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Príhovor
Výsledky
parlamentných
volieb zastihli
mnohých nepripravených.
–
Dosiahli
sme to, čo si zaslúžime? Práve
my? Čo sme nebrali voľby ako
avantúru, alebo experiment?
Pritom k takýmto úvahám
priviedli občanov samotní predstavitelia strán. Dezorientovaní
sami v sebe, dezorientovali
voličov a tí... vyberali ako na
trhu, či pri kolotočových atrakciách. Zodpovední nepresvedčili
váhavých, veľkohubí prekričali
uvážlivých
a
nezmyselné
predvolebné súboje, falošné
veľkohubé krátko trvajúce vyhlásenia nevyzretých politikov, len
dokreslili tohtoročné voľby. Tie
predvolebné i povolebné nechutné vyhlásenia, nie spolupracovať
a hľadať riešenia, ale okydávať
sa...škoda hovoriť. Vlastne
väčšina (politikov) presvedčila,
že nemáme sa čomu čudovať,
ale poučiť by sme sa mohli. Nakoniec o tomto zbožnom želaní
sníva väčšina občanov už roky.
Kedy dosiahneme, aby politici nehájili iba záujmy svoje, svojich sponzorov a chlebodarcov, ale
aby sa zaujímali a hájili záujmy
občanov – voličov? Kedy budú
nami zvolení plniť predvolebné
sľuby a napĺňať povolebné ciele?
Otvorene o tom hovorí politológ Rastislav Tóth: Vývoj bude
závisieť od tútorov, či budú chcieť
aby vládli tí, alebo oní.
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Dohoda o vzniku spoločného podniku BAZ a Volkswagenu vznikla
pred 25 rokmi.

Štvrťstoročie od vzniku
• Zápas o Devínskonovoveský závod BAZ vyhral
Volkswagen
• Prvý krok k vzniku najväčšej slovenskej automobilky
Bratislava, 12. marec 2016 -- Presne pred 25-timi rokmi
vláda Slovenskej republiky, Bratislavské automobilové
závody (BAZ) a koncern Volkswagen podpísali základnú
dohodu o podnikateľskom zámere vytvoriť novú spoločnosť
Volkswagen Bratislava s.r.o.. Učinili tak prvý krok
k vzniku slovenského Volkswagenu
Podpisu základnej zmluvy predchádzali náročné rokovania. O
bratislavský závod BAZ prejavili záujem tri spoločnosti. Okrem Volkswagenu aj General Motors a Renault.
Najprv prebiehali intenzívne rokovania s americkým záujemcom, ktorý v
nich dokonca získal na určitú dobu
exkluzivitu. Išlo však len o výrobu pre-

vodoviek. BAZ a zástupcovia vlády
mali záujem o ﬁnálnu produkciu automobilov na Slovensku.
Po vypršaní exkluzivity vstúpil do
rokovaní znovu Volkswagen. Ako
jediný ponúkol výrobu prevodoviek,
ročnú produkciu 30 000 vozidiel
a zorganizovanie dodávateľskej
(Pokračovanie na strane 2)

KRÁTKE SPRÁVY
• Ako bude prebiehať odvoz
odpadu počas Veľkej noci?
Na Veľkonočný pondelok nebude
prebiehať odvoz zmesového
komunálneho ani triedeného
odpadu. Spoločnosť Odvoz
a likvidácia odpadu (OLO) presúva
odvoz odpadu z pondelka 28.3. na
utorok 29.3.2016. Ďalšie odvozy
prebehnú vždy s jednodenným
posunom. V praxi to znamená, že
bežný pondelkový odvoz prebehne
až v utorok, utorkový v stredu,
stredajší vo štvrtok, štvrtkový
v piatok a piatkový bude vykonaný
v sobotu, spolu so sobotným. Na
Veľký piatok 25.3.2016 bude odvoz
odpadu prebiehať bez zmien, podľa
štandardného harmonogramu.
• Prvá stavebná sporiteľňa
spustila grantový program na
podporu revitalizácie verejných
priestranstiev a vnútroblokov
v obytných zónach. Chce tak
prispieť k zveľaďovaniu prostredia
našich miest a obcí práve v tých
častiach, ktoré boli doteraz najviac
zanedbávané.
• Na Miestny úrad MČ
Bratislava Devínska Nová
Ves bola dňa 2.3.2016
doručená výzva Regionálneho
úradu verejného zdravotníctva
Bratislava hlavné mesto so
sídlom v Bratislave na vykonanie
celoplošnej jarnej deratizácie na
území všetkých obcí Bratislavského
samosprávneho kraja v období od
1.4.2016 do 15.5.2016. Výzva sa
týka Hlavného mesta SR Bratislava
a jeho mestských častí, fyzických
osôb – podnikateľov a právnických
osôb, ako i fyzických osôb –
občanov.
Uzávierka dnešného čísla
bola 11.03. 2016
Uzávierka nasledujúceho
čísla bude 15.04. 2016,
číslo vyjde 22.04. 2016.

(Pokračovanie zo strany 1)
siete. Na stole bola tiež ponuka
Volkswagenu zahrnúť závod do projektu Škoda Mladá Boleslav, o ktorej
kúpe vtedy tiež rokoval s vládou v
Čechách. Zástupcovia slovenskej
vlády to však neprijali a rokovania
prebiehali aj naďalej oddelene.
Základnú dohodu o podnikateľskom zámere a vytvorení novej
spoločnosti tak podpísali na Úrade
vlády SR v Bratislave 12. marca
1991 námestník ministra hospodárstva ČSFR Jaroslav Kubečka, podpredseda vlády SR Vladimír Ondruš,
generálny riaditeľ BAZ Štefan Chudoba a za koncern Volkswagen
predseda predstavenstva Carl Hahn

a Dieter Ullsperger, člen predstavenstva koncernu zodpovedný
za ﬁnancie.
Samotná spoločnosť Volkswagen Bratislava, s. r. o., vznikla
podpisom zmluvy o prevode aktív
a spoločenskej zmluvy 30. mája
1991. V novej spoločnosti mal koncern Volkswagen podiel 80 % a
BAZ 20 %. Do roku 1999 vstúpila
ﬁrma už so 100 % podielom koncernu VW, s novým názvom a zmenenou právnou formou na Volkswagen Slovakia, a. s..V nasledujúcich rokoch začala ﬁrma s významnými investíciami na prípravu
výroby prvého SUV Volkswagenu
-- Volkswagen Touareg.

Starostovia žiadajú zelenú
pre výstavbu D4 a R7
Bratislava (11. marca 2016) - Regionálne združenie mestských častí
hlavného mesta SR Bratislavy žiada súčasnú vládu, aby urýchlene podpísala zmluvu o začatí výstavby diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 s vybraným dodávateľom. Týmto uznesením združenie na svojej schôdzi, ktorá
sa konala v piatok 11. marca, podporilo snahy obyvateľov dotknutých
bratislavských mestských častí, predovšetkým Podunajských Biskupíc
a Vrakune, a obcí v husto osídlenej oblasti na juh od Bratislavy vyriešiť
tunajšiu neúnosnú dopravnú situáciu.
Obyvatelia uvedeného územia časti. „S týmito faktami a číslami ponesúhlasia s tým, aby zmluvu tom môžu pracovať aj poslanci, či už
s dodávateľom podpísala až vláda, mestskí, alebo v mestských častiach,“
ktorá bude vytvorená po marcových konštatoval predseda združenia, staparlamentných voľbách. Obávajú rosta Záhorskej Bystrice Jozef Krúpa.
sa, že by to znamenalo stratu draho- V zásade však starostovia presadzucenného času, možno aj oddialenie jú názor, že výnos z poplatku sa má
využiť v lokalite, kde sa bude stavať.
začatia stavby o celé mesiace.
Bratislava ako hlavné mesto
Výnos z poplatku za rozvoj
potrebuje nový zákon
by sa mal deliť
Na 27. snem Združenia miest
Jednou z priorít regionálneho
združenia v súčasnom období je a obcí Slovenska (ZMOS), ktorý
vyriešenie aplikácie zákona o miest- sa bude konať 18.a 19. mája,
bratislavskí
starostovia
nom poplatku za rozvoj v podmien- pôjdu
s požiadavkou, ktorá tu rezonuje
kach Bratislavy.
Pretavenie litery zákona do praxe celé roky. V prijatom uznesení resi vyžaduje prijatie príslušného gionálne združenie žiada orgány
všeobecne záväzného nariadenia ZMOS, aby do programového
a novelu štatútu mesta. V týchto vyhlásenia vlády presadzovali ako
dokumentoch má byť okrem iné- prioritu prijatie nového zákona
ho zakotvená sadzba miestneho o hlavnom meste SR Bratislave,
poplatku za rozvoj a deľba z jeho ktorý by rešpektoval okrem iného
výnosu medzi mesto a mestské výlučné postavenie hlavného mesta
časti. Predstavy starostov vyjadruje v sústave samosprávy na Slovensku
prijaté uznesenie, ktoré vnímajú vrátane jeho ﬁnančného postavenia.
ako základ pre ďalšie rokovania Opodstatnenosti takejto požiadavky
s mestom. Uznesenie obsahuje tri nasvedčuje skutočnosť, že hlavné
zásadné body: zavedenie jednotnej mesto ako spoločenské, politické
sadzby spomínaného poplatku na a kultúrne centrum krajiny funguje
celom území mesta, ďalej uplatnenie zároveň ako jej výkladná skriňa.
maximálnej sadzby 35 eur za meter Finančné toky však zaostávajú
štvorcový a do tretice deľbu výnosu ďaleko za potrebami metropoly.
z poplatku v pomere 32 percent
Alžbeta Klesnilová,
pre mesto a 68 percent pre mestské
DEVEX 2

