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	 A  tak	 som	 sa	 dočítal	 v  no-
vinách	 občianskeho	 združenia	
Devínska	 inak,	 že	 Devínska	
predsa	 rozdelená	 je,	 že	 tu	 ex-
istujú	 poslanci,	 ktorí	 chceli	
zmenu,	 robia	 všetko	 preto,	 aby	
sa	veci	pohli	dopredu,	a usilovne	
k  zmene	 teda	 smerujú	 a  je	 tu	
druhá	 skupina	 poslancov,	 ktorá	
im	v tom	bráni.	Dočítal	som	sa	
aj	iné,	vraj	vládnutie	konsenzom	
môže	 zabezpečiť	 rýchlejšie	 pre-
sadenie	zmien.	Jazýčky	na	váhe	
pri	 rozhodovaní	 Krug	 a  Bau-
manová	boli	označené	div	nie	za	
zradcov,	 pretože	 sa	 vraj	 pridali	
ku	 koalícií	 SDKU	 a  SaS	 a  tak	
dovolili	 vzniknúť	 „parlament-
nej	 väčšine“,	 ktorá	 vládne	 a  ro-
zhoduje.
	 Minimálne	si	dovolím	ohradiť	
sa.	 Nakoniec	 zo	 záznamov	
televízie	je	vidieť,	že	nie	je	to	také	
jednofarebné	 ako	 to	 spomínaný	
časopis	prezentuje.	A dovolím	si	
pripomenúť,	 a  domnievam	 sa,	
že	nielen	za	seba,	že	na	hľadanie	
konsenzu	 treba	 minimálne	
dvoch.	Nemyslím	si,	 že	 som	bol	
niekedy,	a  teda	ani	v  súčasnom	
období	nie	som,	známy	tým,	že	
by	 som	 nemal	 záujem	 hľadať	
kompromisy.	 To,	 že	 nie	 som	
za	 hŕŕŕ	 riešenia,	 pripúšťam.	
A  ani	 si	 nenamýšľam,	 že	 moje	
nápady,	 návrhy,	 pripomienky	
sú	 tie	 najlepšie.	 Preto	 už	 roky	
ponúkam	 a  nabádam	 riešenia	
hľadať.	Takže	vsotiť	ma	do	úlohy	
nejakého	prikyvovača	si	myslím	
nie	je	až	také	korektné.	Nuž,	ale	
spôsoby	boja	máme	všetci	rôzne.	
Domnieval	som	sa,	že	noví	budú	
využívať	 nové.	 Nové	 metódy,	
nové	 hľadania	 a  nie	 bitku	 hla-
va-hlava.	 Všetko	 možno	 riešiť	
delením	 alebo	 spájaním.	 Mys-
lím	tým	spájaním	síl, schopností	
a  možností.	 Rozpočet	 pre	 školy	
a škôlky	schválili	spoločne....	
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• Remorkéry na rybníku   6   Ďula píše Ferimu
7   Inzercia • Výtlky   8   Z policajného 
zápisníka • Futbal • Otvorenie basebalovej 
sezóny

 

• Očkovanie psov bude 
v sobotu 14. 5.. Viac 

v budúcom čísle.
• Podľa najnovších informácií 

má Devínska už dostatok 
sčítacích komisárov 

pre sčítanie ľudu.
• Termín, do ktorého sa 
bude zbierať textil ešte 

nie je určený. Mestská časť 
občanov včas upozorní.

• Podľa najnovších informácií 
lávka cez Moravu do Rakúska 

(cyklolávka), o ktorej 
sa hovorí už desaťročie 

a z Rakúskej strany je už 
hotová bude z našej strany 

pravdepodobne dohotovená 
na jar budúceho roka.

Veľkonočné vinšovačky

Koláč, šunka nech ti chutí,
a vínko hlávku nepomúti,
veď len raz za dlhý rok

tu máme tú krásnu Veľkú noc.

Už sa blížia sviatky jari,
už sa tešia veľkí, malí.

Dievky zas len báť sa budú,
svoje šaty sušiť budú.
Takáto je Veľká Noc,

tá má svoju čarovnú moc.

Výslužka
Na Veľkú noc v mojom vinši
nemôže byť pozdrav inší,

ako dobrú šibačku a kúpačku
aj s výslužkou vo vačku.

 Sobotné slnečné popoludnie 16. 
apríla námestie J. Kostru, príroda 
a vlastne celá Devínska patrila Samo-
vým hrám. Históriu a zachovávanie 
tradícií v súčasnosti pripomenuli skupiny 
historického šermu a historických tan-
cov, jazdecké vystúpenie ale aj všetky 
ostatné vystúpenia v areáli námestia. 
Pravdaže prispeli k tomu aj ukážky 
dobových historických a umeleckých 
remesiel ale aj informačný stánok TIK 
DNV a exkurzia do prírody Devínskej 
Kobyly.
 Vari tisíc návštevnikov potvrdilo 
záujem o toto podujatie i opodstatne-
nie, takéto podujatia usporadúvať aj 
v budúcnosti.
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SAMOVE HRY
Otvorenie turistickej sezóny 2011

Stratili
ste kľúče?
Poctiví nálezcovia doposiaľ 
odovzdali na Miestny úrad 
viac ako 25 zväzkov kľúčov 
(bytových aj automobi-
lových). 
Tí, ktorí svoje kľúče stratili sa môžu 
informovať na miestnom úrade DNV 
(podateľňa, alebo č. dv.10), No-
voveská 17/A. 
V prípade, že váš popis bude 
zodpovedať nájdeným kľúčom, 
budú vám vydané. 



DEVEX 2

Z radnice

• V stredu 6. 4. sa stretol 
starosta s predchádzajúcim 
kronikárom a so súčasne 
zvoleným aby prerokovali 
doterajšiu prácu a post-
up pri obnove kroniky 
v súčasnosti.
• Vo štvrtok 7. 4. prerokova-
li s vedením W-hotela jedno 
z pripravovaných podujatí.
• So zástupcami Volk-
swagen Bratislava rokoval 
starosta v piatok 8. 4. 
o rozšírení výroby a s tým 
spojenými otázkami.

Aktivity, rokovania, stretnutia

starostu MČ DNV 
MILANA JAMBORA

• V pondelok 11. 4. sa sta-
rosta zúčastnil v Schlosshofe 
v Rakúsku ukončenia výstavby 
mosta (cyklolávky) na rakúskej 
strane.
• Na stretnutí so zástupcami 
občianskych združení pôsobi-
acich v Devínskej v stredu 13. 
4. rokovali o možnej spolupráci. 
V ten istý deň sa zúčastnil sta-
rosta literárneho večera venova-
nom Rudovi Slobodovi.
• Štvrtok 14. 4. starosta venoval 
rokovaniu Mestskej rady.
• O deň neskôr 15. 4. na 
stretnutí so zástupcami VW SK 
pripravovali spoločný projekt 
čistenia a obnovy Dendroparku.
• V ten istý deň 15. 4. sa staros-
ta zúčastnil otvorenia Krajinskej 
výstavy v Petronell Carnuntum 
v Rakúsku. 
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Západoslovenská energetika,  
a. s. ako poverený správca elek-
trických sietí na distribúciu elek-
trickej energie v súlade so záko-
nom č. 656/2004 Z. z. § 10 
ods. l o energetike a o zmene 
niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov

v y z ý v a
   
 všetkých vlastníkov, nájomcov 
alebo správcov (ďalej len vlast-
níkov) nehnuteľností, na ktorých 
sa nachádzajú nadzemné  
i podzemné elektrické vedenia 
v správe ZSE, a. s. na odstráne-
nie a okliesnenie stromov  
a iných porastov, ktoré ohrozujú 
bezpečnosť alebo spoľahlivosť 
prevádzky vedení distribučnej 
sústavy a to v rozsahu podľa  
§ 36 zák. č. 656/20004 Z. z.  
v platnom znení.

