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Príhovor
Na začiatku tohto roka
sa nazbieralo
toľko zaujímavých, no vážnych udalostí
až má človek občas pocit, či sa
v tom dá vyznať, či nemôže
z návalu informácií vzniknúť
guláš. Nie ten predvolebný,
ktorý sa varí už nejaký ten mesiac. A nech sa mieša akokoľvek,
nezakryje problémy, s migrantmi, ani skutočnosť, že politika
nie je ani z ďaleka taká čistá,
za akú sa vydáva, ba skôr ako
kedykoľvek sa javí potreba
ísť voliť, len vyberať treba
zodpovednejšie, lebo za nás nik
nič nevyrieši. Je síce jednoduché
veriť v lepší zajtrajšok, zložitejšie
je ho pripravovať. A práve účasť
na jeho príprave nám radí
nehovoriť veľa, len konať priam
núti a vyzýva. Ešte raz chcem
pripomenúť pri voľbe. Seriózny
športovec, človek, politik súťaži,
- špinavý charakter sa uchyľuje
k trikom, podvodom, podpásovým ranám. Vyberajme
uvážlivo, pamätlivo.
Doma sme schváli rozpočet
na tento rok, program hospodárskeho a sociálneho rozvoja do roku 2020, doplesali sme.
Čo nevidieť začne sezóna záhradkárskych radosti.
Veľa rozumných rozhodnutí
želá
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FAŠIANG
Fašiangy predstavujú obdobie od Troch kráľov (šiesteho januára) do Popolcovej stredy. Názov je odvodený z nemčiny. Označoval posledné dni
pred pôstom, ktoré sú vyvrcholením prechodného obdobia medzi zimným
a jarným cyklom. Fašiangové obrady sú spojené s očakávaním zmeny
– prírodnej, alebo aj spoločenskej – a svojským spôsobom dočasne rušia
zavedené poriadky a normy.

bezplatne

KRÁTKE SPRÁVY
• V minulom roku prešlo
po Cyklomoste Slobody
103122 cyklistov a peších,
pričom denný priemer bol 283.
Najfrekventovanejším dňom v týždni
bola podľa štatistiky nedeľa,
kedy prešla mostom štvrtina
návštevníkov z celého týždňa.
• Na tohtoročný ČSOB
Bratislava Marathon
(1. – 3. apríla) počet
prihlásených bežcov opäť narástol.
Zaregistrovalo sa už viac ako 4 500
ľudí, ktorým učarovalo behanie.
S bratislavským maratónskym
víkendom sú späté tri blížiace sa
aktivity – Beh cez Bratislavu
(19. 3. 2016), Týždeň športu
a zdravia (29. 3. – 2. 4. 2016)
a Školská atletika v bratislavskej
hale Elán, ktorá v piatok
1. apríla 2016 otvorí
aj športový program 11. ročníka
ČSOB Bratislava Marathon.

Chaos v pošte internetu

Plesová sezóna 2016 je už za nami.

Chránime životné prostredie
a investuje do budúcich generácií
Bratislavská mestská časť Devínska Nová Ves bude v tomto roku
realizovať
viaceré
zaujímavé
a verejne prospešné projekty,
ktorých cieľom je najmä snaha o
skvalitnenie verejného života jej
občanov, životného prostredia, ako
aj investícia do budúcich generácií.
Čoraz pálčivejšou celospoločenskou témou sa v súčasnosti stáva
otázka znižovania energetickej
záťaže v bežnom živote ľudí.

Zároveň tak predstavuje trend, ku
ktorému sa postupne pridávajú
všetky vyspelé krajiny po celom svete a výnimkou nie je ani bratislavská
mestská časť Devínska Nová Ves. Pre
svojich občanov preto v tomto roku
pripravila viaceré zaujímavé menšie
či rozsiahlejšie projekty. Najväčšiu
a najlepšiu investíciu vždy predstavuje investícia do budúcich generácií.
Ruka v ruke s týmto zámerom ide
(Pokračovanie na strane 2)

V utorok 9. 2. 2016 začali
prichádzať maily. Jeden, druhý,
štyridsiaty...
To, že Vám počas dnešného dňa
prišli staré e-maily, bolo to tým, že bol
robený servisný zásah mailserveru
spoločnostami SWAN a TELEKOM
v súvislosti s nastaveniami siete a jej
interface pre projekt elektronizácie
hl. m. SR Ba. Počas tejto operácie
prišlo k uvolneniu určitého objemu
už odoslaných správ.
Za vzniknuté nepríjemnosti sa
ospravedlňujeme.
Nuž a to je vysvetlenie, prečo
v utorok „blbol“ internet, teda
pošta a z tohto chaosu sa niektorí
nedokázali spamätať dodnes.
r
Uzávierka dnešného čísla
bola 12.02. 2016
Uzávierka nasledujúceho
čísla bude 11.03. 2016,
číslo vyjde 18.03. 2016.

zboru v Bratislave: poskytovanie informácií a podateľňa pre
danú agendu.
Súčasťou OÚ BA sú aj ďalšie
odbory, ktoré sa presťahujú na
Tomášikovu 46:
1. odbor krízového riadenia,
2. majetkovoprávny odbor,
3. odbor školstva,
4. odbor výstavby a bytovej
politiky,
5. odbor opravných prostriedkov a
6. organizačný odbor.

Od 1. februára začalo fungovať
Klientske centrum Bratislava
Od pondelka 1. februára 2016 začalo fungovať v Bratislave v skúšobnej prevádzke moderné klientske centrum
štátnej správy. Sídliť bude na Tomášikovej 46 v budove známej ako stará IKEA. Do Klientskeho centra pri Okresnom úrade Bratislava (OÚ BA) sa presťahuje štátna správa z desiatich adries v hlavnom meste. Pre občanov
a podnikateľov to bude znamenať, že jednoduchšie a pohodlne na jednom mieste vybavia svoje úradné veci so
štátom. Klientske centrum bude mať úradné hodiny každý deň bez obedňajšej prestávky.
Upozorňujeme, že z dôvodu
sťahovania nebudú niektoré úrady
fungovať v piatok 29. januára, a to
krajský dopravný inšpektorát (KDI),
živnostenský odbor okresného úradu a oddelenia dokladov v okrese
Bratislava I a v okrese Bratislava III.
Odporúčame preto občanom, aby
si neodkladné úradné záležitosti
vybavili v predstihu. Zároveň
upozorňujeme,
že
náhradný
stránkový deň pre KDI bude v utorok 26. januára v čase od 8:00 do
15:00.
Pre občanov budú v klientskom centre dostupné služby ako napríklad
prihlasovanie a prevod držby vozidiel, vybavovanie dokladov pre okresy Bratislava I a III, agenda živností,
štátneho občianstva, osvedčenie
listín a overovanie podpisov, zmena
mena a priezviska, ako aj záležitosti
lesného a pozemkového hospodárstva či životného prostredia a cestnej
dopravy. Klientske centrum bude
poskytovať aj viacero doplnkových
služieb.
Pracoviská a služby v Klientskom centre Bratislava
V klientskom centre Bratislava
budú zastúpené tieto agendy
OÚ BA:
DEVEX 2

všeobecná podateľňa pre všetky odbory OÚ BA,
1. supervízor – poradenstvo
(obsluha vyvolávacieho systému),
informácie o telefónnych číslach, usmernenie k žiadostiam,
2. odbor cestnej dopravy
a pozemných komunikácií:
agenda cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
odbor
všeobecnej
vnútornej
správy: agenda osvedčovania listín
a overovania podpisov, agenda
štátneho občianstva, zmena mena
a priezviska,
3. odbor živnostenského podnikania: ohlásenie živnosti a podanie žiadosti o vydanie osvedčenia
o živnostenskom oprávnení, výpis
zo živnostenského registra, prehľad
údajov zapísaných v živnostenskom
registri, agenda integrovaného
obslužného miesta,
4.
odbor
starostlivosti
o životné prostredie: agenda
odpadového hospodárstva, ochrany
prírody, ochrany ovzdušia a štátnej
vodnej správy, potvrdenia o neexistencii motorového vozidla,
5. pozemkový a lesný odbor: agenda lesného hospodárstva
a poľovníctva a agenda pozemková, pozemkových úprav a ochra-

ny poľnohospodárskeho pôdneho
fondu.
Ďalej bude v rámci Klientskeho centra Bratislava pôsobiť:
1. Krajské riaditeľstvo policajného zboru Bratislava, Krajský dopravný inšpektorát,
odbor bezpečnosti cestnej
premávky a dopravných
evidencií v Bratislave: prihlasovanie doposiaľ neevidovaného
vozidla do evidencie vozidiel, prihlasovanie vozidla vyradeného zo
špeciálnych evidencií do evidencie
vozidiel, prihlasovanie jednotlivo
dovezeného vozidla do evidencie
vozidiel, prevod držby vozidla na
inú osobu a pod.
2. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Bratislava I
a III, oddelenie dokladov
odboru poriadkovej polície:
príjem žiadostí o vydanie a vydávanie občianskeho preukazu,
vodičského preukazu, cestovného
pasu a medzinárodného vodičského
preukazu, snímanie osoby v súvislosti s vydávaním týchto dokladov
a vydávanie osvedčenia o evidencii
vozidla a pod.
3.
Krajské
riaditeľstvo
Hasičského a záchranného