Pozitívne hodnotenie
našej samosprávy
V uplynulých dňoch bola na
Miestny úrad doručená správa,
z ktorej sme sa dozvedeli, že
Devínska Nová Ves sa zaradila medzi najlepšie hospodáriace samosprávy v Slovenskej republike.
Nezávislá agentúra, Národné
informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s., predkladá nasledujúce
hodnotenie mestskej časti BratislavaDevínska Nová Ves:
„Každoročne analyzujeme hospodárske prostredie a ekonomické
zdravie podnikov a tento rok sme
dostali za úlohu vyhodnotiť prísnou
ﬁnančnou analýzou vyhodnotiť
všetky obce a mestá v Slovenskej
republike. Cieľom hodnotenia bolo
vyselektovať obce a mestá, ktoré
majú predpoklad rozvoja.
Na základe hodnotiacej analýzy
vaša samospráva patrí medzi tie,
ktoré pri využití ﬁnančných prostriedkov dosť investovali do rozvoja obce
alebo mesta. Toto pozitívne hodnotenie je výsledkom práce starostu ale
i členov zastupiteľstva.
Vykonali sme hodnotiacu analýzu
2 926 obcí a miest SR. Hodnotili
sme rating na základe ekonomických údajov, legislatívy, vrátane
rozpočtovej zodpovednosti, ďalej
rozpočty obcí a miest z pohľadu
plnenia príjmov a výdavkov, príjmové rozpočty z pohľadu závislosti príjmov na optimálnosti daní
a poplatkov, nenárokovateľných
položkách a taktiež výdavkové

položky pre bežnú existenciu samosprávy, enviromentálne položky
(energie, odpadové hospodárstvo),
investičné aktivity a úvery. Rozpočty
boli analyzované štatistickými
metódami v 6-ročnom trende, upravené o medziročný vývojový trend
v období 2013/2014, s ohľadom
na predpokladaný vývoj 2015.
Na základe spomínanej analýzy
hospodárenia bola Vaša samospráva pod vedením starostu
a zastupiteľstva vyhodnotená ako samospráva, ktorá sa zaradila medzi
37,7 % obcí a miest, kde sú obyvatelia spokojní s prácou starostu. Zozbierané údaje a vyhodnotenia poskytujeme štátnym inštitúciám, ktoré
im pomáhajú pri preverovaní pri
žiadostiach o eurofondy a pôžičky
na realizáciu obecných a mestských
stavieb a infraštruktúry.
Hodnotenie samosprávy bude
naviac zverejnená na stránkach
Národného informačného strediska
a informácia o pozitívnom hodnotení bude zverejnená aj na stránkach
Ministerstva hospodárstva v hospodárskom registri subjektov.
Náš hodnotiaci systém využíva
štátna správa, ﬁnančné inštitúcie, a
odporúča ho aj Európska komisia
pre Európsky sociálny fond na preverovanie a hodnotenie žiadateľov
o poskytnutie eurofondov. “
Nezávislá agentúra, Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a. s.

Gratulujeme teda starostovi, zastupiteľstvu, ako aj všetkým
zamestnancom našej samosprávy za vynikajúcu prácu a prajeme im ešte veľa úspechov pri riadení a spravovaní Devínskej
Novej Vsi.

Čl. 1
Úvodné ustanovenie
Účelom tohto nariadenia je určenie
školských obvodov pre základné
školy, ktorých zriaďovateľom je
mestská časť Bratislava – Devínska
Nová Ves.
Čl. 2
Určenie školských obvodov
1) Školský obvod základnej školy
zriadenej mestskou časťou, tvorí
určené územie, z ktorého žiaci
navštevujú príslušnú základnú školu
za účelom plnenia povinnej školskej
dochádzky.
2) Školský obvod základnej školy
tvorí príslušná časť obce určená
podľa ulíc, priradených školskému
obvodu s ohľadom na demograﬁcký vývoj obyvateľstva mesta,
populácie školského veku a kapacitu jednotlivých základných škôl.
3) Súčasťou tohto nariadenia je zoznam školských obvodov základných
škôl určených na území obce, ktorý
tvorí prílohu č. 1 tohto nariadenia.
Čl. 3
Plnenie povinnej
školskej dochádzky
1) Povinná školská dochádzka sa
plní v základných školách, stred-

Vybrali sme z

VZN - o určení školských obvodov
ných školách a v školách pre žiakov
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podľa zákona č.
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
Čl.4
Zrušovacie ustanovenia
Týmto nariadením sa ruší VZN o
o určení školských obvodov pre
základné školy v mestskej časti
Bratislava Devínska Nová Ves č.
6/2012 schválené dňa 17.decembra 2012 uznesením č.115/12
/2012
Čl. 5
Účinnosť
Toto VZN bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom Mestskej
časti Bratislava –Devínska Nová
Ves a nadobúda účinnosť 1.marca 2016
Základná škola P
avla Horova 16
Školský obvod tvoria ulice:
Bleduľova
Bršlenova
Bystrická

Devínske Jazero
Eisnerova
Ílová
Jána Jonáša
Jasencová
Janšákova
Jána Smreka
Ľubovníkova
Mečíkova
Na Hriadkach
Na Skale
Nové ulice vzniknuté
výstavbou pri OC
Nové ulice vzniknuté
výstavbou /pri VW/
Opletalova
Pavla Horova
Pieskovcová
Pod Lipovým
Podhorská
Poniklecová
Prímoravská
Pod Glavicou
Slovinec
Štefana Králika
Tehliarska
Tesco – Glavica
Tehelňa
Ulice bez názvu v k.ú. DNV
– so súpisným číslom

Zavadilová
Želiarska
MČ Devín
Základná škola
Ivana Bukovčana 3
Školský obvod tvoria ulice:
Brežná
Bridlicová
I.Bukovčana
Delená
Hradištná
Charkovská
Istrijská
Jána Poničana
Kalištná
Kosatcová
Kremencová
Magnezitová
M.Marečka
Milana Pišúta
Mlynská
Na Grbe
Na Kaštieli
Na Mýte
Na Vyhliadke
Nám. 6. Apríla
Novoveská
Samova
Spádová
Textilanka
Uhrovecká
Ul. 1. mája
Vápencová
Vápenka
Záhradná

DEVEX 3

Základná škola Pavla Horova
jazykovo – športový projekt
pre budúcich prvákov v školskom roku 2016/17
Vážení rodičia budúcich školákov(deti, ktoré dosiahnu k 31. augustu 2016
šesť rokov) čaká vás v blízkej budúcnosti dôležité rozhodnutie kam umiestniť
svoje dieťa na povinnú školskú dochádzku. Základná škola na ulici Pavla
Horova vám od septembra 2016 túto možnosť ponúka vo viacerých variantoch priamo vo vyučovacom procese ale i vo voľno-časových popoludňajších
krúžkových a tréningových aktivitách.
Naša škola sa začína v jazykovej oblasti viac orientovať na výučbu anglického jazyka. Pre deti 1. ročníka v školskom roku 2016/17 máme už zmluvne
zabezpečeného originál anglického lektora/neovláda slovenský jazyk/ na
všetky hodiny angličtiny v troch triedach 1. ročníka, ktoré plánujeme otvoriť.
Každá trieda bude mať iný variant podľa náročnosti. Okrem anglického jazyka, ktorý je číslom jedna, vo vyšších ročníkoch bude možnosť výberu medzi
nemeckým a ruským jazykom ako druhým cudzím jazykom. V základnom
variante budú mať prváci 2 hodiny anglického jazyka, v jazykovom variante
3 hodiny angličtiny a v jazykovo- športovom variante 2 hodiny angličtiny a 1
hodinu športovej prípravy týždenne. Okrem toho v popoludňajších hodinách
bude prebiehať tréningový proces v jednotlivých športoch pod vedením odborníkov- trénerov. V treťom ročníku v jazykovom variante pribudne druhý
cudzí jazyk podľa výberu – nemecký alebo ruský jazyk, prípadne iný jazyk o ktorý bude záujem. V ostatných dvoch variantoch druhý cudzí jazyk
začneme vyučovať v piatom ročníku.
Podľa rôznych štúdií a výskumov naše deti už v predškolskom i školskom
veku majú v značnej miere problémy s fyzickou kondíciou, obratnosťou
a športovými aktivitami všeobecne. Naša škola má dlhoročnú tradíciu v minulosti s basketbalom a futbalom, v súčasnosti je to futbal, ﬂorbal a najnovšie
volejbal a box. Pri našej základnej škole vznikli a dlhé roky fungujú mažoretky
TINA Bratislava a vzniklo tu ešte v roku 1999 Tanečné centrum ELEGANZA,
ktoré je významným zástupcom tanečného športu na Slovensku. Od apríla

