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vydavateľa
V minulom čísle som písal
o osobnostiach, v týždni
po vyjdení čísla 9 som
mal to šťastie stretnúť sa
s osobnosťami plusových i
mínusových hodnôt, iba pri
zozname zaregistrovaných
kandidátov volieb do
Európskeho parlamentu
som sa dostal do rozpakov.
Napočítal som 185 mien
zoskupených v 17 stranách,
či hnutiach. Necelých 14 %
mien poznám osobne alebo
z médií. Najmladší sú dvaja
21-roční študenti, najstaršia
75-ročná archeologička,
takmer 30 vo veku do
30 rokov. Ale vyberať teda
bude z čoho, predsa 185 osôb
znamená už nejaký počet a
zrejme sa tam vyskytujú aj
osobnosti a teda kvalita.
Hovorím o tom preto, že
tých volieb sa nezbavíme
a občas sa nám občanom
predostrie zoznam ľudí a
požiadavka, aby sme ich
volili. A aj keď tie naše,
komunálne budú až... o rok,
treba si všímať, čo všetko
dobré tí dnešní nami volení
prinášajú, aby sme ich vedeli
oceniť aj v budúcich voľbách
a tiež, ak náhodou pochybia,
aby sme vedeli ponúknuť
náhradu.

Vydavateľ
devex@ba.netlab.sk
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Prajem pekný deň do redakcie Devexu,
píšem Vám, lebo by som rád zdieľal pár myšlienok s Vašimi čitateľmi.
Formulované sú v nasledujúcom príspevku:

Nevinná opekačka a

policajná brutalita
v DNV
J

edna z aktuálne medializovaných tém sa zapodieva ÚDAJNOU policajnou brutalitou proti
účastníkom nevinnej punkovej opekačky v lokalite na Srdci v Devínskej Novej Vsi. Reportéri by sa
mali zájsť pozrieť na dôsledok
tej „nevinnosti“ priamo na miesto
konania. Celá lúka je pokrytá odpadkami, porozbíjanými fľašami
od alkoholu a iným smetím. V lese
sú vyrúbané stromy, lebo sa nikomu nechcelo zbierať suché konáre.

Nehovoriac o neprechodnom páse
fekálií na začiatku lesa. A to sa nachádzame v chránenej prírodnej
oblasti! V ten večer to určite nebola
nevinná opekačka. Išlo o devastáciu prírody zo strany mladých ľudí,
ktorých nemožno považovať za nič
iné ako vandalov, ktorí sa sem prišli
ožrať, a pritom neohľaduplne devastovať prostredie prírody. Škody
na zeleni, ktoré tu napáchali už nikto nevráti späť. Organizácia Ľudia
proti rasizmu v tomto prípade mala
zavreté oči, lebo nerozpoznala
skutočného škodcu. A to vandala
devastujúceho chránenú prírodnú

bezplatne

KRÁTKE SPRÁVY
Volkswagen Slovakia, a. s.,

znovu spustil výrobu
vozidiel

Bratislavský závod spoločnosti Volkswagen Slovakia,
a. s. (VW SK), začal v pondelok 18. mája znovu vyrábať
vozidlá. Obe výrobné linky
bratislavského závodu VW SK
sa znovu spustili v pondelok
rannou zmenou.
Prerušenie výroby v bratislavskom závode trvalo od
11. do 15. mája. Spoločnosť
prestávku vo výrobe využila
aj na prípravné práce na realizáciu výroby vozidiel radu
New Small Family. Výroba prevodoviek, údržba, administratíva a závod VW SK v Martine počas tohto obdobia
pracovali bez obmedzení.
Výrobní zamestnanci mali
možnosť čerpať dovolenku
z roku 2008 a 2009, náhradné voľno alebo využiť nástroj
prekážky v práci na strane
zamestnávateľa, s náhradou
mzdy vo výške 66% z priemerného zárobku zamestnanca. 
ts

oblasť. Ak si v tú noc niekto na
Srdci narobil do nohavíc bolo to
isto z alkoholu a nie z policajnej
brutality. V tú noc prišiel na Srdce okrem dvoch policajných áut
aj automobil požiarnej ochrany,
aby boli uhasené ohne. Mala by
sa nastoliť skôr otázka: Kto odčiní
(Pokračovanie na 3. strane)
Úzavierka dnešného čísla
bola 14.5. 2009
Úzavierka nasledujúceho
čísla bude 28.5. 2009,
číslo vyjde 5.6. 2009.
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Zoznam ulíc a okrskov pre Voľby do

Európskeho
parlamentu 2009
Dátum konania: 06.06.2009
Okrsok č. 1
Volebný okrsok č. 1,

