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Uzávierka dnešného čísla
bola 13.09. 2013

Uzávierka nasledujúceho
čísla bude 18.10. 2013, 
číslo vyjde 25.10. 2013.

ÚRADNÉ HODINY
KONTAKTNÉHO 

PRACOVISKA 
Kontaktné pracovisko bude mať 
od 18. 07.2013 úradné hodiny 

nasledovné:
Pondelok 8,00 – 18,00 hod.
Utorok 8,00 – 15,00 hod.
Streda 8,00 – 17,00 hod.
Štvrtok 8,00 – 15,00 hod.
Piatok 8,00 – 14,45 hod.

Prevádzka kontaktného 
pracoviska bude naďalej 
nepretržitá, bez obednej 

prestávky.

devex@ba.netlab.sk

 Na prázdniny a  dovolen-
ky sme už takmer zabudli. 
Rovnými nohami sme vhupli 
do reality. Aká je?
 Plná pohybu a  vzru-
chov. Doma v  Devínskej, 
v  Bratislave, na Slovensku, 
vo svete. A  každý sa týka aj 
nás, nech je kdekoľvek, nech 
prichádza z blízka, či ďaleka.
   Hrozba vojnového konfl iktu 
zo Sýrie, nútená adopcia detí, 
čo máta Európou, a  dalo 
by sa pokračovať...Doma 
však poteší už vstup do obce. 
Vpravo zeleň a  nové lavičky, 
koľko nových parkovacích 
miest pribudlo...pohlo sa bu-
dovanie sociálneho zázemia 
na futbalovom štadióne, ale 
aj v  školách, začala revital-
izácia Istrijskej... Posúvame sa 
dopredu. Kto chce, vidí aj viac. 
Ba dokáže sa pridať a pomôcť.  
Obchodom a  službám akoby 
chýbal dych. Duch, ten nechý-
ba v  kultúre a  na mnohých 
ďalších miestach. Opäť, kto 
chce vidí...aj keď na druhej 
strane nechýbajú ani protipóly. 
A  ak čítam kdesi, že sa darí 
šmýkať po šikmej ploche mali-
cherných osobných záujmoch, 
rozmýšľam, kde autor našiel 
inšpiráciu. Bol aj u nás?
 Zaujalo však iné: „Kmeňové 
bunky si vraj vo svojom tele 
vyrobí, čo nevidieť, už každý 
sám.“ Škoda, že sa dotknú len 
tela a inteligenciu nezasiahnu. 
Možno v budúcnosti...

Vydavateľ

V 
čí

sl
e:

KRÁTKE SPRÁVY  

• Automobilka Volkswagen 
vyrobila na Slovensku

v prvom polroku viac ako 
219,5 tis. vozidiel. Produkcia 

automobilov tak oproti 
rovnakému obdobiu minulého 

roku vzrástla o 4,8%. 
• Zasadnutia Miestneho 

zastupiteľstva v poslednom 
štvrťroku budú:

3. 10. , 13. 11. , 18. 12. 
so začiatkom o 10.00 hodine

• Miestne zastupiteľstvo 
na júlovom zasadnutí schválilo 

Etický kódex voleného 
predstaviteľa samosprávy 

MČ DNV. Jeho znenie 
uverejníme v najbližších číslach.

1-2    Bilancovanie   3   Revitalizácia Istrijskej 

• Európsky deň mobility   4   Zber odpadov

• Rozmiestnenie kontajnerov • Návrat 

k streetworku • Pre hendikapovaných   

5   Kultúra   6   Spoločenská kronika • Výlet 

do Poľska   7-8   Slovo Novovešťanov 

• Pravda víťazí • Jablkové hodovanie 

9   VW SK Centrum duálneho vzdelávania   

10-11   Korene nášho správania   12   Otvoria 

rekonštruovaný areál   13-15   Inzercia  

16   Z policajného zápisníka 

• Iepuri Cup zostal doma

 Stáva sa už pomaly dobrým 
zvykom, hoci trochu netradičným, 
že v septembri bilancujeme to, 
čo sa podarilo spraviť za ostat-
ných niekoľko mesiacov. Hoci 
bol čas dovoleniek a prázdnin, 
život v našej mestskej časti sa 
nezastavil, skôr naopak. Minulý 
rok sme sa o takomto čase tešili 
z nášho nového cyklomostu, 
ktorý sa okamžite stal dominan-
tou našej mestskej časti. Tento 
rok sa budeme tešiť z menších 
projektov, no pre nás budú určite 
rovnako dôležité. Po dlhých 
rokoch čakania a prázdnych 

BILANCOVANIE
alebo ako je ďaleko od slov k činom

Začiatky školských rokov sú zážitkom pre všetkých. Najviac však pre tých, ktorí začínajú.

sľubov sme konečne začali 
revitalizovať Istrijskú ulicu. 
Aj o rekonštrukcii futba-
lových šatní sa doteraz len 
20 rokov rozprávalo a zrazu sú 
realitou. 
 Touto cestou by som sa chcel 
poďakovať všetkým pracovníkom 
Miestneho úradu, ktorí na týchto 
projektoch pracovali. Odviedli 
obrovský kus práce, za čo im 
patrí naše poďakovanie. Pre 
mňa je symbolické, že oba tieto 
projekty začali súčasne. Sú sym-
bolom krajšej a lepšej Devínskej, 

(Pokračovanie na strane 2)
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DEVEX 2

o ktorej sme doteraz len snívali 
a o ktorej som hovoril pred troma 
rokmi v predvolebnej kampani. 
 Ale nielen veľkými projektami 
žila naša mestská časť. Som 
veľmi šťastný, že po rokoch 
neistoty dostali svoje nové 
priestory aj naši hasiči. Deti 
na školách I. Bukovčana 1 a 3 
nájdu po prázdninách v škole 
vynovené toalety. Na síd-
lisku pribudli ďalšie miesta 
na parkovanie. Podarilo sa 
nám získať grant vo výške 7 000 
eur na vybudovanie malej fo-
tovoltaickej elektrárne na 

BILANCOVANIE
alebo ako je ďaleko od slov k činom
(Pokračovanie zo strany 1)

Revitalizácia Istrijskej

Prestavba bývalej reštaurácie na futbalovom 
štadióne na šatne a sociálne zariadenia

Nový hokejbalový štadión na Vápencovej

Devínsku Kobylu, teda jej svahy, už spása stádo kôz

streche školy I. Bukovčana 3. 
Vďaka tomuto projektu ušetríme 
peniaze na elektrickú energiu 
na škole. Na škole P. Horova 
sme vymenili všetky staré 
ventily na radiátoroch za nové 
termostatické, čo nám prinesie 
úspory na vykurovaní. 

 Naše nové hokejba-
lové ihrisko na Vápencovej 
ulici navštevuje čoraz viac 
návštevníkov a aj nedávny 
hokejbalový turnaj ukázal, že 
vybudovanie tohto ihriska bol 
krok dobrým smerom a po dl-
hých rokoch čakania sa dočkali 
aj naši hokej-balisti. Pevne 
verím, že Devínska Nová Ves 
sa opäť stane baštou hokejbalu 
v Bratislave. 
 Odborne sme ošetrili 
množstvo zelene na síd-
lisku a na jeseň plánujeme 
ďalšiu výsadbu stromov a kríkov. 
Podarilo sa nám opraviť ďalšie 

poškodené strechy na 
školách a škôlkach. Rozbehli 
sa práce na územnom pláne 
centra našej mestskej časti – ide 
o ďalší projekt, o ktorom sa doter-
az len rozprávalo. Podarilo sa 
nám vynoviť Klub dôchod-
cov – vďaka novým oknám 

a ďalším stavebným úpravám 
sa naši seniori cítia vo svojom 
klube príjemnejšie. Nové okná 
pribudli aj do Istracentra. 
Opravy sa v lete dočkal aj 
pamätník M. R. Štefánika 
na Kolónii a už sa za neho ne-
musíme hanbiť, ale nás reprezen-
tuje. 

 Som veľmi šťastný, že sa 
podarilo rozbehnúť projekt 
spásania lúk na Devínskej 
Kobyle stádom kôz. 
 A ešte krátko k tomu, ako sme 
hospodárili za minulý rok 
– skončili sme s prebyt-
kom viac ako 530 000 eur, 

a k tomu sme minulý rok investova-
li státisíce eur do rozvoja našej 
mestskej časti. Často sa ma ľudia 
pýtajú, ako je to možné, že zrazu 
sú na všetko peniaze a robí sa 
všetko to, o čom sa 20 rokov len 
rozprávalo. S úsmevom a trochu 
aj so smútkom im odpovedám, že 
stačí len prestať rozprávať, začať 

poriadne pracovať a nemíňať pe-
niaze na nezmysly.  A nakoniec 
si neodpustím prekvapenie – pre 
mládež aj dospelých chystáme 
na sídlisku na zimu prírodné klzis-
ko.

Váš starosta 
Milan Jambor
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 DEVEX 3

 Európsky týždeň mobility je 
súčasťou celoeurópskej iniciatívy, 
ktorá má svoje korene v roku 2002, 
kedy bol pod patronátom Európ-
skej komisie v Bruseli vyhlásený 
prvý takýto týždeň. Jeho cieľom  
je aj zlepšenie siete cyklotrás. 
Cieľom podujatia je využívanie 
a propagovanie verejnej dopravy, 
bicykla a pešej chôdze ako alter-
natívy k čoraz neudržateľnejšej a 
zahustenejšej individuálnej auto-
mobilovej doprave. Týždeň mobility 
slúži na povzbudenie miest Európy 
a ich samospráv podporovať do-
pravné uvedomenie verejnosti 
a investovať do novej nevyhnutnej 
podpornej infraštruktúry.