2015 pri škole vyvíja svoju činnosť Best Boxing Club. Pre budúcich prváčikov
– športovcov pripravujeme športovo-jazykové triedy kombinované chlapci
i dievčatá v týchto športoch:
- futbal /garant Futbalový klub Lokomotíva DNV/
- ﬂorbal /garant Florbalova škola GALAKTIKOS/
- tanečný šport /garant Tanečné centrum ELEGANZA/
Ostatné športy a aktivity budú realizované v popoludňajších hodinách formou krúžkov.
Pri hľadaní športových talentov sa mienime orientovať na oblasť Devínska
Nová Ves a okolité lokality: Lamač, Záhorská Bystrica, Stupava a Dúbravka.
Pre rozvoj športu máme na škole vytvorené veľmi dobré podmienky v letnom i zimnom období. Škola disponuje veľkým vonkajším športovým areálom – tartanová bežecká dráha, trávnaté futbalové ihrisko s automatickým
zavlažovaním, futbalové mini ihrisko s umelou trávou, hokejbalové ihrisko
a novovybudované zázemie so šatňami a sociálnymi zariadeniami. Pre zimnú
prípravu sú v budove školy k dispozícií dve telocvične.
Zápis do 1. ročníka bude na Základnej škole ulica Pavla Horova :

- piatok 15. apríla 2016 od 15,00 do 18,00 hodiny
- sobota 16. apríla 2016 od 8,00 do 12,00 hodiny
V prípade, že sa v danom termíne zo závažných dôvodov zápisu
nemôžete zúčastniť, dajte nám o tom vedieť(osobne, telefonicky,
prípadne mailom) a zapísať dieťa môžete v náhradnom termíne po
dohovore s vedením školy v nasledujúcom týždni od 18. apríla do 22.
apríla 2016 v čase od 7,30 do 15,30 hodiny.
Čo potrebujete na zápis: - rodný list dieťaťa
občiansky preukaz zákonného zástupcu/rodiča/
doklad o prípadných zdravotných postihnutiach dieťaťa

Školský obvod Základnej školy, Pavla Horova tvoria ulice:
Bleduľova
Bršlenova
Bystrická
Devínske Jazero
Eisnerova
Ílová
Jána Jonáša
Jasencová

Opletalova
Pavla Horova
Pieskovcová
Pod Lipovým
Podhorská
Poniklecová
Prímoravská
Pod Glavicou

Janšákova
Jána Smreka
Ľubovníkova
Mečíkova
Na Hriadkach
Na Skale
Nové ulice vzniknuté výstavbou pri OC
Nové ulice vzniknuté výstavbou /pri VW/

Ďalšie informácie na webovom sídle školy: www.zshorovaba.sk. Radi
vás privítame na zápise do 1. ročníka a tešíme sa na malých školákov a tiež
samozrejme športovcov v budúcom školskom roku 2016/17.

Slovinec
Štefana Králika
Tehliarska
Tesco – Glavica
Tehelňa
Ulice bez názvu v k.ú. DNV – so súpisným
číslom
Zavadilová
Želiarska
MČ Devín

Mgr. Miloš Marko, riaditeľ školy

Športovo-jazykový projekt v školskom roku 2016/17 pre 1.ročník
• anglický jazyk pod vedením zahraničného lektora
• anglický jazyk - metóda CLIL na hodinách výchov
• rozšírený počet hodín angličtiny a športovej prípravy
• športová príprava a voľno-časové aktivity so zameraním na :

futbal
al

ﬂorbal
tanec

DEVEX 4

Akú školu vybrať
Vážení rodičia budúcich
prváčikov!
Každá škola si môže v školskom
vzdelávacom programe upraviť
voliteľné (disponibilné) hodiny
podľa svojich možností, na ktoré
môžu rodičia prihliadať pri výbere školy. Určite uvažujete o tom,
akú školu vybrať pre svoje dieťa,
preto vám poskytneme informácie
o základnej škole na ulici Ivana
Bukovčana 3.
Naša škola sa orientuje na vzdelávanie dvoch cudzích jazykov
už od prvého ročníka. Umožňuje
nadaným žiakom v nadväznosti
na MŠ pokračovanie v jazykovom vyučovaní počas celého
deväťročného štúdia v anglickom
a nemeckom jazyku. V niektorých
predmetoch sa pridávajú témy
v nemeckom jazyku čím sa prepájajú vedomosti. Keďže deti sú
veľmi šikovné, pracujú s rôznymi
materiálmi, knižkami, pracovnými
listami buď v skupinách alebo
samostatne. Žiaci s rozšírenou
výučbou nemeckého jazyka na
konci 8. ročníka získajú diplom
DSD 1 z nemeckeho jazyka, ktorý
im umožňuje prijatie na stredné

školy v Nemecku. Ide o uznávaný
diplom v zahraničí (Nemecku).
Nemecký jazykový diplom je
testom jazykovej zručnosti, ktorej
musí predchádzať dlhoročná a na
skúšku orientovaná, plánovaná
príprava. Na podporu vzdelávania v nemeckom jazyku (v
prepojení na techniku) využíva
naša škola voliteľné hodiny,
čiže vzdelávací program je
doplnený aj o dodatočné aktivity. Naše tri pani učiteľky získali
oprávnenie pripravovať žiakov na
záverečné skúšanie. Úspešným
absolvovaním môže žiak získať
úroveň A2 alebo B1. Okrem
tried podporovaných Nadáciou
Volkswagen Slovakia máme
ďalšiu triedu s rovnakým variantom školského učebného plánu.
V tomto školskom roku ponúkame
2 varianty vyučovania anglického
a nemeckého jazyka nasledovne:
1. variant: Trieda podporovaná
Nadáciou Volkswagen Slovakia,
1.D. Podľa tohto istého učebného
plánu postupuje vždy aj jedna
trieda 1.B. Podľa tohto variantu
sa nemecký aj anglický jazyk
vyučuje po 2 hodiny týždenne.

2 hodiny výtvarnej a telesnej
výchovy sa vyučujú v nemeckom
jazyku. V niektorých predmetoch
využívame CLIL metódu(25 –
33%) v nemeckom jazyku.
2. variant: Určený pre deti,
ktoré majú iba anglický jazyk od
1. ročníka - 2 vyučovacie hodiny
týždenne. V 3.ročníku bude počet
hodín navýšený o 3 hodiny. Nemecký jazyk sa pridáva v 5.
ročníku ako voliteľný vyučovací
predmet. Výučba jazykov prebieha v kvalitne vybavených jazykových učebniach, s nízkym
počtom žiakov v skupinách. Deti
dosahujú výborné umiestnenia
v olympiádách tak z anglického
ako aj z nemeckého jazyka.
Základná škola
I. Bukovčana 3 taktiež poskytuje talentovaným deťom kreatívne
formy výchovno-vzdelávacieho
procesu, kde môžu rozvíjať svoje
nadanie či už v rámci krúžkov
alebo vzdelávacích poukazov
v mimo vyučovacom čase. Medzi
ne patria aktivity športového zamerania ako napr. gymnastika
v NEJ, futbal, baseball, ﬂorbal,
stolný tenis, vybíjaná, športové

hry alebo tanečného charakteru
napr. Tancujeme s Jarkou, DFS
Grbarčieta, ELEGANZA, príp.
vedomostného charakteru ako
napr. hravá matematika, Konverzácia z NEJ, Cvičenia zo SJL
a MAT apod. Škola poskytuje
baseballové ihrisko s možnosťou
využitia na atletiku a multifunkčné
ihrisko. K dispozícii sú
tri
telocvične a posilňovňa.
Prezentované aktivity na našej
škole si budete môcť vážení
rodičia pozrieť na Dni otvorených
dverí , ktorý bude 7. 4. 2016 ,
kde vás srdečne pozývame aj
s budúcimi predškolákmi.
Zápis do 1. ročníka bude na
Základnej škole ulica Ivana
Bukovčana 3:
- piatok 15. apríla 2016
od 15,00 do 18,00 hodiny
- sobota 16. apríla 2016
od 8,00 do 12,00 hodiny
Podrobné informácie o jednotlivých variantoch na webovej
stránke školy na:
www.bukovcana.sk.
Tešíme sa na budúcich prváčikov
v školskom roku 2016/ 2017.
Mgr.Renáta Balogová,
riaditeľka školy
DEVEX 5