 Požadovaný konečný termín 
vykonania prác je 30. 04. 2011.

 V prípade, že táto lehota up-
lynie márne, ZSE, a. s. vykoná 
odstránenie a okliesnenie 
stromov a porastov v zmysle, 
oprávnenia vyplývajúceho  
z § 10 zák. č. 656/2004 Z. z.  
v platnom znení.

 Využitie drevnej hmoty po 
oreze alebo jej likvidácia je  
v plnej kompetencii a zodpoved-
nosti vlastníka nehnuteľnosti.

 O nevyhnutné vypnutie vede-
nia z bezpečnostných dôvodov 
pre prípad výrubu a orezu po-
rastov je nutné požiadať v le-
hote min. 25 dní pred plánova-
nou realizáciou prác na ZSE, 
a. s. u príslušného špecialistu 
správy podľa obce.

 V 15. týždni sa komisie 
životného prostredia a výstavby 
zoznámili s dopravnou štúdiou 
pre MČ, ktorú predstavila PhDr. 
M. Kociánová z fi Alfa 04.

 Keďže  kvalita dopravnej 
služby determinuje kvalitu života 
obyvateľov a vývoj zaťaženia 
signalizuje kritické mies- 
ta, ktoré treba riešiť, členovia 
oboch komisií privítali možnosť 
zoznámiť sa s podrobnosťami.

 V ranných hodinách (špička)  
odchádza z DNV cca 700 
vozidiel za hodinu, toľko sa 
prirodzene podvečer vracia. 
Počas celého dňa prejde po 
ceste smerom do mesta (Dú-
bravka, Lamač) cca 14 400 vo-
zidiel. A to nehovoríme o ceste 
smerom na Stupavu a smer 
na dialnicu cez J. Jonáša, kde 
prejde denne ďlších 10 tisíc vo-
zidiel. Prognóza do roku 2015 
hovorí, že v oboch smeroch 
prejde viac ako 29 tisíc vozidiel. 

Iste by to znamenalo preťaženie 
doterajšej komunikačnej siete, 
najmä križovatiek. Takže same 
sa dozvedeli (čo už dávno 
vieme, a čo z nepochopiteľných 
dôvodov ešte nie je vybudo-
vané), že bude treba budovať 
križovatky: vyústenie Eisnerovej 
na oba smery do Lamača a aj 
na Stupavu, tiež za ulicou  
J. Jonáša (rozdvojka smerom na 
dialnicu a Stupavu), križovatku 
za rančom Ouzkých, križovatku 
pred krematóriom. 

 Štúdia zapracováva všetky 
známe pripravované investičné 
zámery tak, aby sme vedeli 
o vplyvoch na existujúcu 
komunikačnú sieť a pripra-
vované dopravné stavby. 

 Záujemcom o bližšie infor-
mácie odpovedia pracovníci 
miestneho úradu Ing. Floreková 
a Ing. arch. Beláček na tel. č. 
02/ 6453 8368. 6453 8777.
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Trainees Volkswagen Slovakia (VW SK) vo štvrtok upravovali 
ihrisko a vonkajšie priestory škôlky P. Horova v Devínskej Novej 
Vsi. Celkovo 16 trainees z VW SK sa rozhodlo dobrovoľne  
a vo svojom voľnom čase.

 „Ako Trainees sme sa rozhodli 
uskutočniť dobrovoľnícku aktivi-
tu. Inšpirovalo nás minuloročné 
podujatie Naša Bratislava, 
v rámci ktorého sa aj zamest-
nanci VW SK podieľali na 
čistení Sandbergu. Premýšľali 
sme kde a akou formou, by sme 
mohli prispieť my a nakoniec 
sme sa rozhodli pomôcť škôlke 
Pavla Horova,“ vysvetľuje 
Kristína Blažová, ktorá akciu 
organizačne zastrešovala. Kon-
taktovali preto škôlku, ktorá ich 
ponuku prijala.
 „Táto nečakaná ponuka nám 
prišla vhod. Potrebovali sme 
upraviť ihrisko, vymaľovať pre-
liezky, vyčistiť a upraviť pies-
kovisko, pohrabať lístie 
a ihličie, či upraviť skalku. 
Veľmi nám to pomohlo, ocenia 
to deti i rodičia. Týmto mladým 
ľuďom patrí moje poďakovanie. 
Zároveň som rada, že ešte  
aj v súčasnosti sú mladí ochot-
ní nezištne pomôcť v dobrej 
veci,“ hovorí riaditeľka ma-
terskej školy P. Horova Edita  
Pillanková.
 VW SK organizuje kaž-

doročne Trainee program 
pre absolventov. V súčasnosti 
spoločnosť hľadá absolven-
tov pre 22 pozícií určených 
absolventom technického 
alebo ekonomického zamera-
nia napríklad pre oddelenia 
produkcie, kvality, priemysel-
ného inžinierstva, plánovania, 
produktového manažmentu, či 
ľudské zdroje. V rámci Trainee 
programu prejdú všetkými 
výrobnými i nevýrobnými 
prevádzkami a zapoja sa aj 
priamo do výroby. Získajú tak 
prehľad o procesoch a systé-
moch používaných pri výrobe 
vozidiel. Budú tiež pracovať na 
projektoch a úlohách svojho 
cieľového oddelenia a absol-
vujú potrebné školenia a ja-
zykové kurzy. Na záver budú 
vyslaní na mesačnú stáž do 
niektorého zo zahraničných 
závodov koncernu Volkswa-
gen. Trainees po ukončení pro-
gramu pokračujú v spoločnosti 
ako zamestnanci na vybraných 
oddeleniach, pričom mnohí  
z nich môžu neskôr postúpiť na 
manažérsku pozíciu.

