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V čísle:

 Tie nádherné rána, keď spe-
vavé vtáctvo pozýva vítať každý 
deň prebúdzajúcej sa jari sú 
neopakovateľné. Pripomínajú 
poriadok, súlad, systém, ohla- 
sujú – bez sporov, referend, pe- 
tícií – tým, ktorí si to nestíhajú 
všimnúť, že je tu jar a je pre-
to potrebné...   
 Lebo, čo si my neurobíme, 
samo sa nespraví. Vyzývajú k 
aktivite, radostne a nenásilne, 
milo. Bez príkazov a nariadení, 
lebo zákon, ktorý sme dostali do 
vienka, je silnejší ako čokoľvek 
človekom naordinované.
   Nuž, kto si ctí zákony a tradície, 
nebýva prekvapený.
A že všetkým nadeľujú rovnakým 
dielom, nedeliac ani seba ani 
iných na celebrity a iné brity, 
stavajú spravodlivosť do svetla, 
aké by mala mať aj v našom 
každodennom živote.
Čo všetko nám pripomína, na 
čo všetko zabúdame, to pozorní 
vidia i pamätajú si.
 Iní skackajú, z jednej spo- 
ločnosti do druhej, dnes vraj 
do konzumnej ,  a  treba dať 
tým, čo ju takto pomenovali za 
pravdu, kde hlavným zmyslom 
sa stáva závislosť. Na všetkom 
možnom. Od jedla, cez stranícku 
príslušnosť až po drogy. To, čo 
bolo nedávno prostriedkom sa 
dnes stáva cieľom. Pritom  prík-
ladov z dejín o nachádzaní 
zmyslu bez závislostí je neúre-
kom. Vyberáme „schodnejšiu“ 
cestu ponúkaných „výhod“ lebo 
je pohodlná. A občas to vynáša. 
Prináša aj pokoj a pohodu?
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nomická univerzita pozývajú 
už ôsmy rok študentov eko-
nomického zamerania zo Slo- 
venska, Českej republiky, Ra- 
kúska, Chorvátska, Rumuns- 
ka, Srbska, Maďarska a prvý 
krát aj z Ukrajiny, aby sa zú-
častnili na „Letnej univerzite 
Danubia“. Program venovaný 
témam z oblasti riadenia ľud-
ských zdrojov a finančných
služieb bude prebiehať v júli 
v účastníckych krajinách pro-
gramu.
 Výučba prebieha v angličti-
ne a prihlášku je nutné podať 
do 11. 4. 2008. Informácie a 
podklady k prihláškam nájde-
te na: http://danubia.wu-wien.
ac.at/.

r

Miss Universe 2008 
z Devínskej Novej Vsi
   V sobotu 8. 3.  zvíťazila 19. 
ročná dievčina z Devínskej 
Sandra MANÁKOVÁ v 10. roč- 
níku tejto súťaže. Absolven- 
tku strednej školy knihov-
níctva a informačných štúdií 
teraz čaká účasť na svetovej 
súťaži Miss Universe vo Viet-
name a príprava na vysokú 
školu.  V čase uzávierky sme 
čerstvú víťazku nezastihli, 
dohodli však stretnutie pre 
budúce číslo. r

 Aj to nie priamo, ale z Devínskej 
do Atén a potom do Pekingu cez 
dvanásť štátov, teda takmer 12 
tisíc kilometrov, má v pláne ab-
solvovať Jozef RAJCHL z Devínskej 
novej Vsi v dňoch 8. 3. – august 
2008.      
 Nejde iba o prekonanie svetové-
ho rekordu v prebehnutí najdlhšej 
vzdialenosti za čo najkratší čas, 
ale aj, okrem preverenia vlastných 
schopností, o propagáciu Sloven-
ska, slovenskej kultúry, Devínskej 
Novej Vsi i sponzorujúcej firmy
Volkswagen Slovakia a ostatných 
sponzorov podujatia.
 Tých z Devínskej sme zaregistro-
vali prvých. Okrem už spomenu-
tých sme našli firmy: Vitalos, HPL,
Begra, Optika M. Ale aj Bratislav-
ský samosprávny kraj.

Vzdialenosť 11 722 km, ktorú by 
mal Jozef Rajchl absolvovať je 
úctyhodná. 
 Povedie zo Slovenska (28 km) 

cez Maďarsko (772 km), Bulhar-
sko (602 km), Rumunsko (180 
km), Moldavsko (10 km), Ukra-
jinu (1202 km), Rusko (4480 
km), Mongolsko (2147 km), Čínu 
(684 km). Cieľom je Peking, de-
jisko letných olympijských hier 
2008.
   Súčasťou tímu sprevádzajúce-
ho bežca sú Petronela Pajliová 
– zdravotníčka a cyklistka, Mar-
tin Wolf – vodič a automechanik, 
Juraj Krug – má na starosti foto a 
videozáznamy.
 Bez auta by to nešlo. Špeciál-
ne upravený Volkswagen Touareg 
bude sprevádzať vytrvalostného 
bežca Jozefa Rajchla na jeho 11 
722 km ceste do olympijského 
Pekingu. Prvé metre odštartoval 
už v sobotu 8. marca z Devínskej 
Novej Vsi.
 Volkswagen Touareg, ktorý 
bol pre túto expedíciu špe- 

Z Devínskej do Pekingu

Letná univerzita 
Danubia

(Pokračovanie na 2. strane)



 V čase uzávierky tohto čísla  
(14. – 15. 3. 2008) vstupovali ak-
téri podujatia do Srbska. Zatiaľ sa 
im darí plniť plán cesty a nemajú 
vážnejšie problémy. V sobotu 15. 
3. sa za nimi vybrala cyklistka a 
zdravotníčka Petronela Pajliová, 
ktorá ešte po štarte zabezpečo-
vala vybavovanie niektorých zá-
ležitostí a zobrala „zabudnuté“ 
alebo chýbajúce veci.
  Záštitu nad bezpečnosťou vý-
pravy prevzal slovenský minister 
zahraničných vecí Ján Kubiš.
Všetkým členom expedície želáme 
pevné zdravie i šťastie pre dosia-
hnutie tohto trúfalého cieľa.