94, 95, 96, 97, 100, 101,
102, 103, 104, 105, 106,
107, 108, 109, 110, 111,
112, 113, 114, 115, 116, 117,
119, 123, 125, 127, 129,
131, 131/A, 133, 135, 137
Kosatcová
Magnezitová
Mlynská
Na Grbe
Na Kaštieli
Na Vyhliadke
Novoveská 5, 7, 7/A, 13,
17/A, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 41, 42, 45, 46,
47, 48, 50, 51, 52, 53, 54,
55, 56, 57, 59, 60, 62,
63, 64, 64A, 65, 67, 69
Samova
Spádová
Ul. 1.Mája
Vápencová
Záveterná

SOU strojárske, Jána
Jonáša 6179/5
Bleduľova
Bršlenová
Jána Jonáša
Jasencová
Ľubovníková

Okrsok č. 2
Volebný okrsok č. 2,
Klub dôchodcov,
Istrijská 5112/109
Bystrická
Devínske Jazero
Ílová
Janšákova
Kremencová
Mečíková
Milana Pišúta
Opletalova
Poniklecová
Tehelňa
Tehliarska
Záhradná

Okrsok č. 3
Volebný okrsok č. 3,

Okrsok č. 4
Volebný okrsok č. 4,

Základná škola,
Charkovská 5551/1
Brežná
Bridlicová
Delená
Charkovská
Istrijská 2, 4, 7, 20, 22, 24,
26, 35, 54, 56, 60, 62, 64,
66, 68, 68/A, 70, 74, 75,
76, 77, 78, 80, 81, 82, 83,
84, 85, 86, 87, 88, 89, 90,
91, 91/A, 92/A, 92/B, 93,

Základná škola,
Charkovská 5551/1
Hradištná
Istrijská 6, 8, 10,
12, 14, 16, 18
Kalištná
Novoveská 10, 12, 14, 16, 18
Uhrovecká

Okrsok č. 5
Volebný okrsok č. 5,
Istra Centrum, Hradištná
6546/43

Bez Názvu Ulice
časť obce DNV ‑ Pri Rochu
Eisnerova 6
Istrijská 3, 5, 9, 11, 13, 15,
17, 19, 21, 23, 25, 27, 29,
31, 33, 37, 39, 41, 43, 45,
47/A, 49, 49/A, 51, 53,
55, 57, 59, 61, 63, 65,
67, 69, 71, 73, 79, 81A
Na Hriadkach
Na Mýte
Na Skale
Nám. 6.Apríla
Pieskovcová
Pod Lipovým
Podhorská
Prímoravská
Slovinec
Vápenka
10, 14, 15
Želiarska

Okrsok č. 6
Volebný okrsok č. 6,
Základná škola, Ivana
Bukovčana 6126/3
Ivana Bukovčana 1, 2,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13,
14, 15, 16, 18, 20
Milana Marečka 2

Okrsok č. 7
Volebný okrsok č. 7,
Základná škola, Ivana
Bukovčana 6126/3
Ivana Bukovčana 22,
24, 26, 28, 30
Milana Marečka
1, 3, 5, 6, 7, 9

Okrsok č. 8
Volebný okrsok č. 8,
Základná škola, Ivana
Bukovčana 6126/3

Jána Poničana
Milana Marečka 18

Okrsok č. 9
Volebný okrsok č. 9,
Základná škola, Ivana
Bukovčana 6126/3
Eisnerova 1, 3, 5, 7, 9,
11, 13, 15, 17, 19, 21
Milana Marečka 8, 12, 14, 22

Okrsok č. 10
Volebný okrsok č.10,
Základná škola, Pavla
Horova 6148/16
Jána Smreka 2, 4, 8, 10,
12, 14, 16, 18, 20, 22
Vápenka 4
Zavadilova

Okrsok č. 11
Volebný okrsok č.11,
Základná škola, Pavla
Horova 6148/16
Pavla Horova 25, 26,
27, 29, 31, 33
Štefana Králika 2, 4, 6, 8,
10, 12, 14, 16, 18, 20

Okrsok č. 12
Volebný okrsok č.12,
Základná škola, Pavla
Horova 6148/16
Pavla Horova 9, 10, 11,
12, 13, 15, 17, 18, 19,
20, 21, 23, 28, 35, 37

Okrsok č. 13
Volebný okrsok č.13,
Základná škola, Pavla
Horova 6148/16
Jána Smreka 1, 3, 5,
7, 9, 11, 24, 26

Okrsok č. 14
Volebný okrsok č.14,
Základná škola, Pavla
Horova 6148/16
Eisnerova 38, 40, 42, 44
Pavla Horova 1, 5, 7, 22, 24
Štefana Králika 3, 5, 9, 11,
13, 15, 17, 19, 21, 23, 25,
27, 29, 31, 33, 35, 37, 39,
41, 43, 45, 47, 49, 51, 53,
55, 57, 59, 61, 63, 65, 67,
69, 71, 73, 75, 77, 79, 81,
83, 85, 87, 89, 91, 93, 95

