY BIBLIE
19. január - 31. august 2010
 V Múzeu knižnej kultúry (býv. Oláhovom seminári) bude 19. janu-
ára 2010 sprístupnená ďalšia výstava s tematikou knižnej kultúry s ná-
zvom Premeny biblie. Vystavené budú knižné vydania biblie od 16. do 
20. storočia zo zbierok historickej knižnice ZsM. Z jazykového hľadiska 
ide o latinské, grécke, nemecké, české, slovenské, maďarské, chorvát-
ske a iné preklady. Súčasťou výstavy budú ukážky titulných listov, grafík 
a knižných ozdôb i väzieb biblií, doplnené aj o fragment tóry. Výstava 
v Západoslovenskom múzeu v Trnave potrvá do 31. augusta 2010.



 DEVEX 5

ˇSpolocenská kronika

 V sobotu 23.01.2010 sa pria-
telia a členovia DFS-u Grbarčieta 
opäť stretli už na 3. reprezentač-
nom plese v krásne vyzdobenej 
sále DK Devín. Do tanečnej nála-
dy nás uviedol tanec detí zo súbo-
ru. Smiechu a radosti sme si užili 

aj počas losovania tomboly, ktorá 
bola naozaj bohatá, vďaka spon-
zorom ako aj všetkým obetavým 
rodičom a priaznivcom súboru.
-Lekáreň pri radnici, Klenotníc-
tvo Kleopatra, Drogéria Teta, 
Kvetinárstvo Begra, Papier, hrač-
ky L. Frölich, Papiernictvo Paci, 
Obchodno-účtovné služby V. 
Baranovič, Sklenárstvo Kralo-
vič, Penzión Helios, Reštaurácia 
u Michala, Pneuservis pri ryb-
níku, Herba na Grbe, Potraviny 

na Grbe, Textil Jecková,  Obuv 
Jeck, Vitáloš s.r.o., Včelárstvo De-
dinský, Richard Ružovič Kaderníc-
tvo na Terase p. Hujsová, Optika 
Green, TV servis Baláž, rodina 
Peretičová, Rybárová, Horáková, 
Havlovičová a Gregorová.

 Veľký obdiv si zaslúžia aj ku-
chári a čašníci z Baru u Kniežaťa 
Rastislava, ktorí sa postarali o vy-
nikajúce jedlo a skvelú prívetivú 
obsluhu. Skupina Fantóm nám 
vytrvalo vyhrávala až do rána, 
keď sme sa veľmi neradi začali 
rozchádzať domov.
Atmosféra mala rodinný nádych, 
bola veľmi uvoľnená a príjemná, 
všetci sme sa skvele zabávali.  
Každý odchádzal so slovami: „Už 
sa tešíme na ďalší rok!“              g

 Informácie o činnosti Miestneho odboru Matice slovenskej v Devín-
skej Novej Vsi môžu priaznivci Matice slovenskej získať už aj na in-
ternete. Miestny odbor má založenú svoju stránku na sociálnej sieti 
Facebook. Na stránke sú uverejňované informácie o pripravovaných 
akciách a tak isto fotografie z uskutočnených podujatí. Zatiaľ sú uverej-
nené fotografie z rokov 2010 a 2009 ale postupne budú dopĺňané aj 
staršie. Tak isto sú na stránke uvedené kontaktné údaje pre záujemcov 
o členstvo v Matici slovenskej a je tam priestor na diskusiu týkajúcu 
sa skvalitnenia práce miestneho odboru. Názov stránky na Facebooku 
je „Matica slovenská Devínska Nová Ves“. Na stránku sa však môžu 
dostať aj tí, ktorí nemajú na Facebooku svoj účet. Najjednoduchšie je 
to cez Google, keď budete hľadať heslo „Matica slovenská Devínska 
Nová Ves“ (vrátane úvodzoviek).