HARMONOGRAM PRISTAVENIA VEĽKOKAPACITNÝCH KONTAJNEROV
Obdobie: od 27. 5. 2011 do 27. 6. 2011 Pristavuje: OLO

Týždeň Dátum Pristavenie Miesto pristavenia
22. 27.5.2011 piatok Pod Lipovým v strede ulice
  27.5.2011 piatok Istrijská pri požiarnej zbrojnici
  27.5.2011 piatok Pri rybníku
  27.5.2011 piatok J. Smreka 10-12 pri MS

Kontajnery sú len pre veľkorozmerný odpad, 
nie na stavebný a rastlinný odpad

Dopravná štúdia pre MČ DNV

Pomôcť tam, kde bolo treba



 DEVEX 3

 V sobotu 19. marca sa počas chladného dopoludnia uskutočnil už XXI. ročník 
Jarného behu.  Na štart sa postavilo 33 detí a 34 dospelých pretekárov. Výnimočne 
rekordnú účasť sme zaznamenali v kategórii  predškoláci. Toto bežecké podujatie 
navštevujú bežci  aj  z iných miest Slovenska.
 Víťazov organizátori odmenili diplomami i vecnými cenami, ktoré pripravila škola 
, Turistická informačná kancelária a Miestny úrad. Všetkých určite potešil vlastný 
športový výkon.    rb
Výsledková listina detí
Predškoláci 100m: 1. miesto Kristína Trgová
1. - 2. ročník dievčatá: 1. miesto Lea Kútniková
1. - 2. ročník chlapci: 1. miesto Kristián Kútnik
3. - 4. ročník chlapci: 1. miesto Beniamín Drahovský
5. - 6. ročník dievčatá: 1. miesto Petra Turčeková
5. - 6. ročník chlapci: 1. miesto Jakub Novotný
7. - 9. ročník dievčatá: 1. miesto Katarína Feriencová
7. - 9. ročník chlapci: 1. miesto Tadeáš Drahovský
Výsledky juniori a dospelí
Juniori
1. miesto Matej Krampl 7,37 0:34:32
Juniorky
1. miesto Katarína Feriancová 7,37 0:36:40
Žena do 34 rokov
1. miesto Lenka Zlochová 7,37 0:48:16
TIK  DNV
Žena od 35 rokov
1. miesto Renáta Klčová 7,37 0:32:06
DRUŽBA PN
Muži do 39 rokov  14,73 
1. miesto Konštantín Kocián 0:52:11 BEHAME.SK
2. miesto Ľuboš Pavlík 0:55:29 KBBS Turč.Teplice
3. miesto Dušan Mujo  0:58:58
  BA
Muži 40-49 rokov  14,73
1. miesto Tomáš Giertli 0:59:04 Čierny Balog
Muži 50-59 rokov  14,73
1. miesto Vladimír Cích 0:59:16 STU BA
Muži nad 60 rokov  14,73
1. miesto Viliam Novák 1:08:07 Železná studnička
2. miesto Jozef Krčmár 1:23:29 BBS BA
3. miesto Milan Nižňan 1:25:48 BBS BA

 Pri zmiešaných skupinách rozhodu-
je prevažná časť skupiny.
Nájomné sa platí vždy vopred  
u správcu mini ihriska, alebo 
u konateľa DNV ŠPORT, s.r.o. 
Užívatelia dostanú kópiu dokladu  
o zaplatení. Dlhodobý prenájom  
a turnajové akcie je potrebné 
dohodnúť s konateľom DNV ŠPORT.
POVINNOSTI UŽÍVATEĽOV:
1. Dodržiavať všetky pokyny správcu
 mini ihriska.
2. Na ihrisko vstupovať v špeciálnej
 športovej obuvi na umelú trávu,
 alebo v športovej obuvi s hladkou
 podrážkou /tenisky/.

3. Hrať výlučne len futbal s ohľadom
 na podmienky a na zdravie svojich
 súperov.
4. Nahradiť všetky škody nimi priamo
 spôsobené.
5. Chrániť a šetriť majetok mini ihriska
 a zariadení športového areálu.

UPOZORNENIE: Všetci užívatelia 
mini ihriska športujú na vlastné riziko.
Kontakty: 
-správcovia mini ihriska:
Dušan Adam 0905 867 524
Jozef Dúbravčík 0905 406 355
- konateľ DNV ŠPORT:
Andrei Kiszel 0903 600 289

 E-learning je elektronické vzde-
lávanie. Môžeme ho charakterizovať 
ako najmodernejší spôsob multi-
mediálneho vyučovania  na báze 
internetu.

 Naša škola už pred dvomi rokmi  
začala využívať e-learningový portál 
virtuálnej knižnice. Cez internetový sys-
tém  www.zborovna.sk (určené 
učiteľom) a www.bezkriedy.sk 
(určené žiakom) zavádzame prvky 
e-learningového vyučovania do 
výchovno-vyučovacieho procesu. 
Prostredníctvom portálu učitelia ko-
munikujú a navzájom si vymieňajú 
vypracované výukové materiály.

 V knižnici sú učebné materiály roz-
delené podľa predmetov a ročníkov. 
Učiteľ má k dispozícii nástroje na 
efektívne vyhľadávanie. Materiály, 
ktoré si vyberie, môže „kopírovať“ 
do vlastného priečinka, ukladať do 
počítača, na USB kľúč,   posielať 
kolegom, žiakom,  používať počas 
prípravy  i počas samotnej výučby. 
Takto spracovanú tému  žiakom pre-
mietne prostredníctvom dataprojek-
toru,  na interaktívnu tabuľu, premieta-
cie plátno alebo  ich pošle  žiakom 
a tí si to  prezrú doma.  Učiteľ  nemusí 
všetky prezentácie  vypracovávať 
sám, ale vyhľadá si materiály vyt-
vorené niekým iným v rámci Sloven-
ska, Čiech a Poľska. Do mnohých tém 
môže vstúpiť, prispôsobiť si na pod-
mienky triedy, žiakov. Ním vytvorené 
prezentácie, materiály posiela do vir-
tuálnej knižnice, kde slúžia všetkým.

 V knižnici sa nachádzajú 
najrôznejšie druhy učebných a pod-
porných materiálov, od učebných 
textov a prezentácií, cez pracovné 

listy, cvičenia, úlohy až po testy  
a písomky. Tieto materiály môžu mať 
najrôznejšie formy, napríklad: textové 
dokumenty, prezentácie, zvukové 
záznamy, videá, obrázky, schémy, 
fotografie či interaktívne diela vyt-
vorené v niektorom z výukových pro-
gramov. 

 Čo je najdôležitejšie, vhodné  
prezentácie učiteľ  posiela svojim 
žiakom buď ako domácu úlohu, 
alebo ako návod, pomôcku pri vyt-
váraní žiackych prezentácií, projek-
tov na danú tému. Žiaci sa v škole 
alebo doma prihlasujú cez webový 
prehliadač www.bezkriedy.sk. Všetky 
triedy majú  svoje pridelené  heslo 
cez ktoré sa dostanú k materiálom 
od učiteľov. Každý žiak by mal mať 
priečinok, do ktorého si postupne 
sťahuje, ukladá prezentácie po pred-
metoch, ročníkoch a tak si vytvára 
zaujímavý vzdelávací  materiál, vir-
tuálnu učebnicu.

 Tento spôsob vzdelávania je len 
jedna z metód, foriem na dosiah-
nutie výchovno-vyučovacieho cieľa 
a pravdepodobne nikdy úplne ne-
nahradí vyučovanie klasickým spôso-
bom. Internet, počítač, dataprojektor, 
interaktívna tabuľa, špeciálne perá... 
sú výborné pomôcky, ktoré pomáhajú 
robiť vyučovanie zaujímavým. Kto 
pozná prácu s interaktívnou tabuľou 
vie, že nácvik písania prváka na 
tento druh tabule je len na spestrenie 
hodiny. Čiara – stopa po špeciálnom 
pere sa zobrazí oneskorene. Je len 
na učiteľovi, aký spôsob vyučovania 
si k preberaniu jednotlivých tém vybe-
rie. 

