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V čísle:

Prenádhernú jeseň, dostatok všakovakých húb a vari aj
dostatok príležitostí pre kultúru
a šport nedokázalo pokaziť ani
zopár nevydarených, či pobabraných podujatí (súkromných i verejných), ba predpokladám, že tohtoročnú jesennú
pohodu nenarušia ani blížiace
sa voľby. Že politici dokážu
všeličo, svedčí aj fakt, že poniektorí sa zabezpečujú obsadením
dvoch i viacerých stoličiek
v tých najrozličnejších parlamentoch.
Od
obecných,
mestských, cez „vúckové“,
vnútroštátne, ba dosiahnu až
po europarlament. Šikovným
i „šikovným“ sú asi dvere
otvorené. Veď otvárame im ich
my, voliči, a asi nám neprekáža,
že podaktorí majú upracované
iba jazyky a žuvacie svaly. Nó,
občas musia aj vytiahnuť nejaké to oblečenie, aby na fotografiách, či na obrazovkách čosi
ukázali.
Oveľa pokojnejšie a spokojnejšie si nažíva volič-nevolič.
Ktorého nerozhádže, ako
sa ľudovo vraví, ani ručný
granát. V krčme, na ulici, občas
v rodine, si pofrfle...ale inú
zodpovednosť, ani pri voľbe,
necíti. Stačí sa vyvravieť.
A čudujeme sa potom, že nás
vedú a zvádzajú takí akých
sme si sami zvolili? Nečudujme
sa. Stačí, keď budeme frfľať.
Nevadí, že zemiaky dovážame
z Poľska, slivky z Argentíny,
cesnak z Číny a cibuľu z Peru.

Ročník: XXIII.

MZ 8 VW SK vychováva 9 Memorandum
o spolupráci 10 Ocenili študentské projekty
11 Inzercia 12 Z policajného zápisníka

Revitalizácia Istrijskej ulice pokračuje

podľa harmonogramu
Projekt Revitalizácie jadra Istrijskej ulice, ktorý naša mestská
časť začala realizovať v septembri tohto roku pokračuje podľa
plánu. Finančné prostriedky sme na projekt dostali z Európskeho
fondu regionálneho rozvoja. Projekt je z Operačného programu
Bratislavský kraj a poskytovateľom ﬁnančných prostriedkov je
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
Ako vám je iste známe, o získanie nenávratného ﬁnančného
príspevku sa naša MČ uchádzala
už v roku 2009. Vtedy sme v súťaži neuspeli. Neúspech Devínsku neodradil. Po vypísaní novej
výzvy, sme v roku 2012 pripravili
novú žiadosť so všetkými potrebnými podkladmi, s cieľom získať
ﬁnančné prostriedky a použiť

ich na revitalizáciu tej časti našej
obce, ktorá ju v súčasnom období
najviac potrebovala.
Istrijská ulica, ktorá bola kedysi
centrom diania v obci, v posledných desaťročiach strácala svoj
význam a pôvodný ráz a na
základe provizórnych riešení,
nevhodných zásahov a nedostatku peňazí zo strany magistrátu,

Číslo: 8

bezplatne

KRÁTKE SPRÁVY
• Predsedom Matice
slovenskej zostáva
aj na ďalšie štvorročné
volebné obdobie úradujúci
šéf národnej ustanovizne
Marián Tkáč. Rozhodlo o tom
v piatkovom (18.10.) hlasovaní
viac ako 500 delegátov...
• V pondelok 21. 10. v Roman
Fecik Galery pokrstili knihu
Načeranský v zbierke Ivana
Melicherčíka (DNV) za účasti
maliara Načeranského.

sa stala zanedbanou, nesúrodou časťou DNV , z ktorej sa
postupne začal vytrácať verejný
život. Aj napriek neprajnosti okolností a času, si obyvatelia Devínskej Novej Vsi – hlavne tí, ktorí
žijú na Istrijskej ulici alebo cez
ňu denno - denne prechádzajú,
pravdaže aj ostatní, vrátane
jej návštevníkov, zaslúžia, aby
sme pre nich vytvorili dôstojné
podmienky pre ich život, aby
sa výraz rekonštruovanej časti
Istrijskej zlepšil, a tým sa skvalit(Pokračovanie na strane 2)
Uzávierka dnešného čísla
bola 18.10. 2013
Uzávierka nasledujúceho
čísla bude 15.11. 2013,
číslo vyjde 22.11. 2013.

22.10.2013 22:23

tivít v súčasnosti sa realizuje:
– revitalizácia vetvy A – časť Istrijskej , kde sa nebude vymieňať plocha chodníka – riešia sa postupne
príjazdové plochy, budujú sa
spevnené plochy. Vybudovalo sa
malé námestie pred pobočkou
SNM – Múzeom kultúry Chorvátov na Slovenku ,súčasťou ktorého
je certiﬁkované detské ihrisko,
ktoré budú môcť používať aj telesne handicapované deti. Ihrisko
bola jedna z predpísaných aktivít
projektu na dotvorenie verejných
priestorov. Svojim kvalitným

jazd vozidiel a bezpečný pohyb
chodcov.
V ďalšej etape sa bude riešiť
vetva B – nájazdy, spevnené plochy a chodník, umiestnenie mestského mobiliáru, vybuduje sa replika pôvodnej studne a bude sa
realizovať nová výsadba zelene
– úprava zelených pásov, vysadí
sa verejná zeleň, ktorá zlepší,
zjednotí a dotvorí kvalitu prostredia. Vzhľadom na veľký rozsah
podzemných vedení inžinierskych
sietí sa nenašli dostatočné plochy potrebné pre koreňový sys-

dizajnom a farebným riešením
bude oživením predpolia múzea
a rozšíri a spestrí možnosti využitia
voľného času pre deti obyvateľov
a návštevníkov DNV.
Významnou aktivitou je riešenie
nových autobusových zastávok,
ktoré budú lepšie vyhovovať
podmienkam dopravy – budú
zasunuté mimo vozidlovú komunikáciu. Budú umiestnené podľa
požiadaviek DPMB, aby sa
zabezpečila lepšia priepustnosť
vozovky, plynulý, bezpečný pre-

tém vzrastlej zelene a z tohto
dôvodu nebude možné umiestniť
v riešenom území vzrastlé stromy.
Využívame možnosť aj touto cestou poďakovať sa občanom za
ich trpezlivosť, ústretovosť, s akou
prijímajú obmedzenia vyplývajúce s prebiehajúcej stavebnej
činnosti.
Spoločne sa tešíme na dokončenie
stavebných prác a novú tvár časti
pôvodnej obce.
Z. Štrokendlová,
M. Beláček

Revitalizácia Istrijskej ulice pokračuje

podľa harmonogramu
(Pokračovanie zo strany 1)
nilo ich životné prostredie a výzor
centra pôvodnej obce. Musíme
zdôrazniť, že projekt sme pripravovali podľa prísnych kritérií a to,
čo sa na časti Istrijskej ulici revitalizuje, je v súlade s oprávnenými
aktivitami projektu.
Počas realizácie projektu si
mestská časť nechala zveriť Istrij-

skú ulicu od Magistrátu hlavného
mesta Bratislavy a dôrazne musíme pripomenúť – že revitalizácia vozovky samotnej, nebola
v rámci povolených aktivít. Nebolo by ju možné ani ﬁnančne
zvládnuť v rámci alokovaných
prostriedkov na prioritnú os
1 Infraštruktúra.
Čo sa týka prebiehajúcichak-