Ďalšie služby Klientskeho
centra Bratislava:
1. Občania a podnikatelia tu budú
môcť uhradiť správne poplatky
prostredníctvom
elektronického
platobného systému eKolok, ako aj
prostredníctvom platobných POS
terminálov.
2. Podnikatelia budú môcť využiť
služby poradcu pre elektronický
kontraktačný systém pre obchodovanie so štátom (elektronické trhovisko).
3. Vydávať sa tu budú tiež výpisy
z obchodného registra SR a výpisy
účtovných závierok.
4. Integrované obslužné miesto
občana (IOMO) bude vydávať
výpisy a odpisy z registra trestov.
5. Prostredníctvom pracovísk povinného zmluvného poistenia bude pre
klientov zjednodušený proces prihlasovania motorových vozidiel.
6. Súčasťou klientskeho centra bude
aj pobočka Slovenskej pošty.
Dostupnosť klientskeho centra
Klientske centrum bude
dostupné individuálnou aj
mestskou hromadnou dopravou. V blízkosti sú zastávky autobusových liniek 39, 50, 53, 61, 63,
96, 196 a trolejbusových liniek 204
a 205. Pred úradom je dostatočné
množstvo parkovacích miest, pričom
parkovať možno zadarmo jeden
a pol hodiny. V prípade, ak klient
preukáže, že vybavoval záležitosti
dlhšie ako uvedený čas, bezplatné
parkovanie mu predĺžia.
Úradné hodiny
Úradné hodiny všetkých
pracovísk Klientskeho centra Bratislava budú oproti
súčasnému stavu zjednotené,
a to v pondelok, utorok a vo
(Pokračovanie na strane 3)

(Pokračovanie zo strany 2)
štvrtok od 8:00 do 15:00,
v stredu od 8:00 do 17:00
a v piatok od 8:00 do 14:00.
Oproti súčasnému stavu sme zrušili
nestránkové dni. Klientske centrum
bude fungovať päť dní v týždni bez
obedňajšej prestávky.

Klientske centrá ako moderné kontaktné a administratívne miesta pre občanov
Budovanie klientskych centier ako
kontaktných a administratívnych
miest pre občanov prebieha v súvislosti s realizáciou reformy miestnej
štátnej správy známej pod názvom
ESO (efektívna, spoľahlivá a ot-

vorená štátna správa). Klientske
centrum predstavuje priestor, ktorý
je miestom prvého kontaktu fyzických a právnických osôb so štátnou
správou. V rámci klientskeho centra
sú integrované služby, ktoré sú poskytované útvarmi Ministerstva vnútra
SR, ako aj inými subjektmi verejnej
správy. Klientske centrá posky-

tujú moderné a komplexné služby
štátu v príjemnom prostredí, a tým
prispievajú k jednoduchej a efektívnej komunikácii občana so štátom.
Doteraz bolo otvorených 43
klientskych centier z celkového počtu
79, ktoré plánuje Ministerstvo vnútra
SR zriadiť v rámci Slovenskej republiky.

Výnimky pri vydávaní dokladov
Na Slovensku už funguje 44
klientskych centier, v ktorých si
občania môžu jednoduchšie a pohodlne na jednom mieste vybaviť
svoje úradné veci so štátom. Týka
sa to samozrejme aj služieb dokladov, ktoré vydáva polícia – teda
napríklad občianske či vodičské
preukazy.
V súčasnosti o vydanie
vodičského
preukazu
či
o vydanie nového
občianskeho preukazu za
stratený, odcudzený alebo

z dôvodu uplynutia platnosti môže požiadať občan
na ktoromkoľvek oddelení dokladov, z ktorých
mnohé sú situované priamo
v klientskych centrách.
Ministerstvo vnútra však v tejto súvislosti opakovane upozorňuje na
niekoľko výnimiek.
Naďalej platí, že prvý občiansky
preukaz (pri dovŕšení 15 rokov
veku) vydá občanovi okresné
riaditeľstvo Policajného zboru

STRETNÚŤ ČLOVEKA
Nedávno som bol s rodinou na
lyžovačke v Terchovej. Bolo to akurát
na Troch kráľov a keďže bolo všade
málo snehu a teda veľa lyžiarov,
stalo sa, že sa jedno malé dievča
predbehlo v rade na vlek. Moja
mladšia dcéra to u mňa veľmi hlasno
reklamovala, že to sa nerobí. Keďže
som bol od toho dievčatka ďaleko,
nevedel som to riešiť, tak som dcére
hovoril o tom, ako nie všetci sú dobrí

Odpovedal som jej, že ja to napriek
tomu robiť budem, lebo verím, že
dobro nakoniec nad zlom zvíťazí.
Počas môjho 5 ročného pôsobenia
v politike som mal to šťastie, že som
víťazstvo dobra nad zlom zažil viackrát na vlastnej koži. Či už to boli
spory s bývalými zamestnancami
úradu, či s politickými oponentami,
ktorí dokázali urobiť čokoľvek na
moju diskreditáciu, či s občanmi, ktorí

a nesprávajú sa tak, ako by sa mali.
Na to sa ozvala jedna pani, ktorá
stála vedľa mňa v rade v tom duchu,
že čo nám to pomôže, keď budeme
my vychovávať deti k spravodlivosti ale väčšina to robiť nebude.

si
vymýšľali
problémy pri
realizovaných
projektoch
v našej mestskej
časti. Pravda
nakoniec
zvíťazila. Nie
som
samozrejme naivný
a nemyslím si,
že sa to tak deje
stále a všade.
Ale výsledky
našej
práce
v Devínskej ma utvrdzujú v tom, že
má význam bojovať, nevzdávať sa
a napĺňať sny o krajšej Devínskej,
o krajšom svete, ktoré mnohí z nás
snívajú. Už dávno nemám ilúziu
o tom, že sa mi podarí zmeniť svet,

v územnom obvode, kde má
občan trvalý pobyt. Napríklad ak
má 15-ročný občan trvalý pobyt
v prvom a treťom okrese Bratislavy,
o prvý občiansky preukaz požiada
v novom klientskom centre na
Tomášikovej ulici. V ostatných prípadoch je potrebné požiadať o prvý
občiansky preukaz na pracoviskách
dokladov podľa miesta trvalého pobytu.
Stále tiež platí, že občania, ktorí
majú vydané občianske preukazy
do 30. júna 2008, môžu požiadať
ale keď sa mi podarí zmeniť to, čo
zmeniť môžem, cítim, že to má zmysel. A viem, že v tom nie som sám.
Je nás veľa,
ale ja by som
teraz rád hovoril
o dvoch ľuďoch.
Tým prvým je
bývalý riaditeľ
prevádzky Metra pán Marián
Zeleňák. Najprv
sme sa stretávali
formálne z titulu
mojej
práce,
ale po čase sa
naše stretnutia
zintenzívnili
a z našich spoločných pracovných
obedov sa stali stretnutia s príjemným človekom. Hoci nemusel, pán
riaditeľ mi pomáhal tu v Devínskej pomáhať tým, ktorí to najviac
potrebujú a ktorí nemali to šťastie ako
väčšina z nás. Len nedávno sme sa
rozlúčili s človekom, ktorého poznala
celá naša krajina a ktorý sa stal už
za svojho života symbolom boja
proti útlaku a symbolom pomoci tým
najslabším. Mal som tú nesmiernu
česť, že som Antona Srholca poznal
osobne a vždy keď sme sa stretli,
bol to zážitok stretnúť človeka, ktorý
žije to, o čom mnohí len rozprávajú.
Po každom stretnutí s ním som bol

o vydanie nového občianskeho
preukazu len na oddelení dokladov
okresného riaditeľstva Policajného
zboru v územnom obvode podľa
miesta trvalého pobytu.
Takisto žiadosti o výmenu alebo obnovenie zahraničného vodičského
preukazu občan podáva na
oddelení dokladov okresného
riaditeľstva Policajného zboru
v mieste, kde má evidovaný pobyt.
Tlačový odbor Kancelárie ministra
vnútra

doslova nabitý energiou a chuťou
meniť svet k lepšiemu. Rozdával
radosť, bol poslom lásky. Keď som sa

o ňom rozprával s jednou známou,
vyslovila myšlienku, že Antonio je pre
náš národ nenahraditeľný. Keď som
sa nad tým hlbšie zamyslel, musel
som jej dať za pravdu.Na tej istej
lyžovačke sa ma pre zmenu staršia
dcéra spýtala, na čo sme vlastne na
svete. Iste viete, ako ťažko sa niekedy
hľadajú rýchle odpovede na detské
otázky. Odpovedal som jej tým, čo
mi prvé napadlo – sme tu pre to, aby
sme spravili svet krajším a lepším.
A keď nad tou odpoveďou teraz
s odstupom času uvažujem, myslím,
že na nej netreba veľa meniť.
Milan Jambor, Starosta MČ
BA – Devínska Nová Ves
DEVEX 3