Ján Žatko

Miestny odbor Matice slovenskej z Devínskej Novej Vsi 

už aj na Facebooku

Detský folklórny súbor Grbarčieta
III. Reprezentačný ples

OSPRAVEDLNENIE
 V minulom čísle sme písali o matičiarskom plese, kde okrem 
iného matičiari ďakovali sponzorom, ktorí prispeli do tomboly. 
Čo „čert nechcel“, ale tlačiarenský škriatok áno, predajňa HER-
BA, ktorá prispela peknými a praktickými darčekmi, bola síce na 
dvoch zoznamoch, pri prepisovaní všetkých sponzorov však ne-
šťastne vypadla a do našich novín sa nedostala. Pani majiteľke 
sa ospravedlňujeme.

Organizátori plesu a redakcia

DOBAČOVALI SME?
 Tých dvadsať rokov, od zme-
ny systému v našom štáte, utiek-
lo ako dažďová voda pomedzi 
prsty. Spomíname, hlásime sa 
k zásluhám onej zlomovej doby, 
a ... a vnímame tie zmeny akosi 
s rozpakmi, pretože všetci a vša-
de sme čakali zmeny k lepšiemu. 
(Odhliadnúc od toho, či sme pris-
peli alebo sa len viezli).
 Nedávno v autobuse 
sa rozprávali dvaja tzv. 
seniori, čo už zrejme čosi 
pamätajú. „Kravy i prasce 
sme vyzabíjali, sadiť sa už 
hocičo nevyplatí, potom 
cesnak už nemôžem dať 
ani do úst ani do kastró-
la, lebo dostať len čínsky, 
cibuľa a tiež z cudziny tvr-
dá ako kameň (aj po uva-
rení), zemiaky nasladlé, 
paprika plná chémie, naše 
hádam vyvážame (lebo je 
kvalitné) a cudzie, riadne 
chemicky ošetrené aby 
vydržalo dovážame, zemi-
aky sú bielučké až až, ale 
čo k tomu prispieva ani 

netušíme. A tak pomaly by bolo 
vhodné hľadať a zhánať detoxi-
kačné pípravky pre náš organiz-
mus. Od prírody sme sa odklonili 
taký kusisko, že ak ona prestane 
mať záujem o nás, ozaj budeme 
môcť povedať, že sme dobačova-
li.                                              kz

Ešte zopár krôčkov na rybníku a...



DEVEX 6 

DOBRÁ RADA NAD ZLATO ••• DOBRÁ RADA NAD ZLATO ••• DOBRÁ RADA NAD ZLATO •••

(Pokračovanie z čísla 1/2010)

Pre väčšinu ľudí bude však najlepšie 
ostať doma a odpočívať.
 Pri odkašliavaní si zakrývajte ústa 
lakťom alebo plecom. Ostaňte doma 
ešte aspoň 24 hodín po klesnutí horúč-
ky. Dostatok tekutín a lieky ako Pana-
dol dokážu zmierniť bolesti a horúčku. 
Podávanie liekov deťom vždy vopred 
konzultujte s lekárom. Prípravky proti 
nádche a chrípke pre dospelých nie sú 
určené deťom.
9) Prasacia chrípka je prenosná 
dlhšie ako sa predpokladalo
   Podľa najnovších poznatkov je člo-
vek po prekonaní prasacej chrípky 
infekčný oveľa dlhšie ako sa predpo-
kladalo – rozhodne ostáva infekčný aj 
potom, keď mu klesne teplota. Vedci 
zatiaľ nevedia presne určiť dobu po-
trebnú na karanténu, ale predpoklada-
jú, že človek je pre svoje okolie zdro-
jom nákazy minimálne dovtedy, kým 
mu nevymizne aj kašeľ.
10) Prasaciu chrípku nedosta-
nete z grilovačky ani klobásy
 Prasacou chrípkou sa nemôžete 
nakaziť z bravčového či hydinového 
mäsa (a to ani napriek tomu, že vírus 
bol nedávno objavený aj v morčacom 
mäse v Chile). Podľa súčasných infor-
mácií sa vírus prasacej chrípky nešíri 
manipuláciou s mäsom, či už surovým 
alebo tepelne upraveným.
Keď ste chorí, buďte etickí! 