Integrovaný informačný systém v MČ Bratislava - Devínska Nová Ves.
tabule, orientačných máp - v pravý čas. Prepojenie na
NA PRAVOM MIESTE V PRAVÝ ČAS –tabule.
Súčasťou Integrovaného Qrlink.sk mestá optimalizovaného
Na ostatnom zastupiteľstve bol
schválený Integrovaný informačný
systém v MČ Bratislava Devínska Nová Ves. Poďakovanie patrí
Oddeleniu správy, evidencie
a údržby majetku, legislatívcom
MÚ MČ DNV, komisiám, miestnej rade , zastupiteľstvu, starostovi MČ DNV, ktorí pomohli
svojou prácou a pripomienkami
pri jeho komplexnej príprave
a zabezpečení všetkých potrebných náležitostí. Integrovaný
informačný systém MČ Bratislava - Devínska Nová Ves, jeho

jednotlivé zložky, zabezpečia
orientáciu návštevníkov i obyvateľov na našom území,
informácie
o
realizovaných
aktivitách, prírodných a kultúrnych
pamätihodnostiach. V rámci
systému sú navrhnuté na realizáciu orientačné plány mestskej
časti a cyklotrás, uličného
značenia
a
jednotlivých
orientačných tabúľ.
Systém sa skladá z uličného
a všeobecného značenia, prenosných infoboxov, motonavigácie

informačného systému MČ DNV
bude postupne vybudované aj
multifunkčné informačné zariadenie – prestup k užívateľovi
na internet a pomocou mobilných telefónov. Prístupne 24
hodín denne v reálnom čase.
Napríklad cez Hovoriacu mapu
v ľubovoľnom jazyku poskytne
základné informácie o pamiatkach a atraktívnych miestach
pomocou QR kódov. Vytvorenie
WI FI bodov - hlavne pre cudzincov, poskytne najdôležitejšie
informácie na pravom mieste

pre mobili. Pomocou mobilnej
aplikácie okrem už spomínaných
informácií budú prístupné cestovné
poriadky MHD, najdôležitejšie
udalosti v mestskej časti,
informácie o podujatiach, ubytovaní, nákupoch, stravovaní,
športe. Integrovaný informačný
systém v MČ Bratislava Devínska Nová Ves po svojom
postupnom dobudovaní, bude
najkomplexnejší a najmodernejší
na Slovensku.
Ing. arch. Milan Beláček
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EŠTE K NETOPIEROM
EŠ
A možno
mož aj k dažďovníkom
Devínska Nová Ves je známa
prebohatým výskytom komárov.
A iste aj iných druhov hmyzu,
vyskytujúcom sa pri riekach
a bažinách, ktoré rieky vytvárajú
pri vylievaní.
Aj napriek tomu, že ochranári
bijú na poplach, keď vplyvom
necitlivých zásahov človeka
obmedzujeme
prirodzených
nepriateľov alebo likvidátorov tohto dotieravého hmyzu neberieme
do úvahy ich rady a návody,
len protestujeme proti chemickému ošetreniu územia postrekmi

a inými, zjavne ľuďom škodlivými
prípravkami.
Devínska Nová Ves mala,
donedávna,
celkom
slušnú
výbavu poskytovateľov ochrany
proti komárom, teda netopierov
i dažďovníkov. Vhodným domovom boli priestory na Pieskovci.
Komusi šikovnému sa podarilo
zamurovať vchody do jaskýň, alebo dier v kopci, domovom to netopierov, a nekultivovaní turisti zasa
dokázali pobúrať prirodzené obydlia dažďovníkov.
Zvieratká sa síce bránili, hľadali
ubytovanie v domoch, rodin-

ných i panelových, ale ľudská
vynaliezavosť ich dokázala
doslova likvidovať. Veď len pri
zatepľovaní panelákov prišlo
o domov niekoľko desiatok, či
stovák netopierov i dažďovníkov.
Na IQ sa zaútočiť nedá. To
by najskôr muselo byť. Preto je
dôležité hľadať iné možnosti.
Keď človek dokázal zobrať
prirodzeným pomocníkom ľudí ich
obydlia, bolo by vhodné, aby iný
človek im ich dokázal prinavrátiť.
Iný človek, alebo ľudia. Čo tak
obnoviť, aspoň otvormi v zabetónovaných jaskynkách Pieskovca, možnosť návratu netopierom, dažďovníkom, čo tak

v okolí rieky Morava vybudovať
náhradné „ubytovania“ aj netopierom aj dažďovníkom. Nie
nákupom možno drahých ponúk
ochrancov prírody, ale svojpomocne, prostredníctvom škôl,
združení ochrancov prírody
a ...na názve nezáleží (aj v ZOO
hľadajú krstných pre zvieratá
a u nás nám ide o nás).
Nechce sa mi totiž veriť, že my,
rozumní tvorovia, zvolíme chemický postrek a dáme prednosť
iným umelým prostriedkom pred
tým, čo nám príroda ponúka
sama.
P. Krug

NETOPIERE SÚ BIOLOGICKÝ ŠTÍT PANELÁKOV
Ako ušetriť tisíce eur za drahé
postreky proti premnoženým
komárom? Napríklad aj tak, že
obyvatelia bytových domov zainvestujú zopár eur do búdok pre
netopiere a dážďovníky.
Perfektne
sa
dopĺňajú.
Dážďovníky, vtáky podobné
lastovičkám, lovia hmyz cez
deň, netopiere v noci. Vytvoria
biologický štít domu, ktorý
okrem komárov chráni aj pred
osami či včelami. Hlbší zmysel
stavania búdok je v zachovaní
pestrosti života v mestách. Pre
nešetrné zatepľovanie
či
špárovanie
sa
v posledných rokoch
stenčila
populácia
dážďovníkov.
Podľa
odhadov je ich o polovicu menej ako pred 20
rokmi. Výrazne ubudlo
aj netopierov.
Pokuty za ohrozenie
vzácnych netopierov sú
vysoké

argument, že je lepšie venovať sa
prevencii. Investovať zopár eur
do búdok, ako potom platiť veľké
peniaze za riešenie následkov kalamity komárov.
Ďalším argumentom je pokuta.
Zatiaľ čo investícia do búdok na
jeden panelákový vchod vychádza na 40 - 400 eur, pokuta za
zamurovanie desiatok netopierov
v špárach sa môže vyšplhať na
desaťtisíce eur. V každom kraji
sú minimálne dvaja ľudia, ktorí
koordinujú práce, majú zmapované lokality.

Vlastníci bytov by mali situáciu
s netopiermi a dážďovníkmi riešiť
v predstihu už počas prípravy projektu zatepľovania. Treba osloviť
ochranárov, ktorí majú zo zákona
udelenú výnimku na manipuláciu s chránenými a ohrozenými
živočíchmi. Tí si prejdú dilatačné
špáry v panelovom dome
so špeciálnou kamerou a vedia odtiaľ šetrne vyhnať netopiere. V prípade dážďovníkov
treba dodržať čas hniezdenia. Prilietajú v máji, vylietajú
začiatkom augusta. Búdky sa
zapracujú do fasády tak, aby

nepôsobili rušivo. V paneláku,
ktorý má dva vchody a sedem
poschodí, môžu bývať stovky
netopierov a desiatky dážďovníkov.
Kto chce, môže si kúpiť vlastnú
búdku na balkón na strop. Odmenou mu bude pozorovanie života
vtáčej rodiny. Tá vyloví takmer
všetok hmyz a človek sa nemusí
báť, že sa k nemu nasťahujú osy
alebo včely, čo sa občas v panelákoch stáva.
pi

Zhoršujúca sa sociálna situácia ekoprojektom nepraje, a tak
musia ochranári hľadať
ekonomické
argumenty, aby presvedčili
vlastníkov. Je fakt, že
veľa ľudí teraz rieši
iné otázky, napríklad
či majú, alebo nemajú
robotu. A teraz od nich
niekto chce, aby niečo
zaplatili pre netopiere.
Ale mnohých presvedčí
DEVEX 3
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HARMONOGRAM ROZMIESTNENIA
VEĽKOKAPACITNÝCH KONTAJNEROV

ANKETA • ANKETA • ANKETA
Zeleň v Devínskej

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

Ulica

križovatka Tehliarska - Ílová
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.
22. - 24. 10. 2013

V nedeľu 1. 9. 2013 začala
oﬁciálne vykurovacia sezóna 20132014. V zmysle platnej legislatívy
však fyzické vykurovanie začína
až vtedy, keď priemerná vonkajšia
teplota dva dni po sebe klesne
pod 13˚C a je predpoklad, že toto
ochladenie má trvalejší ráz. Hodnotenie tepelnej pohody má nie
len objektívnu, ale aj subjektívnu
zložku. Rozdielne vnímame pohodu
v byte pri veternom, či upršanom
počasí, ako pri peknom, aj keď
chladnom. Sú domy resp. byty orientované prevažne na sever, iné sú
naopak orientované na teplejšiu,
južnú stranu. Pritom priemerná
vonkajšia teplota je rovnaká. Preto sa
snažíme citlivo vnímať moment, kedy
začneme s vykurovaním, pričom
neposudzujeme striktne moment
v zmysle legislatívy, aj keď je pre nás
záväzná, ale reagujeme na aj podnety od vás, obyvateľov. A tu občas
dochádza k názorovým rozdielom.