Mgr. Anna Čepáková

Pondelok – sobota: 10,00 – 15,00 hod – verejnosť a športové kluby
Nedele a sviatky: 09,00 - 15,00 hod – verejnosť a športové kluby
Nájomné pre verejnosť a športové kluby od 1. 4. 2011: 
1. Skupiny nad 18rokov: 13,28 eur/hod
2. Skupiny od 15 do 18 rokov 6,64 eur/hod
2. Skupiny do 15 rokov: 3,32 eur/hod

Jarný beh
XXI ročník - 19. marec 2011

Prevádzkový režim miniihriska
na ul. P. Horova

E-learning 

Rozdelenie užívania:

v ZŠ ul. I. Bukovčana
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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

18. – 20. 4. Deň zeme
podujatia pre základné školy

8. 5.  Deň matiek
- spoločné vystúpenie DFS Kobylka, Črip, Grbarčieta
vo veľkej sále Istra Centra, od 16.00 h., vstupné: 1 Eur

10. 5.  Deň rodiny 
- verejný koncert ZUŠ v Dev.N.Vsi 

vo veľkej sále Istra Centra, od 18.00 h., vstup voľný 
25. 5.  DDS

- detská divadelná scéna,
vo veľkej sále Istra Centra, od 16.30 h., vstupné: 1 Eur

28.-29. 5. Festival slovenskej národnej piesne  
- prehliadka slovenských národných a ľudových 

piesní a tancov v podaní súborov a sólistov
usporiadateľ: Miestny odbor Matice slovenskej v DNV 

s finančnou podporou  Mestskej časti DNV
program zverejníme v máji

TURISTICKÁ INFORMAČNÁ KANCELÁRIA
Istrijská 49, P.O.BOX 33, 841 07 Devínska Nová Ves, Bratislava,

www.tikdnv.sk, info@tikdnv.sk, zlochova@tikdnv.sk, rajchl@tikdnv.sk
Hodiny pre verejnosť:

Po, St, Pi: 13.00-17.30 h., Ut, Štv: 9.00-12.30 h., 13.00-17.30 h.

21. 5.   Schloss Hof – Záhradné dni
 - autobusový výlet na výstavu kvetín na statku rakúskeho 

zámku Hof, súčasťou výletu je aj prehliadka zámku
Miesto odchodu: TIK DNV, Istrijská 49 o 9.45 h.                    
28.5.   Moravské zámky – Valtice a Lednice

- autobusový výlet do Lednicko – valtického areálu
Miesto odchodu: TIK DNV, Istrijská 49  o 8.00 h.      

Prihlasovanie na výlety najneskôr 5 dní vopred!!!

Úspešná Kobylka 
 V sobotu 9. 4. 2011 sa uskutočnila 
v Bratislave Krajská súťaž choreo-
grafií detských folklórnych súbo-
rov. ( uskutočňuje sa každé 2 roky 
) Zúčastnilo sa jej 15 detských 
folklórnych súborov (DFS) z celého 
bratislavského kraja. Deti nášho 
súboru túto súťaž vyhrali a tak  DFS 
Kobylka pôjde reprezentovať našu 
obec na celoslovenskú prehliadku 

DFS do Likavky v máji 2011.
Celková rekapitulácia :
 Za 20 rokov existencie nášho 
súboru sa uskutočnilo 9 takýchto 
krajských prehliadok a DFS Kobylka 
zvíťazil 5 krát.
1993 Prešov
1999 Liptovský Mikuláš
2001 Likavka
2007 Likavka
2011 Likavka

 nb

 Opäť sa podarilo zorganizovať 
predveľkonočnú akciu detí mater-
ských škôl DNV a ich hostí v spolu-
práci s  Miestnou organizáciou Ma-
tice slovenskej v DNV a Istracentra
Na milom podujatí sa zúčastnili deti 
z MŠ M. Marečka - DS Slniečko pod 
vedením pani učiteľky I. Petercovej, 
ktorý sa prezentoval veselou kolážou 
slovenských piesní a tančekov. 
Nasledovalo rozprávanie babičky  
a vnučky , ktoré nacvičila učiteľka  
K. Miháliková.
MŠ P. Horova pripomenula 
svoje kultúrne aktivity veselým 
veľkonočným pásmom - pod vedením 
učiteľky E. Ghnotovej.
 Detský súbor MEDULIENKA, ktorý 
reprezentuje MŠ opäť zabodoval 
a svojím spevom a tancom  potešil 
široké publikum. Súbor vedie učiteľka 

G. Stanková.
 Ďakujeme za účasť ZUŠ v DNV  
a pedagógom B. Podolínskej, M. 
Rajtovi, M. Vargovi, M. Fupšovej, Ľ. 
Hudecovel, Z. Rahlovej, Z. Špačkovej, 
   Prišli aj deti z MŠ Devína s učiteľkou 
A. Ciciakovou, ktoré spestrili program 
Jarnou veselicou.
 Nielen učiteľom, ale hlavne 
všetkým šikovným a nadaným deťom 
patrí naša vďaka.
 Kultúrny program obohatili šikovné 
ruky členiek Miestneho odboru Ma-
tice slovenskej DNV , ktoré prispeli  
a spestrili túto akciu sladkým a slaným 
kuchárskym umením.

Všetkým, ktorý sa tak nezištne pričinili 
ku zdaru tejto akcie patrí úprimná 
vďaka  

D. Danielovitsová

Jarné tradície

 Ešte raz pripomíname, že opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia 
prenosných ochorení  je deratizácia. Tieto opatrenia sú, podľa zákonov 
SR povinné plniť všetky fyzické osoby (občania i podnikatelia), právnické 
osoby i obce.
 Jediným efektívnym spôsobom regulácie populácií škodlivých hlodav-

cov (potkany, myši) je celoplošná deratizácia vykonávaná dva krát ročne 
prípravkami na to určenými.
 Regionálny úrad verejného zdravotníctva h. m. Bratislavy upozorňuje na 
povinnosť vykonať deratizáciu vo všetkých obciach Bratislavského samo-
správneho kraja od 1. 4. do 15. 5. 2011.

Jarná DERATIZÁCIA

ZUŠ Istrijská 22 

je tu už 10 rokov
Základná umelecká škola (ZUŠ), Istrijská 22, Bratislava DNV

pozýva

deti, mládež aj dospelých na jubilejný 10. ročník

deň otvorených dverí,
 v piatok 13. mája 2011 v areáli školy.

Dvere našej školy vám budú otvorené od 15.00 hod. – 19.00 hod.
V programe vystúpia žiaci ZUŠ v rôznych hudobných, tanečných, 

či divadelných zoskupeniach.
Návštevníkov čakajú okrem programu rôzne súťaže 

a môžu sa oboznámiť so štúdiom na našej škole.
V prípade nepriaznivého počasia 

bude program prebiehať v interiéri školy.
***********

Deň otvorených dverí ZUŠ, Istrijská 22 predchádza 
prijímacie talentové skúšky, 

ktoré sa uskutočnia 19. a 25. mája od 15.00 – 18.00 hod.
Tešíme sa na vašu návštevu

Zároveň vás pozývame aj na naše koncerty, 
divadelné predstavenia, tanečné vystúpenia 

a výstavy našich výtvarníkov. 
Viac na www.umelecka-skola.sk
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Matej ŠUBÍN
Ildikó AXAMITOVÁ

-BERTÓKOVÁ
Ndikuriyo PAMPHILE

Nech odpočívajú v pokoji!