Túto metódu som sa naučil asi pred 25 
rokmi. 
Táto liečebná metóda lieči: 
• Nemoci krvi 
• Močové kmene 
• Nemoci srdca 
• Rakovinu 
• Lupienku 
• Cukrovku 
• Zápaly  
• Lieči všetko naraz, zdá sa to 
   neuveriteľné, ale je to tak. 

Návod: Liečba spočíva v prevaľovaní  
najlepšie slnečnicového alebo arašido-
vého panenského nebo 100% oleja 
v ústach. 

 Polievkovú lyžicu naplníme olejom 
nemusí byť plná - podľa veľkosti človeka 
a začneme olej v zatvorených ústach 
prevaľovať tak, aby sa prevaľoval po ce-
lej ústnej dutine. Prevaľujeme zvoľna. 
Po chvíli olej zredne a máte pocit ako by 
ste mali v puse vodu. 

Je to bez chuti a bez zápachu, dá sa to 
vydržať. Niekedy sa stane, že vám olej 
v ústach narastie a nemôžete prevaľovať, 
potom trochu vypľujte do záchodu. Za  
žiadnou cenu olej neprehltávajte!!! Je tam 
veľa škodlivých látok z vášho tela. 
 Olej musíte prevaľovať asi 15-20 
minút. Je závislosť intenzity prevaľova-
nia na čase. Po tomto čase olej vypľujte 
do záchodu a ústa vypláchnete teplou 
vodou. Po vypľutí musí byť olej preme-
nený v bielu emulziu podobnú mlieku. 

Ak je emulzia nažltlá znamená to, že 
ste prevaľovali malou intenzitou alebo 
kratší čas. Začiatky nebudú pre mnohých 
z vás jednoduché, ale nevzdávajte sa, po  
15 prevaľovaniach už budete majstri.  
Prevaľovanie robte najmenej 3 krát  
denne. Prvé tri dni môže, ale tiež nemu-
sí nastať bolesť hlavy, je to reakcia na  
rýchle vyčistenie cievok v mozgu, pokiaľ 
sa objaví behom jedného dňa zmizne. 
Prajem vám všetkým veľa trpezlivosti 
a úspechov.

FIKCIA
Nie, nedá sa povedať, že sme sa 
rozhodli zaviesť rubriku JPP, teda 
jedna pani povedala, ale predsa 
len to, čo ozaj „jedna pani pove-
dala“ môže byť trefné, poučné, 
môže tam byť kúsok, či kusisko 
pravdy, humor ešte nikomu neu-
škodil, takže... skúsime.

 Patríte k ľuďom, ktorí sú nenahra-
diteľní a do práce “musia” ísť, aj keď 
sú chorí? Dieťa vám  ochorelo, ale čo 
s ním, tak ide do školy či škôlky? Spo-
ločensky je dokonca cenené “bojovať” 
s chorobou pred očami okolia a vysta-
vovať na obdiv svoje chrípkové alebo 
iné utrpenie. Môžem vás ubezpečiť, 
že to nemá význam. Nielen preto, 
že s “nafúknutou” hlavou, prskajúcim 
nosom a slziacimi očami toho veľa 
neurobíte (a deti sa nič nenaučia), ale 
navyše ste zdrojom nákazy pre všet-
kých naokolo. Takže počas prvých dní 
ochorenia, prípadne počas obdobia 
zvýšenej telesnej teploty – vtedy ste 
najinfekčnejší – vám odporúčam:
Ostaňte doma a liečte sa (aj zamestná-
vateľ nakoniec ocení, že hoci ste Vy ne-
prišli do práce, nemá o týždeň ďalších 
desať chorých ľudí). 
Ak už musíte ísť do práce, obmedzte 
kontakt s inými ľuďmi na minimum (ži-
adne postávanie v spoločnej kuchynke, 
žiadne kýchanie po chodbách, žiadne 
podávanie rúk, ale umývajte si ich čo 
najčastejšie). Vaše vírusy a baktérie ich 
asi nepotešia. 
Kýchajte a kašlite do vreckovky, umý-
vajte si ruky a vyžadujte to aj od svo-
jich detí. 
Pripravte si riešenie na situáciu, že deti 
ochorejú. To sa predsa stáva, nedajte 
sa zaskočiť. Potom ich musíte poslať 
do škôlky a školy, kde sú zdrojom infek-
cie pre ostatné deti. Ani Vás to nepote-
ší, keď dieťa donesie domov choré telo. 
Nenavštevujte starších a opustených 
príbuzných, keď ste chorí, pretože ich 
imunitný systém je slabší a infekcia 
im môže vyvolať zápal pľúc a vážne 
skomplikovať život (aj „zlatučké vnúča-
tá“ sú infekčné!) 
Dajte si pozor aj sami na seba: umývaj-
te si ruky, nenadychujte vzduch, do kto-
rého práve vyletela niekomu z hrdla 
a nosa riadna dávka vírusov, obmed-
zte priamy kontakt s chorým človekom, 
ak je to možné.
 Skúsme sa počas choroby učiť no-
vej etike. Do spoločenskej hry: “utriem 
si nos, podám Ti ruku, pošúchaš si nos 