Majú obyvatelia Devínskej pocit, že zelene v obci
a/ ubúda na úkor parkovacích miest
b/ je primerane k počtu obyvateľov
c/ treba prijať opatrenia na výrazné zlepšenie
aa/ parkovania
bb/ budovanie zelene
cc/ oboch
Prirodzene, ak odpovedia dvaja-traja občania nepôjde o reprezentatívny prieskum. Ak dostaneme do redakcie viac ako desať príspevkom, odovzdáme ich ako podnety komisii životného prostredia,
najzaujímavejšie uverejníme a vyžrebujeme jedného z prispievateľov
o vecnú cenu, ktorej hodnotu ešte ani dnes netušíme. Hľadáme totiž
na ňu sponzora.
Redakcia

Tí otužilejší, či šetrnejší, ešte nechcú tepla, aby s ňou spojené prerušenie
začať vykurovať, pričom iná skupina dodávok teplej úžitkovej vody, bolo
volá, prečo už nekúrime. V tomto minimálne. Nebolo tomu inak ani
roku sa na dátume začatia vzácne tento rok.
Najvýraznejšou skutočnosťou
zhodli dodávatelia tepla aj v iných
MČ Bratislava a to 19.9.2013, kedy počas letného obdobia bolo však
prakticky v celej Bratislave sa začalo ukončenie investičnej akcie, v rámci
ktorej sme rozšírili vysos vykurovaním.
ko účinnú kombinovanú
V súvislosti so
výrobu elektriny a tepla
začatím vykurovacej sezóny 2013- VYKUROVACEJ ( VÚ KVET) o ďalšiu
kogeneračnú jednotku
2014 by sme vás
o výkone 1 MW elekradi informovali o
triny a 1,3 MW tepla.
niektorých krokoch
spoločnosti Teplo GGE s.r.o , ktoré Táto forma výroby tepla a elektriny
je podporovaná štátnou energetsme vykonali ešte pre jej začiatkom.
Letné obdobie sme využili už ickou politikou, nakoľko predstavuje
štandardne na údržbu a revíziu znížené nároky na palivo, a tým sa
technologických zariadení: kotlov, znižuje aj množstvo vypúšťaných
výmenníkov tepla, čerpacej techniky, emisií, ktoré sú priamo úmerné
odovzdávacích staníc, rozvodov množstvu použitého paliva.
Zároveň VÚ KVET pozitívne
ako aj zariadení na kombinovanú
výrobu elektriny a tepla. Už roky sa vplýva na cenu tepla, pretože
snažíme túto údržbu robiť tak, na roz- pomáha eliminovať nárast jednotdiel od mnohých iných dodávateľov kovej ceny najmä z dôvodu neustále-

ZAČIATOK

SEZÓNY

PODUJATIA
Turistickej informačnej kancelárie v DNV
7. 11. 2013, 18. 00 h
Prednáška pre verejnosť
Doba, keď chotár Devínskej Novej Vsi bol morským dnom
Prednáška Slovenskej geologickej spoločnosti spojená s premietaním
fotograﬁí a ﬁlmu
doc. Mgr. Natália Hudáčková, PhD.
Miesto: SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku, Istrijská 68
23. 11. 2013
Autobusový výlet – Čokoládovňa v Kittsee
Film, prehliadka výroby, ochutnávka, predajňa čoko-čárda,
Návšteva nového obchodného centra
Miesto odchodu: TIK DNV
Bližšie informácie:
Turistická informačná kancelária DNV, Istrijská 49, Bratislava
02/6477 0260, 0917 164 215, info@tikdnv.sk, www.tikdnv.sk

ho znižovania regulačného príkonu
na strane odberateľov, ktoré má
zásadný vplyv na zvyšovanie jednotkovej ceny ﬁxných nákladov. Pre
rok 2014 sme podali na Úrad pre
reguláciu sieťových odvetví cenový
návrh , ktorý napriek zníženému
regulačnému príkonu (za posledné
dva roky pokles o viac než 15%),
zachováva cenovú úroveň roku
2013.
Záverom vás chceme ubezpečiť,
že urobíme všetko preto, aby tepelná energia bola z našej strany
dodávaná kvalitne, bezpečne
a s minimálnymi prerušeniami spôsobenými nepredvídanými skutočnosťami, čím aj naša spoločnosť chce
prispieť k celkovej, nielen tepelnej,
pohode obyvateľov Devínskej Novej
Vsi.
Ing. Stanislav Mensátor
riaditeľ prevádzky
Teplo GGE s.r.o – DNV

PLÁNUJÚ VYTVORIŤ AGILITY PARK
Možno už čoskoro vznikne v Devínskej agility park. Ihrisko pre psov
s prekážkami by sa dalo vytvoriť na dnes nevyužívanom pozemku na ulici
Ivana Bukovčana za kotolňou.
Chceme v mestskej časti vytvoriť priestor, kde sa môžu psíčkari stretávať
a odovzdávať si skúsenosti. V Devínskej v súčasnosti evidujeme približne
1 200 psov.
Pozemok trojuholníkového tvaru, kde by mohol agility park vzniknúť,
patrí mestskej časti a momentálne je prázdny. V minulosti sa uvažovalo
nad tým, že v priestore vyrastie parkovací dom. “Neplánujeme vyčleniť
celý pozemok pre agility park, ale len jeho časť, na zvyšku vzniknú nové
parkovacie miesta. Ihrisko pre psov by však malo mať aspoň 1 000
štvorcových metrov,” vraví starosta. Zámer je však zatiaľ len v štádiu úvah,
presné rozmery teda ešte známe nie sú.
Na jeseň by mestská časť chcela priestor oplotiť. Skokové prekážky,
tunel, kladina či šikmé steny by mohli na ihrisku pribúdať postupne, podľa
dostatku ﬁnancií, dodal starosta.
r
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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
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: HYPERLINK “http://cinohernyklub.webnode.sk/
program/”http://cinohernyklub.webnode.sk/program/
Miesto: veľká sála Istra Centra, vstupné: 2 eur
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
5. 11. o 10.00 h Vyhodnotenie literárnej súťaže „Hrdinovia z našich kníh“

- vyhodnotenie literárnej súťaže pre základné školy
- podujatie je organizované
Miesto: Miestna knižnica, Istrijská 6
6.11. o 18.00 h Vernisáž výstavy Fotofórum

- vernisáž V. ročníka výstavy fotograﬁí z portálu HYPERLINK “http://
fotoforum.istracentrum.sk/”http://fotoforum.istracentrum.sk
- výstava bude pre verejnosť prístupná od 7.11. do 30.11.2013 v
otváracích hodinách múzea, vstupné na výstavu: dobrovoľné
Miesto: SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku, Istrijská 68
Organizuje: Istra Centrum a SNM - MKCHS
9.11. o 19.00 h Ján a Jana