 Aktivity podujatia súčasne 
poskytujú občanom možnosť 
vyjadriť podporu opatreniam 
zabezpečujúcim lepšiu kvalitu 
života. Aký bude Týždeň mobility 
v V MČ Bratislava - Devínska Nová 
Ves. 21.9.2013 od 11 00 hod. do 
17 00 hod. bude pri Cyklomoste 
slobody Deň európskej spolupráce 

s hudobným programom, divadlo 
pre deti, tvorivé dielne, piknik, 
súťaže, detský program. Zároveň 
sa jedná aj o výročie slávnostného 
uvedenia Cyklomosta slobody do 
prevádzky.

 Na Cyklomost slobody 
v súčasnosti nadväzujú práce na 
cyklotrase EuroVelo 13, ktorá má 
názov Cesta železnej opony, začína 

Finančné dotácie môže mestská 
časť Bratislava – Devínska Nová 
Ves poskytnúť oprávneným subjek-
tom, ktoré vyvíjajú činnosť v oblasti 
kultúry a športu. 
Dotácia môže byť poskytnutá iba na 

základe písomnej žiadosti podanej 
v termíne do 15.10.2013. 
Poskytovanie dotácií z rozpočtu 
mestskej časti Bratislava – Devín-
ska Nová Ves  právnickým osobám, 
fyzickým osobám - podnikateľom, 

okruh oblastí, ktorých sa posky-
tovanie dotácií týka, podmienok, 
za akých môžu byť poskytované, 
postup pri prerokovávaní ich posky-
tovania a zúčtovanie poskytnutých 
príspevkov upravuje Všeobecne 

záväzné nariadenie mestskej časti 
Bratislava – Devínska Nová Ves č. 
7/2011, ktorým sa určuje spôsob 
a metodika poskytovania dotácií 
právnickým osobám a fyzickým 
osobám podnikateľom.

Európsky týždeň mobility

Poskytovanie dotácii v oblasti kultúry a športu

 v MČ Bratislava – Devínska Nová Ves, Deň európskej spolupráce,
sobota 21.9.2013 od 11 00 hod. do 17 00 hod. pri Cyklomoste 
slobody.

na nórsko - ruských hraniciach pri 
Barentsovom mori a končí pri obci 
Canevo v Bulharsku. Celá trasa má 
zhruba 7000 km, na Slovensku 80 
km. Ďalej pri Cyklomoste slobody 
fi nišujú práce na výstavbe detského 
ihriska a odpočinkových plôch pre 
cyklistov a priamo na Cyklomo-
ste slobody sa pripravuje montáž 
počítadla cyklistov ktoré bude 
nepretržite zbierať štatistické údaje 
o frekvencií a počte cyklistov pohy-
bujúcich sa do DNV a do Rakúska.

Ing. arch. Milan Beláček

Z otvorenia 
školského roka

v Základnej škole Ivana 
Bukovčana 1-3 v programe 
vystúpila aj Tinka Surová. 

Slušnou slovenčinou 
sa prihovoril aj významný 
sponzor, zástupca VW SK

Wilfried von Rath.
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DEVEX 4

HARMONOGRAM ROZMIESTNENIA 
VEĽKOKAPACITNÝCH KONTAJNEROV

Nepoužívať na chemický odpad,  
staré železo, sklo, lístie a orezy stromov!

D á t u m  U l i c a
   Pavla Horova 7-9 (vzadu)
17. - 19. 9. 2013  Slovinec - Želiarska
   Záhradná (na konci)

   Milana Marečka 18-22
24. - 26. 9. 2013  Na Vyhliadke (pri MÚ)
   Mlynská (v strede)

   Jána Poničana 7-11
1. - 3. 10. 2013  Štefana Králika 6-8
   Poniklecova (v strede)

   Delená (pri tenisových kurtoch)
8. - 10. 10. 2013  Ľubovníková (pri detskom ihrisku)
   Uhrovecká (v preluke, medzi domami)

   Jána Smreka 1-7
15. - 17. 10. 2013  križovatka Delená - 
 Charkovská, I. Bukovčana 13-15

 križovatka Tehliarska - Ílová
22. - 24. 10. 2013 Podhorská
 Eisnerova 3-7

 Pavla Horova 22-24
29 . - 31. 10. 2013 Istrijská (pri starej radnici)
 1.mája (pri železnici)

 Bršlenova (pri detskom ihrisku)
5. - 7. 11. 2013  Jána Smreka 18-20
  križovatka Vápencová - Istrijská
Záhradný a drobný stavebný odpad je možné doviezť do areálu 
Denovy len v určené dni:
 každý utorok - 7,00 - 15,00 hod.
 každý piatok - 7,00 - 15,00 hod.
Zberný dvor je naďalej otvorený každú sobotu: 
 9,00 - 12,00 hod.

Čo je to streetwork?
Streetwork je forma terénnej so-
ciálnej práce. Spomedzi nízkopra-
hových služieb je terénna práca 
najviac nízkoprahová. Pracovníci 
totiž nečakajú, kým klienti (deti 
a mládež) prídu k nim, ale aktívne 
ich vyhľadávajú v prostredí, kde 
žijú a trávia svoj voľný čas. Ako 
to vyzerá v realite? Pracovníci, 
zvyčajne vo dvojici, prechádzajú 
cez sídlisko v našej mestskej časti. 
Prechádzajú najmä cez miesta, 
kde deti a mládež trávia voľný čas. 
Ide hlavne o dvory, ihriská a parky. 
Keď pracovníci vidia skupinu detí 
a mládeže, zvyknú ich kontaktovať. 
Zvyčajne ide o rozhovor. Deťom 
a mladým poskytneme informácie 
o našej službe, tiež o aktivitách, 
ktoré Ichtys ponúka. V terénne často 

poskytujeme priamo aj odbornú 
sociálnu službu – poradenstvo, 
či krízovú intervenciu.

Projekt 
Keď je na ulici lepšie, 
ako doma
Čo prinesie projekt mestskej časti? 
V čom je jeho význam? Ichtys je 
občianske združenie, ktoré už má 
za sebou dlhšiu aktívnu históriu. 
Chceme pokračovať v dobrom die-
le a potrebujeme organizácii dať 
stabilitu, aby sme mohli v Devínskej 
Novej Vsi byť mládeži a deťom 
vždy na blízku. Projekt Keď je na 
ulici lepšie ako doma je primárne 
orientovaný na deti a mládež 
tráviace voľný čas v uliciach, no 
sekundárne s nemenším významom 
sa orientuje na dobrovoľníkov. 

Návrat k streetworku
Projekt Keď je na ulici lepšie, ako doma
Ná t k t t k

Občianske združenie Ichtys získalo fi nancie z fondu Nadácie pre deti 
Slovenska Hodina deťom na projekt Streetwork – Keď je na ulici lepšie 
ako doma. Ichtys streetwork realizoval úplne na začiatku svojej exis-
tencie a v poslednom polroku došlo k jeho útlmu z dôvodu nedostatku 
pracovníkov. Teraz sa k tejto činnosti opäť vraciame. 

Cieľom tak je vytvoriť širokú 
základňu dobrovoľníkov, ktorí 
budú následne slúžiť v mestskej 
časti pod hlavičkou Ichtysu. Rea-
lizácia projektu trvá od júla 2013 
do júna 2014. Počas trvania pro-
jektu bude streetwork v Devínskej 
Novej Vsi 2 krát týždenne vždy 
v pondelok a v stredu od 17:00 do 
19:00. Okrem streetworku budú 

verejnosti ponúknuté 3 workshopy 
zamerané na získanie nových 
dobrovoľníkov. V nich ponúkneme 
ochutnávku z klubovej činnosti ako 
aj terénnej práce. Projekt okrem 
týchto spomínaných aktivít obsa-
huje aj supervízne stretnutia pre 
pracovníkov a teambuildingové 
aktivity.

Miestny úrad Devínska Nová Ves
v spolupráci so spoločnosťou

vykoná dňa 28.9.2013 v čase od 9,00 do 13,00 hod.

ZBER ODPADU Z DOMÁCNOSTI S OBSAHOM ŠKODLIVÍN
 Vážení obyvatelia Devínskej Novej Vsi, v  uvedenom termíne 
môžete bezplatne odovzdať odpady z domácnosti s obsahom 
škodlivín na troch odberných miestach:

1.) Opletalova ulica – pred železničnou stanicou
2.) Istrijská ulica – parkovisko pred bývalou poštou
3.) Eisnerova ul. – pod terasou Milana Marečka

 Odovzdať môžete nasledujúce nepotrebné veci (odpady):
televízory, rádiá, počítače, tlačiarne, chladničky, 

mrazničky, olovené batérie, motorové a prevodové 
oleje, staré farby, riedidlá a rozpúšťadlá a pesticídy.

Všetky tekuté odpady musia byť odovzdané v tesne uzatvorených 
obaloch (bandasky, súdky, plastové fľaše a pod.), aby nedošlo k ich 
rozliatiu!

Na všetkých odberných miestach budú zodpovední pracovníci, ktorí 
Vám ochotne poradia v prípade nejasností a ktorí od Vás odoberú 
prinesený odpad.