(Pokračovanie zo strany 1)
aj ochrana životného prostredia pre tieto generácie. V rámci
stanovených cieľov tak mestská
časť Devínska Nová Ves pripravuje veľký projekt kompletného
zateplenia budovy materskej
školy na ulici Jána Smreka, ktorý
však ani zďaleka nie je prvým
projektom tohto druhu. Samotný
projekt len plynule nadväzuje
na už zrealizované projekty
z nedávneho obdobia.
Úspora energií sa v súčasnosti
radí medzi popredné celospoločenské témy. Zástupcovia

bratislavskej Mestskej časti Devínska
Nová Ves preto pripravili aj ďalšie
projekty, ktoré prispejú k skvalitneniu života jej občanov v tejto
oblasti. K celkovému znižovaniu
energetickej náročnosti v bežnom
živote možno pristupovať rôznymi
spôsobmi, medzi ktoré bezpochyby
patrí aj využívanie najmodernejších
dostupných technológií. Vo všetkých
materských školách v tejto malebnej
bratislavskej mestskej časti preto už
čoskoro pribudne nové osvetlenie
s najmodernejšou LED technológiou. Úspora energie po inštalácii
týchto zariadení sa odhaduje až
na 70 % v porovnaní so súčasným

stavom. V rámci načrtnutej ﬁlozoﬁe
bude Devínska Nová Ves postupne
obmieňať aj zastarané kuchynské
zariadenia na základných školách
a pristúpi aj k realizácii ďalších
potrebných opráv či menších úprav
v týchto zariadeniach.
Ku skvalitneniu verejného života
občanov však nepochybne prispejú aj ďalšie pripravované projekty. Medzi nimi možno spomenúť
plánované vybudovanie tréningového ihriska v športovom areáli
Vápencová, budovanie parkovacích
miest, opravy chodníkov a ciest či
vybudovanie parku na Charkovskej

Aké projekty pre vás pripravujeme v roku 2016?
Deti sú našou budúcnosťou a chceme im poskytnúť kvalitné prostredie na
ich všestranný rozvoj a výchovu. Jedným z najväčších projektov, ktorý sa
v tomto roku bude realizovať na pôde Mestskej časti Devínskej Novej Vsi,
je zateplenie materskej školy na ul. Jána Smreka. Okrem tohto projektu
však pripravila Devínska Nová Ves pre svojich občanov aj mnohé ďalšie
zaujímavé akcie.
Otázka znižovania energetickej
náročnosti budov v súčasnosti predstavuje aktuálnu celospoločenskú
tému. Znižovanie celkovej energetickej záťaže v rámci bežného života
ľudí predstavuje trend, ku ktorému sa
postupne pridávajú všetky vyspelé krajiny po celom svete a výnimkou nie je ani
naša mestská časť. Devínska Nová Ves
si uvedomuje naliehavú potrebu realizácie týchto projektov, ktorú zároveň
považuje za investíciu do budúcnosti
svojich občanov a novej generácie.
Plánované zateplenie materskej školy
na ulici Jána Smreka však nie je prvým
projektom tohto druhu, ktorý sa realizuje či v minulosti realizoval v našej mestskej časti. Samotný projekt plynule nadväzuje na projekty, ktoré sa realizovali

v tunajších materských a základných
školách v nedávnom období.
Každý z nás bude určite súhlasiť
s tým, že najlepšou investíciou do našej
budúcnosti je investícia do našich detí.
Aj preto sa kompetentní zástupcovia našej malebnej mestskej časti
rozhodli, že v tomto roku pristúpia ku
kompletnému zatepleniu budovy materskej školy na ulici Jána Smreka. Úspora energií sa v súčasnosti radí medzi
popredné celospoločenské témy. Je
dôležité, aby sme chránili naše životné
prostredie pre budúce generácie.
My v Devínskej Novej Vsi si to veľmi
dobre uvedomujeme a preto sme
v tomto roku okrem už avizovaného
zateplenia budovy materskej školy
pripravili aj ďalšie projekty, ktoré pris-

pejú k skvalitneniu života v tejto oblasti.
V materských školách v Devínskej
Novej Vsi pribudne v tomto roku nové
osvetlenie s najmodernejšou LED technológiou. Úspora energie po inštalácii
týchto zariadení sa pritom odhaduje
až na 70 % v porovnaní so súčasným
stavom.
K celkovému znižovaniu energetickej náročnosti v bežnom živote možno
pristupovať rôznymi spôsobmi, medzi
ktoré patrí aj už spomínané využívanie
najmodernejších technológií. V rámci
načrtnutej ﬁlozoﬁe tak naša mestská
časť pristúpi k postupnej obmene zastaraných kuchynských zariadení na
našich základných školách. Spolu
s návrhom rozpočtu a jednotlivých projektov na aktuálny rok boli deﬁnované
aj programové zámery na najbližšie
obdobie rokov 206 až 2018. V rámci
skvalitňovania životného štýlu detí
a mládeže boli v programe vzdelávanie a podprograme údržba materských a základných škôl stanovené aj
ďalšie súvisiace ciele. V nasledujúcich

Valentínska kvapka krvi

Tiež ju môže venovať blízkej osobe
poštou alebo osobne ako Valentínku.

V dňoch 8. februára až 11.
marca 2016 sa uskutoční už 21.
ročník kampane Valentínska kvapka krvi (VKK), ktorá je zameraná
na oslovovanie darcov krvi hlavne
z radov mladých ľudí, ale aj rodinných príslušníkov a opakovaných
darcov krvi. Tento rok nesie podtitul

Otvárací mobilný odber krvi sa
uskutoční dňa 8. februára 2016
v Prezidentskom paláci v čase
od 8.00 do 11.00 hod. za účasti
čelných predstaviteľov Slovenského
Červeného kríža, zástupcu Národnej
transfúznej služby SR, printových a elektronických médií. Krv budú darovať aj
príslušníci čestnej stráže prezidenta SR.
Popri mobilných odberoch krvi na
stredných a vysokých školách, sa
môžete zúčastniť odberu krvi aj na 2
bratislavských pracoviskách Národnej
transfúznej služby SR, a to:
NTS SR Bratislava, pracovisko Ružinov, Ružinovská 6,
820 07 Bratislava – odberové
a spracovateľské centrum
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„rozdajme sa pre druhých“ a hlavnou myšlienkou kampane je želanie
skorého uzdravenia pre človeka,
ktorý bude potrebovať darovanú krv.
Každý zapojený darca krvi obdrží
špeciálnu pohľadnicu, na ktorú môže
napísať venovanie alebo pozdrav pre
tých, ktorí budú jeho krv potrebovať.

ulici, kde vznikne aj múzeum školstva
a pedagogiky. V rámci investícií
do budúcich generácií pripravujú
zástupcovia Devínskej Novej Vsi
aj rozsiahly projekt zameraný na
aktívnu prácu s deťmi a mládežou.
V blízkej budúcnosti sa začne
rekonštrukcia starej požiarnej zbrojnice, ktorá bude následne uvedená do prevádzky prostredníctvom služieb dobrovoľného
hasičského zboru. Súčasťou celého
projektu je aj plánovaný nábor
mladých dobrovoľných hasičov
a spomínaná aktívna práca s deťmi
a mládežou.
sh
dvoch rokoch sa budú v rámci uvedených cieľov realizovať aj postupné
opravy rozvodov kúrenia v tunajších
základných školách.
Mestská časť Devínska Nová Ves sa
stará o svojich občanov a preto pripravila ďalšie užitočné projekty. Medzi
nimi možno spomenúť vybudovanie
tréningového ihriska v športovom areáli Vápencová, budovanie ďalších parkovacích miest, opravy tunajších chodníkov a ciest či vybudovanie parku
na Charkovskej ulici, kde vznikne aj
múzeum školstva a pedagogiky v budove bývalej základnej školy.
Aj zástupcovia našej mestskej
časti si v tejto modernej dobe plnej
nových technológii uvedomujú čoraz
naliehavejšiu potrebu pracovať
s mládežou. Preto už onedlho plánujeme rekonštruovať starú požiarnu
zbrojnicu, ktorú následne uvedie
do
prevádzky
prostredníctvom
služieb dobrovoľného hasičského
zboru. Súčasťou celého projektu
je aj plánovaný nábor mladých
dobrovoľných hasičov a práca s deťmi
a mládežou.
Odberové hodiny: pondelok až
piatok – 7.00 – 14.00 hod.,
v utorok do 17.00 hod. Evidencia
darcov krvi: 02/ 5910 3060.
NTS SR Bratislava, pracovisko
Kramáre, Limbová 3, 833 14
Bratislava - odberové centrum
Odberové hodiny: pondelok až
piatok – 7.00 – 14.00 hod.,
v utorok do 17.00 hod. Evidencia
darcov krvi: 02/ 5910 3026.
Kampaň potrvá 5 týždňov a skončí
sa 11. marca 2016.
Ďakujeme za pomoc a spoluprácu
a dúfame, že sa nám spoločným úsilím
podarí zabezpečiť úspešný priebeh
kampane a dostatok krvi v zdravotníckych zariadeniach.