INCIDENT NA AKCII Devínska Devínskej
bude mať dohru
Incident, ktorý sa odohral na multižánrovom festivale Devínska Devínskej v sobotu 6. októbra zrej-me neostane bez odozvy.
Raperské zoskupenie Rewans&RišoDva sa pri svojom vystúpení
na podujatí nerozpakovalo používať vulgárne výrazy napriek
tomu, že v publiku bolo množstvo malých detí.
Organizátori podujatia teraz
zvažujú, že vec nahlásia na políciu,
prípadne nahrávku vystúpenia pošlú
rodičom mladých hip-hoperov.
Keď raperi začali používať
najhanlivejšie
možné
výrazy,
prekvapení organizátori sa pokúsili
vypnúť zvuk, no raperi sa nedali
odradiť a vystúpenie dokončili.
“Ostali sme zdesení a sklamaní
z toho, čo predviedli títo dvaja muži
na pódiu o to viac, že v DNV už
viackrát hrali a vždy sa prezentovali
normálnymi textami,” uviedol jeden
z organizátorov akcie Rastislav
Tešovič.
Sám si nevie predstaviť, či za
vulgarizmami bol iba pokus zaujať,
prípadne
premyslený zámer.
“Jeden z ‘cool’ raperov došiel ešte
do zákulisia za mnou a hrdinsky sa
posmieval, že ako nás pekne dostali a že z toho bude ešte problém,”
prezradil Tešovič. Spolu s ďalšími
organizátormi zvažuje ďalší post-

up. “Jedna z možností je nahlásiť
vec polícii, myslím, že minimálne
k priestupku tam došlo, aj keď
možno práve to by chalanom
prinieslo v ich komunite ešte väčší
rešpekt,” povedal Tešovič. Druhou
možnosťou je podľa Tešoviča poslať
CD s nahrávkou domov rodičom.
“Určite celý incident v najbližších
hodinách odkomunikujeme vhodným spôsobom cez náš web
s verejnosťou, lebo nejaké vysvetlenie dlžíme,” uviedol Tešovič,
ktorý zároveň priznal, že pre organizátorov je to veľké poučenie do
budúcnosti. “Podujatie ako členovia
občianskeho združenia ‘Devínska
inak’ ﬁnancujeme už tretí rok z vlastných zdrojov a snažíme sa dávať
priestor mladým talentom z mestskej
časti. Určite preto nechceme, aby
podujatie, ktoré si získalo obľubu,
bolo takýmto spôsobom ešte
niekedy degradované,” povedal
Tešovič.
(TASR)

- repríza divadelného predstavenia Činoherného klubu DNV,
- v kabaretnej komédií Milana Grgića ponúknu herci Jakub
Abrahám a Tomáš Lamoš divákom tú správnu dávku
humoru, napätia, ale hlavne nečakaných situácií
Miesto: veľká sála Istra Centra, Vstupné: 2 eur
10.11. o 16.30 h Aladinova zázračná lampa

- detská divadelná scéna, účinkuje Stražanovo bábkové divadlo
Miesto: veľká sála Istra Centra, vstupné: 1,5 eur
23.11. 14.00 – 21.00 Sviatok mladého vína

- ochutnávka mladých vín z Devínskej Novej Vsi,
Devína, Malých Karpát, Moravy, Burgenlandu
a Chorvátska
Miesto: Farské centrum, Istrijská 4
Organizuje: FS Črip a Istra Centrum
24.11. o 16.00 h Katarínsky koncert
- účinkujú hudobno-spevácky zbor Rosica a
dychový orchester FOR Bratislava
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43

PozvánkaZUŠ
Základná umelecká škola Istrijská 22
vás pozýva na koncert

“Jesenné múzy”

Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca,
Vo štvrtok 7. novembera 2013 o 18.00 h
Účinkujú žiaci ZUŠ

Zátišie týchto dní

VÝZNAM vyhlásenia autonómie
Slovenskej krajiny pre dnešok
V Devínskej Novej Vsi sme si v sobotu 5. októbra pripomenuli prednáškou slovenského spisovateľa a publicistu Romana
Michelka 75. výročie vyhlásenia autonómie Slovenskej krajiny.
Podujatie organizoval Miestny odbor Matice slovenskej v DNV za
výdatnej účasti matičných vedcov. Obohatením prednášky boli
napríklad príspevky historika Doc. Ivana Mrvu, významnej osobnosti DNV, či Miroslava Daniša z Ústavu pamäti národa alebo
historika a publicistu Viliama Jablonického.
Juraj Strempek
Práve pred 75. rokmi 6.10.1938
predstavitelia slovenských politických strán vyhlásili autonómiu
slovenskej krajiny. Týmto aktom sa
zavŕšil takmer dvadsaťročný boj za
slovenskú autonómiu. Tento akt mal
ďalekosiahly politický, ale aj kultúrny
význam. Jasne sa tým politicky

deklarovalo, že umelá ﬁkcia jednotného československého národa
je naďalej neudržateľná. Slováci
si Vďaka tomu začali budovať
vlastné politické orgány, získali
zodpovednosť za správu svojich
veci verejných. Vybudovaním vlast-

(Pokračovanie na strane 6)
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VÝZNAM vyhlásenia autonómie
Slovenskej krajiny pre dnešok
ných politických inštitúcii dokázali,
že sú dospelým národom ktorý
si dokáže vládnuť sám. Iste okolnosti okolo vy-hlásenia autonómie,
neboli najšťastnejšie. Bolo to iste
aj dôsledok prijatia Mníchov-skej
dohody, akt vyhlásenia autonómie
nevznikol ako politická dohoda, ale
v krízových a revolučných časoch je
nutné konať a naši predkovia dokonale vystihli správny okamih, ktorý
potom znamenal pre vývoj našej
štátnosti tak veľa. Škoda len, že naša
autonómia začala pôsobiť takpovediac v predvečer Druhej svetovej
vojny a neprežila povojnové usporiadanie. Napriek tomu obnovená
ČSR sa už nemohla vrátiť k predmníchovskému modelu, zárodky
slovenských politických orgánov

(Pokračovanie zo strany 5)
založené za autonómie či SNP už
nebolo možne aj napriek trom
pražským
dohodám
celkom
zvrátiť. Až do roku 1960 bol
konštituovaný
zbor
povereníkov (akási slovenská vláda)
a slovenský parlament SNR sa
už nepodarilo zrušiť a fungoval kontinuálne dokonca aj po
prijatí unitaristickej ústavy ČSSR. Na
ďalší pokus o rovnocenné postavenie v rámci spoločného štátu
sme museli čakať dlhých 30 rokov
až do roku 1968, kedy sa podarilo
presadiť ústavný zákon o federácii. Šiesty október 1938 je teda
dátum, pre naše politické dejiny
kľúčový a jeho odkaz si musíme stále
pripomínať.
Roman Michelko

JESENNÝ BEH ZDRAVIA

Ráno 12. októbra zubaté jesenné slniečko nesmelo vykuklo
spoza tmavých mrakov a bojazlivo
pohladilo svojimi lúčmi nezvyčajnú
skupinku, ktorá sa stretla Na Grbe.
Stretli sa tu priaznivci Jesenného
behu zdravia, ktorý každoročne
organizuje Základná škola na Ulici
Ivana Bukovčana. Malí či väčší
bežci neváhali opustiť teplé postele,
aby čo to urobili pre svoje zdravie.
Pripraviť sa, pozor, štart zaznelo
povetrím a do férových bežeckých
súbojov sa pustilo niekoľko kategórií.

KURZY TVORIVÉHO ŠITIA
V jedno októbrové popoludnie
nás zvedavosť zaviala do Základnej
školy na I. Bukovčana 3, keďže v jej
okolí sa pohybovali skupinky detí,
vari v rôznych krúžkoch, pretože sme
tam zazreli zopár dospelých, čo deti
viedli. Ale aj zo školy vychádzali
deti...tak sme tam nazreli a... na
poschodí sme objavili v jednej triede
deťúrence za šijacími strokmi. Tak
sme s nimi prehodili niekoľko súvetí.
Hovoria si B-KIDS a ide vlastne o
tvorivé šitie pre deti.