Kristína BERNÁTHOVÁ
Emma VICENOVÁ

Matias Štefan ŠTEFFEK
Aliisia HOFFMANN

Vitajte!

Milan STROKENDL 
a Zuzana DOBIŠOVÁ

Blahoželáme!

Privítali sme

Zosobášili sa

Odišli z našich
radov

Remorkéry 
na rybníku 

 Na sobotu 7. mája 2011 
v čase 9ºº - 18ºº h pozývajú or-
ganizátori tohto podujatia záu-
jemcov z radov modelárov, detí, 
mládeže i ostatných občanov na 
miestny rybník na rohu ulíc Istri-
jská a Mlynská. Pôjde o súťaž 
lodných modelov remorkérov, 
ktoru sa napodobňuje prá-
ca skutočných remorkérov 
v prístavoch. Úlohou modelov je 
prejsť s vlečným člnom stanovenú 
trať v časovom limite, pričom za 
jednotlivé absolvované prekážky 
získavajú bodové ohodnotenie. 
Organizátori predpokladajú 
účasť súťažiacich zo Slovenska 
a Českej republiky.

Pre deti i verejnosť
 Okrem časti súťažnej má 
podujatie aj propagačný chara-
kter, pretože v čase obeda ( cca 
od 12ºº do 14ºº h ) pripravia 
organizátori ukážky iných mod-
elov (rýchlostné člny, RC autá, 
jazdy zručnosti pre deti s mod-
elom lode a podobne.
Informácie o tom čo je Tug Tow-
ing ako aj pravidlá nájdete na: 
www.remorkerysk.wbl.sk

pp jk

Cenu primátora aj Jozef Klačka
 Cenu primátora Bratislavy zís-
kali v týchto dňoch mikrobiológ Libor 
Ebringer, historik a archivár Jozef 
Klačka, pedagóg Kamil Vajnorský 
a dramaturgička Daniela Hýrošová. 
Primátor hlavného mesta Milan Ftáčnik 
tak ocenil štyroch Bratislavčanov, 
ktorí sa svojou dlhoročnou prácou  
a dobrovoľníckymi aktivitami zaslúžili 
o rozvoj mesta.
 Z agentúrnej správy 
 vyberáme:
 Historik a archivár Jozef Klačka, 
rodák z Devínskej, pôsobil prvé 
desaťročie svojej profesionálnej dráhy 
v Štátnom archíve v Bratislave ako 
zástupca riaditeľa. Ďalšie tri desaťročia 
budoval a viedol ako riaditeľ Ústredný 
archív Slovenskej akadémie vied. 

Pod jeho vedením sa tento archív stal 
dôležitým článkom štruktúry celej aka-
démie vied a prispel k spracovaniu de-
jín vied a techniky na Slovensku. Ako 
člen Vedeckej archívnej rady Minister-
stva vnútra SR sa významne podieľal 
na príprave zákona o archívoch  
a registratúrach a spolupracoval na 

príprave odborného terminologické-
ho slovníka archívnictva. Klačka má 
osobitný vzťah k histórii mestských častí 
západnej Bratislavy. Vo svojom ve-
deckom bádaní nachádzal mnohé ne-
známe, málo známe alebo v minulosti 
skreslene vnímané osobitosti a súvislos-
ti v dejinách tejto časti Bratislavy. Spra-
coval tiež témy pôvodu chorvátskeho 
osídlenia v dejinách niektorých mest-
ských častí Bratislavy, ktoré poukazujú 
na význam tohto jedinečného kultúrno-
historického fenoménu na území mesta.
Poznámka redakcie: Pán Jozef Klačka 
je v Devínskej Novej Vsi viac ako 
doma, ako sa ľudovo vraví, aktívne sa 
zúčastňuje spoločenského, kultúrne-
ho života vo svojom rodisku, najmä 
v oblasti histórie. 

Milí čitatelia Devexu, 
 teším sa na Veľkú noc každý rok 
viac ako na Vianoce. Kresťanské 
veľkonočné sviatky sú totiž pre mňa 
veľkým vyjadrením života ako drámy, 
ktorá môže spieť k nešťastnému koncu, 
ale nemusí, naopak, môže sa prekvapu-
júco zvrátiť, a namiesto toho, aby sme 
šli od úspechu k úpadku, od radosti 
k smútku, od života k smrti, môžeme 
ísť od smútku k radosti a od smrti do 
života. Ako znázorňuje kresťanská 
symbolika, nie je to zadarmo. Na 
Veľkú noc kresťania slávia Ježišovo vz-
kriesenie, ale pred vzkriesením sa vždy 
pripomína jeho kríž, jeho bolesť a smrť. 
Lebo to, čo vyzeralo ako totálna preh-
ra, sa ukázalo ako definitívna výhra. 
   Tak nejako to môže byť aj s nami. 
Pravda, za predpokladu, že nám na 
niečom veľkom záleží, na niečom, na 
čom sa nedá zarobiť, ale predovšetkým 
tomu treba veriť, v to dúfať a to milovať, 

Veľká noc 2011
a to až tak, že nám to stojí za obetu 
seba samého – tak ako u Ježiša až 
po smrť. Zaiste, tie obety sú zväčša 
obyčajné, každodenné, napr. v nor-
málnej poctivej práci a ľudských 
vzťahoch, ale niekedy obetavosť 
z lásky zažiari aj v spoločnosti ako 
takej a prejaví sa aj v bežnej politike, 
ekonomike, kultúre. Temer v to už ľudia 
ani neveria, ale sviatok Veľkej noci 
máme aj preto, aby sme sa nestali 
skeptici a pesimisti, ale aby sme žili 
z presvedčenia, že dobro napokon 
zvíťazí, že láska (a nielen medzi 

najbližšími) nie je sen a že spravod-
livý človek sa dožije uznania a úcty.  
   Takže, ak na Veľkú noc si treba 
niečo želať, tak okrem radosti  
z jarnej prírody, aby to bola najmä 
radosť zo života ako takého, ktorý 
chceme a vieme žiť ako dar, ako obe-
tu z lásky pre všetko, čo nás dvíha, 
oslobodzuje a pozitívne mení. Nech 
sa nám to všetko darí prežiť aj u nás 
v Devínskej Novej Vsi, v našom kostole, 
v našich rodinách, ale aj celkom osob-
ne – každý sám v sebe a za seba!

Karol Moravčík, 
farár rímskokatolíckej farnosti 

Bratislava – Dev. N. Ves. 