Využite túto príležitosť 
a zbavte sa zlého a nepotrebného odpadu

Miestny úrad Devínska Nová Ves
Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava
02 / 60201437
tatiana.rattayova@mudnv.sk

Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
02/4463 5999 •0902 999 505

bratislava@mariuspedersen.sk
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DEVEX 5

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

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

1.9.2013, 17.00 h
Na  ZÁVER KULTÚRNEHO LETA vystúpil súbor LÚČNICA

- hudobno-tanečný program umeleckého súboru Lúčnica, program 
sa konal pri príležitosti spomienky na SNP a Dňa ústavy

od 2. 9. 2013
Zápisy a konkurzy do pravidelných aktivít Istra Centra

 - podrobnejšie info o zápisoch a konkurzoch do aktivít a krúžkov 
u vedúcich jednotlivých aktivít a na www.istracentrum.sk 

Miesto: Istra Centrum

22. 9. o 17.00 h.  Bez opony
- talk show Činoherného klubu DNV, hosťom Jakuba Abraháma 
bude herec Maroš KRAMÁR, hudobný hosť: Juliána Hamranová

Vstupné: 2 eur
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43

23. - 27. 9.   Vyčistime Devínsku
- každoročný projekt jesenných ekologicko-náučných aktivít 

pre deti materských a základných škôl v rámci kampane 
celosvetovej kampane „Clean Up the World“

27.9. o 18.00 h.  Pyžamo pre šiestich
- divadelný piatok, v kómédií Marca Camolettiho 

účinkuje divadelný súbor Forbína
Vstupné: 1 eur

Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43

28.9. o 19.00 h  MUSICA MEDICA: Harmonický koncert
- účinkujú: Rami Shaafi  (Anglicko) - alikvótny a hrdelný spev a 

harmonické nástroje z celého sveta (didgeridoo, drumble, tibetské 
spievajúce misky, indiánske fl auty, symfonické gongy. zvonkohry,..) 

a Boris Čellár (Slovensko) - gitara, spev a zvukové efekty.
Vstupné: 5 eur

Miesto: veľká sála Istra Centra,Hradištná 43

5.10. o 14.00 h.   Šarkaniáda
- podujatie pre všetkých, ktorí si radi púšťajú šarkanov, 

oceňovanie šarkanov v rôznych kategóriách
Miesto: Glavica, Devínska Nová Ves

Hlavný organizátor: OZ Hlaváčik, spoluorganizátor: Istra Centrum

6.10. o 19.00 h.  …a ešte jedna o láske
- repríza divadelného predstavenia Činoherného klubu Devínska Nová Ves
-  komediálna dráma na motívy hry rumunského dramatika Mihai Ignata

Réžia, úprava, preklad,dramaturgia:  Katarína ŽELINSKÁ
Hrajú: ON:    Michal KUTLÁK, Tomáš LAMOŠ

ONA:   Kristína KOCIANOVÁ, Zuzana CHUDĚJOVÁ,
Vstupné: 2 eur

Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, Devínska Nová Ves

12.10. od 11.00 h.   Jablkové hodovanie
 - všetko o jablkách a dobrotách z nich, jablčné špeciality, predaj 

muštu a jabĺk, kultúrny program, súťaže a program pre deti, 
informačný stánok Turistickej informačnej kancelárie DNV

 - v programe vystúpia: Dychový orchester FOR 
BRATISLAVA, Country kapela Dunaj

Miesto: Nádvorie miestnej knižnice, Istrijská 6
Organizuje: Bratislavský samosprávny kraj a Istra Centrum  

Podujatie Jablkové hodovanie sa 12.10.2013 koná na 13 miestach 
v BSK – na jablkových špecialitách si môžete pochutiť aj v Modre, Senci, 

Pezinku, Svätom Jure, Malackách, Stupave, Dunajskej Lužnej, Jablonovom, 
Limbachu a v mestských častiach  Bratislavy – Vajnory, Ružinov 

a Nové Mesto. 

12.10. o 17.00 h.   Mesiac úcty k starším
-program pre seniorov v rámci mesiaca úcty k 

starším, účinkuje folklórny súbor Ekonóm
Vstup: voľný

Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43

19.10. o 19.00 h.
V. Rockovanie v Devínskej Novej Vsi

- pokračovanie rockového večera, vystúpenia rockových 

kapiel, krst nového CD kapely KAM Z KONOPÍ
Podujatie sa koná s podporou Hudobného fondu

Vstupné: 3 eur
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43

27.10. o 17.00 h.   Bez opony
- talk show Činoherného klubu DNV,  Jakub Abrahám privíta ďalšieho 

zaujímavého hosťa, hudobný hosť: Juliána Hamranová
Viac info:  cinohernyklub.webnode.sk/program/ 

Vstupné: 2 eur
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43

29.10. od 17.00 h.   Lampionáda
- detský zábavný program pred jesennými 
prázdninami, diskoparáda Šaša Maroša

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

- lampiónový sprievod – 19.00 h.
Vstupné: 1,50 eur, registrovaní účastníci súťaže zdarma

Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, od 19.00 h.

Podujatia Turistickej informačnej 
kancelárie v DNV

14. 9. 2013, 08.00 h sa uskutočnil
Autobusový  výlet Trenčianske Teplice 

Prehliadka kúpeľného mesta, navštívili sme turecké 
kúpele Hammam a relaxačný bazén GRAND.

plánujeme
21. 9. 2013, 14.00 h

Exkurzia pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu – Devín
Miesto stretnutia: Hrad Devín, vstupná brána

21. 9. 2013,  19.00 h
Exkurzia pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu – Nočný pochod

Sedlo pri Sandbergu, niva rieky Moravy
Miesto odchodu: TIK DNV

Bližšie informácie: Turistická informačná 
kancelária DNV, Istrijská 49, Bratislava

O2/6477 0260, 0917 164 215, info@tikdnv.sk, www.tikdnv.sk

MIESTNA ORGANIZÁCIA MATICE 
SLOVENSKEJ BRATISLAVA – DEVÍNSKA NOVÁ VES

Pozýva všetkých matičiarov a sympatizantov
na celodenný výlet a kúpanie  9.októbra 2013.

do termálneho kúpaliska v Dunajskej Strede
Odchod autobusu od Istracentra je o 8.00 hod.

Cena 6,-eur
Záujemcovia, prihláste sa u I. Olgyayovej 0903 865 988

Nezabudnite si plavky,  uteráky a hlavne dobrú náladu.
Výbor MO MS BA - DNV

 V máji sme sa zišli pri našom pamätníku gen. 
Dr. Milana Rastislava Štefánika, aby sme si pripo-
menuli výročie úmrtia jedného z najväčších synov 
slovenského národa. Celkový dojem na tomto 
podujatí však kazil zlý stav podstavca na ktorom 
Štefánikova socha stojí. Podstavec sochy bol 
natoľko ošarpaný, že z neho už nebolo možné 
prečítať vyryté písmená. Zlý stav pamätníka trá-
pil aj prítomného starostu DNV Milana Jambora, 
ktorý sa rozhodol ujať iniciatívy za jeho opravu. 
 Bolo pre nás však skutočne veľkým 
prekvapením, že sa Štefánik dočkal obnovy 
pamätníka už v júli na výročie svojich narodenín. 
Jemnými úpravami prešiel aj okolitý parčík. Pozor-

Štefánik dostal na výročie svojich narodenín 
Dar od mestskej časti

nosti neunikli napríklad ani konáre, ktoré sochu prerastali. 
 Členovia Miestneho odboru Matice slovenskej v DNV ďakujú všetkým, 
ktorí na obnove pamätníka a priľahlého parku spolupracovali.

Ing. Juraj Strempek, predseda MO MS BA-DNV
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DEVEX 6

Zosobášili sa

Uvítali sme

Odišli z našich radov

Spomienka

Spolocenská kronikaˇ

Ing. Václav Školuda a Ing. Lenka Sabová
Filip Harminc a Mgr. Sandra Janečková

Ján Paytina a Alžbeta Krajčovičová
Ing. Jaroslav Hirjak a Monika Žiaková

Daniel Gašparík a Katarzyna Lucyna Kowalska
Ing. Peter Gróf a Alexandra Staňáková

Maximilián Daljani a Ing. Petra Kolaříková
Mgr. Ľuboš Dobrovoda a Mgr. Kristína Rehorčíková

Mgr. David Rarbovský a Barbara Sternmüllerová
Ing. Mario Goliaš a Mgr. Milota Spálová

Ivan Marianyi a Mgr. Martina Čukovičová
Ing. Peter Horváth a Mgr. Ľubica Lackovičová

Michal Filo a Monika Andelová
Mgr. Andrej Popovič a Mgr. Zuzana Sedláčková, Phd

Ing. Róbert Godány a Ing. Veronika Hauskrechtová
Martin Hupka a Alena Roglšeková

Jozef  Preisinger a Dana Fabianová
Michal Nagy a Stanislava Valachová

Ing. Ján Kresánek a Ing. Ivana Ferenczyová
Branislav Blaščák a Petra Lehutová
Tomáš Turaz a Mgr. Jana Belcáková
Michal Semris a Nina Jamrichová

Ing. Lukáš Vlk a Mgr. Veronika Polláková
Blahoželáme!

nových spoluobčanov

Simon ŠAMALÍK

Viktor ŠAMALÍK

Šimon KVAŠŇÁK

Karol PODOLSKÝ

Tibor TÓTH

Margita KOČICOVÁ

Oľga ABBASOVÁ

Margita VLAŠIČOVÁ

Eva ARPÁŠOVÁ rod. Sedláková

Emília TOLLOVÁ rod. Slezáková

Tichou spomienkou 

v srdci sme si 17. 8. 2013 

pripomenuli nedoži-

tých 90 rokov nášho 

dobrého manžela a otca

Štefana DARÁŽA,
ktorý nás opustil pred 

tromi rokmi a odišiel tam, 

odkiaľ niet návratu.