Na stretnutiach sa deti vo veku 9-15
rokov učia šiť modernými technikami
na šijacich strojoch značky Bernina.
Na kurzoch si vyrábaju praktické výrobky ako klučenku, obal na
mobil,taštičky, vankúšik.Pracujú aj na
spoločných dielach ako veľká prikrývka alebo nástenka.
Kurzy bývajú každý týždeň v pondelok, stredu a vo štvrtok v škole I.
Bukovčana 3.
Info kontakt:
0905 975 920, bkids@hotmail.com

Milučkí predškoláci, odvážni prváci
s druhákmi, tretiaci so štvrtákmi,
piataci si zmerali sily so šiestakmi,
siedmaci až deviataci a na záver
za mohutného povzbudzovania
vyštartovala „rodičovská“ skupina.
Počas vyhodnotenia behu pred
základnou školou sa slniečko už
naplno usmievalo a samo zatlieskalo všetkým, nielen tým oceneným.
Dovidenia nabudúce počas jarného
behu, tešíme sa na všetkých.
Soňa ŠKULOVÁ

SPOZNÁVAME
Nový školský rok je už dávno
v plnom prúde a prázdninové dni
nám pripomínajú už len nástenky
a fotograﬁe v albume či v mobile.
Naplno zarezávame v školských
laviciach a oddýchnutými hlavičkami
nasávame nové vedomosti. No nie
je nič lepšie ako naučené uvidieť
v praxi. Preto sa siedmaci zo Základnej školy na Ulici Ivana Bukovčana
vybrali
začiatkom októbra na
fyzikálnu exkurziu. Ich kroky viedli
do Hvezdárne v Hurbanove , jedno
z prvých astrofyzikálnych observatórií v Európe, ktorej založenie
v roku 1871 bolo veľmi dôležitou
udalosťou v dejinách astronómie.

To, čo sa žiaci naučili na hodinách
fyziky, si mohli preskúšať v praktickej
činnosti. Otázkam nebolo konca kraja a zaujímavý výklad dostal azda
každého.
Po Hurbanove navštívili zaujímavé a príťažlivé Komárno a svoje
putovanie ukončili prehliadkou
Vodného diela v Gabčíkove. Exkurzia bola časovo aj fyzicky troška
náročnejšia, ale domov sa vrátili
s obrovskou dávkou nových poznatkov a zážitkov. Opäť sa raz potvrdilo - radšej raz vidieť ako stokrát
počuť.
Soňa ŠKULOVÁ
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Spolocenská
kronika
ˇ
Zosobášili sa

Uvítali sme

Ing. arch. Miroslav KOLLÁR
a Sylvia MIKULÁŠOVÁ
Peter SIVÁČEK
a Zuzana REPÁŇOVÁ
Ľuboš ADAM
a Mgr. Lucia NYÁRYOVÁ
Ing. Branislav POLJOVKA
a Mgr. Magdaléna ŠVARCOVÁ
Tomáš SEDLÁK
a Michaela PONGRÁCOVÁ
Mgr. art. Ivan RYCHLO
a Mgr. art. Mária HANYOVÁ
Blahoželáme!

nových spoluobčanov
Eliška MICHALÍKOVÁ
Viktória KLÍMOVÁ
Adrián KLÍMA
Vitajte!

Spomienka

Odišli z našich radov
Jozef POVINEC
Jozef LEVAI
Jozef POKORNÝ
Emília TÓTHOVÁ, r. Koštrnová
Rozália PREISINGEROVÁ,
r. Kralovičová
Ing. František GAJARSKÝ
Nech odpočívajú v pokoji!

„Tá rana v srdci bolí
a zabudnúť nedovolí.
Prázdny dom, smútok v ňom,
zostala nám len bolesť
a spomienka v ňom.“
Dňa 21. októbra
si pripomíname dva roky
odvtedy, ako nás
navždy opustil
milovaný manžel,
otec a dedko
Ján RUNÁK.

obce, poslanci, či kontrolór aspoň
raz prejdú po obci a kontrolujú
vykonávanie verejnoprospešných
prác.
Chápem, že v obciach ako DNV
to nie je fyzicky možné, ale aspoň
by mal byť niekto poverený kon-

trolou upratovania. Tiež sa mi zdá,
že by to malo byť úlohou komisie
životného prostredia. To predsa
nemá fungovať tak, že občan bude
nahlasovať, kedy a kde sa má
upratovať.
rm

Novým členom predstavenstva
pre personálnu oblasť
Volkswagen Slovakia je Eric Reuting
Eric Reuting (49) preberá od 1. októbra
2013 post člena predstavenstva pre personálnu oblasť spoločnosti Volkswagen Slovakia (VW SK). Funkciu preberá po Wilfriedovi
von Rathovi, ktorý k 1. októbru prešiel na
pozíciu člena predstavenstva pre personálnu
oblasť MAN Diesel & Turbo SE v Ausburgu.
Eric Reuting vyštudoval ekonómiu v nemeckom Bochume. Titul MBA získal na Univerzite
aplikovaných vied Hogeschool v Holandsku.
Svoju profesijnú dráhu začal v roku 1991 na oddelení pracovného
manažmentu spoločnosti Thyssen Guss. O 3 roky prebral vedenie personálneho oddelenia.

S láskou a úctou v srdci
spomínajú manželka
Ľudmila, syn Michal,
dcéra Stanislava
a vnúčik Tobias.

V roku 2006 sa stal personálnym vedúcim nevýrobných úsekov
v závode Audi v nemeckom Neckarsulme. Od roku 2009 bol vedúcim
personálneho oddelenia závodu Volkswagen v nemeckom Kasseli.
vm

Postrehy zo zasadnutia MZ dňa 03.10.2013
SLOVO majú Novoveštania
Materiály v tejto rubrike sú názory občanov, redakcia nezodpovedá za ich obsah.

Nedávno nás vzrušovali
čudné nočné zvuky šíriace sa Devínskou. Doteraz sme sa nedopátrali
odkiaľ pochádzali. Iba v tlači sme
sa dozvedeli, že podobné zážitky
mali aj v meste (teda v Bratislave)
a vraj pochádzali zo štartu vykurovacej sezóny. Nuž, vykurovacia
sezóna štartuje každoročne ale zvukový doprovod sa objavil až tohto
roku. Kto vie, kedy sa dozvieme
pravdu.
Radi by sme sa ale dozvedeli,
kto vypúšťa nad ránom medzi 4
a 5 hodinou smrad. Ten sa šíri až
pod Devínsku Kobylu, teda nie je
to smrad z jedného kontajnera ale
zamorovateľom musí byť nejaký
väčší subjekt. Radi by sme sa dozvedeli viac o príčinách a či sa máme
obávať ďalších zamorení. Zargistrovala to už komisia životného prostredia?
vm,zn,id

Kto má na starosti značenie
na komunikáciách v Devínskej?
Pri Terne, na parkovisku, sú tak
vyblednuté značky, že tá prvá pre
zdravotne a telesne postihnutých
je absolútne neviditeľná a parkuje
tam kde kto. Vlastne zaujíma
nás, kto kontroluje parkovanie na
vyznačených parkovacích miestach
určených pre zdravotne a telesne
postihnutých.
mj,av
Bývam na ulici Štefana Králika.
Na ihrisku za domom sa pravidelne
schádza mládež, ktorá tam vždy
zanechá neporiadok. Volať políciu
som už vzdal, lebo zjavne nedoslo
k náprave. Najskôr by pomohol obchôdzkar, alebo zvýšenie miestnych
daní a častejšie upratovanie.
Neporiadok je na mnohých
miestach starého sídliska, len sa mi
zdá, že ho vidím len ja.
V menších obciach sa predstavitelia