Bohoslužby v Kostole Ducha Svätého v Devínskej Novej Vsi:
21.4. Zelený štvrtok – 19.00
22.4. Veľký piatok – 17.00
23.4. Biela sobota  – od 9.00 do 19.00
 poklona pri obraze Ježišovho hrobu; veľkonočná slávnosť
 sa začína o 20.00
24.4. Veľkonočná nedeľa  – 8.00, 10.30, 19.00
25.4. Veľkonočný pondelok  – 8.00, 10.30

Rozhodnutia o orientačných a súpisných číslach
 Podľa zákona 369/1990 o obec-
nom zriadení v platnom znení odo 
dňa vyhlásenia referenda, volieb do 
Národnej rady Slovenskej republiky, 
volieb prezidenta Slovenskej repub-
liky alebo ľudového hlasovania o 
jeho odvolaní, volieb do Európske-
ho parlamentu, volieb do orgánov 
územnej samosprávy, miestneho ref-
erenda alebo sčítania obyvateľov, 

domov a bytov nemožno až do ich 
vykonania rozhodnúť o územnej 
zmene, určiť alebo zmeniť názov 
obce alebo jej časti, určiť názov ulice 
alebo iného verejného priestranstva 
ani rozhodnúť o zmene číslovania 
stavieb. 
 
 Oznamujeme staveb-
níkom, že od 13. 05. 2011 do 

odvolania, na základe  uve-
deného, MČ Bratislava-Devín-
ska Nová Ves rozhodnutia 
o orientačných a súpisných 
číslach nevydáva. 

 Opätovné začatie vydávania ro-
zhodnutí o súpisných a orientačných 
číslach včas oznámime.
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ZDRAVOTNÉ ODVODY 
Z PRENÁJMU BYTU
 Všetci tí, ktorí prenajímajú 
byt alebo dom a majú ročný 
príjem z prenájmu vyšší ako 500 
eur, budú platiť okrem daní aj 
odvody. Bude sa to týkať väčšiny 
vlastníkov prenajímaných bytov 
a domov, keďže od platenia 
odvodov sú oslobodení, len ak 
príjem z prenájmu nepresiahne 
500 eur, čo v praxi znamená 
40 eur mesačne. Na odvodoch 
zaplatia 14 %. Zákon im stano-
vuje, že do 31. januára 2011 
sa musia prihlásiť do zdravotnej 
poisťovne ako samostatne zárob-
kové osoby a stanoviť si výšku 
preddavkov. Platí od 1. januára.

NIŽŠIA ŠTÁTNA PRÉMIA 
PRI STAVEBNOM SPORENÍ
 Štátna podpora klesne z 12,5 % 
na 10 % z ročnej nasporenej 
sumy. Jej výška 66,39 eura zo-
stane nezmenená (nemení sa od 
roku 2006 pozn. red.) Ak ju však 
sporitelia na stavebnom sporení 
budú chcieť získať v plnej výške, 
budú si musieť ročne nasporiť 
o 133 eur viac. Doteraz im 
stačilo 531 eur ročne, tento rok 
to už bude 664 eur. Peniaze si 
možno vybrať po šiestich rokoch 
a použiť ich na čokoľvek, aj keď 
ministerstvo uvažovalo o zave-
dení účelovosti, napokon sa nič 
nezmenilo. Platí od 1. januára.

DAŇ Z PREDAJA 
NEHNUTEĽNOSTI 
 Ak si v roku 2011 kúpite byt či 
dom a rozhodnete sa ho neskôr 
predať, mali by ste vedieť, že 
z predaja bytov zakúpených 
od 1. januára tohto roku bu-
dete platiť daň. Oslobodení 
od dane z príjmu budete len v 
prípade, že odo dňa nadobud-
nutia nehnuteľnosti až po deň 
predaja nehnuteľnosti ubehne 
5 rokov. Doteraz na oslobode-
nie od daní stačilo mať v byte 

trvalý pobyt dva roky, ten však 
už podľa nových pravidiel stratí 
na dôležitosti. Pozor! Zmena sa 
týka len nehnuteľností nadobud-
nutých od 1. januára 2011, ak ste 
napr. byt kúpili v decembri, platia 
staré pravidlá - teda oslobode-
nie od dane z príjmu v prípade 
dvojročného trvalého pobytu. 
Platí od 1. januára.

ZMENY BUDÚ AJ V PRÁCI, 
V DANIACH A ODVODOCH

ZAPLATÍME VIAC 
NA DANIACH 
 Dôvodom je zníženie 
nezdaniteľnej časti základu 
dane až o 466 eur. To znamená, 
že suma, ktorú nám štát daňou  
z príjmov nezdaní, sa zmenší zo 
4 025,70 eura na 3 559,30 
eura. Zamestnancom tak pokles-
ne čistý príjem, na výplatnej 
páske tak budú mať menej v prie-
mere o 7,38 eura.                                     
Platí od 1. januára.

ZDANENÉ PRACOVNÉ 
CESTY A PRACOVNÁ 
POHOTOVOSŤ 
 Ak vás v tomto roku firma pošle 
na pracovnú cestu a zaplatí vám 
ju vo forme diét, budú tieto príjmy 
zdanené. Povinné už v tomto roku 
nebude ani vreckové zo strany 
zamestnávateľa, ak vám ho vy-
platí, bude on aj vy z neho platiť 
odvody. Pohoršia si napríklad 
aj všetci tí, ktorí vykonávajú pra-
covnú pohotovosť, ako napríklad 
lekári. Najnovšie z náhrady za 
pohotovosť budú musieť okrem 
daní odvádzať aj odvody ako 
pri ich normálnej mzde. 
Platí od 1. januára.

ODVODY SA BUDÚ PLATIŤ 
AJ Z ODSTUPNÉHO ČI 
NIEKTORÝCH BENEFITOV
   Menej dostanú zamestnan-
ci, ktorí sú prepustení, alebo 
odchádzajú do dôchodku 

- z odstupného alebo odchod-
ného sa po novom začnú platiť 
odvody. Tie sa začnú platiť aj z 
tých príspevkov do sociálneho 
fondu, ktoré podliehajú dani 
z príjmov. Ide o príspevky, ak 
zamestnávateľ prispeje zamest-
nancom na relaxáciu vo forme 
lístkov do divadla či masáže, 
na Deň matiek či detí, príspe-
vok na zdravotnú starostlivosť 
a podobne. Tie benefity, ktoré 
dani z príjmov nepodliehajú, ako 
napríklad príspevok na stravu vo 
forme gastrolístkov, zostanú ne- 
zmenené, teda z nich sa odvody 
nebudú odvádzať. 
Platí od 1. januára.

VYŠSIE ODVODY PRE 
ŽIVNOSTNÍKOV
 Minimálne odvody na sociálne 
poistenie sa pre živnostníkov od 
začiatku januára 2011 zvyšujú 
o 12,17 eura na 109,07 eura. 
Zvýšenú sumu minimálneho 
poistného zaplatia prvýkrát za 
január 2011 so splatnosťou do 
8. februára 2011. Dôvodom 
nárastu najnižších možných 
odvodov na sociálne poistenie je 
zvýšenie minimálneho vymeria-
vacieho základu z 319,58 eura 
na 329,06 eura, ako aj nárast 
sadzby poistného do rezervného 
fondu Sociálnej poisťovne  
z 2 % na 4,75 % vymeriavacie-
ho základu. Platí od 1. januára.

ODVODY A 
SLUŽOBNÉ AUTO
   Ak používate firemné auto aj 
na súkromné účely, čakajú vás 
zmeny. Zatiaľ čo doteraz sa vám 
každý mesiac zvýšil základ dane 
o percento zo vstupnej ceny 
auta, najnovšie okrem dane za-
platíte aj odvody. V prípade, že 
máte súkromné auto a občas 
ho používate v práci, napr. na 
služobnú cestu, zamestnávateľ 
vám zaplatí pohonnú hmotu a aj 
paušálnu náhradu v min. výške 
0,183 eura za km. Ak vám za-
platí viac, musí z presahujúcej 
sumy po novom zaplatiť daň aj 
odvody. Platí od 1. januára.