• 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

2. 4. o 10.00 h Výročná schôdza
Slovenského zväzu záhradkárov Pod Srdcom

Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43,
3. 4. o 17.00 h Bez opony
- talk show Činoherného klubu DNV, hosťom Jakuba Abraháma
bude herec RICHARD STANKE.
Miesto: veľká sála Istra Centra, vstupné: 3 eur
10. 4. o 15.00 h Výročná členská schôdza MO Matice slovenskej
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43,
17. 4. o 17.00 h Jurko a prasiatka
- detská divadelná scéna, účinkuje Divadlo pod hríbikom
vstupné: 1,50 eur
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, vstupné: 1,50 eur
18. - 22. 4. Deň Zeme
- projekt prírodovedno-náučných podujatí pre žiakov materských
a základných škôl v DNV venovaný mesiacu lesov
a medzinárodnému Dňu Zeme, organizované podujatia
Miesto: Istra Centrum,
22. 4. o 18.00 h Rómeo a Júlia
- Divadelný súbor ZUŠ DNV, T-he Divadlo a jeho hostia uvádzajú pri
príležitosti 400. výročia úmrtia Williama Shakespeara tragédiu Romeo
a Júlia. Za účelom podania čo najlepšieho dramatického výkonu
sa niektorí členovia súboru zúčastnili kurzov a prednášok v Startforde
nad Avonou, rodisku WS, ako aj v londýnskom divadle Globe.
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43,
23. 4. o 13.30 h Samove hry - Otvorenie turistickej sezóny 2016
- IX. ročník podujatia pre verejnosť, program:
skupiny historického šermu,
prezentácia umeleckých remesiel, bojové jazdy na koňoch,
sokoliari, ohňová show
Miesto: Námestie J. Kostru, organizuje:
TIK DNV, MČ BA-DNV, Istra Centrum
24. 4. o 15.00 h Výročná schôdza Chorvátskeho spolku
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43,
29. 4. o 18.00 h Koncert FRAGILE
- vokálna interpretácia známych svetových rock-pop-jazz hitov
v zaujímavých a’cappella aranžmánoch – teda len hlasy spevákov
bez hudobných nástrojov.
Vstupné: 13 eur (časť zo vstupného bude venovaná
na podporu programov Ligy proti rakovine)
Predpredaj: v pracovné dni od 16:00 do 20:00 hod.,
cez víkend len počas podujatí
Viac info na tel. č.: 02/64 360 045.
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43,

Program SNM – MKCHS na apríl 2016
VÝSTAVY:
Čunovo a Čunovčania / Čunovo i Čunovci (23.03. – 27.05.2016)
výstava prezentujúca históriu a kultúru obce Čunovo
(v spolupráci s MČ Čunovo a Chorvátskym kultúrnym zväzom
na Slovensku)
PODUJATIA:
07.04.2016 – 18:00 h., O včelách a včelárení
prednáška Ing. Richarda Ružoviča
(v spolupráci s TIK DNV)
1.1.2016 – 17:00 h., Počiatky expanzie Osmanskej ríše do Európy
prednáška doc. Mgr. Martina Hurbaniča, PhD. z katedry
všeobecných dejín Filozoﬁckej fakulty UK
PREDMET MESIACA:
Antonín Václavík – Podunajská dedina v Československu
(vydanie z roku 1925)
múzeum Vám každý mesiac predstaví jeden výnimočný predmet
zo svojho zbierkového fondu

DEVEX 6

Príjemné
Na stretnutí členov Klubu priateľov Slovenskej ﬁlharmónie v pondelok
14.3. ako hosť, vystúpila 5 členná mužská skupina „ Ravnica“ z Devínskej
Novej Vsi s programom chorvatských piesní.
Založil ju pred tromi rokmi a vedie Oto Gregor-člen Zboru SF so svojimi kolegami
a priateľmi zo ZSF aj mimo nej. Úvodom každej piesne nás vedúci skupiny oboznámil
s jej obsahom .Súčasťou programu bola aj skladba spisovateľa Viliama Pokorného na
oslavu jeho rodiska - „Nového sela“ /DNV/.Zakladateľ skupiny prekladal vystúpenie
hovoreným slovom, a tak zaujímavo priblížil poslucháčom kultúrne dianie v DNV.
Vystúpenie bolo veľmi srdečné a obohacujúce. Bola som veľmi rada,že žijem práve
tu a mohla som sa zúčastniť tejto krásnej „prezentácie“ DNV.
V. Libjaková.

Spolocenská
kronika
ˇ
Zosobášili sa
Marko ČULEN
a Judita WOLFOVÁ
Peter ŠČASNÝ
a Mária SMUTNÁ
Ing. Juraj CHOLVADT
a Ing. Jana ČULENOVÁ
Štefan KRESAN
a Ing. Zuzana JANÍKOVÁ
Blahoželáme !

K okrúhlemu jubileu
90 rokov
V týchto dňoch oslávila
Jozefína ŠČEPÁNOVÁ
pekné, okrúhle jubileum.
Srdečne blahoželáme, želáme
veľa dobrého zdravia a radosti.

Uvítali sme
nových spoluobčanov
Liliana POLAKOVIČOVÁ
Natália ŠTĚPÁNKOVÁ
Karolína BAUEROVÁ
Adam PILNÝ
Oliver PRIATKA
Vitajte!

V náboženstve sa používa pojem
spása. Málokto tomu slovu dnes rozumie. V nemčine sa to slovo píše Heil

VEĽKÁ NOC 2016
a mnohí ľudia si ho pamätajú v súvislosti
s pozdravom Heil Hitler. Náboženské
slovo v spojení s jedným z najväčších
zločincov v dejinách. Je to divné, ale
možno aj nie. Niekto si možno ešte
spomenie aj na ruské spasibo, ktoré
prekladáme ako ďakujem. Tieto pojmy – spása, Heil, spasibo – vlastne
oznamujú, že niekomu želáme úspech,
zdravie, vydarený život. Isté je, že ten
úspech, to zdravie a vydarený život
chceme. Na tomto želaní sa nič nemení.
Menia sa však adresáti a inšpirátori
nášho očakávania. Tým adresátom,
komu želáme úspech a vydarený život,
býva často vlastná rodina, vlastné deti.
Ak je to politik, je to dosť divné až choré,
ale stáva sa to vtedy, ak sa tomu politikovi podarí ľudí presvedčiť, že ak jemu
chcú dobre, budú sa mať dobre aj oni.
Náročnejšie je to s otázkou, kto je
inšpirátorom našej spásy. Opäť, na
spoločenskej scéne to často býva poli-

O dišli z našich radov

Spomienka

Emil KIČINA
MUDr. Katarína BERKOVÁ
Nech odpočíva v pokoji !

Zaplakali naše oči, zaplakali žiaľom, keď sme našej
mamičke dali posledné zbohom. Už ju slnko neprebudí,
nepoteší krásny deň, na
devínskonvoveskom cintoríne sníva svoj večný sen.
Spomínať budeme na ňu do
konca života, veľmi nám chýba
jej láska a dobrota.
V utorok 5. apríla uplynie 5
rokov kedy nás po ťažkej chorobe navždy opustila naša drahá
mamina, manželka, babička

Spomienka

tik, ktorý sa ponúka ako „spasiteľ“.
Na súkromnej rovine to môže byť
skôr blízky človek, náš najbližší. Ale aj
ľudia, ktorí by zažili tú najväčšiu osobnú lásku, cítia, že nie je vhodné urobiť
si z milovanej osoby pomník, ktorému
sa klaniame. Rozumnejší psychológo-

via hovorievajú mladým zaľúbeným
ľuďom, že sa nemajú dívať len jeden
na druhého, ale obaja najmä tým
istým smerom. Zmysel to má vtedy, ak
ten smer je smerovaním k cieľu, ktorý
dôveryhodne poskytuje spásu.
Píšem o týchto súvislostiach, lebo
bez nich sa nedá uchopiť zmysel
veľkonočných sviatkov. Veľká noc
nie je hra na koniec zimy a začiatok
jari. Veľká noc sú sviatky, cez ktoré
poznávame, v čom spočíva naša
spása, zdravie, vydarený život,
a to napriek nemožnej politike,
napriek našej obmedzenosti a našim
hriechom, napriek naše smrteľnosti.
Kto chce z toho zažiť viac, môžem
mu len odporučiť, aby sa zapojil do
slávenia Veľkej noci, ako ho prežívajú
kresťania. Málokedy sa napriek
únave z mnohých povinností tak
radujem, ako na Veľkú noc, keď som
prítomný na bohoslužbách Kvetnej

nedele, Zeleného štvrtka, Veľkého
piatku, Bielej soboty a samotnej
veľkonočnej nedele.
Milí čitatelia Devexu, milí obyvatelia
našej Devínskej Novej Vsi, prajem
nám všetkým aspoň malé vytušenie
toho, čo prispieva k nášmu vydarenému životu, a to najmä teraz,
na veľkonočné sviatky. Prajem nám
všetkým tichú radosť z ľudí, jarnej
prírody, a dúfam, že aj z výhľadu do
neba, ktoré je bližšie, ako sa nazdávame.
Karol Moravčík, farár katolíckej farnosti Bratislava –
Devínska Nová Ves.
Bohoslužby v Kostole Ducha
Svätého v Dev. N. Vsi:
20. 3. – Kvetná nedeľa –
8.00, 9.30, 11.00, 18.00;
24. 3. – Zelený štvrtok
– 18.00;
25. 3. – Veľký piatok
– 17.00;
26. 3. – Biela sobota
– od 9.00 do 18.00 poklona pri
obraze Ježišovho hrobu; veľkonočná
slávnosť začína po západe slnka
o 18.30;
27. 3. – Veľkonočná nedeľa
– 8.00, 9.30, 11.00, 19.00;
28. 3. – Veľkonočný pondelok
– 8.00, 9.30, 11.00.