S úctou a láskou 

si spomenuli; 

manželka Anna, deti 

– Milan, Anita, Vierka, 

Marienka s rodinami, 

vnúčatá a pravnúčatá.

1. deň: Odchod zo Slovenska v skorých ranných hodinách. 
V obedňajších hodinách príchod do Krakowa.
 Uličky s obchodíkmi, konské povozy a aj miestny drak dotvárajú 
rozprávkovú atmosféru ozajstného kráľovstva. Spoločná prehliadka 
Krakova, ktorá zahŕňa návštevu množstva zachovaných pamiatok. Uby-
tovanie v hoteli WM System Krakow.
2. deň: po raňajkách presun do centra  Krakowa, kde bude indi-
viduálne voľno. V obedňajších hodinách presun do Wieliczky, kde nás 
čaká prehliadka soľných baní – najstaršie na svete –vyše 700 ročná 
tradícia dobývania soli, soľné bane sú zapísané v zozname svetového 
kultúrneho dedičstva UNESCO. V soli sú vytesané nádherné kaplnky, 
sochy, sály, fresky, nachádzajú sa tu podzemné soľné jazerá.
Návrat na Slovensko vo večerných hodinách.
Cena: záloha 50,- EUR, - doprava klimatizovaným autobusom, 
1 x ubytovanie s raňajkami, sprievodca, prehliadky podľa programu 
bez vstupov, poistenie proti úpadku CR.

Prihlásiť sa ešte možno u Ireny Košírelovej, 
na tel. číslo. 0917 611 435 •Čo najskôr!!!

JEDNOTA DÔCHODCOV SLOVENSKA
a MATICA SLOVENSKÁ v DNV 

spoločne organizujú 2 dňový zájazd
POĽSKO: Krakow - Wieliczka

27. – 28. 09. 2013

 Preukaz občana s ťažkým 
zdravotným postihnutím s čer-
veným pásom (potreba sprie-
vodcu), ktoré boli vydané do 
31. decembra 2008 platia iba do 
31. decembra 2013. Nové preu-

Lukáš SEGÍŇ

Silvia VERNEROVÁ

Adam HANČARIK

Teemu Filip MIKULA

Nikolas LUDVIG

Vitajte !

Helena GOLEMBIOVSKÁ

 rod. Matrková

Alfred SHRAM

Jolana PENCOVÁ

Tomáš KAROVIČ

Ján MICHALÍK

Genoveva HLAVENKOVÁ

rod. Jurkovičová

Nech odpočívajú v pokoji!

VÝMENA 
preukazov občanov 

s ťažkým zdravotným
postihnutím 

do 31. decembra 2013

výmena nie je spoplatnená. 
K výmene potrebujete predložiť 
platný preukaz občana 
s ŤZP, občiansky preukaz a foto-
grafi u s rozmermi 3x4 centime-
tre.

 Staré preukazy stratia svoju 
platnosť dňom 31. decembra 
2013 a držiteľ takéhoto preu-
kazu stratí možnosť uplatne-
nia napr. zľavy pri cestovaní 
verejnou hromadnou dopra-
vou a iné výhody plynúce 
z držania takéhoto preukazu.

RC SZTP

 Slovenský zväz telesne 
postihnutých upozorňuje 

držiteľov preukazu občana 
s ŤZP na prechodné 
ustanovenie zákona 
č. 447/2008 Z. z. 

o peňažných príspevkov 
na kompenzáciu ťažkého 
zdravotného postihnutia.

kazy vydávané od roku 2009 
sú zaliate do plastovej fólie a majú 
bezpečnostné prvky – vodotlač 
a hologram, čím sa zabraňuje ich 
zneužívaniu. Vymeniť sa musia aj 
preukazy, ktoré doteraz platili bez 
časového obmedzenia.

 Nové preukazy sa 
vymieňajú na počkanie a ich 

Oznámenie o konaní podujatia, 
zhromaždenia

Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves 

upozorňuje všetkých usporiadateľov kultúrnych, telovýchovných, 
športových a turistických podujatí na území mestskej časti Bratislava 

– Devínska Nová Ves na potrebu plnenia si oznamovacej 
povinnosti, vyplývajúcej zo zákona č. 96/1991 Zb. o verejných 

kultúrnych podujatiach v znení zákona č. 384/1997 Z. z. 
a zákona č.479/2008 Z.z. o organizovaní verejných 

telovýchovných podujatí, športových podujatí 
a turistických podujatí.

Za nesplnenie si oznamovacej povinnosti môže mes-
tská časť Bratislava – Devínska Nová Ves podujatie 

zakázať, alebo usporiadateľovi uložiť pokutu.
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DEVEX 7 

 Mestečko Stupava by v mno-
hom mohlo slúžiť príkladom aj nám. 
Nielenže majú trhovisko, ktoré sa 
každú sobotu zaplní a ponúka veľa 
zaujímavých produktov tak, že tam 
chodia aj ľudia z Devínskej, ale 
sú tam aj všetky druhy obchodov 
a služieb, ktoré občan potrebuje. 
Čím to asi bude?

jm
 Značenia pre ZŤP (zdravotne 

ťažko postihnutí) sú na mnohých 
miestach vyblednuté a neslúžia 
svojmu účelu (pri Terne). Potom 
nečudo, že najmä nedisciplinovaní 
spoluobčania so slabým sociálnym 
cítením nerešpektujú nedostatočne 
viditeľné značenia. Ba, mám dojem, 
že dodržiavanie rešpektovania 
nikto nekontroluje.

ad
 Zaujíma nás, prečo prapodi-

vné, smrdiace a popíjajúce osoby 
sa môžu beztrestne zdržiavať 
v okolí Terna, cintorína, na lavičkách 
zo strany Eisnerovej, na ktoré si už 
nikto nikdy nesadne, pod terasou 
na M. Marečka... To skutočne neex-
istujú spôsoby na riešenie?

mt, vk, sj
 Autobusu č. 21, ktorý šiel 30 8. 

z Opletalovej, sa do dráhy vrútil sivý 
tranzit, ktorý jazdil ako pirát a len 
vďaka duchaprítomnosti vodiča 
autobusu neprišlo k havárii. Číslo 
pirátskeho auta občania odovzdali 
na polícii.

os
 Vážený pán starosta, vážení 

poslanci....
 Čo tak porozprávať sa s vedením 
Dopravného podniku Bratislava 
a rokovať  o prinavrátení auto-
busovej linky č. 22. Nemyslíme si, 
že nebola využívaná, veď chorých 
a starších obyvateľov je nielen 

v Devínskej Novej Vsi veľa, túto linku 
využívali všetci obyvatelia západnej 
časti Bratislavy a bez problémového 
prestupovania sa mohli dostať k ne-
mocnici Kramáre alebo k ústavom 
srdcových a onkologických chorôb.
   Momentálne treba prestupovať 
na Patrónke na trolejbusovú linku č. 
211, ktorá chodí raz za hodinu a na 
Kramároch treba prestupovať na 
ďalší spoj. Skúste stáť za potrebami 
svojich občanov. 
 Ak raz v budúcnosti aj vás možno 
budú trápiť choroby, boľavé kĺby 
a nebude vám mať kto pomôcť, ale-
bo vás odviezť, pretože deti nebudú 
mať na vás čas...
POROZMÝŠĽAJTE A UROBTE 
SPRÁVNE ROZHODNUTIE PRE 
SVOJICH OBČANOV!!!

ik,ti,ms a ďalší

 Radi by sme sa vás opýtali, či 
by ste vedeli zodpovedať otázku 
obyvateľom nového sídliska DNV, 
“čo to je...”, resp. : už tretí týždeň 
(cez prázdniny) počuť vždy cez 
víkend najmä  medzi od 22 - 01.00 
v noci  výstrely ,  výbuchy..., niečo 
ako mohutný a dlhý  (po prvý krát 
to bol, naozaj MOHUTNÝ  10min.) 
ohňostroj (?) až na to že  ani prvý 
krát, ani teraz  nebolo nikde svetlo.
   Susedia poznamenali,  že to 
je “akoby  v sklade”  explodo-
vala munícia. Minulý týždeň to 
bolo kratšie a menej intenzívne a 
dnes, pred pár minutami, iba ako 
hlučné  výstrely na silvestra... 
Monitoruje, - zaobeá sa niekto   
nočným hlukom?  Tu na sídlisku, 
plnom detí, sa to niekedy vymyká 
bežným normám. A odvážlivci  to už 
tretí týždeň “ veselo prevádzkujú “.

os

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

PRAVDA VÍŤAZÍ 
(len jej to niekedy dlhšie trvá)