a máš moju nádchu” sa predsa nemusí 
zapojiť toľko hráčov!
Postavte svoju imunitu na nohy!
 Skončilo leto a odvtedy ste takmer 
v jednom kuse chorí? Trápia Vás často 
angíny a chrípky? Ešte sa len začne 
prechodné obdobie a Vy už trpíte pri 
predstavách, že kolotoč infekcii dýcha-
cích ciest v rodine sa skončí v lepšom 
prípade v marci? 
 Dôvodom takýchto situácii je, že 
imunitný systém, ktorý má za úlohu 
chrániť naše telo pred vstupom cudzie-
ho „agresora“ vyvolávajúceho choro-
bu, nepracuje spoľahlivo. Príčin môže 
byť, samozrejme, viac, ale najčastejšie 
je odolnosť oslabená nesprávnou stra-
vou a vyčerpávajúcim spôsobom živo-
ta.)
 Na jeseň a v zime nie sme často 
chorí preto, že by tých baktérii a víru-
sov bolo okolo nás omnoho viac ako 
v lete. Ten skutočný dôvod je, že v zime 
naša „ochranka“ nemá dostatočnú vý-
živu (vitamíny, minerály, stopové prvky, 
fytochemikálie) a na druhej strane je 
vyčerpaná (chlad a prudké zmeny tep-
loty pri prechode do rôznych prostredí, 
nedostatok slnečného svetla, nedosta-
tok pohybu...)
Dá sa s tým niečo urobiť? Samozrejme! 
Ja vám na podporu imunity ponúkam 
osvedčený program: 1-2-3-4-5-štart! 
Začnite: buďte kreatívni a zaraďte ne-
jako do jedálneho lístka okrem ostat-
ných potravín každý deň aspoň:
1 strúčik cesnaku (účinné látky: allicín, 
selén)
2 citrusy (účinné látky: vitamín C, rutín, 
karotenoidy, limonény, monoterpény, 
flavonoidy, glukaráty, vláknina, draslík)
3 jablká (účinné látky: vitamín C, sa-
licyláty, pigmenty, fenolové kyseliny, 
vláknina, draslík)
4 lyžice ovsených vločiek (účinné látky: 
vitamíny skupiny B, železo, vláknina, 
horčík, lignany, fenolové kyseliny, fyto-
estrogény)
5 orechov (účinné látky: vitamíny E 
a A, nenasýtené mastné kyseliny, argi-
nín, kyselina elagová, vláknina, meď, 
železo, horčík)