P. Krug, snímky autor
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Z radnice
Zverejnenie zámeru 

- Betonáreň

 Navrhovateľ, ZAPA betón SK 
s.r.o.,  predložil  Obvodnému úra- 
du životného prostredia v Bratis- 
lave  podľa §22 zákona NR SR 
č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie a 

o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len „zákon“) zá-
mer „Betonáreň  ZAPA Devínska 
Nová Ves“. V zmysle §23 ods. 
3 zákona  informujeme o tomto 
zámere verejnosť. 
 Do zámeru je možné nahliad-
nuť na miestnom úrade DNV, No-
voveská 17/A, Odbore výstavby 
a životného prostredia miestnosť 
č. 20 do 13.3.2008  v úradných 
hodinách 

Rozmiestnenie kontajnerov DENOVY 
NA VEĽKOROZMERNÝ ODPAD

     Dátum   Miesto pristavenia - ulica
  25.3. – 27.3.2008 J.Poničana 3-7  
  križovat. Novoveská-Na Vyhliadke

   Do kontajnerov sa môže vyhodiť veľkorozmerný odpad.Nesmie sa pou- 
žiť na chemikálie, železo a  stavebný odpad. 

Dvojtýždenník DEVEX vychádza od septembra 2007

BEZ PODPORY 
mestskej časti Devínska Nová Ves

Za to, že vychádza môžu čitatelia vďačiť podpore 
sponzorov a občanov, ktorí zbierkou vytvárajú 

podmienky pre jeho 
pokračovanie a ďalšie vychádzanie.

(Dokončenie z 1. strany)

ciálne upravený v bratislavs- 
kom závode Volkswagen Slo- 
vakia bude musieť zvládnuť dlhú 
trasu cez 12 krajín v tvrdých pod-
mienkach stredosibírskej vyso-
činy, pohoria Altaj, mongolskej 
stepy, či púšte Gobi.
 Základom pre expedičné vo-
zidlo bol sériový Volkswagen 
Touareg V8, s výkonom 228kW a 
automatickou prevodovkou, pri-
čom do úvahy bolo nutné zobrať 
kvalitu a dostupnosť paliva. 
 „Preto sme zvolili benzínový a 
nie vznetový motor. Bola to voľba 

členov tímu špeciálne poverené-
ho prípravou auta.
   Pre bežca a jeho tím je vozidlo 
„záchrannou stanicou“. „Bude 
to miesto, kde budeme môcť 
odpočívať. Keďže má špeciálne 
nezávislé vnútorné kúrenie, bu-
dem sa v ňom môcť zohriať počas 
mrazivého počasia a zároveň v 
ňom budeme môcť sušiť mokré 
oblečenie, počas zlého počasia,“ 
hovorí J. Rajchl.
 Expedičný Volkswagen Touareg 
má na streche nosič z dielní VW 
Individual s reflektormi, ktorého
bočnice sa dajú využiť ako výjaz-
dové lyžiny. Auto disponuje All 

a všetkých prepotrebných vecí 
nutných na takúto expedíciu, 
ako vyčíslili pripravovatelia, stojí 
viac ako 2,5 mil. korún. Účastníci 
ďakujú všetkým, ktorí sa spolu-
podieľali na príprave a realizácii 
tohto projektu. Ešte stále je však 
možnosť k sponzorom sa pridať a 
podporiť propagáciu Slovenska i 
Devínskej Novej Vsi poukázaním 
akejkoľvek čiastky na číslo účtu: 
177904347/0900.
   Do Atén by mali dobehnúť 24. 
alebo 25. marca. V týchto dňoch 
vyráža aj olympijský oheň z Olym-
pie do Atén a potom ďalej do 
sveta.
   O priebehu podujatia bude 
priebežne informovať aj Devex. 

Z Devínskej do Pekingu

strednej cesty medzi výškovým re-
kordérom Touaregom Individual 
s motorom V6, ktorý došiel do 
výšky 6080 m. n. m. na najvyššie 
položenej sopke zeme v Čile, čo je 
najvyšší bod Zeme, ktorý ešte pri-
púšťa vozidlu bezpečný návrat. 
 A na druhej strane silovým 
rekordérom, Volkswagenom Tou-
areg, ktorý utiahol 155-tonový 
Boeing 747 s motorom V10 TDI,“ 
vysvetľuje Ľuboš Paška, jeden z 

Terrain pneumatikami na asfalt 
aj piesok, či ochranným krytom 
z duralu zo spodnej časti vozidla 
a ďalšími špeciálne upravenými 
časťami. Touareg je označený lo-
gom olympijských hier v Pekingu, 
ktorých sponzorom je aj koncern 
Volkswagen.

 Samozrejme, že bez sponzo-
rov by to nebolo možné uskutoč-
niť. Preprava (Volkswagen SK), 
strava (Fit Line), obuv (Adidas) 

 Ako je známe Devex od sep-
tembra roku 2007 vychádza 
bez finančnej podpory Mestskej
časti Devínska Nová Ves. Mest-
ská časť sa rozhodla vydávať 
vlastné médium, farebný mesač-
ník, vyhlásila výberové konanie 

a ...výsledok poznáte. Keďže 
občania sa vyjadrili za zacho-
vanie doterajších novín Devex, 
prisľúbili podporu a pomoc, vy-
davateľ súhlasil pokračovať vo 
vydávaní za predpokladu, že 

Na zachovanie Devexu

(Pokračovanie na 3. strane)



DEVEX 3

Na zachovanie Devexu
(Dokončenie z 2. strany)

12 000, teda 24 000 Sk, (cena 
vstupov sa zvýšila prechodom na 
kvalitnejší papier a kvalitnejšiu 
technológiu) ďalšie prostriedky 
hľadáme (sponzorov, prispieva-
teľov,.....)
 
 Všetkým, za vydavateľa i 
za čitateľov Devexu, patrí 
vďaka !!!!!!!!!

Pre informáciu tým, ktorí 
potrebujú číslo účtu Devexu
5501241032/0200
Devex-Peter Krug, Kalištná 

9, 841 07 Bratislava,
konštantný symbol: 0558
variabilný symbol: 20078

 
 V budúcom čísle opäť pribalí-
me šeky na podporu vydávania 
Devexu, pretože na prvý pol-
rok 2008 potrebujeme získať  
132 000 Sk. Potencionálnych 
sponzorov sme oslovili, ďalších 
máme vo výhľade, očakáva-
me aj podporu od čitateľov. Je 
zbytočné pripomínať, že ak by 
každý čitateľ prispel sumou 65 
korún, vydavateľ nemá problé-
my s vydávaním. Žiaľ realita je 
taká aká je. Tí, ktorí nemajú zá-
ujem by nemali dostávať noviny. 
Zabezpečovať však predplatné 
opäť zvyšuje náklady. Aby in-
formovanosť fungovala o to by 
mala mať záujem MČ DNV.