ALŽBETA IVANOVÁ,
rod. Košírelová
Dňa 3. marca uplynulo dlhých
15 rokov,
čo si odišla od nás
ticho a bez rozlúčky.
Na cintoríne spíš svoj sen,
my na Teba stále myslíme
a s láskou spomíname.
V našich srdciach si zostala
a navždy zostaneš.
Ďakujeme za tichú modlitbu
a spomienku.
Smútiaca rodina

ILDIKÓ AXAMITOVÁ
Na jej veľkú lásku a dobro
nikdy nezabudne manžel Miroslav, dcéry Lenka a Michaela
a vnúčik Martinko!

SAMOVE HRY
23. APRÍLA 2016
DEVEX 7

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

Ďakujeme.....
Je to už niekoľko týždňov, čo sme s
priateľkou zažili milú a vtipnú príhodu , a tak sa chcem poďakovať ....
Cestou z obchodu s plnými
rukami nákupu som sa stretla s
priateľkou, ktorá kráčala do obchodu. Také sme boli rady, že sa
vidíme, pozdravili sme sa , položila
som nákupné tašky presne do stredu cesty vedúcej k benzinovej
pumpe a nedbali na okolie. Veselo
a hlučne sme sa rozprávali, keď k
nám prišiel mladý pumpár a vtipne
nám povedal, že mu nevadí ako
dlho sa budeme baviť, ale či sme si
nevšimli, že stojíme priamo na ceste
a môže nás zraziť auto!!??Ihneď
sme sa presunuli do bezpečia a rehotali sa spolu s ním na tejto situácii.
Vyslovujeme mu vďaku za tento
skutok všímavosti a mimoriadneho
ľudského prístupu k nám...
priateľky Ľ a M
V ostatnom čase šarapatia
v Devínskej vandali, vie mi dať
niekto informácie o ich menách?
Ničia sklá na vchodových dverách,
ničia svietidlá, píšu po múroch.
Obetujem 500 euro za vypátranie
osôb.
jm
Počuli sme takú hlášku, že
zodpovedná pracovníčka, ktorá
nebola na pracovisku v pracovnej
dobe vyhlásila, že koho čo do
toho kde je...ale to si pamätám ešte
z fabriky, že z bezpečnostných
hľadísk, sme museli o každom pracovníkovi vedieť, veď ak by nastal
požiar a požiarnici, či iní hľadali
by, nemohli sme riskovať, že budú
hľadať nejakého čo chýba a on si
„len“ odskočil do obchodu.
kp

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA
Žiaci ZŠ I. Bukovčana školy sa
10.marca 2016 zúčastnili dekanátneho (okresného) kola ZŠ Biblickej olympiády 2015/2016.
Úspešne reprezentovali našu
školu a obhájili pekné 2. miesto.
DEVEX 8

CELOPLOŠNÁ DERATIZÁCIA

vyzýva na vykonanie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva hlavné mesto so
sídlom v Bratislave týmto

dení, zariadení sociálnych služieb,
bytových a polyfunkčných domov
celoplošnej jarnej deratizácie (regulácia živočíšnych škodcov) na a administratívnych budov, skladov
území všetkých obcí Bratislavského samosprávneho kraja v ob- i skládok odpadov; fyzické osoby – podnikatelia a právnické
dobí od 01.04.2016 do 15.05.2016, s tým že:
osoby deratizáciu uskutočnia
I. obce vykonajú deratizáciu v objek- objektoch, kanalizačných a koleprostredníctvom odborných ﬁriem
toch a na verejných priestranstvách ktorových rozvodoch a areáloch
oprávnených na profesionálne
v správe alebo majetku obcí
určených na podnikanie a bývanie,
vykonávanie regulácie živočíšnych
II. fyzické osoby – podnikatelia vrátane objektov školských, zdraškodcov.
a právnické osoby vykonajú dera- votníckych, športovo-rekreačných,
III. fyzické osoby – občania
tizáciu v ich alebo nimi spravovaných telovýchovných a kultúrnych zariavykonajú deratizáciu na pozemkoch a v objektoch využívaných
na chov hospodárskych zvierat
a v prípade známok výskytu hlodavcov aj v pivničných a prízemných priestoroch rodinných domov
a objektov určených na bývanie;
fyzické osoby – občania deratizáciu môžu vykonať aj svojpomocne v obchodnej sieti dostupnými biocídnymi prípravkami, ktoré
sú určené a schválené na predmetný účel.
Gratulujeme Agátke Škrabanovej a Erike Moravčíkovej z 5.B a Ondríkovi
Matkovčíkovi z 5.A.
zn

MUDr. Otakar F i t z
regionálny hygienik

DUÁLNE VZDELÁVANIE
preds tavili v základnej š kole
Duálne vzdelávanie – mimoriadne aktuálne slovné spojenie
súčasnosti. Jeho význam sa snažíme
priblížiť našim žiakom aj ich
rodičom. Načo, prečo, začo, ako?
Žiaci 9. ročníka zo Základnej
školy na ulici I.Bukovčana 3 sa
preto dňa 4.3.2016 zúčastnili
prezentácie k duálnemu vzdelávaniu najväčšieho zamestnávateľa na
Slovensku Volkswagen Slovakia.
Od 1.9.2016 sa budú môcť
uchádzači vzdelávať v štyroch
študijných odboroch systémom úz-

Budúci študenti budú motivovaní
nielen podmienkami výučby, ale aj
príplatkom za produktivitu práce
a podnikovým štipendiom. Po
ukončení štúdia získajú výučný list,
maturitné vysvedčenie a medzinárodne platný dvojjazyčný nemecký certiﬁkát odbornej spôsobilosti. Po úspešnom ukončení štúdia
majú garantované pracovné miesto
u tohto zamestnávateľa.
Naši žiaci boli oboznámení nielen so študijnými odbormi, výhodami
duálneho vzdelávania vo Volkswa-

va ako sprostredkovateľského
orgánu pre IROP BA a Bratislavského samosprávneho kraja ako
sprostredkovateľského orgánu pre
IROP BSK. Hlavným cieľom spolupráce je zabezpečiť takú pomoc
pre žiadateľov, aby sme zabezpečili
dostatočnú kvalitu predložených
projektových zámerov, žiadostí o
nenávratný ﬁnančný príspevok ako
aj dosiahnutých výstupov a výsledkov projektov.
Členovia Rady Partnerstva Bratislavského kraja vyjadrili na včerajšom
pracovnom rokovaní na pôde
Bratislavskej župy aj spoločnú
vôľu pre čo najrýchlejšie spustenie
ďalších výziev na predkladanie projektov pre Bratislavský kraj vyvíjaním

spoločnej iniciatívy smerom k riadiacemu orgánu Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
Čerpanie európskych štrukturálnych
a investičných fondov na projekty
je pre všetkých partnerov veľmi
dôležité na to, aby sa mohla
rozvíjať infraštruktúra materských,
základných a stredných škôl, v integrovanej doprave, cyklodoprave
a mohli sa podporovať sociálne
služby a kreatívny priemysel.
Rada Partnerstva Bratislavského
kraja sa skladá zo štyroch komôr,
ktoré reprezentujú členovia regionálnej územnej samosprávy, miestnej
územnej samosprávy, štátnej samosprávy a sociálno-ekonomických
partnerov.
predstavuje
potenciál budúceho
rozvoja Bratislavy

CENTROP

Úvodná etapa projektu CENTROP počíta s výstavbou
predmontážnych a skladových hál na území s rozlohou 70 ha

keho prepojenia vzdelávania na
strednej škole v priestoroch zmluvnej Strednej odbornej školy automobilovej s praktickou prípravou vo
Volkswagen Slovakia, kde sa budú
stretávať s najmodernejšími technológiami v automobilovom priemysle a so špičkovým pracovným
prostredím.

gen Slovakia, ale aj s podmienkami
prijatia. Stretnutie bolo mimoriadne
zaujímavé, všetky zvedavé otázky
zodpovedané. Na prezentácii bol
okrem vedenia školy prítomný aj
pán Eric Reuting, člen predstavenstva spoločnosti Volkswagen Slovakia.