štart = šálku zeleniny (účinné látky: ly-
kopén, luteíny a iné karotenoidy, izotio-
kyanáty, indoly, flavonoidy, kyselina lis-
tová a iné vitamíny, minerály, vláknina)
Zima len začína, tak to tento rok skúste. 
Je to chutnejšie, prirodzenejšie a bez-
pečnejšie ako liečba.
Vegiwash
 Pre tých, ktorí sa „trápia“ umýva-
ním ovocia a zeleniny, ale aj tak sú 
neistí, či teplá voda stačí, máme dobrý 
nápad:
skúste tento bio čistiaci prostriedok 
vyrobený na báze kokosového oleja, 
ktorý sa jednoducho používa a podľa 
údajov výrobcu pesticídy, fungicídy 
a všetky -cídy aj vosky odstraňuje veľ-
mi účinne. Kúpil som si jeden a skúšam  
ho :-)
 Aby ste nemuseli každý kúsok ovo-
cia umývať pred jedením zvlášť, skús-
te to urobiť takto: donesiete si domov 
napríklad nákup ovocia, tak všetky 
jablká, hrušky, citrusy a pod. vysypte 
do drezu, napustíte ho teplou vodou, 
pridajte Vegiwash a umyte všetko na-
raz. Potom opláchnite pod vlažnou vo-
dou, dosucha utrite a uložíte do chlad-
ničky. A každý kúsok ovocia, ktorý 
vytiahnete, je už čistý :-)
 Drobné ovocia ako napr. hrozno, 
tvrdé jahody, čerešne a pod. umývajte 
takto: ovocie vložte do mikroténového 
vrecka, ktoré napustíte teplou vodou 
a pridáte pár kvapiek Vegiwash. Vrec-
ko uzavriete tým, že otvorený koniec 
niekoľkokrát zatočíte a všetko potom 
opatrne, ale dôkladne v zavretom 
vrecku „preperte“. Špinavú vodu vy-
lejte a ovocie potom ešte rovnakým 
spôsobom dvakrát opláchnite v čistej 
vlažnej vode.

Odporúčame umývať 
aj citrusy - ešte predtým, 
ako odstránite ich šupku.
Zloženie: voda, kokosové deriváty  
(povrchové - aktívne  látky), polysor-
bate 20 Vegiwash si môžete objednať 
napr. na stránke www.biologika.sk.

Igor Bukovský

ťažkých a nevyliečiteľných nemocíLiečebná metóda
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Inzercia -  Cenník:  1 znak = 0,05 € ,  1/16 str .  = 25  € ,  1/8 str .  = 50  € ,  1/4 str .  = 100  € ,  1/2 str .  = 200  € ,  1 s tr .  = 400  € .  1 cm2 =  0,85  € . 
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

02 - PREDAJ

• Predám digestor pk, počítač. 
Monitor (nie LCD), súčiastky na Š 
105, aj plechy, konštrukciu na pre-
dajný stánok. 

Tel.: 0902 432 361
• Predám nový stôl 80 x 80 cm, 
čerešňa. Tel.: 0910 923 932

04 - SLUŽBY
• TV servis Baláž – oprava tele-
vízorov. Na grbe 43. 
 Tel./zázn.. 6477 6963
• Vykupujeme europLETY. 

Tel.: 0905 976 793, 
0948 131 613

• Núdzové otváranie dverí.
 Tel.: 0903 777 612

06 - NEHNUTEĽNOSTI

• Predám záhradu v DNV, 1 907 m², 

možnosť stavať.  Tel.: 0910 421 170
07 - ROZLIČNÉ

• HERBA – ZÁHRADNÍCKE
   POTREBY, rozličný tovar, darčeky.

Na grbe 55. Tel: 6477 4642
• Výhodné poistenie 

Júlia Suchová 
okresný manager

KOOPERATIVA, poisťovňa, a.s. 

mobil:  0905 977 058
e-mail: suchova@koop.sk

sangria@stonline.sk

01 - Kúpa
02 - Predaj
03 - Voľné miesta (ponúka, hľadá)

04 - Služby (ponúka)

05 - Byty
06 - Nehnuteľnosti
07 - Rozličné

VODA • KÚRENIE • PLYN
02/64 77 77 38 • 0903 407 833

HĽADÁME
Hľadáme majiteľa-ku náušnice, ktorá sa našla v DNV. Odmena čaká aj na 
toho, kto dá vedieť komu náušnica patrí.                      Tel.: 0903-429 485