Harmonogram pristavenia veľkokapacitných kontajnerov
Kontajnery sú len pre veľkorozmerný odpad, nie na stavebný a rastlinný odpad
Týždeň:

Dátum

Pristavenie

Vývoz

22
		
		

26.5.
26.5.
26.5.

utorok
utorok
utorok

štvrtok
štvrtok
štvrtok

Miesto pristavenia
Novoveská koniec pri železnici
Poničana 3-7
Bukovčana 2-6

Ľudová tvorivosť na kotolni
na Uhroveckej

DEVEX 2
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Slovo majú Novoveštania
Zaujíma ma, z akej časti roz‑
počtu sú hradené položky ak
niekto (z poslancov či organizácií zriadených mestskou čas‑
ťou) pripraví obecnú kasu o de‑
siatky tisíc eur nehospodárnym
zaobchádzaním (rozhodnutím,
prehrou v súdnych sporoch a
pod.).
bm

- kto rozhodoval (výberové kona‑
nie, MR, MZ, alebo?) o vydávaní
časopisu Metropola v DNV,
- či táto ponúknutá podoba po
stránke obsahovej ozaj spĺňa po‑
žiadavky predstaviteľov MČ DNV
a čitateľov. Ostatné otázky ne‑
chávam na iných čitateľov.

rd

To niekto myslel skutočne
vážne vydávať mesačník za
2222 Eur?
Bolo by treba dopovedať aj:
- že je to 69-tis. korún (v pre‑
počte na bývalú menu) mesa‑
čne (na desať informácií, teda
článkov a 3 a pol strany inzer‑
cie),
- či sú to náklady kompletné
alebo len na tlač a distribúciu a
náklady na redakciu sú v inom
rozpočtovom balíčku,

Parkovanie pri železničnej
stanici v Devínskej je čoraz problémovejšie a zdá sa, že aj v budúcnosti počet miest na parkova‑
nie nebude postačujúci. Keďže
priestor sa naťahovať nedá, bolo
by vari vhodné už dnes uvažovať
s podzemnými garážami v tej‑
to lokalite. Budovu železničnej
stanice prestavujú, opravujú, renovujú, pribudli aj schody pre
peších, ktorí chodili zo stanice na
zastávky MHD po blate, takže asi

Nevinná opekačka a
policajná brutalita v DNV

bude v pláne aj tzv. predstaničné
námestie. Mám takú predstavu,
že návštevníkom i cestujúcim De‑
vínska ponúkne, okrem už spo‑
mínaných podzemných garáži,
aj niečo pre oči (parčík s peknou
zeleňou a lavičkami), niečo pre
hladných a smädných, niečo pre
záujemcov o suveníry aby sme
Devínsku aj predstavili aj zviditeľ‑
nili.

pat

tie sny, alebo sú hádam už aj
projekty hotové?

mm
Na J. Smreka, oproti vcho‑
du č. 14 vyhynula mohutná
breza. A ešte aj stromček bliž‑
šie k ceste. Ale tej breze...ne‑
musel jej niekto pomôcť, mož‑
no vyschla sama. Ibaže teraz
hrozí, že raz sa zrúti na nieko‑
ho. Bolo by ju treba odstrániť.

sb

Kedysi sa hovorilo, že na bre‑
hu rieky Moravy by bolo vhodné
vybudovať rozsiahle priestranstvo
pre voľnočasové aktivity.
Nielen pre obyvateľov a návštev‑
níkov Devínskej ale, ak by to bolo atraktívne, mohli by sme pritiahnuť do Devínskej aj viac návštevníkov. Vie nám obyvateľom
povedať niekto v akom štádiu sú

náhodou neboli obvinení z policajnej brutality. To že si niekto opitý
nakáľal do vlastných nohavíc je
neporovnateľné so škodami na

prírode v prostredí Srdca - lúke a
priľahlom lese Devínskej Kobyly v chránenej prírodnej oblasti.

mp


žérmi bratislavských firiem, čiže
o kúpyschopnosti cieľovej skupiny niet pochýb. Keďže aj u nás
sa objavil časopis s podobným
názvom, vybrali sme z internetu údaje pre porovnanie, či ide
o podobné, rovnaké, rovnocenné, alebo...
Rozdiel sme zatiaľ našli iba
v periodicite, v Devínskej má byť
mesačník, u nás sme nenašli informáciu, že ide o cieľovú skupinu občanov starších ako 14 rokov, ani sme nenašli zmienku

o štyroch základných okruhoch. Podstatné je, že, ako sľubuje nové periodikum, vyplní
vzniknuté informačné vákuum
v Devínskej Novej Vsi, bude
prinášať objektívne a ucelené
informácie o dianí v našej mestskej časti, čo sa odrazí v skvalitnení životného priestoru nás
všetkých v Devínskej.