piesne. Pri mikrofóne sa striedali
výborní speváci: Deborah a Ruth
Jendruchové, Silvia Sekáčová,
Eva Husseinová, Martin Hutta
a Martin Ružek.
V bohatej tombole, do ktorej
prispeli najmä rodičia a hostia
plesu, bol prvou cenou kávovar a cenou útechy okrem XXL

balenia toaletného papiera aj
pobyt na Zamkovského chate
vo Vysokých Tatrách. Bolo to
prekvapivé gesto od majiteľa
chaty, ktorý sa na plese výborne
cítil. Všetkým darcom ešte raz zo
srdca ďakujeme a tešíme sa na
plesovú sezónu znova o rok.
J. Pokludová

Detský karneval v Istracentre
Každoročne sa deti v Devínskej Novej Vsi tešia na karneval,
ktorý v spolupráci so Základnou
umeleckou školou organizuje Istracentrum. Vo štvrtok 4.2.2016
sa zišli princezné, rytieri, králi,
kovboji, lesné víly a všakovaké
zvieratká a rozprávkové bytosti,
aby sa zabavili a zapojili do
súťaže o najkrajšiu masku. Keď
chceli vyhrať, museli mať po
domácky vyrobené, nie kúpené
masky. A veru, bolo sa na čo

pozerať a obdivovať šikovnosť
mamičiek, či starých mám.
O zábavu na karnevale sa
postarali žiaci a učitelia Základnej umeleckej školy. Hral dychový orchester FOR Bratislava
junior, spievali deti zo spevokolu
ZUŠkárik a do programu sa zapojili aj dievčatá z tanečného
odboru. Deti, ktoré nevyhrali
v súťaži, sa mohli pokúsiť o šťastie
v bohatej a pestrej tombole.
Júlia Pokludová

III. reprezentačný ples ZUŠ
Už tretí a výborný
Už sa stalo tradíciou, že
Základná
umelecká
škola
v Devínskej Novej Vsi v spolupráci s Rodičovským združením
organizuje ples pre rodičov
a priateľov školy. Tento rok sa
konal 16.1.2016. Hudbou do tanca aj programom si vystačili sami.
Veď si už vychovali a naďalej
vychovávajú skvelých umelcov
– muzikantov, tanečníkov, hercov... V programe sa blysli svojim
krásnym spevom Mária Rychlová

a Tomáš Ondriáš, na dychovom nástroji - eufóniu, zahrala
Eva Husseinová, ktorá v minulom roku zožala veľké úspechy

na viacerých celoslovenských
súťažiach a predstavili sa tiež
žiačky z tanečného odboru
z triedy pedagogičky Ľubice Hasbachovej. Na záver programu
zaznela známa skladba od Paľa
Haberu: Svet lásku má v podaní
Tomáša Ondriáša, Martina
Huttu a Martina Ružeka a orchestra FOR Bratislava. A práve
orchester, ktorý vedie riaditeľ
ZUŠ Mgr. Vladimír Dianiška bol
najväčším ťahákom pre všetkých
plesajúcich. FOR Bratislava hral

do tanca striedavo s DJ Mircom
počas celej noci nielen tradičné
dychovkové pesničky, ale aj
swingové šlágre a populárne

Grbarčieta plesali
V sobotu 23.januára 2016 sa
členovia súboru spolu so svojimi
rodičmi a priateľmi znovu stretli
na svojom už 9.reprezentačnom
plese, tradične v prekrásne vyzdobenej sále DK Devín. Ples
sviatočne
otvorili
tanečníci súboru. Atmosféra plesu mala
rodinný nádych, bola
veľmi uvoľnená a
všetci sa veľmi dobre
zabávali. Nechýbalo
ani dobré jedlo a
prívetivá
obsluha
vďaka kuchárom a
čašníkom z Pizzérie
Valentian. Hudobná
skupina
Mustang
z Čunova vytrvalo
hrala až do rána,
kedy sme sa veľmi
neradi
začali
rozchádzať domov.
Každý odchádzal zo slovami
,,už sa tešíme na ďalší rok!"
Smiechu a radosti si účastníci
užili aj pri losovaní tomboly
ktorá bola bohatá vďaka sponzorom : Lekáreň pri Radnici, Textil Jecková, Bistro Jeck, Nákupný
raj Gabriela, Kaderníctvo na terase p. Hujsová, Drogéria Teta,
Optika M+, Kaderníctvo Lovasová, Pizzeria Corleone u Kmotra,
Sklenárstvo Královič, Bižutéria
Bijoux OC Glavica, Salón Ester, Penzión na Majeri- Kaplna,

Vinotéka Marlov, Pneuservis
A&M, TV servis Baláž, Herbazáhradkárske potreby, Daria
p.Šteﬂovičová OC Glavica,
Šperk OC Glavica, Reštaurácia
u Michala, Pizzéria Valentian,

výrobca ozdravujúcej kávy
s ganodermou - Dana Siposová
a starosta MČ DNV Milan Jambor, rodiny: Peretić, Bičkošová,
Rybárová, Havlovičová a množstvo ďalších darcov a priaznivcov súboru.
Ďakujeme všetkým, ktorí
sa
akýmkoľvek
spôsobom pričinili o to, že sa aj
9 reprezentačný ples DFS
Grbarčieta úspešne vydaril.
mmng
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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. 3. od 9.00 – 16.00 h Chovateľská výstava poľovníckych trofejí
z poľovných revírov Bratislavy

Organizuje: Obvodná poľovnícka komora Bratislava
Miesto: veľká sála Istra Centra, vstup: zdarma
13. 3. od 16.00 h 14. výročie Školy šeliem
- vystúpenie Školy ŠELIEM

Oddychový čas

Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, Devínska Nová Ves
15., 16. a 17. 3. Marec - mesiac knihy
- besedy so spisovateľmi a vydavateľmi Diana Mašlejová, Branislav
Jobus a Daniel Hevier

- vyhodnotenie literárnej súťaže „Moja obľúbená knižka“
Miesto: veľká sála Istra Centra, - organizované podujatie
18. 3. od 18.00 h Juraj Fotul: Pokušenie v Devínskej doline
- divadelného predstavenia Činoherného klubu DNV

- úsmevná satira na motívy hry dramatika Ivana Cankara: Pokušenie
v Svätoﬂoriánskej doline
- exkluzívne pre Činoherný klub hru upravil dramaturg Juraj Fotul
- účinkujú J. Abrahám, Z. Chudějová, K. Želinská,
M. Málek a.h./ T. Lamoš, M. Procházka a.h., L. Jurko a.h.,
G. Luptáková a.h., M. Valašík a.h.
Miesto: veľká sála Istra Centra, vstupné: 3 eurá
19. 3. 10.00 – 16.30 h Burza kníh
Viac informácií na: www.istracentrum.sk
Miesto: veľká sála Istra Centra,
21. 3. 15.00 – 17.00 h Veľkonočné inšpirácie
- ukážky zdobenia veľkonočných kraslíc

Miesto: Miestna knižnica Istra Centra, Istrijská 6

MAREC 2016

Občianske združenie Chabik
a riaditeľstvo Základnej školy na
Ulici Ivana Bukovčana zorganizovali 6.2. 2016 už 57. posedenie
rodičov,
učiteľov
a všetkých priateľov školy.
Školské priestory sa premenili
výzdobou, ktorú pripravili starší
žiaci na rozprávkovú krajinu
plnú postavičiek z kníh či ﬁlmov,
zaplavili ich tóny tanečnej hudby
a v tomto kúzelnom prostredí všetci
prítomní prežili večer naplnený
tancom, rozhovormi s priateľmi,
oddychom, zábavou, smiechom.
Mamky, ockovia, tety, ujovia, pani
učiteľky a všetci ostatní odchádzali
spokojní a naplnení príjemnými dojmami z príjemne stráveného večera.