Záverečné stanovisko 
k navrhovanej činnosti 

Výroba betónovej zmesi 
pre Polyfunkčné územie 

Lamačská brána Bratislava

Ministerstvo životného prostredia 
Slovenskej republiky, odbor hodno-
tenia a posudzovania  vplyvov na 
životné prostredie  v súčinnosti s Re-
gionálnym úradom verejného zdra-
votníctva vypracovalo  záverečné 
stanovisko pre navrhovanú činnosť 
„Výroba betónovej zmesi pre 
Polyfunkčné územie Lamačská brá-
na Bratislava“.
Podľa § 37 ods. 5 zákona o po-
sudzovaní vplyvov na životné pros-
tredie, informujeme týmto verejnosť, 
že  do záverečného stanoviska je 
možné nahliadnuť,  robiť z neho  
výpisy, odpisy, alebo na vlastné 
náklady zhotoviť kópie na MÚ DNV, 
Novoveská 17/A, Odbore výstavby  
a životného prostredia, miestnosť 
č.20 v úradných hodinách: 
pondelok 8.00-12.00 a 13.00-17.00, 
streda 8.00-12.00 a 13.00-16.00,
piatok 8.00- 12.00 h.

VAROVANIE, 
alebo opäť strašiak?

NEDVÍHAJTE HOVOR AK 
VÁM BUDÚ VOLA Z TOHOTO 

ČÍSLA, JE TO PODVOD !!!
0914 321 317
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Z policajného
zápisnika

�
� �

padol potraviny na Grbe so strel-
nou zbraňou a žiadal peniaze. 
Našťastie došlo len k rozbitiu 
sklenenej výplne. Po lúpežníkovi 
sa pátra. Ľudia, ktorí videli v tomto 
čase (okolo 19.00 h) utekať osobu, 
muža asi 180 cm vysokého, cca 20 
– 22 rokov, nech svoje poznatky 
oznámia na tel. č. 158 alebo na 
tel. č. OO PZ v DNV 6477 7258.
• Z Mercedesu Benz neznámy 
páchateľ ukradol 2. 2. na stavbe 
na ulici Š. Králika navigáciu v hod-
note 1 560 eur.
• V noci z 3. na 4. 2. v byte na 
J. Smreka sa manžel vyhrážal 
manželke zabitím. Obvinený je 
umiestnený do cely predbežného 
zadržania, kde čaká na rozhodnu-
tie súdu.                    OO PZ DNV

• V stredu 22. 1. počas cesty 
v autobuse MHD č. 20 neznámy 
páchateľ ukradol igelitovú tašku 
s mobilným telefónom Nokia E5 
v hodnote 600 eur.
• O týždeň, v stredu 27. 1. vo 
večerných hodinách, pracovník 
SBS v predajni Lidl prichytil pri 
krádeži mladú ženu v oddelení dro-
gérie. Keďže táto osoba bola aj 
v minulosti prichytená pri krádeži, 
hrozí jej trest až 2 roky väzenia.
• V piatok 29. 1. vo večerných 
hodinách (okolo 19.00), zatiaľ 
neznámy páchateľ lúpežne pre-

- Starý vstávaj, o štvrť hodiny 

pôjde vlak! Kričí žena na muža.

- Ná, nech ide, však 

neležím na koľajniciach!

•••

Mladá, čerstvo vyštudovaná 

psychologička vyjde na 

školský dvor a vidí hlúčik 

chlapcov ako sa hrajú 

a jedného, ktorý nič nerobí.

Jasná vec! Introvert. 

Prihovorí sa mu v snahe 

zapojiť ho do hry.

- Čo sa robí, že dnes 

nehráš s ostatnými?

- Nezacláňaj, ja som brankár.

•••

Dežo u lekára:

- Pán doktor, čo mám robiť, 

veľmi mi tmavnú nohy!

- A umývate si ich?

- Nie. A to pomáha?