REMESELNÍCI ZAPLATIA 
VYŠŠIU DAŇ Z PRÍJMU

   Doteraz si mali možnosť uplatniť 
paušálne výdavky vo výške 60 
% z úhrnu príjmov, od Nového 
roku to je už len vo výške 40 %. 
Platí od 1. januára.

KRATŠIA OCHRANNÁ 
LEHOTA PRI NEMO-
CENSKOM POISTENÍ 
 Ochranná lehota v nemocen-
skom poistení sa od začiatku 
januára skracuje zo súčasných 
42 dní na 7 dní. Cieľom je 
zníženie neodôvodneného vyp-
lácania nemocenských dávok. 
Podmienky nároku na ošetrovné 
dobrovoľne nemocensky poiste-
ných osôb sa novelou zákona 
sprísňujú stanovením minimál-
neho obdobia tohto poistenia 
na 270 dní, obdobne ako je to 
pri nemocenskom. Z možnosti 
dobrovoľného nemocenského 
poistenia sa vylučujú poberatelia 
starobných, predčasných starob-
ných a invalidných dôchodkov. 
Platí od 1. januára.

PRÁCA ALEBO 
DÔCHODOK 
 Predčasní dôchodcovia si 
musia vybrať, či chcú poberať 
dôchodok, alebo pracovať. 
Na rozhodnutie majú čas 
dva mesiace, teda do konca 
februára. Napriek tomu si však 
môžu privyrobiť. Nemôžu však 
podpísať zmluvu na hlavný 
pracovný pomer, ale pracovať 
len na základe dohôd o prá-
cach vykonávaných mimo pra-
covného pomeru - teda na doho-
du o vykonaní práce a dohodu  
o pracovnej činnosti. 
Platí od 1. marca.

III. PILIER 
 Príspevok do tretieho piliera si 
od januára Slováci nebudú môcť 
odpočítať z daní. Príspevok na 
doplnkové dôchodkové spore-
nie, životné poistenie či účelové 
sporenie sa doteraz odpočítaval 
od základu dane. Od Nového 
roku sa táto výhoda ruší. Základ 
dane bude preto vyšší, tým  
pádom Slováci zaplatia aj 
viac na daniach. V porovnaní  
s minulým rokom zaplatíte viac  
o 75 eur.

Čo nás čaká a neminie
BÝVANIE
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Inzercia -  Cenník:  1 znak = 0,05 € ,  1/16 str .  = 25  € ,  1/8 str .  = 50  € ,  1/4 str .  = 100  € ,  1/2 str .  = 200  € ,  1 s tr .  = 400  € .  1 cm2 =  0,85  € . 
K cenám treba pripočítať 19% DPH. Zľavy:  t r i  uverejnenia za sebou 5% ,  pri  päť a viac 10% ,  celoročné 20% .  Ponuka detských vecí bezplatne. 
Z a m e s t n a n i e  h ľ a d á m :  z ľ a v a  5 0 % .  P r í p l a t k y :  1 .  s t r a n a  +  1 0 0 % ,  p o s l e d n á  s t r a n a  +  5 0 % ,  i n á  a k o  i n z e r t n á  s t r a n a  ( 6 , 7 )  +  3 0 % .  
I n z e r c i a :  e - m a i l :  d e v e x @ b a . n e t l a b . s k ,  p o š t o u :  D e v e x ,  8 4 1  0 7  B r a t i s l a v a ,  K a l i š t n á  9 ,  t e l . :  0 9 0 3  4 2 9  4 8 5

03 - VOĽNÉ MIESTA

hľadá: Vodič kamióna hľadá miesto. 
tel.: 0914 292 380

04 - SLUŽBY

• Kameraman - svadobné video
 www.anfilm.eu 

tel.: 0949 666 494
• Glazúrovanie vaní.

tel.: 0905 983 602
• TV servis Baláž – oprava televízo-
rov. Na grbe 43. 

tel/zázn.: 6477 6963
• VODOINŠTALATÉR aj malé práce, 
VŔTANIE DIER.
tel.: 0908 178 851, 6428 2053

• Stavebné úpravy bytov – 
rekonštrukcie. tel.: 0903 908 963
• MONTÁŽ SATELITNEJ a DVB tech-
niky. Predaj a poradenstvo. 

tel.: 0949 654 072
05 - BYTY

• Hľadám do prenájmu 2-3 izbový 
byt v DNV.       tel.: 0949 124 131

06 - NEHNUTEĽNOSTI

Predám záhradu v DNV, 1 907 m2, 
možnosť stavať. Tel.: 0910 421 170

07 - ROZLIČNÉ

      TOLDY BROTHERS, s.r.o.

Eisnerova 21, DNV
tel.: 02 – 6477 7441
mob.: 0911 662 680
e-mail: miky149@centrum.sk

ŽALÚZIE

(veľký výber farieb a vzorov)
 horizontálne  vertikálne 
 vonkajšie rolety  sieťky proti hmyzu 
 markízy  látkové roletky

plastové  SALAMANDER

 ALUPLAST

 

OKNÁ

TOLDY_BROTHERS_42x90   1 12.6.2009   11:00:34

Keď sa, páni poslanci, vyberiete z radnice pešo od Novoveskej, cez ulicu Na grbe po Hradištnú (zadnú časť Textilu a reštaurácie  
Corleone) napočítate zopár výtlkov ohrozujúcich zdravie vodičov ale aj chodcov. Takže, nesľubujte zmenu, ani Devínsku inak, ale 
konajte a diery na cestách nechajte zaflekovať. Dá sa to urobiť (všetko čo sme vám poslali) za pol dňa.                  Iveta Minarovicová

MURÁRSKE PRÁCE

Murovanie, omietky, stierky, 

štuky, maľovanie, obklady, 

dlažby, zatepľovanie. 
tel.: 0907 476 542

JASLIČKY
celodenné aj nepravidelné opatrovanie 
detičiek do 3 rokov v rodinnom dome 
v miestnej časti Na Grbe.
minikolektiv, na živnosť. 
–možnosť príspevku od štátu

kontakt:
gmattosova@gmail.com
Tel.: 0905 583 112
E-mail: info@opatrovaniedeti.sk
www.opatrovaniedeti.sk

SK TMH Construction, s.r.o.
• hydroizolačné práce
• klampiarske práce

• zatepľovanie objektov
- stavebná a rekonštrukčná činnosť

e-mail: sktmhconstruction@gmail.com
tel.: 0907 350 642

Ponúkam firmám a živnostníkom so stavebným zameraním 

tvorbu rozpočtov a kalkulácií, 

vyhľadávanie zákaziek na verejných dopytoch, 

obhliadky stavieb, poradenstvo pre fyzické osoby 

pri rekonštrukcií domu či bytu.

tel.: 0907 123 285

Poznáte tri základné 

klamstvá?

1. Ideme na jedno. 

2. Dopijeme a pôjdeme.

3. od zajtra neslopem.