 Je na škodu dnešnej doby, že 
konštatovanie „pravda víťazí“ 
počúvame stále menej a menej. O to 
viac ma teší, že túto vetu môžem 
konštatovať o probléme, o ktorom 
som písal pred niekoľkými mesiacmi. 
Písal som vtedy o kontrolórovi našej 
mestskej časti a vyslovil som určité 
pochybnosti o kvalite jeho práce. No 
informácie, ktoré odzneli na júlovom 
zastupiteľstve, ma úplne šokovali. 
Najdôležitejším bodom programu 
tohto zastupiteľstva boli jednoznačne 
rozpočtové opatrenia (postrehy zo 
zastupiteľstva budem písať v ďalšom 
článku), no najzaujímavejším bol 
jednoznačne bod č.16, v ktorom 
chcel kontrolór MČ pán Dedinský  
zrušiť uznesenie z predchádza-
júceho zastupiteľstva, v ktorom bolo 
konštatované, že hrubo porušil svoje 
pracovné povinnosti. Čo však nasle-
dovalo, to asi nečakal nikto. Starosta 
Jambor predložil všetkým poslan-
com materiál z roku 2009 z kontroly 
NKÚ (najvyšší kontrolný úrad), v kto-
rom sa konštatovali šokujúce informá-
cie o práci kontrolóra Dedinského. 
NKÚ pri kontrole predložených ma-
teriálov zistilo, že hlavný kontrolór 
nepostupoval pri fi nančných kontro-
lách v zmysle ustanovení zákona č. 
502/2001 Z.z.. Nevypracovaním 
správ z jednotlivých kontrol, ktoré 
by obsahovali predpísané náležitosti 
došlo k porušeniu ustanovenia § 16 
ods.1 a § 17 zákona č. 502/2001 
Z.z. a neprerokovaním správ 
so štatutárnym orgánom kontro-
lovaného subjektu a nespísaním zá-
pisnice o prerokovaní správy došlo 
k porušeniu ustanovenia §22 ods. 
1 a ods. 3 zákona č. 502/2001 
Z.z.. Na záver kontrolóri  NKÚ 
konštatovali, že vzhľadom na rozsah 
a postup pri výkone jednotlivých 
kontrol zo strany hlavného kon-
trolóra MČ DNV možno vnútorný 
kontrolný systém kontrolovaného 
subjektu hodnotiť ako neúčinný. 
Zistené nedostatky pri jednotlivých 
kontrolách vykonávaných zo strany 
hlavného kontrolóra nebolo možné, 
z dôvodu nedodržiavania  zákona 
č. 502/2001 Z.z., následne účinne 
a efektívne uplatniť v praxi a rovnako 
nebolo možné kontrolovať splnenie 
prípadných prijatých opatrení. Dňa 
9.9.2009 bola táto správa prero-
kovaná aj so samotným kontrolórom 
Dedinským. Od tohto dátumu kon-
trolór vedel, že kontroly robí v roz-
pore so zákonom. Myslíte si, že svoje 
konanie zmenil? Ale kdeže. Naďalej 
veselo pokračoval v porušovaní 
zákona svojím zabehnutým systé-

mom práce a keď mu starosta pred 
niekoľkými mesiacmi vytýkal, že kon-
troly nerobí v súlade so zákonom, tak 
sa tváril, že to počuje prvýkrát a tvrdil, 
že všetko je v poriadku. Pre mňa to 
znamená, že náš kontrolór chodil do 
práce od 9.9.2009 úplne zbytočne 
, lebo výsledkom jeho práce bolo 
jedno veľké nič a permanentne pri 
svojej práci porušoval zákon. Za to 
dostával plat cca 1.600 eur a viac 
a k tomu kráľovské odmeny, čo je 
podľa mňa hanebné. 
 Kontrolór sa bránil vcelku zaujíma-
vo – povedal poslancom, že za rok 
2009 dostal od zastupiteľstva odme-
ny, takže je všetko v poriadku a tvrdil, 
že táto správa bola prerokúvaná na 
zastupiteľstve, čo však nie je pravda. 
Keď som sa pýtal bývalých poslan-
cov, či takéto niečo prerokúvali, tak mi 
potvrdili, že o žiadnej takejto správe 
nevedeli. Následne podal poslanec 
Krug pozmeňujúci návrh, ktorý opä-
tovne konštatoval porušenie zákona 
zo strany kontrolóra. Za tento návrh 
hlasovali len traja poslanci z 9 – 
poslankyňa Baumannová, poslanec 
Krug a poslanec Tešovič. To sú pre 
mňa poslanci, ktorí si ctia zákon, 
lebo keď poslancovi nestačí vidieť 
správu Najvyššieho kontrolného úra-
du, v ktorej sa konštatuje porušenie 
zákona zo strany kontrolóra, tak už 
potom neviem, čo chcú vidieť a na 
základe čoho sa rozhodovať. Takto 
riadia podaktorí poslanci kontrolóra, 
takémuto človeku dôverujú. Najviac 
ma sklamalo to, keď som sa osobne 
zastavil za pánom kontrolórom, ako 
ma na jar tohto roku cez Devex vyz-
val, tak mi rozprával, ako roky sve-
domito pracuje a ako je jeho práca 
dehonestovaná a znevažovaná. 
 Vo svetle zistení NKÚ z roku 
2009 a toho, že s ním bola správa 
NKÚ v roku 2009 prerokovaná boli 
jeho slová iba prázdne pokrytecké 
tlachanie. V každej normálnej fi rme 
by bol taký pracovník už dávno pre-
pustený. 
 Verejne vyzývam kontrolóra De-
dinského aby vrátil všetky odmeny 
za roky 2009 – 2013, nakoľko od 
kontroly NKÚ vedel, že jeho práca 
nie je v súlade zo zákonom (pri prero-
kovávaní tejto správy bol a nerozpo-
roval to) a napriek tomu v porušovaní 
zákonov ďalej pokračoval. Slovo 
hanba je málo. Som zvedavý, čo 
s týmito informáciami budú poslanci 
robiť ďalej, lebo je to aj ich hanba, 
že človek, ktorého riadia, ich dlhé 
roky zavádza a   dlhodobo porušuje 
zákon.

Denis Ružovič

V týchto dňoch oslávil 
okrúhlych 80 rokov náš 
bývalý spolupracovník 
z Technického skla 
Tonko Germanov. 
S manželkou býva 
v susednej Mariánke.
Blahoželáme a želáme 
veľa zdravia a optimizmu 
do ďalších rokov.
Bývalí spolupracovníci

BLAHOŽELANIE
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DEVEX 8

Doterajších 10 ročníkov najstaršieho 
grantového programu Školy pre 
budúcnosť prinieslo množstvo 
inovatívnych nápadov, ktoré uro-
bili vyučovanie zaujímavejším, 
interaktívnejším a pokrokovejším. 
Spolu viac ako tisíc projektov prin-
ieslo do škôl netradičné spôsoby 
výučby, väčšiu interaktivitu a zapoje-
nie žiakov do aktivít, ktoré podporujú 

ich kreatívne myslenie i komunikačné 
zručnosti. 
V aktuálnom 11. ročníku grantového 
programu Školy pre budúcnosť budú 
prioritne podporené projekty, ktoré 
budú tematicky zamerané na ochra-
nu detí pred rizikami komunikačných 
technológií či vzdelávanie detí 
a mládeže v oblasti ich bezpečného 
používania. Je to ďalšia z aktivít, ktorá 

Sporenie v Prvej stavebnej sporiteľni, a. s., je od 1. septembra 2013 
bezkonkurenčné. Všetkým novým klientom, ktorí si uzatvoria zmluvu o staveb-
nom sporení, ponúka najväčšia stavebná sporiteľňa na Slovensku výhod-
nú úrokovú sadzbu až 3 % ročne. Svoje úspory si tak klienti môžu 
zhodnocovať mimoriadne výhodne. 

Predseda predstavenstva PSS, a. s., Ing. Imrich Béreš k aktuálnej ponuke 
dodáva: „Pozorne monitorujeme podmienky a ponuky, ktoré existujú 
v prostredí slovenských bánk. Musím skonštatovať, že akcia, ktorú sme pri-
pravili, nemá momentálne konkurenciu. 3-percentný úrok na vklady bez 
akejkoľvek viazanosti neponúka žiadna iná banková inštitúcia.“ 

Zmluvu o stavebnom sporení s bezkonkurenčným úrokom 
3 % ročne si môže uzatvoriť každý, kto v období od 1. júla do        
31. augusta 2013 nemal aktívnu zmluvu v Prvej stavebnej 
sporiteľni, a. s. To znamená, v tomto období si nesporil alebo nesplácal 
úver. Minimálna cieľová suma na tento mimoriadne výhodný typ zmluvy je 
10 000 eur, pričom vklad stavebného sporiteľa nie je obmedzený. 

Atraktívnu úrokovú sadzbu 3 % ročne Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., garan-
tuje počas celej doby sporenia. K vkladom získava každý klient štátnu prémiu, 
ktorá je v tomto roku 11,5 %, maximálne vo výške 66,39 eur. 

Najlepší čas sporiť si peniaze do budúcnosti je práve teraz. Táto 
bezkonkurenčná akcia potrvá do 31. októbra 2013.

NADÁCIA ORANGE PODPORÍ INOVATÍVNE UČENIE SUMOU 130 000 EUR. 

V CENTRE POZORNOSTI BUDÚ RIZIKÁ 
KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

Nadácia Orange vyhlasuje ďalší ročník obľúbeného gran-
tového programu Školy pre budúcnosť. Ten už po jedenásty raz 
podporí netradičné spôsoby výučby. V tomto ročníku budú cez 
grantový program prednostne podporené návrhy zamerané na 
ochranu detí pred rizikami komunikačných technológií a vzde-
lávanie v tejto oblasti. Medzi projekty jednotlivcov z radov ino-
vatívnych pedagógov aj mimovládne a miestne organizácie pô-
sobiace v oblasti vzdelávania rozdelí Nadácia Orange celkovo 
130 000 eur.