19. 3. 2016 (sobota), 10. 00 h
Prírodný náučný areál
Exkurzia pre verejnosť živou prírodou NPR Devínska Kobyla
Zraz: TIK DNV, Istrijská 49

Organizátori posedenia ďakujú
všetkým sponzorom, ktorí prispeli
do bohatej tomboly a všetkým tým,
ktorí pomohli pri organizácii tohto
milého posedenia.
V sobotu sa zabávali rodičia
v pondelok ich miesta zaujali žiaci
prvého stupňa so svojím super
zábavným karnevalom a vo štvrtom
žiaci druhého stupňa so svojou valentínsko-karnevalovou diskotékou.
Masky, hudba, tanec, zábavné hry.
Nuž čo, po namáhavom prvom
polroku školských povinností sme si
všetci zaslúžili kúsok oddychového
času. A teraz? Hurá v ústrety novým
povinnostiam.
Soňa Škulová

24. 3. 2016 (štvrtok), 16. 00 h
Jar v záhradke
Prednáška Jozefa Jakúbka s praktickými ukážkami
štepenia a rezu ovocných drevín
Miesto: Múzeum SNM – MKCHS, Istrijská 68

Internetový obchod
je
vraj
naj...
najjednoduchší,
najpohodlnejší... a neviem aké výhody
ešte ponúka. Skúsil som, a veru občas
mi tovar aj prišiel. Občas preto, pretože
zásielková služba fungovala, ale
dodávajúci kuriéri nie vždy dokázali
splniť to, čo reklama sľubovala.
Naposledy som objednal tovar (vari
desať dekový) a kuriér sa mi ohlásil:
„Zbehnite dole, o niekoľko minút som
pod barákom.“ Hovorím mu: „Som
chorí, mám teplotu, práve sa potím,
prosím vás, môžete mi to vyniesť hore?“
A to som sa ešte nepochválil, že som aj
ZŤP. Doteraz každý kuriér, bez pripomienok a ochotne doniesol tovar až k bytovým dverám.
Odpoveď: „Nie, za to nie som
platený.“ A tak tovar nemám, ﬁrma
sa mi ospravedlnila, ale... Mám iba
o skúsenosť viac. Takže pozor, kto rieši,
teda aký kuriér, z akej ﬁrmy, má objednávku vybaviť. Odteraz budem žiadať
dodávku cez poštu.
pk
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Spolocenská
kronika
ˇ
Zosobášili sa
Štefan GÖNCZY
a Jana POVAŽANOVÁ
Blahoželáme !

O dišli z našich radov
Peter ŠIMKOVIČ
Nech odpočíva v pokoji !

Spomienka
Mala si nás všetkých rada
a chcela si ešte žiť, ale prišla
chvíľa, keď si nás náhle
opustila. Ťažko a smutno je
nám všetkým. Nič už nie je také
aké bolo predtým. Spomíname
na teba každý deň, ostala si
v našich srdciach a mysliach
ako krásny sen.

Vo svojom živote si bola
láskavá na slovo, skromná
s veľkým dobráckym
a vždy usmiatym srdcom.
Dobrota, úprimná láska
a viera v tvojej dobráckej
povahe, ktorú si nám po celý
čas rozdávala zostala v nás, je
večná, tá nezomiera.
Dňa 116.2.2016 uplynul rok
čo nás navždy opustila naša
drahá Gitka CHMELÍKOVÁ
Kto ste ju poznali a mali radi
venujte jej spolu s nami tichú
spomienku.
S láskou a úctou spomína
manžel Vladimír s rodinou

stavebných zásahov v štruktúre sídla
s veľmi citlivou otázkou integrácie
nových developerských zásahov.
Genézu jej vývoja poznám aj
z môjho pôsobenia FA STU keď
sme v r. 2013 zorganizovali medzinárodný workshop zaoberajúci sa
problematiku udržateľnosti modelového sídliska. Ako garant workshopu za našu fakultu som vybral
za Slovensko Devínsku Novú Ves
ako typický sídelný útvar integrujúci
rôzne formy bývania od tradičnej
zástavby rodinných domov cez
výstavbu bytových domov rôznych
konštrukčných sústav / ZTB, NKS/
až po súčasné širokospektrálne
riešenia obytného prostredia na

Istrijskej a Eisnerovej ulici a v časti
územia v kontakte s riekou Morava.
Z pôsobenia na FA STU v Bratislave
a aj práce architekta v mojom architektonickom ateliéri mám skúsenosti
s riešením problematiky zlepšenia
kvality vonkajšieho obytného
prostredia. Sú to pre obyvateľov
dôležité priestory nielen z hľadiska
funkčného ale aj psychologického
v minulosti podcenené v procese
komplexnej bytovej výstavby.
Tieto vyššie uvedené príklady
a vypísané výberové konanie sú
pre mňa zaujímavou výzvou uplatnenia poznatkov získaných v mojej
počas môjho pôsobenia na fakulte
a tiež praktickej praxi výkonného
architekta.
Ďalším nemenej závažným aspektom z hľadiska plurality názorov na riešenie rozvoja sídla je
skutočnosť, že mám dobré kontakty
na FA STU kde je možné využívať
pre veriﬁkovanie investičných
záberov súvisiacich s rozvojom
sídelného útvaru Devínska Nová
Ves aj invenčný potenciál mladých
adeptov architektúry.
Verím, že moje vzdelanie, skúsenosti a osobné predpoklady budú
prospešné pre rozvoj sídelného
útvaru Devínska Nová Ves ako
dynamicky sa rozvíjajúcej sa MČ
Bratislavy.
M. Malovaný

nevyhrávajú voľby s programom
a ani kampaň nie je súťažou o
to, kto prinesie lepšie riešenia pre
dlhodobé problémy v krajine. Len
na ilustráciu, volebný program
Smeru má jednu stranu, päť programových priorít, ktoré sú rozpísané do dvoch až troch viet.
pat
Vrcholom darebáctva je keď
reklama na internete prekrýva
stránku, ktorá informuje trebárs
o výžive.
md
V minulom čísle Devexu ste
uverejnili výzvu Deti v Devínskej
potrebujú každý váš hlas...
A tak sme klikali. Celá rodina.
Aké však bolo naše sklamanie,
keď sme videli ostatné mestské
časti a mestá i mestečká ako im
body pribúdajú a nám nie a nie.
Tak sme konštatovali, že takých
ľahostajných ľudí asi nemajú nikde,
akí sú u nás.
rb, mt, vs
Prečítal som za vás

a položil som si otázku:“ Kam
kráčame?“ V roku 1990 sme
okrem mandariniek, banánov,
pomarančov a citrónov boli úplne
sebestační v potravinách a ovocí.
V poľnohospodárstve pracovalo 350 000 ľudí. Dnes pracuje
v poľnohospodárstve 60 000 ľudí
a dovážame 65 % potravín, na
najúrodnejších pôdach sa stavajú
automobilky , priemyselné parky
a logistické centrá, lúky sa nekosia a nevypásajú, zarastajú tŕním
a bodľačím, dažďová voda sa
nezachytáva, studne vysýchajú
a doliny ničia prívalové povodne.
A nikto sa za nič necíti zodpovedný
a to na Slovensku sme mali niekoľko
slobodných volieb a z víťazov
volieb zostavenú nejakú vládu?!
... akože inteligentov máme
kopu, len to nejako nevidno,
stačí si pozrieť niektoré idiotské
internetové diskusie alebo ísť
niečo vybaviť niekde na úrad
a skutočnosť máte pred sebou ako
“vymaľovanú”?!
il

Mariána Malovaného
nového architekta MČ DNV

Vyhlásenia výberového konania
na miesto architekta mestskej časti
Bratislava –Devínska Nová Ves
ma upútalo z viacerých dôvodov.
V oblasti architektúry pôsobím už
štyridsaťpäť rokov jednak v praktickej časti realizácie architektonických
diel a tiež v teoretickej a výskumnej
polohe počas môjho pôsobenia na
FA STU v Bratislave a dvojročnom
pôsobení na TheUniversityof Malta.
V súčasnosti pracujem na Fakulte
architektúry STU v Bratislave kde
sa zaoberám problematikou výuky
tvorby obytného prostredia a som
garantom aktuálneho výberového
predmetu „Revitalizácia obytného
prostredia“. Tento predmet je zameraný na riešenie problémov súvisiacich so zlepšením kvality obytného prostredia jednak vnútorného
/úprava a možnosti zvýšenia
plošného štandardu bytov /
ale aj doteraz podceňovaného
vonkajšieho obytného prostredia,
ktoré úzko súvisí s komplexnou kvalitou obytného prostredia.
Devínska Nová Ves je typickým
príkladom symbiózy historickej
urbanistickej obytnej štruktúry
a etapizácie výstavby v rôznych
vývojových obdobiach a následne
fajčiara. On sedí na záchode
a fajčí!!!! A ten smrad stúpa k vám
hore a možno aj vyššie. Hrôza.
Rovnako ak fajčiar smradí na
balkóne. Dym a smrad ide hore
k vám a ak je vietor tak aj susedom
okolo. Zákon na toto nepamätá?
Alebo ho nepoznáme? Alebo nie
je zakotvený v domových poriadkoch!
mr,zh,aj
Pri pohľade na prebiehajúcu
predvolebnú kampaň sa občan

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

V minulom čísle ktosi písal
o skúsenostiach z činžiaku.
To by ste mohli napísať knihu.
Toľko bezohľadnosti čo v niektorých ľuďoch je určite nenájdete ani u Zulukafrov v Afrike.
Vrcholom je správanie fajčiarov.
Ráno vojdete na toaletu a tam je
smrad ako v ústach niektorého

Dnes predstavujeme

volič musí cítiť ako ten, ktorý už
ničomu nerozumie. Politici mesiac pred voľbami pôsobia často
neisto, komunikujú nezrozumiteľne
a hlavne nedá sa predvídať, ako
ďaleko až môžu zájsť. Úspešný
výsledok vo voľbách si pritom
vyžaduje úplne opačný prístup.
Na Slovensku, už tradične, sa

DEVEX 7

RASTISLAV TEŠOVIČ:
Futbalová lopta dokáže viac ako úrad vlády
V roku 2010 uspel ako nováčik vo voľbách do miestneho
zastupiteľstva v Devínskej Novej Vsi, minulý rok mandát
od občanov obhájil. Dvakrát bol vyzývateľom
aj na starostovský post, oba razy skončil druhý.
V marcových parlamentných voľbách kandiduje
ako nestraník na kandidátke hnutia Obyčajní ľudia
a nezávislé osobnosti (OĽaNO – NOVA).
Rozprávali sme sa s Rastislavom Tešovičom (37).