•••

Klop klop! 

- Kto je to? 

- To som ja, otvor! 

- Aký otvor? 

•••

- Drahá, kedy sa vezmeme?

- Hovoril si už s mojou mamou?

- Áno, ale aj tak ťa chcem.

- Aké máte pivo?

- Plzeňské, Staropramen 

desiatku, Zlatý bažant 

svetlé i tmavé.

- Tak si prosím jedno veľké.

•••

Ide veľkonočný zajačik z krčmy 

a zaspi na poli. Okolo idú 

dvaja vlci a pobijú sa o neho. 

Zajac sa ráno zobudí a vidí 

okolo seba roztrhaných vlkov. 

Spokojne sa ponaťahuje 

a zamrmle si: nesmiem toľko 

piť, potom neviem, čo robím.

• Zdravie z prírody – redukcia váhy, 
pohybové problémy, imunita,  kozme-
tika                      www.dregrt.sk,

 vstup pre zákazníka 

(voucher): 60008409 
• HERBA – ZÁHRADNÍCKE POTRE-
BY, rozličný tovar, darčeky.
Na grbe 55.                      

tel.: 6477 4642
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Z policajného
zápisnika

• V stredu 6. 4. sa neznámy 
páchateľ vlámal na pozemok 
v chatovej oblasti Devínske Jaze-
ro, kde ukradol kompresor, drvič, 
kladivá a sekeru, el. brúsku a sadu 
rôzneho náradia. Poškodenému 
vznikla škoda 1 250 eur.
• Polícia začala trestné stíhanie 
voči trestne zodpovednému 
páchateľovi za prečin nedovole-
nej výroby omamných a psy-
chotropných látok…, ktorú prichyti-
la v jaskyni na ulici Na hriadkach.
• V noci z 10. na 11. 4. neznámy 
páchateľ sa vlámal do zapar-
kovaného vozidla v priestoroch 
priemyselného parku Tehelňa 2, 
kde ukradol 27 párov spätných 
zrkadiel na Audi Q7, dve strešné 
okná, čím spôsobil poškodenej 
firme škodu 3 300 eur.
• O dva dni neskôr v utorok 12. 4., 
neznámy páchateľ na Eisnerovej, 
na parkovisku za teplárňou ukrad-
ol zo zaparkovaného auta Suzuki 
Swift riadiacu jednotku v hodnote 
600 eur.
• V ten istý deň sa neznámy 
páchateľ vlámal do rodinného 
domu na Istrijskej, kde ukra-
dol uhlovú brúsku, AKU vŕtačku 
EPC 14, príklepovú vŕtačku, el. 
príklepové kladivo, reťazovú pílu 
a okružnú pílu, halogénové sviet-
idlo, cirkulačné čerpadlo a sadu 
kúrenárskych armatúr, v celkovej 
hodnote 957 eur.   OO PZ DNV

• Trestné stíhanie za marenie 
výkonu úradného rozhodnutia 
začala polícia voči obvinenému 
z ul. J. Jonáša, keďže ho hliadka 
prichytila 21. 3. pri prekročení 
rýchlosti. Pri kontrole policajti zis-
tili, že vodič má udelený zákaz 
viesť motorové vozidlá na dobu 
12 mesiacov do 4. 11. 2011.
• Rovnakého priestupku sa 
dopustil obvinený z Opletalo-
vej, keď viedol motorové vo-
zidlo v čase, keď mal zadržané 
vodičské oprávnenie. Polícia 
obvineného stíha.
• V noci z 3. na 4. 4. sa nezná-
my páchateľ vlámal do auta Fiat 
Ducato na ul. Tehelňa, z ktorého 
ukradol zbíjacie kladivo Dewalt 
a ďalšie veci v hodnote 1 350 
eur a poškodením spôsobil škodu  
200 eur. Ďalšej firme v areáli spô-
sobil škodu krádežou 2000 eur.
• V utorok 5. 4. sa neznámy 
páchateľ vlámal do pivnice rodin-
ného domu na ulici Na vyhliadke. 
Ukradol triodinovú zváračku 
v hodnote 730 eur, akumulačnú 
uťahovačku Black&Decker v hod-
note 60 eur, príklepovú vŕtačku 
v hodnote 120 eur, balenie pre-
parovaných ruží (198 eur).

seniori IV. liga
17. kolo 10. 4.
FK Lok DNV – TJ Jarovce 4 : 2
g: Hrica, Arbet, Hrdlička, Lorenc
18. kolo 17. 4.
LP Domino Ba – FK Lok. DNV 0 : 0
  z

 Volkswagen Slovakia a Nadá-
cia TV JOJ odštartovali prvý ročník 
celoslovenského výberu športovo 
talentovaných žiakov vo veku od 
10 do 15 rokov. Podporiť chceme 
mladých športovcov z akejkoľvek 
obce, či mesta na Slovensku, ktorí 

dosahujú vo svojej vekovej kategó-
rii nadpriemerné výkony a majú 
ambíciu porovnať si svoje sily s 
rovesníkmi na medzinárodných 
súťažiach. Šancu majú jednotlivci i 
športové tímy.
 Oficiálnu prihlášku a podmienky 
pre zaradenie do užšieho výberu 
nájdete na www.nadacia.joj.sk. Po-
zorne vyplňte prihlášku a nezabud-
nite na povinné prílohy. Uzávierka 
prihlášok bude 31. mája 2011.  
O tom, ktorí mladí športovci  
z rôznych kútov Slovenska získajú 
sponzorský dar a mediálnu pod-
poru pre školský rok 2011/2012 
rozhodne čestná športová komisia, 
ktorú budú tvoriť známi a úspešní 
slovenskí športovci a osobnosti 
športového spravodajstva TV JOJ  
a športovci z VW SK.
 Mená tých najlepších oznámime 
v stredu, 5. septembra 2011.

Škola Orientálneho 
Tanca Irina dance

Nejedlého 56
841 02 Bratislava-Dúbravka

0911 307 170
 irinadance.sk@ mail.com

 www.irina-dance.sk

V sobotu 16. 4. slávnostne otvorili na ihrisku ZŠ I. Bukovčana baseballovú sezónu 2011 (zároveň 5. ročník Little ligy 
a 3. ročník T-ballovej ligy) za účasti veľvyslanca USA na Slovensku pána Theodora Sedgwicka, starostu MČ DNV 
Milana Jambora, hráčov a ďalších hostí . r

GOODSPORTS INTERNATIONAL SLOVENSKO
A MESTO PRIEVIDZA

vás pozývajú na

15. ročník BASEBALLOVÉHO/ANGLICKÉHO TÁBORA

pre dievčatá a chlapcov vo veku 9-17
CENA: 160,-Eur

Termín : sobota 2. – nedeľa 10. júla 2011
Miesto: Rekreačné zariadenie : Hlboké nad Bojnicami

Americkí tréneri, baseball, volleyball, basketball,futball, floor-
ball, angličtina, ohňostroj, nočná hra, baseballové kartičky, 

výlety, paintball pre staršie deti, táboráky, zábava…
Pre viac informácii a registráciu volajte alebo píšte: 

Katarína Pavlovská 0902 705 507
e-mail: pavlovska.katarina@gmail.com

VW SK mladým športovcom