Tentokrát bolo rokovanie pre
Devínsku trochu v netradičnom
čase – o 10,00 hod., ale myslím si,
že to malo svoje čaro. Poslankyne
a poslanci boli odpočinutí, v dobrej
nálade a rokovanie trvalo zhruba 3
hodiny. Vyberám z neho pre vás to
najzaujímavejšie.
V bode č.5 sa prerokúval plat
starostu. Ten bol navrhnutý vo výške
2.037,- Eur, čo je minimum podľa
príslušného zákona. Nezávislý poslanec PK sa vo svojom príspevku
spýtal, či je to dostatočná výška
vzhľadom k tomu, čo starosta za
posledné obdobie spravil a v porovnaní s tým, aké sú platy ostatných
starostov v Bratislave. Zástupca
starostu mu odpovedal, že plat je
navrhnutý tak, aby bol priechodný
v zastupiteľstve. Nechcem teraz
polemizovať o výške, (starosta aj
tak gestom naznačoval, že nechce
mať zvýšený plat), len chcem
poukázať na dve skutočnosti. Plat
bývalého starostu bol vo výške asi
3.000,- Eur mesačne a výsledky
jeho práce by ste za posledné

roky hľadali v DNV s obtiažami.
V rozpočte som sa dočítal, že na
odmeny poslancov vydá naša
mestská časť tento rok 100.000,Eur. Toto číslo ma prekvapilo
a považujem ho za zlý vtip na nás
všetkých. Pevne verím, že obidva
poslanecké kluby – SDKÚ, SaS
a Devínska inak nájdu v sebe toľko
slušnosti a morálky a okamžite
zmenia poriadok odmeňovania
tak, aby sa ich odmeny znížili
aspoň na polovicu. Predstavte si,
čo všetko by sme si každoročne
za ušetrených 50.000,- Eur mohli
v Devínskej spraviť. Keď je plat
starostu jeden z najnižších
v Bratislave, neviem prečo
sú odmeny poslancov jedny
z najvyšších v Bratislave.
Návrh rozpočtových opatrení č.2
bol hneď nasledujúci bod a jeho
prerokovanie bolo pomerne búrlivé.
Najväčšími diskutérmi boli poslanci
Martin Ružovič a Peter Rajkovič.
Opäť neprekvapili, pýtali sa na
veci, ktoré sú jasné už aj mne, a to
(Pokračovanie na strane 7)
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Postrehy
zo zasadnutia MZ
dňa 03.10.2013
(Pokračovanie zo strany 7)
tam s nimi sedím len zopár posledných zastupiteľstiev. Pán Rajkovič sa
často pýtal na veci, ktoré sa vyriešili
na predchádzajúcom - júlovom
zastupiteľstve, na ktorom chýbal
a nedal si ani toľko práce, aby
si z neho naštudoval uznesenia.
Poslanec M. Ružovič sa pýtal na
veci, ktoré mu ako predsedovi legislatívnej a ﬁnančnej komisie mali byť
jasné už pred dvoma rokmi.
Na sídlisku chýba viac ako tisíc parkovacích miest a situácia je
vážna. Pána poslanca M. Ružoviča
zaujíma len Kolónia, konkrétne
„jeho“ ulica a okolie jeho niekoľkých
rodinných domov. Chápem, že
chce sebe, svojej rodine a nájomníkom svojich domov poskytnúť
primeraný komfort, ale to, ako
prehliada potreby väčšiny občanov
DNV považujem za otázne. Poslanec Martin Ružovič aj na júlovom zastupiteľstve, keď sa vďaka
tomu, že sa neprezentoval, hoci
bol v sále, sa stalo zastupiteľstvo
neuznášania schopným a muselo
sa o 2 týždne opakovať. A to len
preto, že sa nedokázal preniesť cez
to, že ostatní kolegovia nechceli
zaradiť na rokovanie jeho bod. Aby
som bol presný, neprezentoval sa aj
poslanec Hečko, ktorý takisto sedel
v sále. Poslanec, ktorý kandiduje
aj do volieb do bratislavského samosprávneho kraja a usmieva sa
na nás z bilboardov. Musí byť naozaj šikovný, keď k poslancovaniu
v našej mestskej časti a poslancovaniu v mestskom zastupiteľstve si
ešte chce pridať aj poslancovanie
na bratislavskom samosprávnom
kraji. O tom, čo pre nás v mestskom zastupiteľstve vybojoval (ako
o svojich aktivitách písavali poslanci
v predchádzajúcich volebných obdobiach) sa nedozvedáme. Dozvieme sa viac keď bude poslancom
VÚC??
Zalistoval som v súkromnom
archíve, kde som sa dozvedel ako
možno z poslancovania si urobiť
celkom slušný biznis. Ak ako miestny poslanec (člen miestnej rady,
predseda komisie, člen komisie,
predseda, či podpredseda ďalších
správnych a dozorných rád....)
zarobí 500 , ak je náhodou aj mestský poslanec tak ďalších 500 , ako
poslanec VÚC tiež 500 , už stačí,
pravdaže popri zamestananí, robiť

poslanca Národnej rady a, domnievam sa, celkom slušne vyžije.
Ale to som takmer odbočil.
Myslím, že je treba konečne
urobiť niečo s tým, že polovica
poslancov nášho zastupiteľstva
je z Kolónie a zo sídlisk Kostolné
a Podhorské takmer nikto. Vrátim sa
ale k podstate prerokúvaného bodu
– išlo o prerozdelenie rozpočtu na
výstavbu parkoviska na ul. J. Smreka a na opravu škôl, škôlok a na
vybudovanie novej triedy v škôlke
na ul. J. Smreka. Poslanci tento bod
schválili a výstavba parkoviska
a novej triedy v škôlke sa môže
začať.
V bode 8 sa prerokúval prenájom časti pozemkov za účelom vybudovania informačného systému.
Z diskusie som vyrozumel, že súkromná spoločnosť prejavila záujem
vybudovať na svoje náklady u nás

v Devínskej informačný a orientačný
systém. Našu mestskú časť to
nebude stáť vôbec nič, na našich
pozemkoch sa tento informačný
systém len umiestni. V rámci tohto
systému sa kompletne vymenia aj
smerníky, ktoré označujú, ako sa
dostanete na jednotlivé ulice. To
považujem za výborné, nakoľko tie
jestvujúce sú v dezolátnom stave.
Za odplatu si bude môcť táto ﬁrma
umiestňovať reklamu na niektorých
stojanoch informačného systému.
V bode 16 sa diskutovalo o vybudovaní zberného dvora. Poslanci sa
rozhodli, že nebudú akceptovať dve
ponuky, ktoré prišli na jeho vybudovanie, ale že sa vynasnažíme si ho
postaviť vlastnými silami. Na pretras prišla aj otázka nákupu areálu
textilanka, ktorú viacerí označili za
zlú, veď ešte doteraz splácame
úver a areál sme kupovali za
neskutočných 930.000,- Eur, čo je

riadne predražené. Možno by nám
jediný bývalý poslanec Rajkovič mohol povedať, ako kedysi pri otázke
kúpy tohto areálu hlasoval.
Miestami mi rokovanie pripomínalo show z televízie, kde sa
niektorí poslanci snažili silou mocou ukázať pred kamerami, ako
im záleží na nás, na občanoch,
ale povedzme si úprimne, hovoriť
o tom vedia celé hodiny, no ich
činy a angažovanie pre DNV
hovoria o inom. Niektorí si možno
pamätáte show, kde sa volila hviezdna rota – ak by sme to spravili aj
z tohto zastupiteľstva, podľa mňa
by jednoznačne vyhrali poslanci...
nebudem radšej menovať.
Ešte mi prichodí na um, prečo na
rokovanie zastupiteľstva nepríde
viac občanov a nezaujímajú sa
o čom tam rokujú.
Denis Ružovič

Vychováva budúcich zamestnacov
Volkswagen otvoril dvojročný kurz Mechatronik pre absolventov stredných
škôl. Tí sa zároveň stali riadnymi zamestnancami ﬁrmy. Avšak podmienkou,
aby získali zmluvu na druhý rok, je úspešné absolvovanie záverečného testu.
Bratislavský závod Volkswagenu si vychováva svojich
študentov štýlom nemeckého
duálneho systému. V septembri ﬁrma odštartovala
vzdelávanie 24 absolventov
stredných škôl, ktorí sa stali
jej zamestnancami. Štyri dni
sa budú venovať praktickému
vzdelávaniu, jeden deň teórii.
Automobilka si ich vybrala
z 300 uchádzačov.
Prví študenti absolvujú
dvojročný kurz Mechatronik. Automobilka plánuje
do svojho Centra duálneho vzdelávania prijímať
študentov každý rok. Ich
počet bude závisieť od potrieb ﬁrmy. Spoločnosť chce
vzdelávanie spustiť postupne
aj v ďalších profesiách. Do
Centra duálneho vzdelávania a kurzu Mechatronik
investovala približne jeden
milión eur.