Bližšie informácie a pomoc pri tvorbe projektov radi poskytnú pracovníci Centra pre fi lantropiu, n.o., ktorí s Nadáciu Orange grantový 
program administrujú: mailom na skolyprebuducnost@nadaciaorange.sk alebo na telefonicky na 0905 313 313, 0918 393 972, 02/5464 4682 
či po predchádzajúcej dohode osobne v Centre pre fi lantropiu, n.o. na Kozej 11 v Bratislave.

obohatí celoročnú kampaň e-deti, 
ktorá už od jari v školách aj mimo 
nich približuje výhody, aj nástrahy 
moderných technológií deťom, 
rodičom i pedagógom. „Aktívnym 
pedagógom s dobrými nápadmi 
dávame šancu zmeniť výučbový 
proces tak, aby študentom umožnil 
získavať vedomosti tvorivo a inter-
aktívne. Zároveň sa spolu s ped-
agógmi dlhodobo venujeme prob-
lematike bezpečného využívania 
komunikačných technológií 
v školách. Z našich dlhoročných 
skúseností vieme, že mnohí 
z nich sa v praxi stret ávajú s rizika-
mi, ktoré priniesla moderná komu-
nikácia aj do školských lavíc. Preto 
sme sa rozhodli, že v tomto ročníku 
grantového programu tieto dve 
myšlienky prepojíme,“ hovorí o gran-
tovom programe správkyňa Nadá-

cie Orange Andrea Cocherová.
Na realizáciu najzaujímavejších 
projektov Nadácia Orange v tomto 
ročníku grantového programu pre-
rozdelí 130 000 eur. Uzávierka 
prijímania žiadostí je 2. októbra 
2013 a zoznam podporených 
projektov bude zverejnený 15. no-
vembra 2013. Maximálna čiastka, 
ktorou môže byť podporený jeden 
projekt predložený pedagógom  
je 1 500 eur, v prípade mimovlád-
nych organizácií maximálne 2 000 
eur.
Do programu Školy pre 
budúcnosť budú projekty 
prijímané výlučne v elektro-
nickej forme prostredníctvom 
webovej stránky Nadácie 
Orange 
www.nadaciaorange.sk
v sekcii Žiadosti. 

STAVEBNÉ SPORENIE 

S BEZKONKURENČNÝM ÚROKOM
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DEVEX 9 

 „Dostatok kvalitných pra-
covníkov a absolventov je nevyh-
nutným predpokladom pre 
našu budúcnosť na Slovensku. 
Vytvorením Centra duálneho 
vzdelávania a zavedením pro-
gramu Mechatronik prinášame 
do krajiny najmodernejšie vzde-
lávacie postupy osvedčené 
nemeckým duálnym systémom. 
Absolventi tohto kurzu budú 
disponovať nie iba vynikajúcimi 
teoretickými vedomosťami, ale 
najmä špičkovými praktickými 
skúsenosťami,“ povedal, Wil-
fried von Rath, člen predstaven-
stva VW SK pre personálnu 
oblasť.
   Odborné vzdelávanie v Centre 
je určené pre absolventov stred-
ných odborných škôl. Súčasťou 

kurzu Mechatronik je aj výučba 
cudzieho jazyka. Kurz je certi-
fi kovaný ministerstvom školstva 
SR i špeciálnym certifi kátom 
Slovensko-nemeckej obchodnej 
a priemyselnej komory. „Na 
základe vynikajúcich výsledkov 
uplatnenia mladých ľudí na pra-
covnom trhu v Nemecku, sme 
sa rozhodli prevziať prvky duál-
neho vzdelávania do nášho 
Centra. Študenti tu tak budú 
spájať prax s teóriu v pomere 
80:20,“ vysvetľuje Renáta 

Valeková, vedúca personálne-
ho rozvoja VW SK. Spoločnosť 
do Centra duálneho vzdeláva-
nia a kurzu Mechatronik investo-
vala približne jeden milión eur. 
Študenti tak budú mať k dispozí-
cii najmodernejšie pomôcky, 
stroje i zariadenia.

 Povolanie Mechatronik je 
profesiou budúcnosti, ktorá má 
široké uplatnenie nielen v jed-
nej konkrétnej oblasti. Vytvára 
z mechanických, elektrických 
a elektronických komponentov 
komplexné mechatronické sys-
témy, napr. roboty pre priemy-
selnú výrobu. Hotové sústavy 
pripravuje do prevádzky, 
programuje ich a inštaluje do 
nich potrebný softvér. Medzi 

ťažiskové predmety výučby 
machatronikov patria manuálne 
a prístrojové opracovanie ko-
vov, zváranie, CNC-stroje, elek-
tronika, inštalačná technika ako 
aj technické kreslenie.
 
 Význam Centra duálneho 
vzdelávania pre budúcnosť kra-
jiny podčiarkla aj účasť na otvo-
rení štátneho tajomníka minis-
terstva práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR Branislava Ondruša, 
či prezidenta Združenia auto-

mobilového priemyslu Jaroslava 
Holečeka. Otvorenia sa zúčastnil 
aj veľvyslanec Spolkovej repub-
liky Nemecko Michael Schmunk 

a Guido Glania, výkonný člen 
predstavenstva Slovensko-
nemeckej obchodnej a priemy-
selnej komory.                     r-ma

Založiť svoj byt či dom v prospech banky mnohým z nás nevo-
nia. V Prvej stavebnej sporiteľni, a. s., však úver na bývanie 
získate od 1. septembra 2013 aj bez založenia 
nehnuteľnosti. Výška úveru pritom môže byť až do 40 000 
eur. 

Úver na bývanie bez založenia nehnuteľnosti 
Špeciálna akcia, ktorú môžu klienti PSS, a. s., využiť, potrvá až do 
konca októbra tohto roka. Na zabezpečenie medziúveru s hodno-
tiacim číslom rovným alebo vyšším ako 5 až do výšky 40 000 eur 
klient nebude potrebovať nehnuteľnosť. Stačí druhý účastník 
úveru, napríklad manžel či manželka, alebo iný 
ručiteľ. Nie je potrebný ani znalecký posudok a tiež dodatočné 
poistenie nehnuteľnosti. 

„Táto úverová akcia je doslova 
šitá na mieru našim klientom. 
Často prichádzajú s tým, že 
potrebujú vo svojej domácnosti 
niečo opraviť, rekonštruovať či 
modernizovať. Úver do 40 000 
im na to určite stačí. V niek-
torých regiónoch Slovenska 
dokonca za túto sumu dokážu 
kúpiť aj nový byt. Zdĺhavá by-
rokratická cesta k úveru v tomto 
prípade odpadá. Klient vybaví 
úver rýchlejšie, jednoduchšie 
a samozrejme lacnejšie“, hovo-
rí predseda predstavenstva 
PSS, a. s., Ing. Imrich Béreš. 

Znižujeme úrokové sadzby 
Zmena v zabezpečení úverov však nie je jedinou zmenou od 
začiatku septembra. Pri viacerých typoch medziúverov so 
záložným právom znižuje Prvá stavebná sporiteľňa, 
a. s., úrokové sadzby. Konkrétne ide o pokles až o 0,8 % 
ročne. Medziúvery tak môžu klienti teraz získať s úrokovou sadz-
bou od 5,09 % do 6,09 % ročne. 

Centrum duálneho vzdelávania na základe nemeckého duál-
neho vzdelávacieho systému otvorili 11. septembra 2013 
v bratislavskom závode Volkswagen Slovakia (VW SK). Ako 
prví v ňom získajú vzdelanie 24 študenti v kurze Mechatronik.

otvorili 
Centrum duálneho vzdelávania

ZALOŽTE SI DOMOV 
BEZ ZALOŽENIA NEHNUTEĽNOSTI
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DEVEX 10

Máme za sebou krásne, slnečné 
leto. Posledné augustové dni som 
trávila vonku v prírode, niekedy so 
synom, niekedy sama. Mám radosť 
z toho, keď len tak sedím pozoru-
jem prírodu,  ľudí a sledujem svoje 
myšlienky. Jedno slnečné poobe-
die sme boli so synom v devín-
skej pri cyklistickom moste je taká 
reštaurácia pre cyklistov, kde je 
aj detské ihrisko, zastavili sme sa 
občerstviť. Len tak mimochodom 
mi syn hovorí: „Maminka sleduješ 
tých rodičov, ako sedia pijú pivo 
a občas len zahučia na deti, to 
nerob, tam nechoď, poď sem, takto 
to rob.“ Ja na to: „Áno, práve nad 
tým premýšľam, že takto deťom 
vlastne odovzdávame informácie, 
ako sa budú správať v dospelosti. 
Vieš aj ja v tom čase, keď si bol 
malý, som takto reagovala, pretože 
som ináč nevedela. Na základe 
týchto skúse-ností sa chcem podeliť 
s čitateľmi s mojím poznaním ako 
nám to v rodinách funguje, buď 
žijeme poranený model rodiny ale-
bo model rodiny založený na láske. 
Podľa toho v akom modely rodiny 
vyrastáme, také máme správanie 
v dospelosti a taký model rodiny aj 
s najväčšou pravdepodobnosťou 
vytvoríme.