Uplynulých päť rokov pôsobíte ako poslanec našej
mestskej časti. S odstupom
času, malo to celé zmysel?
Človek samozrejme veci v priebehu
času vyhodnocuje. Niečo by som
možno spravil trochu inak, ale myslím
si, že v mnohom sa novej reprezentácii podarilo posunúť Devínsku Novú
Ves míľovými krokmi vpred.
Myslíte teraz Vás
a váš poslanecký klub?
Myslím teraz celé zastupiteľstvo
a odborné komisie po roku 2010.
Viete, navonok to niekedy môže
vyzerať, že sa iba hádame. A v mnohom aj máme medzi sebou diametrálne odlišné názory. Na konci
dňa je však takmer vždy konsenzus.
Ľudí moc nezaujímajú dôvody, chcú
mať spravené chodníky, opravené
školy, fungujúcu samosprávu a to
sme vždy podporili. Samozrejme,
sú oblasti, na ktorých za každých
okolností trváme, ako napríklad
otvorenosť nakladania s verejnými
zdrojmi.
Doteraz ste sa vždy hrdili, že
ste v politike nezávislý. Prečo
teda OĽaNO
– NOVA?
Keby som nemal byť nezávislý,
keby som mal počúvať príkazy zo
DEVEX 8

straníc-kych
centrál, nechcel
by som viac
zastupovať
ľudí. Stále sa cítim byť tým, kto
prišiel z ulice
práve preto,
lebo
politici
problémy
v našej komunite dlhodobo
prehliadali.
Do parlamentu zákon nezávislým samostatne kandidovať žiaľ
neumožňuje. Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti ponúkli približne
120 miest zo 150 na svojej
kandidačnej listine lokálnym a regionálnym aktivistom, osobnostiam,
nezávislým ľuďom zo samospráv
z celého Slovenska. Sú medzi nami
aj nositelia ocenenia Biela vrana,
teda ľudia, ktorí v kritickej situácii
neuhli aj za cenu, že im to poškodilo
napr. v zamestnaní. Kandidujem ako
nestraník a pri mojom rozhodovaní
zavážilo, že OĽaNO - NOVA kandidátov na svojej kandidátke nijako
nezaväzuje.
Ako potom chcete
presadzovať svoje
nápady, keď hnutie nevie
garantovať podporu
ani vlastného klubu?
Keby tá podpora mala byť vynútená,
o čom by to bolo? V parlamente
sedí teraz 150 poslancov, z ktorých
by Vám 2/3 mien nič nepovedalo.
Hlasujú stranícky podľa palca
predsedu klubu. O čom to je? Ja som
sa dobrovoľne prihlásil k dokumentu
OĽaNO – NOVA Zmluva so Slovenskom, ktorý predstavuje 23 veľmi
konkrétnych cieľov v oblasti boja
proti korupcii, pre podporu rodín,
bezpečnosti, riešenie kolabujúceho

zdravotníctva a v oblasti podpory
zamestnania a podnikania. Myslím,
že je lepšie, ak spája spoločný program, než predsedov palec.
Kto Vás zavolal na
kandidátku? Igor Matovič?
Matoviča ani nikoho z OĽaNO –
NOVA som predtým nepoznal. Pôsobil som päť rokov ako občiansky aktivita, nezávislý komunálny poslanec.
Rozhodli sa poskytnúť priestor v parlamentných voľbách práve takýmto
ľuďom. Celé to začalo telefonátom
a osobným rozhovorom s krajskou koordinátorkou. Paradoxne,
Igora Matoviča som stretol až počas
volebnej kampane. Mojou podmienkou bola nezávislosť.
Čo hovoria na Vašu
kandidatúru kolegovia zo
združenia Devínska Inak?
Nie sme politické zoskupenie a v celoslovenských voľbách má každý
z nás svoj súkromný názor. Moja
kandidatúra do NR SR preto nie je
nijako spojená so združením Devínska Inak. Verím však, že mi viacerí
držia palce :-)
Rozhodli ste sa v prípade
zvolenia vzdať sa svojho
platu, prečo?
Domnievam sa, že na Slovensku
je množstvo politikov, ktorí stoja
strašne veľa peňazí a neostáva po
nich žiadna práca. Zároveň je tu
množstvo kvalitných projektov pre
ľudí, za ktorými je kopec roboty
a neostávajú na ne žiadne peniaze.
Chcem ich aspoň takto podporiť.
Aj v Devínskej vidno združenia,
ktoré pracujú s deťmi, ako Ichtys,
Goodsports. Nezabúdajme na
športovcov, tanečníkov, folkloristov,
obecných činoherníkov ale aj kluby
seniorov. Títo všetci tvoria našu ko-

munitu. A s takýmito príbehmi sa
stretávam po celom Slovensku. Symbolicky povedané, jedna futbalová
lopta v každej obci dokáže spraviť
viac v boji proti drogám než celá
vláda.
Prečo práve 48 platov?
Kandidujem s číslom 48 a toľko
je aj mesiacov, počas ktorých trvá
štvorročný mandát poslanca slovenského parlamentu.
Nie je to populizmus?
Rozdávať peniaze?
Z moje strany ide skôr o formu vzdoru. Viete, na komunitné projekty
nie sú nikdy peniaze. Na čo sa však
peniaze našli vždy, boli práve slovenskí politici. Veď si to zrátajte len
v samospráve. Bratislava má spolu
311 poslancov. Mestských a miestnych. Podobne je tomu v Košiciach.
Na Slovensku je takmer 3000 obcí.
Každá má svojho starostu, poslancov, úrad. Obyvateľov ale často
narátate na prstoch dvoch rúk. My
všetci to platíme. Treba to zmeniť.
Z čoho budete žiť,
ak sa vzdáte platu?
V slovenskom parlamente je 150 poslancov. Väčšina z nich je absolútne
pasívna. Napriek tomu majú všetci
bez ohľadu na vykonanú prácu
nárok na hrubý poslanecký plat vo
výške 2009 eur mesačne a k tomu
nezdaňované paušálne náhrady
minimálne vo výške 1406 eur. To
všetko za menej ako 100 dní v roku,
kedy zasadá parlament. Domnievam sa, že 1406 eur z paušálnych
náhrad musí stačiť na dôstojné zastupovanie záujmov verejnosti. Preto
som sa rozhodol v prípade zvolenia
každý zo 48 poslaneckých platov
venovať na verejne prospešné účely.
Ďakujeme za rozhovor.
Platená inzercia.

na detských ihriskách, jednoducho
v komunitách, ktoré ro-bia verejný
priestor znesiteľnejším.
Preto som sa po zvažovaní všetkých
za a proti rozhodol prijať ponuku
hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO-NOVA)
kandidovať na ich kandidátke
v marcových voľbách do Národnej
rady SR pod číslom 48, samozrejme ako nestraník.
A chcem spraviť viac. Ako človek,
ktorý vzišiel z miestnej komunity,
chcem aj ako poslanec parlamentu
Keď sme v roku 2010 zakladali
občianske združenie Devínska
Inak, nad „politikou“ som veľmi
neuvažoval. Tak trochu naivne som
si myslel, že sú tu na to volení profesionáli, ktorí snáď vypočujú hlas
niekoľkých rodičov detí z Devínskej
Novej Vsi. Nazdával som sa, že

Mojich 48 platov v prospech
48 komunitných projektov
ak prinesieme rozumné nápady
a správne ich odkomunikujeme, ich

uvedenie do praxe bude hádam
samozrejmosťou.
Po našich pokusoch byť samospráve
partnerom a inšpirátorom sme museli veľmi rýchlo zložiť ružové okuliare. Mnohí z našich „štandardne“
volených predstaviteľov už po
16 – 20 rokoch vo funkcii nemali
ťah na bránu a akýkoľvek dobre
mienený nápad bol okamžite braný
s nechuťou a podozrievavosťou.
Vtedy v roku 2010 sme pochopili, že ak chceme v rámci našej
komunity niečo skutočne zmeniť,
musíme kandidovať. Zabetónované
štruktúry politických strán sme odmietali, sympatickejšia nám bola
cesta uchádzať sa o dôveru ľudí
ako nezávislí kandidáti. Len tak sme
vedeli pretavovať naše nápady od
rodičov a mám z detských ihrísk a
prenášať hlas našej komunity do
každodennej práce v samospráve.
Mnohé sa dá zlepšiť len celoslovensky
Dnes viem, že napriek mnohému
pozitívnemu, čo sa za ostatných šesť
rokov v Devínskej podarilo, je na
mnohé riešenia samospráva krátka
a dajú sa presadzovať len na celoslovenskej úrovni. Do slovenského
parlamentu však zákon nezávislým
kandidátom samostatne kandidovať
neumožňuje. Chýba tak na Slovensku veľmi potrebný priestor pre
presadzovanie „nepolitických“ nápadov, ktoré nevymysleli v straníckych centrálach, ale ich každodenne
prináša život v našich domovoch,
školách, škôlkach, kluboch seniorov,