Člen predstavenstva Volkswagen Slovakia pre personálnu
oblasť Wilfried von Rath sa
domnieva, že vzdelávacie
postupy osvedčené nemeckým duálnym systémom sú
dobrou zbraňou proti vysokej
nezamestnanosti
mladých
ľudí. Na Slovensku je
bez práce takmer 34 %
mladých ľudí vo veku 18
až 24 rokov, v Nemecku ide približne o 8 %.
Za nízku nezamestnanosť
mladých vďačí krajina podľa
predstaviteľov Volkswagenu
práve duálnemu vzdelávaniu.
Spoločnosť sa rozhodla
spustiť ako pilotný práve program Mechatronik, keďže vytvára z mechatronických, elektrických a elektronických komponentov komplexné mechatronické systémy, napríklad
roboty pre priemyselnú

výrobu. Keď študenti po
dvoch rokoch skončia
rekvaliﬁkačné štúdium,
mali by mať uplatnenie
v konkrétnych prevádzkach automobilky.
“Už teraz sú našimi zamestnancami, máme predstavu,
kde ich uplatníme,”povedala
vedúca personálneho rozvoja spoločnosti Renáta Valeková.
Študenti majú zmluvu na rok,
podmienkou na to, aby získali ďalšiu zmluvu, je úspech
v záverečnom teste na konci
prvého ročníka.
“Je to ich motivácia, aby
sa učili a aby dosahovali
úspechy, ktoré potrebujú na
pokračovanie,” dodala.
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GoodSports
International Slovensko
pozýva
všetkých záujemcov na

FUTBALOVÝ TURNAJ
v sobotu 16. novembra
od 8.30 do 15.45 h
Do telocvične ZŠ
I. Bukovčana 3
(potrebné prezuvky)
Viac info: 0902 705 507,
www.goodsports.sk
všetkých chlapcov a dievčatá na
FLOORBALLOVÝ TURNAJ
v stredu 30. októbra
od 8.30 do 15.45 h
v ZŠ I. Bukovčana 3
Vic info: 0902 705 507,
www.goodsports.sk
a odborníkom z praxe a študenti
vedomosti, poznatky a kontakty priamo z reálnej praxe,“ uzatvorila.

výnimočné študentské projekty
Nadácia Volkswagen Slovakia
(VW SK) podporila minulý rok
prostredníctvom grantových programov Vysokoškoláci a technika a Stredné školy a technika
spolu 16 projektov sumou viac
ako 41 500 eur. Včera predstavili
tímy študentov pred odbornou
komisiou v bratislavskom závode
VW SK výsledky zrealizovaných
prác. Vyvrcholením podujatia bolo udelenie ocenení pre
najlepšie projekty nasledovnými
cenami: Cenou zamestnancov
VW SK, Cenou časopisu QUARK,
Cenou mi-nistra školstva, vedy,
výskumu a športu SR a Cenou
Volkswagen Slovakia.
Grantové programy Vysokoškoláci
a technika a Stredné školy a technika sú určené pre talentovaných
študentov predovšetkým technického
zamerania. Nadácia ich iniciovala
od roku 2012. „Cieľom týchto grantových programov je zvyšovanie kvality vzdelávania na vysokých a stredných školách. Dôraz kladieme pritom
na podporu inovatívnych riešení ako
aj na rozvíjanie vedy a výskumu,“
povedal Albrecht Reimold, predseda predstavenstva VW SK a člen
Správnej rady Nadácie VW SK.
V rámci grantového programu Stredné školy a technika podporila Nadácia 7 projektov, a pri grantovom
programe Vysokoškoláci a technika
9 projektov.

Súťaž
najlepších
žiackych
a študentských projektov podporili
okrem Nadácie Volkswagen Slovakia aj Ministerstvo školstva, vedy, výs-

Názov projektu:
Presne, správne, reprodukovateľne
Cena zamestnancov
Volkswagen Slovakia:
SŠ: Stredná odborná škola, Rožňava
Názov projektu: Simulácia brzdového systému a systému ABS – učebná
pomôcka
VŠ: Slovenská technická univerzita
v Bratislave, Strojnícka fakulta
Názov projektu: Realizácia monopostu do súťaže Formula student SAE
Cena Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu:
SŠ: Stredná odborná škola, Rožňava
Názov projektu: Simulácia brzdového systému a systému ABS – učebná
pomôcka

Komisia zložená zo zástupcov
Nadácie VW SK, či odborníkov
z praxe prihliadala pri výbere
víťazných tímov na zavedenie moderných procesov do výučby, realizáciu projektov i spôsob ich prezentácie samotnými študentami. Portfólio
podporených prác bolo široké. Od
robotických súťaží, cez zostrojovanie
zosilňovača zvuku až po vytvorenie
vlastnej učebnej pomôcky žiakmi.
Pri vysokoškolských projektoch išlo
aj o praktické riešenia vychádzajúce
z bežnej praxe – interaktívny jedálny
lístok, monitoring pacienta, prototypy
formule či skútra.
Nové grantové programy vzbudili medzi profesormi a študentami
veľký záujem. „Obdržali sme 82
žiadostí o grant,“ hovorí projektová
manažérka Nadácie Alexandra Pappová. „Vždy nás teší, keď sa nám
podarí nadviazať spoluprácu so
školami. Univerzity získavajú prístup
k najmodernejším technológiám

kumu a športu SR a Centrum vedecko
technických informácií SR.
Informácie o projektoch, ako aj
o možnostiach získania grantu nájdete na:
www.nadacia-volkswagen.sk
ZOZNAM UDELENÝCH CIEN:
Cena Volkswagen Slovakia:
SŠ : Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Bratislava
Názov projektu: Robotcross
VŠ: Žilinská univerzita, Katedra technickej kybernetiky, Fakulta riadenia a
informatiky
Názov projektu: Vývoj špeciálnej
BAN (Body Area Network) pre
monitoring pacienta v domácich podmienkach za využitia smartfónu ako
riadiacej jednotky i koordinátora siete
Mimoriadna cena:
Stredná odobrná škola chemická,
Bratislava

VŠ: Technická univerzita v Košiciach,
Strojnícka fakulta
Názov projektu: Návrh a riešenie
problematiky systému opatrovateľskologisticko robotického zásobovacieho mechanizmu na pomoc hendikepovaným a starším ľuďom v ich
domácnosti a hospitalizovaným
pacientom
Cena Quark:
SŠ: Stredná odborná škola
chemická, Bratislava
Názov projektu: Presne, správne,
reprodukovateľne
VŠ: Technická univerzita v Košiciach,
Strojnícka fakulta
Názov projektu: Návrh a riešenie
problematiky systému opatrovateľskologisticko robotického zásobovacieho mechanizmu na pomoc hendikepovaným a starším ľuďom v ich
domácnosti a hospitalizovaným
pacientom

DEVEX 10

Devex 10-2013.indd 10

22.10.2013 22:23

•

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 458 272
Hľadáme upratovač/ - ka, večerné
upratovanie (2-4 hod denne)
tel.: 0948 696 898

•

•

•
•
•

•
•

04 - 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
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
jazyk.
tel.: 0904 566 706

•

Harmony Space - kvalitné a cenovo výhodné masáže.
tel.: 0902 560 476
www.harmonyspace.sk

06 - NEHNUTEĽNOSTI
•

Predám záhradu, cca 300 m²,
s murovanou chatkou, (elektrina zavedená), v Devíne na Štítovej ul..
tel.: 0903 834 830

07 - ROZLIČNÉ
•

HERBA – ZÁHRADNÍCKE

•
•

•

POTREBY, rozličný tovar, darčeky.
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