V poranenom rodinnom systéme si 
partneri hrajú navzájom také role 
buď zneužívateľa alebo záchrancu 
alebo obete. Niekedy sa staneme 
zneužívateľom, inokedy záchrancom 
alebo obeťou. Ako to spolu súvisí? 
Človek, ktorý chce, aby bolo všetko 
po jeho, začne ostatných vydierať 
buď svojimi pocitmi alebo sa 
povyšovať, alebo začne sa sťažovať. 
Človeku, ktorému je takéhoto človeka 
ľúto sa ho snaží zachraňovať. Snaží 
sa mu vychádzať v ústrety i na úkor 
seba. Pritom však ani nepostrehne, 
že sa tak paralelne stal obeťou. Je to 
neustály začarovaný kruh. Dieťa je 
medzi dospelými a nasáva do seba 
informácie týchto rolí nielen v detstve 
ale už v prenatálnom období a to sú 
vlastne korene nášho správania sa 
nielen v rodinách ale aj v profesio-
nálnom živote.
Aby sme si to vedeli lepšie predstaviť 
uvediem niekoľko charakteristík jed-
notlivých rolí. Zneužívateľ – hnev, frus-
trácia, kritika, dominantnosť, pýcha, 
agresivita, zanedbávanie, opustenie, 
zrada. Obeť – hanba, pocit viny, 
bezmocnosť, beznádej, apatia, strach, 
depresia. Záchranca – povinnosť, 
záväznosť, utrpenie, martýr. 
V rodinnom systéme založenom 
na láske rodičia predstavujú 

múdrosť, prejavujú lásku,  ochraňujú 
dieťa,  dávajú pocit bezpečia, učia 
poriadku a budujú dôveru v život. 
Ako rodičia prejavujú lásku deťom?
Cez fyzický kontakt – cez objímanie, 
pohladenie opakom je bitie a odso-
tenie dieťaťa od seba. Niektoré deti 
nepotrebujú fyzický kontakt, niektoré 
potrebujú pohladenie.
Cez slová lásky – vyjadrovanie 
náklonnosti, milujem ťa, ty si taký 
zlatučký, používame také milujúce 
slová, ty si úplne fantastický, do toho 
zvládneš to, dokážeš to. Opakom 
ak je poranený model – nerob to, 
čo si myslíš, kto si, ty to nedokážeš 
a ak je rodič perfekcionista potom 
vyžaduje od dieťaťa najlepšie znám-
ky, prestaň si zlý. Ak partner hodnotí, 
to je strašné čo robíš, si taký a taký, 
ubližuje to všetkým. Deti chcú poria-
dok a bezpečie.
Cez pozornosť – cíti sa dieťa 
milované ak trávime s ním čas, 
robíme spolu aktivity, rozprávame 
sa, držíme s dieťaťom očný kontakt. 
Opakom je nepozornosť rodičov, 
hnev rodičov najviac ubližuje dieťaťu.
Cez činy, služby – rodič učí dieťa 
ako byť samostatný, zodpovedný, 
nezávislý.
Cez dary, darčeky sa odporúčajú 
až keď splníme predchádzajúce 

prejavy, no zároveň je potrebné si 
uvedomiť vhodnosť darov. Ako môžu 
dary ublížiť? Poškodzuje sa sebave-
domie, pre deti je bolestivé prijímať 
dary v útlom veku ako počítač, televí-
zia, domy, byty.
Ak žijeme v poranenom modely 
rodiny je to preto, lebo sme nedostali 
od rodičov prejavy lásky, no zároveň 
to naši rodičia nedostali od svojich 
rodičov a tak nám nevedeli odovzdať 
a naučiť nás prejavom lásky. My 
máme tendencie pokračovať v tom, 
čo nám odovzdali rodičia, máme 
však aj voľbu. Náš život vnímam 
ako taký experiment, také kráľovstvo. 
Je našou zodpovednosťou priniesť 
do svojho kráľovstva lásku. Chyby, 
ktorých sme sa dopúšťali v minu-
losti, ale nemusíme robiť i naďalej. 
Môžeme si povedať je mi to ľúto. 
Láska nedokáže vymazať minulosť, 
ale môže premeniť našu budúcnosť. 
Naučme sa najskôr sami sebe 
prejavovať lásku a následne nám to 
pôjde aj v ostatných medziľudských 
vzťahoch. Prajem vám veľa 
úspechov a v ďalšom článku sa 
pokúsim sa podeliť s vami s pocitmi, 
ktoré zažívajú role, ktoré si hráme 
v životoch.

Mária Žiaková, 
mediátor

KORENE NÁŠHO SPRÁVANIA SA
Má b k á l č é V

K
ň ú á ň b é
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DEVEX 12   

 Pod rekonštrukciou sú podpísaní 
členovia občianskeho združenia, 
baseballového klubu Fighting 
Flies Bratislava. „Sme radi, že sa 
nám spolu s mestskou časťou po-
darila veľká vec,“ vraví predseda 
združenia Michal Šišolák, „Bez 
spolupráce s pánom starostom 
by nebolo možné taký rozsiahly 
projekt realizovať. A veľkú pod-
poru sme mali aj v predchádzajú-
com i súčasnom vedení základnej 
školy.“ Do mestskej časti pribudlo 
v rámci rekonštrukcie zanedbaného 
školského areálu hneď niekoľko 
športovísk. „Niektoré sú úplne 
nové, ako napríklad baseballový 
areál medzinárodných parame-
trov s dvomi ihriskami – pre žiacke 
i dospelé kategórie, niektorým 
sme zase obliekli nový kabát,“ 
podotýka koordinátor výstavby za 
občianske združenie Ing. Lukáš 
Králik.
 Rekonštrukcia sa dotkla prak-
ticky celej plochy školského areálu. 
„V rámci prvej etapy sme vybu-
dovali – a ako prvé uviedli do 
prevádzky – multifunkčné ihrisko 
s umelým povrchom tretej gene-
rácie,“ približuje jednotlivé fázy 
rekonštrukcie Ing. Králik. Nový 
povrch i koše dostali basketbalové 
a streetballové ihriská, pribudla 
protihluková stena, ktorá slúži 
i ako lezecká pre tréning čoraz 
populárnejšieho boulderingu. 
Novinkou sú i posilňovacie stano-
viská pre cvičenie pod šírim ne-
bom, pre nešportovcov pribudla 
relax zóna a pieskovisko. Škola 

OTVORIA REKONŠTRUOVANÝ AREÁL

Po viac ako troch rokoch prác sa Devínska Nová Ves dočkala 
nového viacúčelového športového areálu. V nedeľu 29. septembra 
slávnostne otvoria zrekonštruovanú plocha ZŠ Bukovčana.

získala i nový povrch bežeckej 
dráhy a rozbežisko s doskočiskom. 
Samozrejmosťou je i nové oplote-
nie, chodníky a elegantné terénne 
úpravy. „Rovnako dôležitá je časť 
opráv, ktorá ani nie je vidno,“ 
hovorí Lukáš Králik, „Otvorená plo-
cha dostala novú ornicu a trávnik 
s umelou závlahou, takže by areál 
mal byť zelený takmer po celý rok.“
 „Našim cieľom ale nebolo 
len ponúknuť školákom i nám, 
ďalším obyvateľom DNV možnosť 

športového vyžitia a užitočného 
trávenia voľného času,“ vysvetľuje 
ďalší z členov Fighting Flies, 

výstavby si projekt získal i podporu 
ďalších partnerov predovšetkým 
formou grantov (napríklad Tesco, 
Allianz či SPP) – skrátka tých, 
ktorým ležia na srdci možnosti 
voľnočasových aktivít pre mládež. 
Významnú časť nákladov niesli 
na svojich bedrách i členovia 
občianskeho združenia Fighting 
Flies Bratislava – jednak formou 
členských príspevkov a množstvom 
odpracovaných brigádnických 
hodín. „Niekedy to bola trošku 
Akcia Z,“ s úsmevom spomína 
Lukáš Králik, „obetovali sme pro-
jektu tri roky života, nehovoriac 
o „športových“ tréningoch, ktoré 
sme trávili s lopatami a fúrikmi. 
Týmto sa chceme aj ospravedlniť 
za prípadné nepohodlie, ktoré mo-
hol proces výstavby priniesť ľuďom 
z okolia. Veríme, že to ale teraz 
ocenia.“
 Unikátnu príležitosť vyskúšať 
si rôzne varianty využitia areálu 
môžu všetci „susedia“ v nedeľu 
29. septembra. Od 13.00 h. sú pre 
všetkých záujemcov pripravené 
športové hry, turnaje a súťaže.    
Pripravený je nohejbalový turnaj 
pre amatérske družstvá, miniturnaj 
v T-Balle pre deti, ukážky fi tnes 
tréningu pod šírym nebom pre 
všetkých pod vedením skúsených 
trénerov, možnosť vyskúšať si 
baseballový odpal na elektric-
kého nadhadzovača, zahrať si disk 
golf a ďalšie atrakcie. „Berieme to 
ako návod na použitie areálu ZŠ 
Bukovčana,“ pozýva za organizá-
torov Peter Nitschneider.      (mat)

Ing. Peter Nitschneider. Vďaka 
úpravám sa podarilo vyriešiť 
problematické kúty areálu, ktorý 
je i vďaka kamerovému systému 
čistejší a bezpečnejší. „Niektoré 
športoviská sme otvárali postupne, 
hneď ako boli dokončené, a sme 
radi, že si ich najmä mladí z oko-
lia obľúbili,“ dopĺňa predseda 
združenia M. Šišolák.
 Prestavba areálu bola fi nanco-
vaná z grantu hl. mesta Bratislavy, 
prispela i mestská časť. V priebehu 
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01 - Kúpa
02 - Predaj
03 - Voľné miesta 
        (ponúka, hľadá)
04 - Služby (ponúka)
05 - Byty
06 - Nehnuteľnosti
07 - Rozličné

03 - VOĽNÉ MIESTA
• DSS Senecio, .n.o. prijme do TPP 

zdravotnú sestru s praxou minimálne 
5 rokov. Kontakt – p. Noskovičová

 tel.: 0911 721 821
• Hľadám krajčírku na pravidelné

 šitie bytového textilu. 
 tel.: 0905 458 27204 - SLUŽBY
• Údržba a servis kotlov značky 