(Dokončenie z 1.strany)
škody spôsobené v ten večer,
kto zaplatí výjazd PO, kto vyčistí
lúku od odpadkov, či vráti život
vyťatým stromom? Zaujímalo by
ma, koľkí z vandalov tej noci
budú postihnutý za škody, ktoré
napáchali.
Namiesto toho sú pretriasaní
strážcovia poriadku a sú im hádzané polená pod nohy.
Nabudúce aby sa radšej aj oni
otočili chrbtom, ak bude niekde
vyčíňať banda vandalov, aby

Planírka v Srdci po nevinnej opekačke

Našli sme na internete
METROPOLA Lamač, Záhorská Bystrica sú regionálne noviny, ktoré poskytujú občanom
dokonalý informačný servis
bez akýchkoľvek nákladov, či
starostí. Každé dva týždne si
ich nájdete vo svojej schránke úplne zdarma. Obyvatelia
Lamača a Záhorskej Bystrice
dostanú informácie zo štyroch
základných okruhov. Cieľom

regionálnych novín Metropola je
informovanosť obyvateľov a tým
skvalitnenie ich života. Cieľovou
skupinou sú všetci obyvatelia starší ako 14 rokov. Podľa socio-demografického prieskumu patria
štvrte Lamač a Záhorská Bystrica
k najpopulárnejším rezidenčným
oblastiam hlavného mesta. Hlavne Záhorká Bystrica je obývaná
najmä podnikateľmi a Top mana-

Novému periodiku želáme veľa úspechov a veľa spokojných
čitateľov.
Redakcia

DEVEX 3
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ISTRA CENTRUM
centrum pre voľný čas

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

23. a 24. 5. Festival slovenskej národnej piesne
prehliadka slovenských národných, ľudových
piesní a tancov v podaní súborov a sólistov
usporiadateľ: Miestny odbor Matice slovenskej v DNV
s finančnou podporou MČ Devínska Nová Ves
na nádvorí kultúrnej záhrady F-centra Istrijská č. 4
v prípade nepriaznivého počasia vo veľkej sále Istra centra-

TURISTICKÁ INFORMAČNÁ KANCELÁRIA
Devínska Nová Ves Istrijská 49, P.O.BOX 33,
841 07 Devínska Nová Ves, Bratislava, www.tikdnv.sk,
zlochova@tikdnv.sk, rajchl@tikdnv.sk
Po, St, Pi: 13.00-17.30 h., Ut, Stv, So: 9.00-12.30 h.13.00-17.30 h.
23. 5. Schloss Hof - Záhradné dni
- autobusový výlet na výstavu kvetov v rakúskom zámku Hof
TIK DNV, Istrijská 49 o 9.45 h.
30. 5. Moravské zámky
- autobusový výlet na krásne zámky Valtice
a Lednice TIK DNV, Istrijská 49 o 8.00 h

Základná umelecká škola
Istrijská 22, Bratislava - Devínska Nová Ves
pozýva na tieto podujatia:
Koncert v kostole Svätého Ducha v rámci projektu
Slovenská národná pieseň, v spolupráci s MO Matice
slovenskej pod názvom „Tebe poem“ – 23. máj 2009,
18.00 hod.
Koncert žiakov hudobného odboru –
27. máj 2009, 18.00 hod., Koncertná miestnosť školy

Prijímacie talentové skúšky na školský rok 2009/2010
sa uskutočnia, v dňoch
20. mája a 26. mája v čase 15:00 – 18:00 hod.
v budove školy, na Istrijskej 22.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť do
hudobného, výtvarného, tanečného
a literárno-dramatického odboru.
Spodná veková hranica prihlásených - 4 roky,
vrchná nie je obmedzená

Od tankov k Touaregu
Zástupcovia vedenia spoločnosti
Volkswagen Slovakia, a. s. (VW
SK), sa v utorok 12. mája zúčastnili
na slávnostnom krste knihy profesora Jozefa Uhríka s názvom Od
tankov k Touaregu. Profesor Uhrík
patrí medzi zakladateľov spoločnosti VW SK.
Stál pri jej zrode a významne sa
zaslúžil o jej rozvoj. Od tankov
k Touaregu vychádza pri príležitosti životného jubilea profesora