BSK: Rokovanie Rady Partnerstva schválilo

Regionálnu integrovanú
územnú stratégiu
Rada Partnerstva navčerajšom prvom rokovaní zvolila svojho predsedu
a podpredsedu. Za predsedu Rady Partnerstva bol zvolený Pavol Frešo,
predseda BSK. Podpredsedom sa stal Ivo Nesrovnal, primátor Hlavného
mesta Bratislava.
„Pozitívnym výsledkom stretnutia Rady Partnerstva je schválenie Regionálnej integrovanej
územnej stratégie. Čerpanie
európskych prostriedkov je
veľmi dôležité, pretože výraznou
mierou prispievajú k rozvoju
regiónu,“ vyjadril sa bratislavský
župan Pavol Frešo.
Hlavným bodom rokovania bolo
schválenie Regionálnej integrovanej
územnej stratégie Bratislavského kraPlatená inzercia.

ja na roky 2014-2020, vrátane Integrovanej územnej stratégie rozvoja
mestskej oblasti Bratislava na roky
2014-2020 ako základných dokumentov potrebných na vyhlásenie
výziev na predkladanie projektov
ﬁnancovaných z Integrovaného regionálneho operačného programu
2014-2020.
Na základe vzájomných rokovaní
bola zobraná na vedomie aj spolupráca Hlavného mesta Bratisla-

/Bratislava, 16. 3. 2016/ Projekt
CENTROPv tzv. severozápadnom rozvojovom póle Bratislavy
predstavuje potenciál budúceho
rozvojahlavného mesta Slovenskej republiky. Investor je pripravený realizovať úvodnú
etapu projektu na území s rozlohou 70 ha so zameraním na
priemyselné využitie.
Úvodná etapa projektu CENTROP,v
katastrálnom území mestskej časti
Bratislava-Záhorská Bystrica, reaguje na dlhodobý dopyt zo strany
developerov priemyselných a logistických hál.Tí majú dlhodobý záujem o stavebné pozemky v blízkosti
nemeckého závodu na výrobu automobilov.
Investor realizuje jednoduché
pozemkové úpravy tak, abyv lokalite s rozlohou 70 ha pripravil
pozemky pre ďalšiu výstavbu.„Územie sa nachádza v priamom susedstve s automobilkou a ďaleko od
existujúcich obytných zón. To ho
predurčujek využitiu na výstavbu
dodávateľského parku,“ hovorí Michal Smolec, projektový manažér
projektu CENTROP.
Lokalita je silnou stránkou projektu. Vyznačuje sa dobrou dopravnou dostupnosťou. „Blízkosť
dodávateľov k výrobnému závodu
by významne skrátila čas dodávok,
eliminovala ťažkú koncentrovanú
dopravu na diaľnici a priľahlých
cestách a s tým spojenú tvorbu emisií
CO2,“ dodáva Michal Smolec.
Urbanistická štúdia územia
Vhodnosť priemyselnej výroby potvrdila aj urbanistická štúdia územia,

ktorú vypracovalo architektonické
štúdio Compass,s.r.o., na čele
s Jurajom Benetinom a Matejom
Grébertom.Podľa architekta Juraja
Benetina, spoluautora urbanistickej
štúdie, patrí územie severozápadného rozvojového pólu vďaka vybudovanej infraštruktúre medzi miesta
s najväčším urbanistickým potenciálom: „Bratislava sa týmto smerom
rozvíjala trochu v nerovnováhe aj čo
sa týka funkcií. V tomto póle naďalej
dominuje bývanie. Je však dôležité,
aby sa tu posilňovali aj ďalšie
mestské funkcie,akými sú služby
verejnosti, obchod, administratíva
či ľahkýpriemysel, ktoré spoločne
vygenerujú nové pracovné miesta.“
Podľa autorov urbanistickej štúdie je
predmetné územie s rozlohou 70
ha v tesnej blízkosti automobilového
závodu vhodné svojím umiestnením
na výstavbu dodávateľského parku.
Upozorňujú však, že treba dobre
premyslieť, aký druh zástavby
vznikne ďalej na tomto území.
„Vzhľadom na prítomnosť závodu
automobilky je zrejmé, že treba nájsť
kompromis medzi priemyselnou
zónou, kde by mohli vzniknúť nové
pracovné miesta a tým, čo uvidia
návštevníci prichádzajúci z diaľnice
D2 ako prvé,“ dopĺňa Benetin.
Prínos pre mestskú časť i Bratislavu
Mestská časť Záhorská Bystricazískarealizáciou úvodnej fázy projektu
CENTROP v prvom rade vyššie príjmy z daní z nehnuteľností. Investor
odhaduje, že ročná daň zo stavieb,
ktoré môžu byť umiestnené na 70
hektároch, je okolo 1 milióna eur.
(Pokračovanie v budúcom čísle)
DEVEX 9

SPRAVODAJSTVO

SAMOVE HRY
OTVORIA NOVÚ SEZÓNU
Jubilejný X. ročník Samových
hier, ktorým zároveň otvoria
aj novú turistickej sezónu
v Devínskej Novej Vsi, sa bude
odohrávať na Námestí Jána
Kostru a to 23. apríla .
V programe sa vystriedajú skupiny
historického šermu Corvus Arma
a URSUS, ktoré sa pochvália
umením ovládania historických
zbraní v dobových kostýmoch.
V dueloch s rôznymi zbraňami ale
i vtipnými scénkami a ukážkami.

REGISTRÁCIA:
o 9:30 hod na detskom ihrisku pod
Mostom slobody
Čas štartu:
10:00 hod. detské kategórie
11:00 hod. juniori, dospelí
Miesto štartu a cieľa:
detské ihrisko pod Mostom slobody
Trať:
asfaltová
KATEGÓRIE:
deti-predškoláci
100 m

Šerm pridajú aj Mladé medvede.
Nebudú chýbať ani súboje a bojové scény jazdcov na koňoch.
Predstavia sa sokoliari zo skupiny
Peregrinus a návštevníci Samových hier sa budú môcť s dravcami
odfotografovať.
Deťúrence sa môžu povoziť na
poníkoch a drevom kolotoči. Hudobné vystúpenia budú patriť
pražskej skupine Jauvajs, ktorá
ponúka pôsobivú stredovekú
hudbu. Ich predstavenie budú
dopĺňať tanečnice zo súboru
Coiscéim. O zábavu sa postará
aj hudobná skupina On the Road.
Aj tento krát bude na hrách svoju
zručnosť predvádzať viac ako 50
žiaci: 1. a 2. ročník
3. a 4. ročník
5. a 6. ročník
7. a 9. ročník
juniorky/juniori
dospelí – muži a ženy

Ples slávnostne otvorili prváčikovia
spolu s pánom riaditeľom a pani vedúcou vychovávateľkou, ako ináč,
než vznešeným valčíkom.
Dievčatá v krásnych šatách sa na
chvíľu premenili na ozajstné dámy
a chlapci na šarmantných galantných pánov.
V programe , okrem iného, vystúpili aj malí tanečníci z tanečnej sku-

Ceny: pre víťazov kategórií
Vyhodnotenie: na mieste pretekov
INFORMÁCIE:
Mgr. Renáta Balogová,
tel.škola: 02/64778 338,
balogova@bukovcana.sk
www.bukovcana.sk

piny Eleganza pod vedením pána
Bačiaka. Ukázali tak deťom rôzne
tanečné variácie, ktoré potom deti
s nadšením napodobňovali a niečo
sa aj priučili.
Ako na dospeláckom, tak ani na
detskom plese, nesmie chýbať tombola. Deti sa tešili z výhier, ktoré nám
zabezpečili rodičia.
Ples sme ukončili krásnym
valčíkom, ktorí už všetci žiaci dôverne
poznajú.
Už teraz sa tešíme na ďalší, už 7.
detský ples
Vychovávateľky ZŠ P. Horova 16

BEST BOXING CLUB DNV
BEST BOXING CLUB
Devínska Nová Ves
vás pozýva na tréningy boxu a
kondičného boxu pre nováčikov,
dámy a začínajúcich boxerov.
Pondelok – 19:30
Utorok – 20:00
Streda – 19:00
Piatok – 19:30
___________________________
POZOR DETI!
Radi vás privítame medzi nami
už od 10 rokov.
Utorok 19:00 – 20:15 a Piatok
18:30 – 19:45
___________________________

03 - VOĽNÉ MIESTA
01 - Kúpa
02 - Predaj
03 - Voľné miesta
(ponúka, hľadá)
04 - Služby (ponúka)
05 - Byty
06 - Nehnuteľnosti
07 - Rozličné
DEVEX 10

ohňovou show. Na svoje si prídu aj
labužníci dobrého jedla a pitia.
(jm)