Mgr. Petr Krug, vydavateľ

získa prostriedky, ktoré zastave-
ním dotácie MČ DNV chýbajú.
 O doterajšej podpore  svedčia 
aj nasledujúce riadky.
 Od 1.2.2008 na zachovanie 
Devexu prispeli: z ul. Pod Lipo-
vým: Olgyayoví, z ul. Kalištná: J. 
Mezík, z ul. Záhradná: A. Made-
rová, z ul. Janšáková: J. Vašek, z 
ul. Hradištná: ing. S. Beňa, pro-
stredníctvom banky: Ing. J. Ma- 
tiáš.
 Predchádzajúcich podporova-
teľov sme uviedli v čísle 4/08, 
ktoré vyšlo 22. 2. 2008. Ospra-
vedlňujeme sa tým, ktorých sme 
neuviedli, pretože sme platbu ne-
vedeli identifikovať.

 Celkom jednotlivci do 17. 2. 
2008 prispeli sumou 50 100 Sk.
Ďalej prispeli sponzorsky firmy
sumou 12 000 Sk, prísľúbili v 
prvom štvrťroku 2008 prispieť 
sumou 35 000 Sk. 
 Takže na úhradu časti nákla-
dov roku 2007 z chýbajúcich 
110 000 Sk chýba iba 12 900 
Sk. Predpokladáme, že rok 2007 
uzavrieť zvládneme.
 Na rok 2008 máme prísľub 
jednej firmy uhradiť náklady na
dve čísla (t.j.  predpokladané 
príjmy z chýbajúcej dotácie) 2 x 

Šanca na „reštart“ 
 Sebadôvera, prijatie, po-
moc, abstinencia, vzdelanie, 
rekvalifikácia,kurz,plán,uplat- 
nenie, zmena, práca. Slová, 
ktoré možno každý z nás vníma 
trochu inak. Slová, ktoré však 
pre niektorých z nás znamena-
jú veľmi veľa a sú kľúčové pre 
náš život. Význam týchto slov 
môže spôsobiť neuveriteľné 
veci. Priam zázraky.
 Občianske združenie Inšti-
tút pre vzdelávanie a regio-
nálny rozvoj a v partnerstve s 
Magistrátom Hlavného mesta 
SR Bratislava implementuje, 
projekt Reštart „Podpora inte-
grácie abstinujúcich drogovo 
závislých do spoločnosti pro-
stredníctvom zvyšovania ich 
zamestnateľnosti“. Projekt je 
podporovaný z prostriedkov 
Európskeho sociálneho fondu.
Účastníci nášho projektu a 
jeho aktivít sú abstinujúci, ktorí 
sa chcú „reštartovať“ a začať 
znova, závislí na alkohole a ná-
vykových látkach, ale aj klienti 
s iným typom závislosti. Našimi 
klientmi sa môžu stať všetci, 
ktorí sú z Bratislavského kraja 
a už absolvovali liečbu zo závis-
losti, absolvujú alebo už ukon-
čili resocializáciu a cítia, že po-
trebujú pomoc pri dovzdelaní, 
získaní niektorých zručností a 
pomoc pri hľadaní práce. 
 V projekte Reštart sa klien-
ti môžu zapojiť do viacerých 
vzdelávacích programov a voľ-
nočasových aktivít. 
 Najžiadanejšie zo všetkých 
nami ponúkaných aktivít sú 
kurzy cudzieho jazyka – hlavne 
angličtiny a kurzy počítačových 
zručností. 
 Do dnešného dňa je v pro-
jekte Reštart zapojených 80 
klientov, ktorí sú zaradení do 11 
vzdelávacích programov, 3 re-
kvalifikačných kurzov, tréningu
praktických zručností a progra-
mu podporovaného zamestná-
vania.   
 Jedinou podmienkou spolu-
práce s Reštartom je abstinen-
cia. 
 Pre všetkých, ktorí sa chcú 
stať našimi klientmi ponúkame 
informačné a sociálne pora-
denstvo a sociálnu intervenciu, 
osobnú podporu  a sprevád-
zanie. Každému klientovi je 
pridelený tútor a poskytuje mu 
asistenciu v procese pred aj 

po nástupe do práce. Samotná 
schéma podporovaného za-
mestnávania Reštartu a asisten-
cia sú akousi „zárukou“ pre za-
mestnávateľov, ktorí sú napriek 
obavám ochotní zamestnať abs-
tinujúcich drogovo závislých. 
 Individuálne sa venujeme kaž- 
dému klientovi a hľadáme mož-
nosti podľa jeho konkrétnych 
požiadaviek a potrieb. 
 Poskytujeme prístup k počí-
taču a k internetu. Ponúkame 
asistenciu pri písaní životopisu 
a dokumentov. Pripravíme na 
pohovor.
 Kto potrebuje môže sa zaradiť 
do psychoterapeutickej, svojpo-
mocnej alebo klubovej skupiny. 
Rozhodnutie abstinovať je pre 
mnohých veľmi vážnym, ťažkým 
a dôležitým rozhodnutím. 
 Často aj najdôležitejším v  ži-
vote. Toto rozhodnutie so sebou 
prináša na jednej strane hlbokú 
úľavu no na strane druhej poci-
ty veľkej zodpovednosti, ktorá 
môže byť do istej miery ťaživá. 
 Pre mnohých sa toto rozhod-
nutie viaže so snahou usporia-
dať si svoj život, zanechať staré 
spôsoby a pochybné kamarát-
stva a začať vytvárať vzťahy 
nové a pravdivé. Spoznať hod-
notu práce a následne aj hod-
notu peňazí, ktoré za tú prácu 
dostamem. Projekt Reštart je 
šanca. Šanca na sebapoznanie, 
šanca uchopiť svoj život pevne 
do vlastných rúk, šanca nadých-
nuť sa, skvalitniť svoj život a pra-
covať. 
 Vraj existujú tri skupiny ľudí: 
tí, ktorí spôsobujú, že sa veci 
dejú, tí, ktorí sa pozerajú ako sa 
veci dejú a tí, ktorí sa čudujú, čo 
sa to stalo. Buďme teda tí, ktorí 
spôsobíme, že sa dobré a pozi-
tívne veci a zmeny dejú. Že sa 
dejú práve v našich životoch.
 