Jozefa Uhríka, prezidenta Združenia automobilového priemyslu
SR (ZAP SR). Kniha je autobiografickým pohľadom jednej z najvýraznejších osobností slovenského
priemyslu. Na pozadí svojich životných skúseností v nej profesor
Uhrík opisuje cestu slovenského
strojárstva doslova od „výroby tankov k výrobe high-end osobných
automobilov“. Jej vydanie podporila aj spoločnosť VW SK.
ts

Program kina DEVÍN
v Devíne (nie v Devínskej)
Streda 27. 5. o 17.00
Tango s komármi
Nedeľa 31.5. o 19.30
Sedem životov
dkdevin@amfik.sk

Marián Komáček
V rámci dní Festivalu slovenskej národnej pies‑
ne v DNV 23. a 24. mája 2009 vystaví niekoľko
ukážok svojich prác aj akademický maliar Marián
Komáček, v priestoroch pivnice F-centra na Istrij‑
skej 4. V sobotu 23. mája bude možné pozrieť
výstavu po koncerte ZUŠ v Kostole Ducha sv.,
teda v čase 19.00 – 20.00 h. V nedeľu 24. mája
bude výstava otvorená pred festivalom od 13.00
h., počas festivalu a po festivale do 19.00 h.

DEVEX 4
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Spolocenská
kronika
ˇ
Zosobášili sa
Tomáš POKORNÝ
a Ing. Kristína POLÁKOVÁ
Tomáš VAĽKO
a Gabriela SCHOBEROVÁ
Jozef HAJDÁK
a Martina KOLENIČOVÁ
Ing. Peter ZAJAC
a MUDr. Miriam RADOCHOVÁ
Marián WUKSTA
a Katarína PREISINGEROVÁ
Blahoželáme !

Uvítali sme
nových spoluobcanov
ˇ
Zuzana Siváčková
Msrtina Nemcová
Adam Hirländer
Vanesa Segíňová
Vitajte !

Odišli z našich
radov
Odišli z našich radov
Viera PLACHÁ
rod. Preisingerová
Nech odpočíva v pokoji !

Koncom apríla zorganizovala
ZO JDS v DNV pre svojich
členov týždenný liečebno-relaxačný pobyt v Luhačoviciach
v rámci starostlivosti o zdravie
seniorov. Pobyt si každý
účastník hradil v plnej výške
z vlastných prostriedkov. Ako
vidieť z ich tvári na fotografii,
pobyt bol vydarený. Akciu
organizačne zabezpečovala
tajomníčka ZO pani Glatzová.

Ing. Alena Maderová
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Na zachovanie

Devexu

Ako je známe od 2. polroku
2007 prestala Mestská časť
DNV podporovať vydávanie
miestnych novín Devex a tak
vydavateľ, na podnet občanov vydáva miestne noviny
s podporou občanov a obyvateľov Devínskej, s podporou
sponzorov a podnikateľov.
Ako sa darí, o tom pravidelne
informuje.
V máji prispeli na zachovanie
Devexu: z Pieskovcovej:
J. Cvečko, Olgyayoví, z ul.
Pod lipvým: Slovincoví, z Janšákovej: Žatkoví, z Mečíkovej: Košíreloví, z P. Horova:
V. Gabáni, prostredníctvom
banky traja neznámi.

A hoci píšem úvod problému
v každom čísle rovnaký: Ako
je známe... nie všetci prečítajú a vedia ako to v skutočnosti je. Minulý týždeň
som sa stretol so známymi,
ktorí Devex dostávajú, vraj
aj čítajú, ale o tom, že mestská časť prestala Devex
podporovať už v roku 2007
a teda vydavateľ za služby
občanom nedostane ani
korunu ani Euro už takmer
dva roky, že za rok 2008
ťahá dlžobu 180 tisíc korún, za tento rok ešte nezaplatil faktúru za prvý
štvrťrok... o tom mnohí vedieť nechcú. Je finančná
kríza (ako pre koho) tak sa
treba zvŕtať, treba čakať
(mnohí sľúbili), a ...keď na
to nemáte, tak to zabaľte
(veď na to mnohí čakajú)...
takže, ak som hovoril, že
mám drahého koníčka (a
je ním stále, pretože ako
pracujúci dôchodca mám
ešte jedno zamestnanie
z ktorého celá výplata ide
na Devex, a nie je to menej
ako 299 Eur...) drahým koníčkom zostáva.