300 m
600 m
800 m
1 000 m
3,9 km
3,9 km

Detský ples ZŠ P. Horova
V stredu 17.2.2016 sa konal 6.
detský ples na ZŠ P. Horova 16,
ktorý už tradične každý rok organizuje ŠKD pre 1. stupeň ZŠ.

umeleckých remeselníkov, rezbárov,
šperkárov, keramikárov, kováčov,
drotárov....Podujatie vyvrcholí večer

•

•

Pre upratovanie objektu Penati
na Agátovej ul. Ba IV hľadám
upratovačky/upratovačov. Pracuje
sa od 03.30 - 06.45 /7 dní v
týždni . Odvoz z DNV a Dúbravky
zabezpečený. Kontakt: 0948
471 327, e-mail: upratovaniebratislava4@gmail.com
Pre upratovanie objektov na pár
hodín v Bratislave IV hľadám
upratovačky /upratovačov. Pracuje

•

sa ráno, alebo večer, príp. na
3-zmennú prevádzku vo výrobných
výrobných halách. Kontakt: 0948
471 327, e-mail: upratovaniebratislava4@gmail.com
PONÚKAM PRÁCU, NIE MANUÁLNU. Práca je jednoduchá, výnosná, trvalá, aj popri zamestnaní.
Netreba žiadne skúsenosti, odborne vyškolíme. Vhodná pre
každého, mužov, aj ženy, od 18r.
Nástup ihneď. Nutný osobný pohovor.

Nájdete nás v Bratislave v mestskej
časti Devínska Nová
Ves v telocvični ZŠ P. Horova 16,
vchod od pošty!!!!
Tréner: Andrej Horný
Kontakt: 0944 220 067
E-mail: andrejlevihorny@gmail.com
www.bestboxingclub.sk
Motto klubu:
Kde je vôľa, tam je cesta.
Vychovávať úspešných športovcov
a naučiť ich nielen boxovať,
ale ajrešpektovať iných,
disciplinovane prekonávať prekážky
a nadobudnúť sebadôveru.
Kont. p. Jakubík, 0910-393 620

04 - SLUŽBY
•

•

•

Zabezpečím odborne a rýchlo zmluvy, prevody, pre stavby inžiniersku
prípravu, povolenia a iné.
tel.: 0905 616 798
Maľovanie, stierkovanie,Vladimír
Škultéty,tel.:
tel.: 0905 384 813
Ján Polák VODOINŠTALÁCIE
– ÚDRŽBA
tel.: 0905 627 321

•

•

•

•

Vedenie účtovníctva, spracovanie
účtovných uzávierok, DPH.
tel.: 0948 140 240
TV servis Baláž – oprava
televízorov. Na Grbe 43.
tel. zázn.: 6477 6963
Spracovanie účtovníctva a miezd,
controlling, reporty a analýzy.
tel.: 0917 565 389
Profesionálne líčenie aj v pohodlí
vášho domova.
tel.: 0908 424 209

•

Postrážim dieťa - starostlivo v dobrom prostredí rodinného domu
v DNV. Odmena dohodou.
tel.: 0911 311 626

•

05 - BYTY
•

Kúpim jednoizbový byt v DNV. Nie
som RK.
tel.: 0903 795 432

06 - NEHNUTEĽNOSTI
•

Predám záhradu v OV v DNV, časť

Múrnice, 380 m², el. prípojka, voda.
tel.: 0903 513 405
Predám rodinný dom v Čachticiach
s 12á pozemkom.
tel.: 0908 810 813

dete ponúkať ortopedické
pomôcky.
Áno samozrejme, ale nie len tie.
Zákazníci u nás samozrejme nájdu
zdravotnícke pomôcky, ktoré im
predpíše lekár na zdravotný poukaz,
ale náš sortiment je omnoho bohatší.
V našej výdajni nájdete aj zdravotnú
obuv pre dospelých a deti, ortopedické pomôcky, pomôcky pri inkontinencii a dekubitoch, zdravotnícke
pomôcky do kúpeľne a domácnosti,
zdravotnícke pomôcky na liečbu
rán, diagnostické pomôcky, potreby
pre športovcov a aktívnych ľudí,
ako sú rôzne ortézy a rehabilitačné
pomôcky. Máme bohatý sortiment
pre mamičky a ich deti, potreby
pre seniorov na uľahčenie života
a takisto tu nájdete liečivé čaje zo
slovenských lúk, aj zdravú belgickú
čokoládu. Zaujímavosťou je aj široká
ponuka kvalitnej francúzskej biokozmetiky značky ZAO.
Prečo v Devínskej?

Nevyhadzujte knihy - darujte ich
nám.
tel.: 0907 701 786

•

Konverzácia
vo
francúzštine.
Chcete hovoriť po francúzsky?
Komunikovať, alebo sa učiť?
tel.: 0917 461 097

•

Odstúpim prenájom 4 á záhradky
s chatkou pri DNV.
tel.: 0949 093 963

07 - ROZLIČNÉ
•

HERBA
– ZÁHRADNÍCKE POTREBY,
rozličný tovar, darčeky.
Na Grbe 55.
tel.: 6477 4642

NOVÁ SLUŽBA

Na rohu Istrijskej a Novoveskej
sa rozsvietili svetlá novej výdajne
zdravotníckych pomôcok s názvom
BARLANDO. Zákazníci v nových
sympatických priestoroch z dielne
architektonického ateliéru Baar budú
môcť nájsť sortiment, ktorý v Devínskej dlhšiu dobu chýbal. Viac nám o
svojich plánoch a zámeroch povedala vedúca výdajne PharmDr. Adela
Čorejová, PhD.
Prečo Barlando?
Hľadali
sme
jednoduchý,
zapamätateľný názov, ktorý vo svojej podstate bude vyjadrovať to, že
tu ľudia budú môcť nájsť zdravotnícke pomôcky, ktorých typickým
predstaviteľom je "barla", ako
pomôcka, ktorá pomáha. A Barlando aj preto, lebo ten názov evokuje
pohyb, čiže chceme povedať, že
môžeme pomôcť aj ľuďom s určitými
pohybovými problémami.
Ako by sa mohlo zdať
podľa názvu, v Barlande bu-

•

V Devínskej podobná prevádzka
už dlhšiu dobu chýbala a zákazníci museli pre podobný sortiment
cestovať do Bratislavy. Keďže v
zdravotníctve pracujem celý svoj profesionálny život, rada by som svoje
skúsenosti zúročila aj v mieste kde
bývam.
Čo okrem pomôcok poskytujete?
Našim zámerom je, okrem iného,
poskytnúť aj kvaliﬁkované poradenstvo a konzultáciu. V prípade, ak
klient potrebuje niečo, čo momentálne nemáme na sklade, nie je
problém to objednať podľa jeho
individuálnych potrieb a následne
ho informovať o dostupnosti tovaru.
Rovnako pomáhame nájsť pomôcky
pri riešení špeciﬁckých zdravotných
problémov.
Spomínali ste konzultácie.
Čoho konkrétne sa týkajú?
Okrem
poradenstva
ohľadne
najoptimálnejšieho riešenia klien-

tovho problému plánujeme v blízkej dobe poskytovať aj konzultácie
a služby fyzioterapeuta.
Čo ponúkate pre mamičky
a našich najmenších?
Ako som spomínala, nájdete u nás
detskú zdravotnú obuv. Mamičky
si u nás môžu vybrať pomôcky pre
dojčenie a potreby pri starostlivosti o bábätko. Ich staršie ratolesti si
zatiaľ v detskom kútiku môžu kresliť
prípadne sa zahrať s Legom.
Ide leto a to znamená veľa
cyklistov a bežcov v Devínskej. Čo im viete ponúknuť?
V Barlande nájdu športovci doplnky,
ktoré im ich športovanie môže
uľahčiť. To znamená, že máme
široký sortiment rôznych ortéz, kompresívnych ponožiek a pančúch,
ktoré sú vhodné aj na dlhšie cesty.
A keďže tu o chvíľu máme jar, leto
a s nimi aj dovolenkové obdobie a
začne sa cestovať, tento sortiment je
veľmi aktuálny.
Vy sama ste doktorka farmácie a venujete sa farmakológii. Plánujete ponúkať služby
aj v tejto oblasti?
Dúfam, že v blízkej budúcnosti áno,
pretože klinickej farmácii sa venujem
už niekoľko rokov. V Českej republike sú už rozšírené služby klinických
farmaceutov, ktorí optimalizujú farmakoterapuetickú liečbu. A podľa
ich vzoru by som rada priniesla
takúto možnosť konzultácie liekovej
terapie aj naším pacientom.
Ďakujeme za rozhovor a pozývame
všetkých obyvateľov a návštevníkov
Devínskej na návštevu do Barlanda.