                 Mgr. Andrea Balgavá  
za:

Občianske združenie 
Inštitút pre vzdelávanie 

a regionálny rozvoj 
Reštart – projekt 

podporovaného zamestnávania
Tolstého ul.č.7, Bratislava
Tel./fax: 02/544 150 73

Mob.:0918 751 715, 
0903 907 252
www.restart.sk 

restart@ipvarr.sk

pre investorov
seco Slovakia do spoločnosti Slova-
net, a.s. v decembri 2005. Slovanet 
patrí na Slovensku medzi najväčších 
alternatívnych telekomunikačných 
operátorov.
Expanzia a posilnenie pozície na IT 
trhu
 Ďalšou významnou udalosťou 
v živote spoločnosti bol vstup na 
Varšavskú burzu cenných papierov 
v októbri 2006, čím sa stala sa tak 
prvou slovenskou firmou kótovanou
na zahraničnej burze cenných pa- 
pierov priamym spôsobom.
   Cieľom, ktorý si Asseco Slovakia 
vytýčilo na rok 2007, bol organický 
rast každého člena skupiny. Získa-
ním majoritného podielu s kontrolnou 
funkciou v Asseco Czech Republic v 
októbri 2007 a prevodom akcií spo-
ločností BERIT a LCS International 
pod Asseco Czech Republic zavŕši-
lo Asseco Slovakia svoje expanzívne 
plány na českom trhu.
Viac informácií  www.asseco.sk.

r

 Asseco Slovakia, a.s. je členom 
medzinárodnej skupiny ASSECO, 
jedného z najsilnejších softvérových 
domov v CEE regióne. V roku 2007 
získalo prestížne ocenenie „IT FIR-
MA roka“.
 Už od roku 1999 prináša Asseco 
Slovakia sofistikované IT riešenia a
služby pre klientov, medzi ktorými 
nechýbajú významné domáce a 
zahraničné finančné i nefinančné
inštitúcie. Portfólio spoločnosti tvo-
ria bankové a poistné informačné 
systémy, informačné systémy pre 
zdravotníctvo, stavebné sporiteľne, 
systémy pre platobné karty, DWH a 
BI riešenia, e-commerce, výkazníc-
tvo a riešenia šité na mieru. Okrem 
zákazníkom zo Slovenska, dodáva 
Asseco Slovakia svoje riešenia do 
Českej republiky a Rumunska.
 Asseco Slovakia sa zameriava 
na slovenský, český, maďarský a 
rakúsky trh. Príkladom je vstup As-



DEVEX 4

 I T A  E T U
centrum pre voľný čas

• kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra •

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

27(28). 3. BRÁNY POZNANIA OTVÁRATE
Deň učiteľov Kultúrno – spoločenské 

stretnutie učiteľov a pedagógov základných 
a materských škôl v Devínskej Novej Vsi

vo veľkej sále, organizované
30. 3. ČERTÍK PREŠPORSKÝ
Detská divadelná scéna

vo veľkej sále, od 16.30 h.,  vstupné  25,-Sk    
12. 4. KONCERT VÁŽNEJ HUDBY

vo veľkej sále, od 19.00 h. 
13.4. PERNÍKOVÁ CHALÚPKA

Detská divadelná scéna
vo veľkej sále,  od 16.30 h, vstupné 25 Sk

21 - 25.4. DEŇ ZEME Rok planéty Zem
Projekt prírodovedných podujatí pre deti a 

mládež MŠ a ZŠ v Devínskej Novej Vsi.
Súčasťou projektu je cykloturistika, historické, 

botanické a zoologické vychádzky, výstava, otvorenie 
turistickej sezóny, úprava a čistenie areálov škôl...

vo veľkej sále, organizované

       TURISTICKÁ INFORMAČNÁ KANCELÁRIA      

TIK: Istrijská 49, P.O.BOX 33, 
841 07 Devínska Nová Ves, Bratislava,

www.tikdnv.sk,
Hodiny pre verejnosť: Po, St, Pi: 13.00-17.30 h., 

Ut, Štv: 9.00-12.30 h., 13.00-17.30 h.

Program Turistickej Informačnej kancelárie
 na mesiac apríl 2008:

 
12.4. 2008         Čarovný Schloss Hof/Rakúsko
                          - exkurzia so slovenským sprievodcom
                          TIK DNV Istrijská 49                       10.00 h

19.4. 2008          Samove hry - otvorenie turistickej sezóny
                           Námestie J. Kosru,       13.30 h – 18.00 h

  

Program kina DEVÍN
V Devíne

23.3. (ne) o 16.00
PASCA NA ŽRALOKA

USA, 60.-
23. 3. (ne) o 18.30

VRATNÉ LAHVE
ČR, 65.-

26. 3. (str) o 18.30
PS: MILUJEM ŤA

USA, 65.-

28. 3. (pia) o 17.30
VÝPRAVA DO 

STRATENÉHO KRÁĽOVSTVA
65.-

30. 3. (ne) o 16.00
LOVECKÁ SEZÓNA

USA, 60.-
30. 3. (ne) o 18.30

CHUŤ LÁSKY
USA, 70.-

2. 4. (str) o 18.30
V TEN VEČER

65.-

Tipovacia kancelária TIPOS a TIPITO na Istrijskej ulici 71
otvorená denne:

Pondelok: 14.00   do  18.00 hod.
Ut. až Piat.: 10.00  až  18.00 hod.