Nadácia Matice slovenskej,
Miestny odbor Matice slovenskej
MČ DNV a starosta MČ DNV

€

pozývajú všetkých na šestnásty

FESTIVAL

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ PIESNE
DNV 2009
v dňoch 23. a 24. mája 2009

Sobota 23. mája
18.00 h – Spomienka na
spisovateľa R. Slobodu
pri jeho pamätníku na Slovinci
19.00 h – Kostol Ducha
svätého – koncert ZUŠ

Nedeľa 24. mája
od 15.00 h pásmo
piesní a tancov –
prehliadka súborov a sólis‑
tov v kultúrnej záhrade
F - centra (v prípade nepriaz‑
nivého počasia vo veľkej sále
Istracentra)

v programe vystúpia:
- Slniečko, MŠ DNV

- ZUŠ DNV
- Bystričan – Záh. Bystrica
- Marika Brejková
- FS Klnka,
Bratislava-Dúbravka
- Ľudovít Ludha,
sólista opery SND,
- Lipovljani z Chorvátska
- Kytica
- Rodokmeň
Súčasťou festivalu
bude aj výstava
akademického maliara
žijúceho v Devínskej
Mariána KOMÁČKA
Večer po festivale
pozývame všetkých
na zábavu
pri dobrej muzike
SRDEČNE VÁS
VŠETKÝCH POZÝVAME

Všetkým, za vydavateľa i za čitateľov Devexu, za doterajšiu
podporu a pomoc patrí vďaka !!!!!!!!!
Pre informáciu tým, ktorí potrebujú číslo účtu Devexu:
5501241032/0200
Devex-Peter Krug, Kalištná 9, 841 07 Bratislava,
konštantný symbol: 0558 variabilný symbol: 20089
Mgr. Peter Krug, vydavateľ
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FRŇÁK CUP 2009 II. ročník
Futbalový klub Lokomotíva DNV
v spolupráci s rodičmi starších
žiakov B DNV a MČ DNV zastúpenou JUDr. F. Baňasom
usporiadali 1. mája 2009, II. ročník medzinárodného mládežníckeho turnaja starších žiakov
FRŇÁK Cup 2009. Na štadióne
FK Lokomotíva DNV od 8°° do
17°° hod. predvádzalo svoje
umenie 8 zúčastnených družstiev: FK TATRAN Brno Bohunice, FK Slovan Levice, FC ZENTIVA Hlohovec, ŠK SFM Senec,
FC ŠKP Dúbravka, SDM Domino
Bratislava a dve družstvá domáceho futbalového oddielu.
V skvelej futbalovej atmosfére,
za pravého futbalového počasia, sledovalo stretnutia takmer
200 divákov. Osem družstiev
bolo rozdelených do dvoch
skupín v ktorých sa hralo systémom každý s každým 2 x 10
min.. Družstvo DNV vstúpilo do
turnaja skvele keď po výbornom
výkone porazilo Bratislavského
súpera SDM Domino 1: 0 gólom
Janka Púčika. Po tomto výkone
však prišlo to čo sme nechceli
a zápas s FK Tatran Brno Bohunice bol z našej strany podcenený za čo prišiel samozrejme
trest v podobe hanebnej prehry
3:0. Na ďalší zápas sme museli nastúpiť s urputnou snahou
vyhrať. Chlapci bojovali a hrali
výborne ale znova prišla jedna
chyba a tá rozhodla o osude
stretnutia 0:1.
Chlapci chceli hrať vo finálovej
skupine tak všetko vrhli do útoku . Žiaľ po niekoľkých čistých
gólových príležitostiach ktoré
sme nepremenili prišiel trest
a gól súpera v poslednej minú-

te zápasu na 0:2. Chlapci boli
smutní, ale aspoň ich futbalová
spravodlivosť potrestala za ich
laxnosť v zápase s Brnom Bohunice.
V skupine sme skončili na 3
mieste čo nám zabezpečovalo
účasť v zápase o 5 miesto na
ktorý sme nastúpili s odvekým
rivalom FC ŠKP Dúbravka . Vo
veľmi dobrom zápase a skvelých brankárskych zákrokoch
na oboch stranách sa zápas
skončil 0:0. O víťazovi stretnutia
sa rozhodovalo v penaltovom
rozstrele, kde po góloch Lacka,
Piknu, Púčika , Malárika a skvelom výkone brankára Vaškoviča
(zneškodnil 2 pokutové kopy)
sme porazili súpera 4:2 a obsadili konečné 5. miesto.
Po minuloročnom 4. mieste sme
chceli napredovať, ale bohužiaľ
ten jeden nešťastný podcenený
zápas nás stal finálovú účasť.
Turnaja sa zúčastnila aj rezerva
DNV , ktorá zaujala miesto v skupine A po odhlásení sa z turnaja
družstva MFK Prievidza na poslednú chvíľu. Chlapcom patrí
vďaka za bojovné výkony v tomto turnaji v ktorom celý čas bojovali s o rok staršími súpermi čo
v tejto vekovej kategórií znamená naozaj veľa . Turnaj odohrali
dôstojne a bojovne. Nesklamali
tak ako ich spoluhráči z A družstva. Nabrali mnoho skúseností
s atraktívnymi súpermi, čo sa
im do budúcna určite vráti vo
forme kvalitných zápasov a výsledkov.