Platená inzercia.

podporovať ľudí z miestnych komunít, ktoré robia na Slovensku
z našich susedstiev lepšie miesto pre
život. Rozhodol som sa preto v prípade zvolenia za poslanca venovať
svojich 48 platov poslanca Národnej rady SR v prospech konkrétnych
48 komunitných projektov.
Celý plat poslanca
parlamentu venujem
na podporu 48 projektov
Na webe www.48platov.sk som
vytvoril stručný registračný formulár,
kde môžete prihlásiť práve svoj komunitný projekt a uchádzať sa tak
o podporu vo výške jedného platu
poslanca Národnej rady SR.
Je pritom jedno, či ste miestne
občianske združenie venujúce sa
deťom, antikorupční aktivisti alebo
len neformálna susedská komunita,
ktorá chce opraviť lavičky pred svojim domom. Registrujte svoj nápad
na webe www.48platov.sk a z nich
v prípade zvolenia do parlamentu
vyberieme konkrétnych 48 projektov. To všetko transparentne, pod
dohľadom verejne známych morálnych autorít. Všetky projekty budú
samozrejme dostupné po celý čas
ich trvania na webe.
Hlavným kritériom je podpora
verejného záujmu v danej komunite. Rozhodovať sa bude
osobitne v nasledujúcich kategóriách: kultúra, šport, deti a mládež,
seniori, susedstvo, otvorená samospráva, iné. Pridávať zámery je možné do
5. marca 2016.
Rastislav Tešovič
DEVEX 9

Učíme sa spolu životnej zručnosti DETI EURÓPY ŠIJÚ PRE RADOSŤ

„Zodpovednosť“
Môj život mi dennodenne prináša
rôzne udalosti, ktoré ma vedú
k rôznym životným témam a uvedomeniam. A tak ma rôzne udalosti
v tomto roku doviedli až k téme
zodpovednosť.Zodpovednosť vnímam ako skutočne životnú zručnosť,
ktorá podporuje nielen rodinné
vzťahy, úspech v zamestnaní alebo
v podnikaní, upevňuje priateľstvo
a akékoľvek partnerstvo.
Ako sa jej učíme v živote? Ako prax
ukazuje cez množstvo chýb a omylov a prekročení hraníc.
Prečo takto? Pretože byť zodpovedný, to je veľké úsilie tela i mozgu
a zároveň je to veľmi citlivá téma.
Ak čokoľvek meníme je tam veľmi
dôležitá zodpovednosť. Ak my
meníme veci a je tam zodpovednosť,
tak tá zodpovednosť je dosť nákazlivá. A preto veľmi zodpovedných
ľudí nechceme, oni chcú po nás, aby
sme dodržiavali svoje slová, dohody
a stáli si za svojimi činmi.
Ako používame zodpovednosť?
A ako ju učíme? Väčšinou deti
napomíname, aby boli zodpovední. Sme však mi dospelí zodpovední k sebe, k ľuďom, k okoliu,
k hnuteľnému a nehnuteľnému
majetku? Prax ukazuje, že dnes
sa učíme zodpovednosti cez
nezodpovednosť, cez hodnotenie
a odcudzovanie a hlavne cez konﬂikty.
Milujem konﬂikty, sú zdravé. A ak sa
ich nebojíme sú aj príjemné. Život ma
neustále učí, že konﬂikty v podstate

nie sú medzi ľuďmi. Konﬂikty máme
v sebe. Každý človek má v sebe
zbierku svojich konﬂiktov, blokov.
Udalosti, v ktorých vybuchujeme,
nám ukazujú náš vnútorný strach a
hnev. Hnev vnímam tiež ako emóciu,
ktorá nám ukazujem ďalšiu stránku
konﬂiktu a to sú hranice. Každý vzťah
stojí na hraniciacha na svojom účele,
pre ktorý vznikol. V konﬂikte totižto
prekračujeme hranice účastníkov
vzťahu a zažívame si dôsledky
prekročenia hraníc. Je nás ešte veľa,
ktorí sme ešte nezavŕšili konﬂiktné
obdobie puberťákov. Ale to je tiež
v poriadku, to je evolúcia, vývoj.
Ako z vyššie uvedeného vyplýva byť
zodpovedným nie je nič pre bojazlivých. Vyžaduje to silu, vytrvalosť,
kompetencie a skutočne zvnútornený zmysel pre hodnoty, presný
odhad toho, čo náš čas, energia
a dostupné prostriedky môžu zdolať.
Predovšetkým túžba a záväzok
byť zodpovednou osobou musia
vyvierať a byť pestované zvnútra.
Byť zodpovedný znamená jasne
prehovoriť alebo urobiť niečo, keď
je to v tej chvíli potrebné, dokonca aj
keď je to nepríjemné, nepopulárne
a keď za to nie je v dohľadne žiadne
ocenenie.
A na záver k dnešnej téme výrok
- slová, ktoré kedysi povedal
Abrahám Lincoln: „Nemôžete
uniknúť zajtrajšej zodpovednosti tým,
že sa jej vyhnete dnes!“

Všetkých priateľov šitia, patchworku, detí a dobrých nápadov srdečne pozývame na výstavu fascinujúcej detskej tvorby, ktorá bola otvorená dňa 8. februára 2016 v priestoroch
Slovenského národného múzea – v Múzeu kultúry Chorvátov na Slovensku na Istrijskej ul. 68 v DNV a ktorá potrvá
do 29. februára 2016.
V rámci vernisáže detskej patchworkovej tvorby sa môžete tešiť
na rôzne nástenné quilty – textilné koláže s nádhernými motívmi,
vankúšiky, prikrývky a iné drobnosti,
ktoré ušili svojimi malými a šikovnými
rúčkami deti z viacerých európskych
krajín, ako aj deti navštevujúce kurzy
tvorivého šitia a patchworku B-kids
v bratislavskej mestskej časti Devínskej Novej Vsi (DNV).
B-kids sú kurzy tvorivého šitia
v DNV prebiehajúce pod záštitou
pani Mgr. Jany Verešovej, ktoré
navštevujú deti vo veku od 7 do 16
rokov. Jednotlivé kurzy sa konajú
raz do týždňa na základnej škole
I. Bukovčana. Deti rôzneho veku sa
v menších skupinkách učia základom šitia jednoduchého patchworku, pričom si vyrábajú rôzne
drobnosti ako taštičky, puzdra na
mobilné telefóny, tablety, notebooky, vankúše či prikrývky. Hotové
výrobky si potom odnášajú domov
alebo nimi obdarúvajú svojich blíz-

kych. V súčasnosti navštevuje tieto
kurzy až 40 detí rôzneho veku.
Projekt má okrem tejto krásnej
myšlienky aj ďalšie fantastické
a ušľachtilé ciele. Na jar v roku
2014 ušili detičky z B-kids 13 nádherných patchworkových prikrývok
pre choré deti na Klinike detskej
hematológie a onkológie v Detskej
fakultnej nemocnici v Bratislave.
V roku 2013 zase vytvorili nádherné
vianočné ozdoby pre deti z 20
rodín, o ktoré sa stará hospic Plamienok v Bratislave.
Je nádherné, keď sa mladá
generácia takýmto spôsobom rozvíja a preto je potrebné, aby sme
ju v uvedených aktivitách pravidelne
podporovali. Podporte ich aj vy,
napríklad aj vašou návštevou na
pripravovanej vernisáži. Sami budete prekvapení, aké úžasné veci
už dokážu títo naši najmenší s ihlou
a niťou a pod tým správnym vedením.

GoodSports International Slovensko
SA TEŠÍ AJ NA TEBA!!!