FUTBAL
ZIMNÝ TURNAJ BRATISLAVSKÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU

3. zápas - 31. 1. nedeľa
Sv. Jur – Lok. DNV 3:0
4. zápas - 7. 2. nedeľa
Lok. DNV – SDM Domino Ba 2 : 4
g: Hanúsek, Šmahovský                                                                                  z

 Jedným z prostriedkov ako 
eliminovať tresnú činnosť detí pod vply-
vom návykových látok  je projekt pod 
názvom „Tvoja správna voľba“. Projekt 
bol  schválený v rámci programu Európ-
skej komisie. V teritóriu Okresného 
riaditeľstva Policajného zboru 
v Bratislave IV sa projekt realizoval 
v priestoroch Iuventy  od 26. do 29. 
januára 2010. Do projektu sa zapojilo 

šesť základných škôl (ZŠ I. Bukovčana, 
SZŠ Finesa P. Horova, ZŠ Beňovského 
1, ZŠ Pri Kríži 1, ZŠ Nejedlého 8, CZŠ 
Karloveská 32). Cieľom hodinového 
stretnutia  animátora so žiakmi bolo 
eliminovať  trestnú činnosť pod vply-
vom návykových látok (tabak, alkohol 
a marihuanu) a informovať žiakov 
o škodlivosti pri ich užívaní. 

 Základným cieľom programu je in-
formovanie verejnosti o činnosti a pô-
sobnosti bratislavskej polície, nadvia-
zanie užšej spolupráce s verejnosťou, 
zvyšovanie právneho vedomia 
občanov, ako aj o možnostiach ochra-
ny svojho života, zdravia a majetku. 
Prostredníctvom uvedeného programu 
budú občania upozorňovaní na 
najčastejšie formy a spôsoby páchania 
trestnej činnosti (krádeže vlámaním do 
motorových vozidiel, vreckové krádeže 
a rôzne formy podvodov, ako aj na inú 
trestnú činnosť).
 Informačno-osvetová akcia sa re-
alizuje v spolupráci s obchodným 
centrom Polus City Center, v ktorého 

priestoroch sa KRIMI-INFO-STÁNOK 
nachádza. V stánku s označením „polí-
cia“ sú pre dospelých návštevníkov 
k dispozícii informačné letáky, osve-
tové materiály, pre mladšie vekové 
kategórie zábavné figuríny policajtov 
a drobné propagačné predmety. In-
formácie budú poskytovať policajti 
v uniformách, ktorí vás pozývajú na 
uvedenú akciu v dňoch 

10.02.2010 od 11.00-15.00 hod
10.03.2010 od 11.00-15.00 hod 
14.04.2009 od 13.00-18.00 hod 
12.05.2010 od 11.00-15.00 hod
do nákupného centra Polus City Center 
na Vajnorskej ulici v Bratislave.

1. Svoje osobné doklady nedávajte z rúk, poskytnite ich len osobám, 
 ktorým to zákon vyslovene dovoľuje.

2. Kto ich chce kopírovať, musí mať váš písomný súhlas, 
 s výnimkou tých, ktorí na to majú právo zo zákona 
 (banky, poisťovne, súdy).

3. Dokumenty s vašimi osobnými údajmi (napríklad účty a neplatné 
 kreditné karty) nevyhadzujte do smetných košov, skartujte ich 
 alebo inak fyzicky zlikvidujte.

4. Neprezrádzajte svoje osobné údaje cudzím 
 a nedôveryhodným osobám.

5. Neposkytujte svoje osobné údaje ani nikomu, 
 kto vám zatelefonuje.

6. V hlasovej schránke neuvádzajte svoju adresu.

7. Všetky písomnosti (napríklad kúpno-predajné zmluvy) 
 si vždy dôkladne prečítajte, kým ich podpíšete.

8. Pri používaní osobného počítača pravidelne aktualizujte 
 antivírový program.

9. Pri používaní internetu zvážte, či a komu poskytnete 
 svoje osobné údaje.

10. Pri otváraní e-mailovej pošty si dávajte pozor 
 na neznámych odosielateľov.

Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov SR

TVOJA SPRÁVNA VOĽBA

KRIMI-INFO-STÁNOK

Desatoro ochrany osobných údajov

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave vypracovalo program 
KRIMI-INFO-STÁNOK určený pre širokú verejnosť. Ide o dlhodobú informačno-
osvetovú preventívnu akciu zameranú na predchádzanie trestnej činnosti 
a nadviazanie užšej spolupráce občanov a polície pri odhaľovaní páchateľov.