PUB PUMPA, Bufet u STARÉHO
BICYKLA, BISTRO PIESKOVEC,
CAR LINE – Andrej LUČENIČ,
Pivnica CHVÍLA s r.o. Limbach,
Pekáreň Juraj OREMUS s r.o.
Bánov, MIRAN – Michal RANINEC - mäsiarstvo, DTV za mediálnu podporu. Taktiež ďakujem rozhodcom turnaja R. ŠČEPÁNOVI, M. MORAVCOVI, P.CVENGROŠOVI, V.ONDRUŠKOVI
za rozhodovanie stretnutí bez
nároku na finančnú odmenu.
Vďaka ľudom aj všetkým, ktorí
pomáhali všade kde sa dalo
FORGI- mu, KALAP-ovi, M.VLČEKOVI, D.SPIŠIAKOVI, M. KOVARÍKOVI a M. MARTANOVIČOVEJ
za zabezpečenie zdravotníckej
starostlivosti.
				
Boris Malárik - FRŇÁK
KONEČNÉ PORADIE :
1/ ŠK SFM SENEC
2/ FK SLOVAN LEVICE
3/ FK TATRAN BRNO
BOHUNICE
4/ FC ZENTIVA HLOHOVEC
5/ FK LOKOMOTÍVA DNV A
6/ FC ŠKP DÚBRAVKA
7/ SDM DOMINO BRATISLAVA
8/ FK LOKOMOTÍVA DNV B

Chcem poďakovať za podporu sponzorom:
MOTORSPORT LUDVIG, ŠPORT

Najlepší STRELEC 		
KOPLINGER Richard
ŠK SFM SENEC

Medzinárodné automobilové preteky amatérov

Kalendár podujatí
pre rok 2009
8. – 9. 5. 2009
Pezinská Baba
16. – 17. 5. 2009
Jankov Vŕšok
Bánovce n/Bebravou
13. – 14. 6. 2009
Kopec Krúžok – Levoča
27. – 28. 6 2009
Ostrá Lúka – Zvolen
25. – 26. 7. 2009
Havraní vrch – Hanušovce
n/Topľou
8. – 9. 8. 2009 - Dobšiná
5. – 6. 9. 2009 - Pezinská Baba

Open 2009 Tatry Donau Cup
Seriál športových podujatí vznikol ako prirodzený výsledok
enormného záujmu amatérskej
športovej motoristickej verejnosti
o aktívnu účasť na podujatiach
tohto druhu. Po troch veľmi úspešných ročníkoch SLOVAKIA - MOTORSPORT (preteky automobilov do vrchu pre amatérskych
pretekárov) organizátori pripravili SERIÁL podujatí pod názvom
TATRY DONAU CUP 2009,

ktoré sa budú konať v rámci SR.
Cieľom projektu je:
podporiť myšlienku "šport pre
všetkých" a "športom proti drogám"
podporiť zvýšenie bezpečnosti
cestnej premávky
podporiť zmysluplné využitie
voľného času najmä u mládeže
podporiť rozvoj motoristického
športu
podporiť rozvoj talentov - budúcich profesionálnych športovcov

INDIVIDUÁLNE OCENENIA:
Najlepší BRANKÁR
MESZAROŠ Tomáš
FK SLOVAN LEVICE
Najlepší HRÁČ
		
ZÁRUBA Martin
FK Tatran BOHUNICE

3. ROČNÍK TURNAJA
V STOLNOM TENISE
DEXIA CUP - DNV
V sobotu 16. mája 2009 sa
v priestoroch Základnej školy
Ivana Bukovčana 3 uskutočnil
už 3. ročník stolnotenisového
turnaja pod názvom DEXIA
CUP - DNV. Turnaj bol
vypísaný pre kategóriu
dospelých – neregistrovaných
hráčov bez rozdielu veku, bol
organizovaný pod záštitou
Dexia banky a mestskej
časti DNV. Zúčastnilo sa ho
22 hráčov (z toho 3 ženy).
Účastníci turnaja boli rozdelení
do štyroch základných
skupín, v ktorých odohrali
zápasy každý s každým na
dva víťazné sety. Do ďalších
vyraďovacích bojov potom
z každej skupiny postúpili traja
najlepší, ktorí po rozlosovaní
odohrali zápasy na tri víťazné
sety o postup do celkového
šesťčlenného finále.
Víťaz turnaja bol ocenený
pekným pohárom, venovaný
mestskou časťou Bratislava
DNV a vecnou cenou
venovanou Dexia bankou.
Aj ďalší umiestnení, až do
desiateho miesta, boli ocenení
vecnými cenami. Turnaj
sponzorsky zabezpečovali
Dexia banka a mestská
časť Bratislava DNV.
Celkovým víťazom 3. ročníka
Dexia Cup – DNV sa stal
Štefan Kvašňák, na druhom
mieste sa umiestnil Miroslav
Mandák, na treťom Ladislav
Asrpa, na štvrtom Ján Bilský,
na piatom Peter Šandor,
na šiestom Miroslav Haššo.
V skupine v boji o siedme až
dvanáste miesto na siedmom
mieste sa umiestnil Juraj Kapiáš
a na ôsmom Miroslav Fronc.