BUDERUS a WOLF.
tel.: 0903 945 658

• Geodetické práce 
  tel.: 0905 333 727
• ELEKTROMONTÁŽNE práce 
 aj opravy,  revízie elektro.
  tel.: 0905 825 724
• ÚČTOVNÍCTVO – MZDY
 – DANE zodpovedne, spoľahlivo,
 za prijateľnú cenu.
  tel.: 0907 106 308

monika.koncova@gmail.com
• TIP – TOP  kvalitne čistíme 
 koberce a čalúnenie. 
  tel.: 6436 4102 
  0907 226 322
• TV servis Baláž – oprava 
 televízorov. Na Grbe 43. 
  Tel. zázn.: 6477 6963
• MONTÁŽ SATELITNEJ a DVB
 techniky. Predaj a poradenstvo.
  tel.: 0949 654 072
• VODOINŠTALATÉR aj malé
 práce, VŔTANIE DIER.
  tel.: 0908 178 851
  6428 2053
• Autovýfuky, rozvody motorov,

 tlmiče, ramená a čapy a ine nové
 lacné náhradne diely. Rozvoz
 tovar. tel.: 0907 181 800
• Voda, kúrenie, plyn – opravy,
 montáž. Aj cez víkendy. 
  tel.: 0905 429 097
• ÚČTOVNÍCTVO - DANE – MZDY
 kvalitne, rýchlo, za primerané
 ceny.
  tel.: 0948 140 240

e-mail: urban.ucto@gmail.com
• Doučím anglický a francúzsky jaz.

 tel.: 0904 566 706
• Harmony Space - kvalitné a ceno-

vo výhodné masáže. 
 tel.: 0902 560 476  
 www.harmonyspace.sk

07 - ROZLIČNÉ
• HERBA – ZÁHRADNÍCKE
 POTREBY, rozličný tovar, darčeky. 
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€
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€

€

€
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€

€

€

€

€
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STUPAVA

Borinka

Devínska 
Nová Ves

M
A

B
A

Malacky
Lozorno

Záhorská Bystrica
Bratislava

D2

Vysoká
pri Morave

LAKŠÁRSKA
NOVÁ VES

Mikulášov

Borský Mikuláš

Studienka
Malacky

  Na Grbe 55. tel.: 6477 4642
• Nevyhadzujte knihy - darujte 
 ich nám, kontakt:
  tel.: 0907 701 786 
• Rekonštrukcie RD, bytov, voda,
 elektro, maľby, obklad, dlažba,
 komíny, krby, doprava.
  tel.: 0905 428 626
  0949 262 121
• Konverzácia vo francúzštine. 

Chcete hovoriť po francúzsky? 
Komunikovať, alebo sa učiť? 

 tel.: 0917 461 097
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Nový hokejbalový areál v Devín-
skej Novej Vsi pokrstili turnajom.
Nový hokejbalový areál v Devín-
skej Novej Vsi má za sebou svoj 
krst. Domáci tím HBC Iepurii DNV 
pri tejto príležitosti zorganizoval 
prvý ročník turnaja pod názvom 
Iepurii Cup. Slávnostné otvorenie 

prebehlo za prítomnosti starostu MČ 
Devínska Nová Ves Milana Jambo-
ra, konateľa DNV Športu Andreia 
Kiszela a ostatných hostí z miest-
neho a mestského zastupiteľstva. 
Svojou účasťou poctili túto slávnosť 
aj dve hokejbalové osobnosti, maj-
ster sveta z roku 1999 Marián Giba 

 
 

DEVEX 16   
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Z policajného
zápisníka

nia a upozornenia, vnikla polícia 
do bytu, kde našla už nežijúceho 
občana. Obhliadajúci lekár 
konštatoval smrť bez cudzieho 
zavinenia.
• Hliadka OO PZ DNV odov-
zdala 13. 8. oddeleniu cudzinec-
kej polície osobu z Rumunska, pre 
podozrenie z neoprávneného po-
bytu na území SR (Eisnerova ul.).
• O deň neskôr, 14. 8., ne-
známy páchateľ zapálil v oblasti 
Múrnic stoh sena. Spôsobil tak 
PD Devín škodu 1 500 eur.
• Obyvateľ Kalištnej nahlásil 
19. 8. krádež zlatých predme-
tov v hodnote 240 eur. Keďže 
páchateľ je známy, prípad 
vyšetruje polícia.
• Polícia vyšetruje tiež vniknu-
tie neznámeho páchateľa 20. 
8. na súkromný pozemok na 
Novoveskej, poškodenie zaria-
dení na záhradnom sklade. 
Spôsobená škoda predstavuje 
250 eur.
• Škodu 750 eur spôsobil ne-
známy páchateľ na J. Smreka 
1. 9., založením požiaru 
v pivničných priestoroch.
• O deň neskôr, 2. 9., nezná-
my páchateľ na Bystrickej ukra-
dol motorové vozidlo IVECO 
červenej farby v hodnote 2 500 
eur.
• V nedeľu, 8. 9., zaistila hliadka 
polície DNV na parkovisku Tesco 
na Eisnerovej osobu, podozrivú 
zo spáchania priestupku proti 
občianskemu spolunažívaniu 
a proti verejnému poriadku.
• Aj počas prázdnin v mesia-
coch júl – august zadržala polí-
cia DNV niekoľko vodičských 
preukazov vodičom, ktorí jazdili 
pod vplyvom alkoholu.

OO PZ DNV

• Ešte 3. 7., zaistila hliadka 
polície DNV občana, ktorý roz-
bil sklo na výklade prevádzky 
na Eisnerovej.
• Na príkaz sudcu vzali do 
väzby, 14. 7., dvoch občanov 
DNV za vydieranie a zločin 
ublíženia na zdraví.
• V ten istý deň vo väzbe 
skončil páchateľ z DNV, 
ktorý na Charkovskej spôso-
bil škodu krádežou 330 eur 
a poškodením zariadenia 300 
eur.
• V stredu, 24. 7., našiel občan 
DNV v poraste blízko cyklomos-
ta mŕtvolu. Lekár konštatoval, 
že nešlo o cudzie zavinenie. 
Totožnosť mŕtvoly zisťujú.
• O deň neskôr, 25. 7., ne-
známy páchateľ vnikol na úze-
mie VW Sk, kde v rozostavanej 
hale ukradol rôzny materiál 
jeden fi rme v hodnote 3 280 
eur, druhej za 3 417 eur a tretej 
za 11 055 eur. Prípad vyšetruje 
polícia.
• Počas prechádzky, 4. 8., 
zistil občan DNV, že pri pohos-
tinstve na Eisnerovej je zapar-
kovaný bicykel, ktorý mu ukra-
dli pred rokom. Hliadka polície 
kontrolovala osobu, ktorá na 
bicykli prišla a tvrdila, že ho 
kúpila od neznámeho občana. 
Prípad polícia preveruje.
• Na výkon trestu odovzdala 
polícia DNV občana Banskej 
Bystrice, ktorý sa napriek príka-
zu dostavenia do väzby, voľne 
pohyboval 7. 8. po Eisnerovej.
• V piatok, 9. 8., na M. 
Marečka na základe podozre-

Chlapík u lekára: 
- Pán doktor, ja som stolár 
a nemôžem pracovať. 
- A čo vám chýba? 
- Dosky.
•••
Sociologické výskumy 
potvrdili, že najobľúbenejšou 
ženskou fantáziou sú dvaja 
muži naraz. Jeden varí a druhý 
upratuje. 

•••
V krčme sa jeden zdôveruje 
druhému: 
- Človeče, včera som sa vrátil 
domov, pred dverami desiatky 
topánky, na vešiaku 49-tka 
kabát, hneď ma chytil taký 
nepríjemný pocit. Vrazím 
do kuchyne, otvorím 
chladničku a fakt! Všetko pivo 
vypité!

Seniori-jesenná časť sezóny 2013/2014 
1.KOLO 18.08.
ŠK Tomášov - FK Lokomotíva DNV  3:0 (2:0) 

2.KOLO 26.08. ihr.Nepočujúci
FK ŠK Danubia - FK Lokomotíva DNV  3:2 (2:0) 
Góly: Hanúsek, Hullman 
ŽK: Pillár, Rischer Marek, Šašík

3.KOLO 01.09.
FK Lokomotíva DNV - TJ Čunovo  4:0 (2:0) 
Góly: Šmahovský 2, Pillár, Kónya 
ŽK: Ružovič, Gajdoš

Ihrisko v Devínskej Novej Vsi 

ofi ciálne 
otvorené

Iepurii Cup 
zostal doma

a rovanko čerstvý svetový šampión 
Dušan Danko. Prvý menovaný 
potom slávnostným buly otvoril 
zápas nádejí, ročníka 2007. Po 
týchto ceremóniách prišiel rad na 

seniorov. Turnaj mal vysokú úroveň, 
z víťazstva sa napokon tešil domáci 
usporiadajúci klub, ktorý tak mini-
málne na jeden rok získal krásny 
putovný pohár.

Finále
HBC Iepurii DNV - HBC Farma 
Petržalka                   3:2 (1:1, 2:1)
g: Murányi, Hulík, Cibuľa 
- Valent, Kanich 
Individuálne ocenenia:
Najlepší strelec: 
Tomáš Valent (Farma)
Najlepší hráč: 
Patrik Szabó (Iepurii)

Najlepší brankár: 
Peter Butowski (Iepurii)

Konečené poradie:
1. HBC Iepurii DNV
2. HBC Farma Petržalka
3. ŠHBK Lizards Stupava
4. HBT Slovan Bratislava
5. Mosquitoes DNV
6. HBC Flyers Bratislava
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