So, Ne: 9.00  až   14.00 hod.   
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MAREC - MESIAC KNIHY

„Región v ktorom žijem 2008 „
 V rámci Mesiaca knihy pripra-
vila Miestna knižnica Istra Centra 
v dňoch 11.3. – 13.3.2008 VIII. 
ročník projektu „ Región v ktorom 
žijem 2008“ s programom:
Môj anjel sa vie biť

   Spisovateľ Roman Brat predsta-
vil svoju novú knižku a porozprá-
val deťom o svojej doterajšej ale i 
pripravovanej tvorbe. Akcia bola 
spojená s predajom kníh a auto-
gramiádou. Podujatia sa zúčastni-
la zástupkyňa  Vydavateľstva Mla-
dé letá PhDr. Ľ.Soldánová.  
Stratený svet v podzemí
   Zástupkyne Vydavateľstva Frag-
ment, Mgr. V. Janotková  Mgr. I. Hrí- 
biková predstavili deťom novú 
knižku, pripravili im zaujímavý 
kvíz, v ktorom  súťažili a vyhrali 
pekné knižné ceny. 
Džínsový denník 
   Beseda s mladou spisovateľkou 
z Devínskej Novej Vsi, Zuzkou Šu-
lajovou o jej prvom románe pre 
mládež. 
Príroda okolo nás
 Vyhodnotenie a ocenenie lite-
rárnej súťaže. Súčasťou projektu 
bola aj literárna súťaž ,tento rok 
na tému: Príroda okolo nás. V spo- 

lupráci so základnými školami v 
DNV prišlo do súťaže 173 prác, 
ktoré odborná komisia rozdelila 
do troch kategórií a v každej ude-
lila  3 hlavné ceny,  cenu poroty a  
cenu riaditeľky Istra Centra. V úvo-
de vyhodnotenia literárnej súťaže 
spestrili program žiaci ZUŠ hrou 
na flautu.

VÝSLEDKY:

I.KATEGÓRIA

1. miesto
Žofka Váryová, ZŠ  I.Bukovčana

2. miesto
Patrik Szabó, ZŠ P.Horova

3. miesto
Nina Matušková, ZŠ I.Bukovčana

II.KATEGÓRIA - mladší žiaci

1. miesto
Natália Vitálošová, ZŠ P.Horova

2. miesto
Andrea Grécová, ZŠ  I.Bukovčana

3. miesto
Kristína Žideková, ZŠ P.Horova

III.KATEGÓRIA - starší žiaci

1. miesto
Jakub Hrdina, ZŠ P.Horova

2. miesto
Katarína Balážová,
ZŠ I. Bukovčana

3. miesto
Branislav Mačuha,
 ZŠ  I.Bukovčana

cena poroty

Denisa Pribulová
ZŠ P.Horova

cena riaditeľky 
Istra Centra

Hanka Gelenekyová
Gymnázium Bílikova

Chrámový koncert
 Nedeľné popoludnie 9. 3. 
spríjemnili Novovešťanom mladí 
umelci v kostole Ducha sv. Hu-
dobné rozjímania na Kvetnú ne-
deľu.
   V programe sa predstavili: Má-
ria Hanyová (soprán), Ivan Rych-
lo (tenor), Miriam Rodriguez Brül- 

lová (gitara), Ivica Gabrišová a 
Jana Vargová (priečna flauta),
Karol Brüll (husle) a Adam Kuruc 
(organ) pripravili z diel: 
Albinioniho, Vivaldiho, Boismer-
tiera, Masseneta, Telemanna, 
Paganiniho a Webera, nevšedný 
kultúrny a umelecký zážitok.



DEVEX 5

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Zosobášili sa

Martin GUTTMANN 
a Barbora LACKOVÁ

Blahoželáme !

V marci si pripomíname 
pätnáste a šieste výročie
úmrtia našich rodičov

A starých rodičov
Milana a Jozefíny

JURANOVÝCH

Smútiaca rodina

Spomienka

Nerealizovaný projekt 
železničného spojenia Devínska Nová Ves – Devín - Bratislava. 
 V lete  uplynie už 160 rokov, 
keď cez Devínsku Novú Ves 
prešiel prvý parný vlak.  21. au- 
gusta 1848  slávnostne otvorili 
železničnú trať Bratislava- De-
vínska Nová Ves – Marchegg 
– Gänsedorf.  Odtiaľto bolo 
možné cestovať buď do Vied-
ne, alebo do Prahy. Za 160 ro-
kov  sa  síce na železnici veľa  
zmenilo, ale vlaky z Devínskej 
Novej Vsi do Bratislavy aj dnes 
chodia  po tej istej trati  ako v 
polovici  predminulého storo-
čia. Podľa pôvodných plánov 
však mala železnica viesť cez 
Devín. Devínska Nová Ves by 
dnes vyzerala úplne inak. Ako 
to vlastne bolo?
 Od roku 1832 zasadal v Bra- 
tislave uhorský stavovský  snem. 
 Pre šírku agendy a rôzne 
spory sa snemovanie poriadne 
pretiahlo. 
 Snemoví vyslanci sa rozišli  
až roku 1836. Stihli však prijať 
množstvo zákonov medzi nimi  
aj   zákon číslo 25 o výstavbe 
železničných tratí.    Malo sa čo 

najrýchlejšie zabezpečiť želez-
ničné  spojenie Pešti so Sedmo-
hradskom,  s Horným Uhors- 
kom, čiže Slovenskom a najmä 
spojenie s Viedňou. Vzhľadom 
na nedostatok  peňazí v štátnej  
pokladnici, výstavbu  zabez-
pečovala finančná spoločnosť 
Moric von Ulmann. 
 Tá poverila amerického  že-
lezničného  inžiniera  Charlesa  
F. Zimpela vypracovať projekt. 
Už v roku  1838  vytýčil hlavné 
smery železnice. Trať z Pešti na 
Viedeň  navrhol viesť po ľavej 
strane Dunaja cez Vacov, Nové 
Zámky,  Senec  do Bratislavy.  
 Odtiaľto ďalej cez Marche-
gg a Gänsendorf, kde sa mala 
napojiť na už jestvujúcu cisár-
sko-kráľovskú severnú dráhu  z 
Viedne do Prahy. 
 Pre poddimenzovaný rozpo-
čet sa Američan chcel vyhnúť  
Lamačskej  bráne,  najmä  výstav- 
be tunela. Prišiel s riešením, 
ktoré bolo veľmi odlišné od sú-
časného stavu. Podľa  projektu  
vypracovaného roku 1841, trať 

mala viesť  od Marcheggu  po 
moste cez Moravu v tých mies-
tach kde je dnes. Tu sa však  
mala prudko stáčať doprava 
a pozdĺž rieky  smerovať k De-
vínu a odtiaľ popri Dunaji do 
Bratislavy. Železnica by lemo-
vala západný okraj obce a od-
rezala by ju  od rieky Moravy.  
 Násyp sa mal stavať na kon-
ci záhrad  zvažujúcich sa k rie-
ke, súčasne by však tvoril akúsi 
protipovodňovú ochranu. Sta-
nica Devínska Nová Ves bola 
plánovaná neďaleko ulice Na 
mýte. Odtiaľ mali vlaky pre-
mávať do Devína, pričom že-
leznica by  mestečko preťala na 
dve časti,  keďže mala viesť cez 
námestie  popred kostol.   
 Tu by sa koľaje prudko stočili 
doľava a končili by v Bratisla-
ve, v priestore Vodnej veže, kde 
podľa plánu  mala stáť budova  
hlavnej stanice. Odtiaľto by že-
leznica pokračovala smerom k 
Sencu.  
 Na šťastie zvíťazil rozum a 
postavila sa síce drahšia, ale lo-
gickejšia varianta z Devínskej 
Novej Vsi  cez Lamač na sever-
ný okraj Bratislavy. Detailné 