Otváracie hodiny:
Po - PI: 8:00 - 19:00
So: 9:00 - 12:00
kontakt: 0911 679 465

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 cm 2 = 0,85 eur.
K cenám treba pripočítať 20% DPH. Zľavy: tri uverejnenia za sebou 5%, pri päť a viac 10%, celoročné 20%. Ponuka detských vecí bezplatne.
Požiadavka na farbu + 135 eur. Zamestnanie hľadám: zľava 50%. Príplatky: 1 strana + 100%, posledná strana + 50%.
Inzercia: e-mail: devex@ba.netlab.sk, poštou: Devex, 841 07 Bratislava, Kalištná 9, tel.: 0903 429 485
DEVEX 11

Z pol
policajného
záp
zápisníka
• Neznámy páchateľ v čase
od 05.45h do 18.10h dňa
16.02.2016 na parkovisku pri
železničnej stanici DNV odcudzil
tam zaparkované a riadne uzamknuté motorové vozidlo zn. Mazda
6GH, v ktorom sa nachádzali dve
hokejky zn. Sherwood, hokejka
zn. CCM, hokejové korčule zn.
CCM, hokejové rukavice zn. Nike
Bauer, hokejová prilba zn. RBK,
trénerská hokejová súprava zn.
CCM, slnečné okuliare zn. Police,
čím poškodenému 23-ročnému
mužovi spôsobil škodu krádežou
vo výške 15.960 eur. Po odcudzenom motorovom vozidle bolo vyhlásené pátranie.
• Hliadka PZ dňa 22.02. v čase
o 13.30h
na uliciVápenka
obmedzila na osobnej slobode
35-ročného muža, ktorý mal pri
sebe biely papierik, v ktorom sa
nachádzala neznáma sušená
zelená rastlina, nakoľko bolo
podozrivý z prečinu Nedovolená
výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi podľa §-u 171 ods.
1/ Trestného zákona.
• Neznámy páchateľ v čase od
16.00h do 17.00h dňa 23.02.
odcudzil v MČ DNV z vrecka
bundy koženú peňaženku, v ktorej
sa nachádzali osobné doklady,
bezkontaktná bankomatová karta, následne neznámy páchateľ
uskutočnil päť neoprávnených
platieb,
čím
poškodenému
60-ročnému mužovi spôsobil
škodu krádežou vo výške 98,58,eur.
• Neznámy páchateľ v čase
od 00.30h do 06.00h dňa
25.02.2016
na ulici Na
Grbe vnikol do rodinného
domua odcudzil z neho notebook zn. Asus, cestovnú tašku

zn. Adidas, tašku, v ktorej sa
nachádzali osobné doklady,
kľúče, bezkontaktná bankomatová
karta, následne neznámy páchateľ
uskutočnil dve neoprávnené platby, čím poškodenému 34-ročnému
mužovi spôsobil celkovú škodu
krádežou vo výške 1.096,62,- eur.
• Neznámy páchateľ v čase
od 23.30h dňa 24.02.2016 do
07.45h dňa 25.02.2016 na ulici P.
Horova zo zaparkovaného motorového vozidla zn. Škoda Octavia
odcudzil štyri zimné pneumatikami
zn. Continental s hliníkovými diskami, čím poškodenej spoločnosti
spôsobil škodu krádežou vo výške
1.500 eur.
• Hliadka PZ v čase o 22.10h dňa
03.03. na ulici J. Jonáša kontrolovala motorové vozidlo zn.Peugeot,
ktorého vodič bol vyzvaný, aby
predložil doklady. Následnou
lustráciou bolo
zistené, že
26-ročný muž má zakázané viesť
motorové vozidlo na dobu 36 mesiacov. 26-ročný muž bol zaistený,
nakoľko bol podozrivý z prečinu
marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa §-u 348 Tr. zákona.
• Neznámy páchateľ v presne
nezistenom čase dňa 06.03.
do 11.30h dňa 08.03.2016 na
Kalištnej ulici poškodil sklenenú
vyplyň na vchodových dverách
obytného domu, následne vnikol
dnu a odcudzil z neho tri sklenené
kryty na svietidlá, tri žiarovky 60w,
čím Spoločnosti vlastníkov bytov
spôsobil škodu krádežou a škodu
poškodením v zatiaľ nezistenej
výške.
• Neznámy páchateľ v čase
o 17.50h dňa 09.03. na ulici I.
Bukovčana odcudzil tam zaparkované a riadne uzamknuté motorové vozidlo zn. Škoda Favorit, čím
poškodenému 26-ročnému mužovi
spôsobil škodu krádežou vo výške
200 eur. Po odcudzenom motorovom vozidle bolo vyhlásené pátranie.
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ZMENY VO FUTBALE
rozhovor s novým prezidentom
klubu FCL DNV Zoroslavom
Smolinským.
Pracuje vo VW Sk vo funkcii
predsedu odborovej organizácie.
Akú máte predstavu o
ďalšom smerovaní klubu?

Ako prvú vec, si musíme dôkladne
rozpracovať plán činnosti FCL v novom zložení.
Záleží nám na dobrých
vzťahoch s mestskou časťou ktorej
je VW súčasťou a prioritou pre
nás je propagácia športu medzi

obyvateľmi Devínskej Novej Vsi
či už pasívne, alebo aktívne.
Pripravujeme program seniorských mužstiev tak, aby obyvatelia mali možnosť športového
vyžitia v areáli FCL a samozrejme
nám ide o propagáciu a rozvoj
mládežníckych mužstiev.
Spoločne s pánom starostom
máme v úmysle zveľadenie futbalového štadióna, aby zázemie
vyhovovalo nielen futbalovým
mužstvám, ale aj všetkým
návštevníkom futbalového stánku.
Vstupom zástupcov VW do
futbalu, začíname novú etapu
spolupráce. Nerád by som ešte
deﬁnoval naše ciele do dlhšej
budúcnosti, ale momentálne po
športovej stránke pracujeme na
štruktúre seniorského mužstva, kde
naším cieľom je udržanie III. ligy
a samozrejme čonajlepšie umiestnenie v súťaži. Káder seniorov je
známy a je zverejnený na klubovej
stránke. Prioritou pre vedenie futbalového klubu je priviesť na štadión
čo najviac fanúšikov. Pripravujeme
prekvapenie
pre
fanúšičky,
manželky, priateľky, babičky
v spolupráci so spoločnosťou MM
Brokers s.r.o. Aké ? Keby som to
prezradil, nebolo by to prekvapenie. Dámy, ktoré prídu, sklamané
určite neodídu.
Ďalším bodom je prístup k
mládežníckym mužstvám, kde

“Pri pive hovorí kamarát
kamarátovi:
- Tie náplasti na chudnutie sú
perfektná vec.
- Ako si na to prišiel?
- Pred týždňom som zalepil žene
hubu a už schudla desať kíl.
•••
Ide manžel do pôrodnice.
Manželka mu kýva z okna.
Manžel sa pýta:
- Koľko váži?
- 3,5 kila!
- Aký je vysoký?
- 5O cm!
- Po kom je?
- Toho ty nepoznáš!
•••
- Kto pravidelne cvičí, zomrie
zdravší!

vidíme vysoký potenciál rozvoja v
rámci nielen Bratislavy, ale celého
Slovenska. Poslednou novinkou je
zriadenie športovej triedy na ZŠ P.
Horova od septembra 2016.
Zapadá do vašej predstavy
aj vybudovanie umelej
trávy na terajšej
tréningovej ploche?
Začíname spoluprácu s futbalovými akadémiami v rámci celého
Slovenska. Momentálne viac neprezradím, pretože tieto projekty
sú len v počiatku, viac budeme
vedieť v priebehu tohto roka
a vybudovanie umelej trávy by
bolo žiaduce.
Je možné predpokladať
spojenie futbalových
klubov FCL a VW
do jedného klubu ?
Táto problematika je aktuálna
a je predpoklad, že by to mohlo
začať fungovať už od novej sezóny 2016/2017. Zámer je taký, že
budú dve mužstvá dospelých s perspektívou zabudovania mladých
hráčov postupným prechodom
z B mužstva do A mužstva, vrátane
s kvalitatívnym
posunom B
mužstva v súťaži, aby tento predpoklad bol reálny.
Za rozhovor sa poďakoval
a zaželal úspešné splnenia
plánovaných cieľov.
Ing. Marián Spišiak

•••
- Jediná skutočná láska,
ktorá sa dá kúpiť za
peniaze je pes...
•••
- Je vedecky dokázané, že
fajčenie skracuje vašu cigaretu.
•••
- Krúžok na kľúče je
starý vynález, ktorý nám
umožňuje stratiť všetky
kľúče naraz.
•••
- Kto neskoro chodí, ďaleko býva.
•••
Hodnotenie vývoja po
novembri 1989: Bolo
zistené že systém blbej
totality bol vystriedaný
systémom totálnej blbosti.
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