Mária Žiaková, mediátor

F U T B A L Futbalová jar začína 13. marca
Ako je naznačené v titulku prvé
stretnutia jarnej časti sa uskutočnia
v sobotu 12. 03. 2016. Tento deň nastúpi naše mužstvo na stretnutie proti
mužstvu Rače o 10,30 na jej ihrisku.
Naši futbalisti začali prípravu na
jarnú časť 6. Januára, na Troch
kráľov. Na súpiske ﬁguruje 27 hráčov
a prípravné obdobie ako aj prípravné
zápasy určia trénerovi káder, s ktorým
môže počítať pre jarnú časť III.ligy.,
O náročnosti svedčí aj tabuľka s pozíciou nášho mužstva. V rámci prípravy
mužstvo zohralo viacero prípravných
zápasov.
FK Lomotíva DNV - FK Zlaté Klasy
(V liga) 5:5
Góly: Hrotko 2, Šmahovský, Sopúch,
Pronyai
DEVEX 10

FK Lomotíva DNV - FK Vrakuňa BA
(IV liga) 4:0, Góly: Štefančík, Jozef
Lacko 2, Šmahovský
FK Lomotíva DNV - FK Jaslovské Bohunice (III liga) 1:2, Góly: Sopúch
Poslednou vážnou previerkou mužstva
bude stretnutie Slovnaft cupu, ktoré
bude 06. marca o 14,30 v Rovinke.
Ako je v titulku spomenuté na prvé
stretnutie nastúpia naši hráči 13 marca
o 10,30 na ihrisku FK Rača0. Prvé
stretnutie na domácom ihrisku bude
19. marca o 15,00 a súperom bude
mužstvo Rovinky.
Program ďalších stretnutí je nasledovný: 26.3, Jur vonku,2,4.Báhoň
16,30 doma,10.4,Kráľová vonku
a 17,4, o 10,30 Inter vonku
Ing. Marián Spišiak

Pozývame všetkých
(vek 12 a viac)
na basketbalové
tréningy s americkými
trénermi ak máte radi
basketbal alebo vaši
kamaráti pridajte sa
k nám
ČAS: 14.00-15.00

Prineste si prezuvky do telocvične
Tešíme sa na vás!!!!!!

GoodSportsInternational Slovensko
Katarína Mózsiová 0902 705 507
www.goodsports.sk

DARIA
má pre vás pripravené darčeky, dekorácie,
doplnky do bytu, sviečky antialergické, svietniky,
dekorácie a iné pozoruhodnosti
v Obchodnom Centre Glavica
(Tesco DNV na Eisnerovej)
na druhom poschodí.
Tešíme sa na Vás!!

otvára v roku 2016
dva nové grantové programy
• Dva nové grantové programy, celkovo 11
• Nadácia podporí v roku 2016 až 200 projektov
• 139 podporených projektov v roku 2015

•

Nadácia Volkswagen Slovakia úspešne uzavrela rok 2015.
Pre veľký záujem tento rok zvýši počet grantových programov o dva a podporí o 60 projektov viac.
„Nadácia Volkswagen Slovakia už ôsmy rok podporuje cez
grantovéprogramy a inovatívne
projekty vzdelávanie na celom
Slovensku. V roku 2016 zvyšujeme
podporu až na 200 projektov
ročne. Otvárame nový grantový
program na podporu jazykového

na podporu výučby nemčiny v materských školách „Nemčina do materských škôl“. Nový grantový program „Zelená pre dobrovoľníkov“
odštartuje vo februári. V priebehu
roka 2016 otvorí Nadácia ďalších
8 grantových programov, najbližší
vo februári - na podporu dopravnej

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

03 - VOĽNÉ MIESTA
•

•

•

vzdelávania v materských školách
„Nemčina do materských škôl“.
A taktiež grantový program pre
zamestnancov Volkswagen Slovakia „Zelená dobrovoľníkom“, na
skrášlenie školských dvorov formou
dobrovoľníckych aktivít. Chceme
tak motivovať našich zamestnancov
k skrášľovaniu svojho okolia, podpore škôl a tým aj detí,“ hovorí Eric
Reuting, predseda Správnej rady
Nadácie.
Nadácia v januári spustila
prvé kolo grantového programu
podporujúceho dobrovoľníctvo a
angažovanosť zamestnancov Volkswagen Slovakia „Projekty zamestnancov“. Do konca marca 2016
môžu záujemcovia poslať žiadosť v
rámci nového grantového programu

výchovy „Bezpečne na cestách“.
Žiadosti sa registrujú prostredníctvom stránky Nadácie.
Za 7 rokov prerozdelila Nadácia
Volkswagen Slovakia prostredníctvom svojich grantov a aktivít celkovo
viac ako 2 287 000 eur. Takmer
880 000 eur šlo na podporu vzdelávania v technike, 780 000 na
podporu vzdelávania v nemeckom
jazyku od raného veku, takmer 370
000 na podporu angažovanosti a
dopravnej výchovy a v neposlednom rade viac ako 235 000 na
podporu sociálne a inak znevýhodnených osôb, najmä detí. Len v roku
2015 podporila sumou takmer
140 000 eur 139 nových projektov v 9 grantových programoch.
vm

•

Ponúkame prácu hlavnej kuchárky
do ŠJ v Devíne, s nástupom ihneď.
Podmienkou je vzdelanie v obore
a prax.
Kontakt: 0948 106 112
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.
Kont. p. Jakubík, 0910 393 620

•

•

•

•

•

•

05 - BYTY
•

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

•

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

06 - NEHNUTEĽNOSTI

•

07 - ROZLIČNÉ
•

•

•

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

•

HERBA – ZÁHRADNÍCKE POTREBY, 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
Odstúpim prenájom 4 á záhradky
s chatkou pri DNV.
tel.: 0949 093 963

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
• Hliadka PZ v piatok 15.01.
v čase o 21.25h na ulici I.
Bukovčana kontrolovala motorové vozidlo zn.Reunalt Megan,
ktorého vodič bol vyzvaný, aby
sa podrobil dychovej skúške,
ktorá preukázala hodnotu 0,69
mg/l alkoholu v krvi. 65-ročný
vodič bol zaistený, nakoľko bol
podozrivý z prečinu Ohrozenia
pod vplyvom návykovej látky v
zmysle §-u 289/1 Tr. zákona.
Hliadka PZ dňa 23.01. v čase
o 22.20h na ulici J. Jonáša kontrolovala motorové vozidlo zn.
Peugeot, ktorého vodič bol vyzvaný, aby sa podrobil dychovej
skúške. Tá preukázala hodnotu 0,76 mg/l alkoholu v krvi.
39-ročný vodič bol zaistený,
nakoľko bol podozrivý z prečinu
Ohrozenia pod vplyvom návykovej látky v zmysle §-u 289/1
Tr. zákona.
• Hliadka PZ dňa 24.01. v čase
o 02.45h na Opletalovej ulici
obmedzila na osobnej slobode
29-ročnú ženu, ktorá mala pri
sebe šedú oválnu nádobku,
v ktorej sa nachádzala neznáma
sušená zelená rastlina, nakoľko
bola podozrivá z prečinu
Nedovolená výroba omamných a psychotropných látok,
jedov alebo prekurzorov, ich
držanie a obchodovanie s nimi
podľa §-u 171 ods. 1/ Trestného
zákona.
• Hliadka PZ dňa 26.01. v čase
o 22.00h na Mlynskej ulici
obmedzila na osobnej slobode
20-ročného muža, ktorý mal pri
sebe igelitové vrecúško, 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.
Hliadka PZ v sobotu 30.01.
v čase o 13.40h na ulici I.
Bukovčana obmedzila na osobnej slobode 24-ročného muža,
ktorý pred policajnou hliad-

kou zahodil na zem igelitové
vrecúško, 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.
• Hliadka PZ dňa 05.02. v čase
o 22.00h na Opletalovej ulici
obmedzila na osobnej slobode
23-ročného muža, ktorý mal
pri sebe dve igelitové vrecúška,
v ktorých sa nachádzala neznáma sušená zelená rastlina,
nakoľko bol 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 od presne
nezisteného času do 03.00h dňa
09.02. na ulici Pavla Horova
v pivničných priestoroch spôsobil požiar, pričom poškodil štyri
pivničné kobky, elektroinštaláciu
a strop v pivničných priestoroch,
čím spôsobil Spoločnosti vlastníkov bytova nebytových priestorov škodu poškodením vo výške
266 eur.
• Neznámy páchateľ v čase od
07.45h do 08.30h dňa 11.2. na
Janšákovej ulici odcudzil z tam
zaparkovaného motorového vozidla zn. Suzuki Sx4 dve tabuľky
s evidenčným číslom, čím spôsobil škodu vo výške 33 eur.

Aj my už máme
po plesovej sezóne,
ideme si oddýchnuť.

Polícia obvinila
19--ročného muža
z prečinu krádeže
motorového vozidla
Poverený
policajt
obvinil
19-ročného muža z Bratislavy
z prečinu krádeže, ktorej sa
dopustil v čase od 19.00h
dňa 03.01.2016 do15.00h
dňa 04.01.2016 na ulici Jána
Jonáša odcudzil tam zaparkované motorové vozidlozn.
Volkswagen
Transportér,
čím spôsobil poškodenému
48-ročnému mužovi škodu
krádežou vo výške 4.000 eur.
mkOrPzBa4

-Evička, akú ochranu používate,
keď nechcete otehotnieť?
-Karate.
•••
-O mužoch, o ktorých
si myslíš, že by boli
dobrými manželmi –
vysvitne, že už sú...
•••
-Povedz mi, mama, čo mám robiť,
aby ten môj Jano skákal tak,
ako ja pískam?
-Na to je len jedna rada, dcéra

moja, musíš to dobre vedieť s tou
jeho píšťalkou...!
•••
-Ak ti vadí alkohol pri práci,
nepracuj!
•••
-Povedz mi, čo piješ a ti poviem,
kedy prídem k tebe na návštevu.
•••
-Idem do alkoholickej
poradne. Nech mi poradia,
kde zoberiem na dva deci.
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