projekty smeru i profilov trate
a predbežné rozpočty, ktoré sa 
zachovali v Maďarskom ná-
rodnom archíve  v Budapešti 
nám však potvrdzujú, že  celá 
vec bola myslená naozaj váž-
ne. 
 Neskôr sa  však predsa len 
v  priestore  plánovanom pre 
železnicu postavila úzkoroz-
chodná vlečka vedúca z ka-
meňolomu medzi Devínom a 
Devínskou  až po železničnú 
stanicu. 
 Parná lokomotíva sem vozi-
la vagóniky s vápnom, ktoré sa 
za stanicou presýpali do riad-
nych železničných vagónov. Za 
hospodárskej krízy začiatkom 
tridsiatych rokov však pece na 
vápno odstavili a koľaje z tra-
te rozobrali. Ostala len kon-
štrukcia železného mostíka cez 
potok neďaleko rybníka, ale tá 
začiatkom deväťdesiatych ro-
kov pravdepodobne skončila v 
zberných surovinách a tak dnes 
už len kde-tu viditeľné zvyšky 
násypu sú dôkazom existencie 
tejto pozoruhodnej stavby.   
     

Ivan Mrva 

Veľká noc 2008

Tento rok máme veľkonočné 
sviatky skoro. Vďaka pos- 
tupujúcemu globálnemu 

otepľovaniu sa však asi nemusí-
me obávať veľkonočného snehu.  

 Sviatky slávili po prvom jarnom 
splne Mesiaca. Koľké tisícročia 
táto tradícia pretrvala! 
 Predsa, ako sviatky pastierov 
oviec by boli tieto dni dávno ne-
zaujímavé. Už pred viac ako tro-
mi tisícročiami sa tieto pastierske 
sviatky zmenili na sviatky slobody. 
Presnejšie, na sviatky Boha, kto-

na rodnú dedinu, oblievačku a 
šibačku, možno aj na ten kostol, 
do ktorého ho ako dieťa vodie-
vali... Ja na staré časy nespomí-
nam. Snažím sa vnímať dnešné 
ohrozenia a dnešné možnosti 
slobody. Neslávim minulosť, ale 
zápas o dnešok, o dnešnú po-
dobu slobody, ku ktorej sa tak 
ako v Ježišovom prípade často 
musíme prepracovať cez utrpe-
nie. Radosť a vzkriesenie prídu 
až potom. 
 Prajem úprimne všetkým čita-
teľom Devexu bez rozdielu viery 
a náboženstva oslobodzujúcu 
radosť a pokoj veľkonočných 
sviatkov. 

Karol Moravčík, 
farár v Bratislave – DNV

 Hoci aj na taký predveľkonoč-
ný sneh v Devínskej si pamätám. 
Jeden rok tesne pred Veľkou 
nocou, keď som spolu s ďalšími 
kňazmi mal ísť spovedať (teda 
modliť sa a rozprávať s našimi 
ľuďmi), išli sme popoludní po 
suchej ceste do kostola, a večer 
sa priatelia nemohli dostať au-
tom domov. Cesty na Stupavu, 
Lamač a Dúbravku boli zafúkané 
snehom... 

 Nuž, Veľká noc naozaj nie 
je predovšetkým sviatkami jari. 
Pôvodne vraj išlo o sviatky pas-
tierov – beduínov na blízkový-
chodných stepiach. 

rý sa dal poznať ako Osloboditeľ. 
Na túto tradíciu nadviazal Ježiš a 
kresťanstvo. Keď dnes Veľkú 
noc slávime, pokúšame sa o to, 
aby Ježišova skúsenosť oslobo-
denia z hriechu a smrti prešla aj 
na nás. Niekto si na Veľkú noc 
rád zaspomína na staré časy, 

Bohoslužby v Kostole Ducha Sv. v Bratislave - Dev. N. Vsi cez 
Veľkonočné sviatky 2008

16. 3. Kvetná nedeľa  – 8.00, 10.30, 18.00 
20. 3. Zelený štvrtok  – 18.00
21. 3. Veľký piatok  – 17.00
22. 3. Biela sobota  – 18.30 
23. 3. Veľkonočná nedeľa  – 8.00, 10.30, 18.00    
24. 3. Veľkonočný pondelok  – 8.00, 10.30  



DEVEX 6

Wh
W HOTEL

Opletalová ulica 1/A, DNV, 841 07  Bratislava
aj napriek rekonštrukcii 

PONÚKAME :
• príjemné posedenie 
 so širokým sortimentom  teplých jedál a nápojov
• obedové menu za 88.- Sk  
 (v reštaurácii aj v Snack bare za tú istú cenu)
• usporiadanie rôznych spoločenských akcií  
 (do 60 osôb)
• pracovné, spoločenské stretnutia, svadby, 
 promócie, oslavy
• ubytovanie v novo zariadených izbách

KONTAKT:
W Hotel s.r.o.
Opletalova ulica 1/A
Devínska Nová Ves, 841 07  Bratislava
tel.č. : 02/6476 1721 , 6476 1610
tel./fax : 02/6476 1780
e-mai: recepcia@whotel.sk

TEŠÍME SA NA VAŠU NÁVŠTEVU

Wh
W HOTEL

OTVORENÝ

Regionálna kancelária Triangel
Fedákova 30 (za OD Saratov), Bratislava - Dúbravka

� 0918 70 90 38 PO - PIA
16.00 - 18.00

NÁKUP NA SPLÁTKY
CEZ TRIANGEL

  >> bez navýšenia
   >> dovoz výrobkov zadarmo

katalógy 
ZDARMA
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BICYKLE U MIRA

STAVEBNÁ MECHANIZÁCIA
* PREDAJ  *  SERVIS  *  PRENÁJOM *

OTS Bratislava, spol. s r.o. hľadá
na ústredie v Bratislave:

Asistentku generálneho riaditeľa.