Aj málo poteší

Inzercia - Cenník: 1 znak = 0,05 €, 1/16 str. = 25 €, 1/8 str. = 50 €, 1/4 str. = 100 €, 1/2 str. = 200 €, 1 str. = 400 €. 1 cm 2 = 0,85 €.
K cenám treba pripočítať 19% DPH. Zľavy: tri uverejnenia za sebou 5%, pri päť a viac 10%, celoročné 20%. Ponuka detských vecí bezplatne.
Zamestnanie hľadám: zľava 50%. Príplatky: 1. strana + 100%, posledná strana + 50%, iná ako inzertná strana (6,7) + 30%.
Inzercia: e-mail: devex@ba.netlab.sk, poštou: Devex, 841 07 Bratislava, Kalištná 9, tel.: 0903 429 485
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Z policajného
zápisníka
• V pondelok 9. 9. na zastávke MHD na Š. Králika napadol neznámy páchateľ občana.
V piatok 13. 9. sa občan DNV
vyhrážal spoluobčanovi. Oba
prípady prešetruje polícia.
• V nedeľu 15. 9. neznámy
páchateľ ukradol z vozidla
Škoda – Oktavia combi štyri
kolesá s hliníkovými diskami
a pneumatikami Dunlop.
• V stredu 18. 9. nahlásil
občan z ubytovne na J. Jonáša,
že mu neznámy páchateľ ukradol notebok Asus N52, slúchadlá, myš, dvoje hodinky...všetko
v hodnote 2500 eur.
• Polícia začala trestné stíhať
vodiča, ktorého prichytili 19.
9. pri obchodnom dome Metro
jazdiť napriek zákazu, čím sa
dopustil marenia výkonu úradného rozhodnutia.
• V ten istý deň, 19. 9. sa
neznámy páchateľ vlámal do
objektu bývalých Stavebnín
na Grbe, kde ukradol rôzny
materiál (počítač, tlačiareň,
stavebné náradie...) v hodnote
3822 eur a poškodením spôsobil škodu 145 eur.
• Zatiaľ neznámy páchateľ sa
pokúsil 19.9. lúpiť v v pobočke

Tatra banky na ulici J. Jonáša.
Keďže sa mu pokus nevydaril,
ušiel.
• V nedeľu 29. 9. zaistila hliadka polície občana z J. Poničana,
keďže pri prehliadke našla
u neho marihuanu.
• V pondelok 7. 10. zaistila
hliadka polície občana, ktorý pri
jazde automobilom na Mlynskej
porušil pravidlá cestnej premávky.
Pri šetrení polícia zistila, že tento
občan pred jazdou použil marihuanu a pervitin.
• V sobotu 12. 10. zadržala
hliadka polície, na Š. Králika,
vodiča, ktorý jazdil pod vplyvom
alkoholu.
• Hliadka polície zaistila 13.
10. občana, ktorý sa vlámal do
ﬁtnes centra na Š. Králika. Len
poškodením spôsobil škodu 400
eur. Je umiestnený vo väzbe.
• Vo štvrtok 17. 10. neznámy
páchateľ ukradol na Novoveskej
osobný automobil VW Touareg
v hodnote 20 tis. eur.
• V ten istý deň, 17. 10. obvinil
vyšetrovateľ skupinu štyroch
mužov za zločin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok... Jedným
z obvinených je aj obyvateľ
DNV z J. Smreka. Vo vyšetrovaní
pokračuje Oddelenie kriminálnej
polície.
OO PZ DNV

V stredu, na základe súhlasu
sudcu pre prípravné konanie,
vykonali policajti z viacerých
policajných súčastí domové prehliadky na ulici Devínske Jazero,
Schillerovej ulici, Balkánskej ulici,
Janka Alexiho ulici, Bagarovej
ulici v Bratislave a prehliadky iných
priestorov na Schillerovej ulici a ulici
Devínske Jazero. Pri prehliadkach
zaistili podľa výsledkov predbežnej
expertízy takmer 1.000 obvykle
jednorazových dávok pervitínu, 41
dávok konope, ﬁnančnú hotovosť
pochádzajúcu z páchania drogovej trestnej činnosti, ako aj zbrane
a strelivo, ktoré boli zaslané na expertízu.
Drogovou trestnou činnosťou
sa obvinení zaoberali podľa
doterajších výsledkov vyšetrovania
minimálne od roku 2012. Uvedenej

Takmer 1.000 obvykle jednorazových dávok pervitínu a 41
obvykle jednorazových dávok
konope podľa predbežných
výsledkov expertízy zaistili bratislavskí policajti v priebehu tohto
týždňovej akcie s krycím názvom
„VYDRA“. Úspešnú protidrogovú
akciu o počte 123 príslušníkov PZ
zrealizovali policajti Okresného
riaditeľstva PZ v Bratislave IV
spolu s policajtmi Pohotovostného policajného útvaru KR PZ
v Bratislave v súčinnosti s policajtmi
Pohotovostného policajného útvaru
KR PZ v Trenčíne a v súčinnosti
s policajtmi Odboru kynológie
a hipológie Prezídia PZ počas

výkonu 5 domových prehliadok
a 2 prehliadok iných priestorov
na území Bratislavy. Zadržaných
a obvinených bolo celkom 7 osôb,
ktoré už vyšetrovateľ Okresného
riaditeľstva PZ v Bratislave IV obvinil
zo zločinu a obzvlášť závažného
zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov
alebo prekurzorov, ich držanie
a obchodovanie s nimi. Obvineným
je 35-ročný Andrej J. z Bratislavy,
31-ročný Alojz V. z Bratislavy,
28-ročný Milan V. z Bratislavy,
29-ročný Martin P. z Bratislavy,
28-ročný Miroslav M. z Bratislavy,
36- ročný Angel A. z Bratislavy,
38-ročný Marcel M. z Bratislavy.

KrPzBa4

Seniori-jesenná časť sezóny 2013/2014
5.KOLO 15. 09.
FK Lok. DNV - FK BCT BA
Góly: Pillár 3, Šmahovský
6.KOLO 22.09.
MFK Rusovce BA - FK Lok. DNV
Goly : Hullman 2, Šmahovský, Štilla
7.KOLO 29.09.
FK Lok. DNV - ŠK Igram
Goly : Hullman, Gajdoš, W.Rischer,M.Rischer 2
8.KOLO 05.10.
FK Lamač BA - FK Lok. DNV
Gól: Lacko, Štilla
ŽK:Polák

4:0 (0:0)

0:4 (0:2)

5:1 (3:1)

2:2 (1:1)

Ing. Marián Spišiak

V priebehu tohto týždňa bratislavskí policajti
zrealizovali ďalšiu úspešnú protidrogovú akciu

PROTI DROGÁM

skupine ľudí bola preukázaná trestná činnosť na úseku prechovávania
a distribúcie omamných a psychotropných látok v 3 úrovniach- na
území Bratislavského kraja mali byť
drogovými dílermi, dodávateľmi dílerov ako aj predajcovia konečným
spotrebiteľom drog.
Na všetkých 7 obvinených
spracoval vyšetrovateľ Okresného
riaditeľstva PZ v Bratislave IV podnet na ich vzatie do vyšetrovacej
väzby. Na rozhodnutie sudcu
obvinení čakajú v cele policajného
zaistenia. Za ich drogovú trestnú
činnosť 6 obvineným hrozí trest
odňatia slobody v trvaní od 4 do
10 rokov, jednemu obvinenému
hrozí trest odňatia slobody od 10
do 15 rokov.

- Viete kto je to diplomat?
- To je človek, ktorý vás pošle do
zadku takým spôsobom, že sa na
ten výlet celkom tešíte.
•••
Blondínka píše inzerát: “Som
pekná, milá, múdra... Volajte
na mobil: Nokia 8800.”
•••
Nevesta telefonuje svokre:
Mama,keď sa pokaká decko,
kto prebaľuje? Otec či matka?
Svokra:
-Samozrejme, že matka!
-Mama príď rýchlo k nám,lebo
syn sa ti tak ožral,
až sa posral...
•••

Dnešná žena musí mať
postavu Venuše, raﬁnovanosť
Kleopatry, odvahu Jany z Arcu,
šatník Márie Antoinetty a
čistiacu schopnosť tekutého
prášku Zuzka.
•••
- Oh, chcel by som mať plat
5000 eur ako môj otec.
- Čo? Tvoj otec zarába 5000
eur!?
- Nie, ale tiež by chcel.
•••
- Keď si každý mesiac odložím
tých 16 eur čo mi pridali, tak
si za 35 rokov môžem kúpiť
ojazdené auto-, hovorí 85
ročný dôchodca
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