Požiadavky: Aj slovom aj písmom, komunikácia
s pobočkami v zahraničí, 

VP „B“
vzdelanie: minimálne stredoškolské s maturitou

prípadne vysokoškolské 

Asistenta technického riaditeľa

Požiadavky: stredoškolské vzdelanie s maturitou
VP skupiny „B“

Znalosť práce s počítačom
                   

Nástup IHNEĎ.

Informácie na tel. číslach:
02/69 20 38 11, 64 77 53 75.

                  

STAVEBNINY
Milana Pišúta 3

bývalá textilanka pod komínom

novootvorená
predajňa kompletného stavebného materiálu

otvorené:
pondelok - piatok: 7.00 - 16.00 hod.

sobota: 8.00 - 12.00 hod.

kontakt: tel./fax: 02/6476 1277

Potrebujeme 10 rožkov 300 
- 400 g údeného mäsa 2 nôž-
ky klobásky 6 vajec soľ mleté 
čierne korenie petržlenovú 
vňať olej na vymastenie ple-
chu.

 Rožky nakrájame na ko-
lieska a tie ešte na štvrtinky. 
Dáme ich do misy a polejeme 
vývarom z údeného mäsa a 

Pre gazdinky i fajnšmekrov

Vel konocná baba

klobásky, aby zmäkli, nie však 
veľmi, aby sa z toho neurobila 
kaša. Údené mäso aj klobás-
ku nakrájame nadrobno a pri-
miešame k rožkom. 
 Môžeme pridať trochu soli, 
ale nemusíme, pretože údené 
mäso je slané. Vajcia vyšľa-
háme a pridáme k základnej 
zmesi. 
 Prisypeme korenie a pridá-
me petržlenovú vňať. Veľký 
plech vymastíme olejom a „ba- 
bu“ dáme piecť na 200 °C do-
ružova.

ˇ
‚



DEVEX 7

Inzercia - Cenník: 1 znak = 1,30 Sk, 1/16 str. = 750 Sk, 1/8 str. = 1500 Sk, 1/4 str. = 3000 Sk, 1/2 str. = 6000 Sk, 1 str. = 12000 Sk. 1 cm = 22 Sk.  
K cenám treba pripočítať 19% DPH. Zľavy:  t r i  uverejnenia za sebou 5% ,  pri  päť a viac 10% ,  celoročné 20% .  Ponuka detských vecí bezplatne.  
Z a m e s t n a n i e  h ľ a d á m :  z ľ a v a  5 0 % .  P r í p l a t k y :  1 .  s t r a n a  +  1 0 0 % ,  p o s l e d n á  s t r a n a  +  5 0 % ,  i n á  a k o  i n z e r t n á  s t r a n a  ( 6 , 7 )  +  3 0 % .  
I n z e r t n á  k a n c e l á r i a :  D N V  N o v o v e s k á  1 4  ( z  d v o r a  n a d  p o š t o u ) ,  p o - p i a :  1 5 . 0 0 - 1 8 . 0 0 ,  e - m a i l :  d e v e x @ b a . n e t l a b . s k

07 -ROZLIČNÉ

04 - SLUŽBY

www.zamajerske.sk

Tel.: 02/ 5464 5363

Druhá fáza 

v predaji

S prírodou predo dvermi
Už onedlho si budete môcť vychutnávať 
pohodlné bývanie v Bratislave - Devínskej 
Novej Vsi a jej pokojnej časti 
- Blížne Zamajerské.

Pohodlné bývanie 

• v jednej z 12 mestských víl alebo 
v rodinnom dome

• 12 km od centra mesta
• s výborným dopravným spojením 

(diaľničný obchvat)
• v tichej lokalite s prírodou nadosah

02 - PREDAJ

03 - VOĽNÉ MIESTA

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

•Ovčie kožušiny – predložky – dostane-
te kúpiť v Devexe. Novoveská 14 (z dvo-
ra) po-pia: 15.oo-18.oo. Možnosť aj ob-
jednať. Lacnejšie ako kdekoľvek v meste.
* Predám klavír zn.: Karol Buchta. 

Tel: 0907-732 182

• W HOTEL (bývalý hotel Morava) Ople-
talova 1/A

príjme
pracovníka (čku) na recepciu

s nástupom ihneď   Info: 0911- 431 902

•TV servis Baláž – oprava televízorov. 
Na grbe 43. 

Tel/zázn.. 6477 6963

•HERBA – ZÁHRADNÍCKE POTREBY, 

rozličný tovar, darčeky. 
Na grbe 55. 

Tel: 6477 4642

•Dovolenka na chate v Tatrách. Loka-
lita Hybe, cena 230 Sk osoba/deň. 

Kontakt: 0903-105 924
www.chata10.szm.sk

•Darujem do dobrých rúk mačiatka a 
sterilizovanú prítuľnú mačičku. 

Tel: 0904-041 697



Jarný beh dospelých – XVII. rocníkˇ

DEVEX 8
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Z policajného
zápisnika

•V noci z 26. na 27. 2., v areáli 
ZŠ I. Bukovčana 3, neznámy 
páchateľ rozbil svetlík 720x150 
cm a spôsobil škodu 70-tis. Sk.
* Neznámy páchateľ v noci z 2. 
na 3. 3. na stavbe bývalej pošty 
na Istrijskej ukradol dva liatinové 
poklopy a šesť metrov strešného 
liatinového zvodu, všetko v hod-
note 32-tis. Sk.
•V noci z 5. na 6. 3. na Opleta- 
lovej neznámy páchateľ sa vlámal 
do motorového osobného vozidla 
Citroen Jumper z ktorého ukradol 
rôzne náradie (vŕtačku, motorovú 
pílu, zameriavače) a majiteľovi tak 
spôsobil škodu 132-tis. Sk.
•Vozidlo VW Bora striebornej me- 
talízy ukradol neznámy páchateľ 
z parkoviska na J. Poničana v 
čase január – február.

ŠACH

FUTBAL
Zimný turnaj BFZ

 V poslednom stretnutí tur-
naja podľahli naši futbalisti 
futbalistom z Jablonového  
1:2 (gól: W. Rischer) a z ôs- 
mych účastníkov sa umiestni-
li na 5. mieste.

Prvý majstrák
 Futbalový výbor FCL pozý-
va svojich priaznivcov na prvý 
majstrovský zápas jarnej čas-
ti v piatok 21. 3. 2008. 

O 14.00 h sa stretnú 
mužstvá FCL DNV 

a Vrakuňa. 

•Na Bršlenovej, doteraz neznámy 
páchateľ (fúzatý Róm, asi 160 cm 
vysoký) lúpežne prepadol občana 
7. 3. v čase 20.00 – 20.30 h a 
ukradol mi mobil Nokia N95 za 
25-tis. Sk. Pri lúpeži zranil poš- 
kodeného, ktorý sa bude liečiť 8 
týždňov.
•V ten istý večer 7. 3. medzi 
23.00 – 24.00 h neznámy pá- 
chateľ na zastávke pri Terne 
vytrhol občanovi z ruky mobil So- 
ny Eriksson v hodnote 8-tis. Sk.
•V utorok 11. 3. sa neznámy 
páchateľ vlámal do kancelárie  
f irmy Galimpex, kde ukradol  
5 notebookov a 4 ks GPS na-
vigácie v celkovej hodnote 165-
tis. Sk.
•Spred ubytovne na Kosatcovej 
ukradol páchateľ vozidlo VW Golf 
TDI červenej farby v hodnote 150-
tis. Sk. Páchateľa zadržala hliad-
ka polície z DNV v Devínskom 
Jazere.

OO PZ DNV

Korenie života

Politika je remeslo, ktoré ne- 
má dno.

•••
Zbohatlík chytí zlatú rybku a pus-
tí ju do vody.
Urazená zlatá rybka sa vynorí a 
hovorí:
A tri želania?
No dobre, tak hovor, - znudene 
hovorí zbohatlík.

 Oddelenie komunikácie a  
prevencie Krajského riaditeľ- 
stva Policajného zboru v Brati-
slave realizuje tretí ročník pre-
ventívneho programu „Póla radí 
deťom“, ktorý je určený pre deti 
predškolského veku a deti 1. 
ročníka základnej školy.
 Cieľom programu je naučiť 
5-7 ročné deti primeraných ná-
vykom bezpečného správania z 
oblasti dopravy, ako sa chrániť 
a reagovať pred možným ne-
bezpečenstvom, ako zvládnuť 
bez  prítomnosti dospelej oso-
by kritické situácie, v ktorých sa 
môžu ocitnúť v bežnom živote.
 Do uvedeného preventívne-
ho programu bude v období 

február - jún 2008 zapojených 
cca 1000 detí približne zo 60 
materských a základných škôl 
Bratislavského kraja. Základ-
ným prostriedkom získavania 
informácií je 19-stranový pra-
covný list, ktorý obdrží každé 
zúčastnené dieťa.
 Realizácia uvedeného pre-
ventívneho projektu prebieha  
aj na teritóriu Bratislavy IV, kde 
sa už s Pólou stretli deti zo Sú-
kromnej základnej školy Finesa 
v DNV, a v priebehu marca sa 
projekt zrealizuje aj v Materskej 
škole na Damborského ulici.
 Cieľom nás všetkých je chrá-
niť našich najmenších, a naučiť 
ich, aby sa chránili aj sami.

OR PZ Ba IV

Póla radí deťom

•••
Ľud vládne prostredníctvom 
zvolených zástupcov, ale dôs- 
ledky musí znášať priamo.

•••
Kvôli zlodejom nechávame svietiť 
celú noc.
To nemusíte, oni nosia baterky!

•••
Absolútna smelosť je, keď si 
zoberieme naraz preháňadlo a 
prášok na spanie.

•••

Termín:  22. marec 2008
Miesto:   pred radnicou v Devínskej Novej Vsi
  MHD autobus č. 20, 21, 28 – Istrijská ulica
Šatne:  8,30 – 10,30 ZŠ I. Bukovčana 1
Štart:   11,00 hod
Štartovné:  30,- Sk
Prezentácia: 9,30 – 10,30 hod - ZŠ I. Bukovčana 1
Kategórie: 11, 4 km – 3 okruhy
  muži do 39 rokov
  muži od 40 – 49 rokov
  muži od 50 – 59 rokov
  muži od 60 rokov
  7 km - 2 okruhy
  ženy do 34 rokov
  ženy od 35 rokov
  juniori do 18 rokov
  juniorky do 18 rokov

Hlavný rozhodca:  Ladislav Jaško
Ceny:   prví traja v každej kategórii
Viac info:   www.bukovcana.sk
  fialova@bukovcana.sk

Majstrovstvá Slovenska 
mládeže

    V dňoch 17. až 23. februára prebehli 
v Martine Majstrovstvá Slovenska 
mládeže. I tohto roku mali  hráči ŠK 
STRELEC DNV vysoké ambície. Na-
jlepšie umiestnenie získal Matej Šo-
šovička, ktorý si svoju zbierku medailí 
zo slovenských šampionátov skom-
pletizoval doplnením o bronzovú me- 
dailu, aj keď ambície mal istotne vyš-
šie. Taktiež jeho starší brat Jurko tiež 
mieril vyššie ako na dosiahnuté  6. 
miesto. 

Poradie najlepších 
v kategórii do 12 rokov:

1. Michalko Peter     
KŠN Bratislava                    7,5 
2. Tomčík Michal  
ŠK Kriváň Liptovská Ondrášová 7
3. Šošovička Matej   
ŠK Strelec Devínska Nová Ves  6,5 
4. Takács Lázslo   
ŠK Dunajská Streda                      6,5 

5. Jozefek Michal
ŠK Osuské                                      6
6. Tropp Oliver    
Kdv Kežmarok                               6
7. Zatyko Adrián   
ŠK Cebovce                                    6
8. Forgáč Matej    
ŠK Garde Detva                              6
Štartovalo 42 hráčov.

Poradie najlepších 
v kategórii do 14 rokov:

1. Straka Jozef    
ŠK Caissa Čadca  7,5
2. Pagerka Martin  
ŠK Osuské                                    7
3. Druska Juraj    
ŠK Liptov                                      6,5
4. Chabada Tomáš  
ŠK Láb                                          6,5
5. Svoboda Adam   
Lokomotíva Trnava                       6
6. Šošovička Juraj    
ŠK Strelec Devínska Nová Ves   6
7. Šebo Viktor   
KŠN Bratislava                              6  
Štartovalo 38 hráčov.                         

mj