JUDr. František Baňas
zástupca starostu
MČ DNV
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www.zamajerske.sk
Tel.: 02/ 5464 5363
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V ponuke atraktívne 4 - izbové byty za skvelú cenu 185 456,- EUR / 5,5 mil. Sk.
Pozývame vás na obhliadku.
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Nebytové
priestory
Ponúkame do dlhodobého
nájmu nebytové priestory
vhodné na podnikateľské
účely v Bratislave
v lokalite Dlhé diely
na ul. Pribišova 4
s plochou 23 m2,
na ul. Hlaváčikova 39
s plochou 159,69 m2
a 52,10 m2.
Ďalej v lokalite
Devínska Nová Ves
na ul. P. Horova 10 –12
s plochou 146,83 m2
a 37,00 m2.
Bližšie informácie vám
poskytneme na telefónnom čísle

0907 790 065

Cena dohodou.

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 = 0,50 €.
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
DEVEX 7
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Z policajného
zápisnika
• V záhradkárskej oblasti v Devínskom Jazere neznámy páchateľ odo-

beral neoprávnene elektrickú ener-
giu, čím majiteľovi spôsobil škodu
1354 €.
• V sobotu 9. 5. neznámy páchateľ vypáčil dvere do jedálne
v objekte Presskamu vo Vápenke,
čím spôsobil firme škodu 1500 €.

Úspešná ligová
sezóna ŠK STRELEC
Mimoriadne úspešnú ligovú sezónu
2008/2009 absolvovali šachisti ŠK
Strelec. A-družstvo so 4-bodovým
náskokom vyhralo III. ligu, keď len
raz prehralo s Apollom a ostatným
súperom povolilo pre ôsmich víťazstvách len dve remízy. B-družstvo
skončilo v IV. lige na treťom mieste,
tesne za prvými dvomi postupujúcimi.
C-družstvo si vybojovalo postup do
IV. ligy z druhého miesta v V. lige.
O nečakane výborné
umiestnenia sa pričinili:
v 1. stĺpci získané body,
v 2. počet partií
Šošovička Matej
24,5
Stefani Peter
17,5
Šošovička Vladimír 16,5
Szöllös Ondrej
16,5
Hurban Martin
14
Antala Ján
9,5
Žitniak Jozef
9,5
Jurčák Marián
9,5
Šošovička Juraj
9
Peitl Tomáš
8
Petrík Matej
8
Bezúch Martin
7,5
Ďurica Andrej
7
Lobodáš Andrej
6
Mišánik Peter
5,5
Ač Alexander
2

31
22
20
21
18
16
21
22
18
9
11
13
10
10
12
2

Synovec Jozef
Kaššovic Jaroslav
Čajka Tibor
Ochrana Ladislav
Svonava Daniel
Kríž Miroslav
Lichner Peter
Barták Ľubomír
Kösegi Marek

2
1,5
1,5
1
1
1
1
0,5
0

4
2
3
1
1
1
4
1
3

Naši hráči dosiahli i výborné individuálne výsledky v jednotlivých
ligách. Druhý najlepší bodový zisk v
III. lige dosiahol náš najmladší hráč
Matej Šošovička, tretí zase najstarší
Szöllös, štvrtý dorastenec Peitl.
V štvrte lige šiesty najvyšší počet
bodov získal Matej Šošovička, siedmy
Stefani. Základnú skupinu piatej ligy
vyhralo Céčko, pričom začínajúci
šachista Šošovička Vladimír otec slovenských reprezentantov Mateja a
Juraja získal v tejto skupine štvrtý
najvyšší počet bodov a ďalší dorastenec Hurban šiesty. Vo finálovej
skupine získal Hurban ôsmy najvyšší
počet bodov.
Na záver ligovej sezóny popri vyhodnocovaní výsledkov sa odohral
klubový turnaj v blickách, ktorý
prekvapujúco vyhral Lobodáš pred
Szöllösom a Jurkom Šošovičkom.

mj

FUTBAL

FUTBALOVÝ TURNAJ

Opäť víťazní Kladivári
V piatok 8. 5. 2009 sa uskutočnil v priestoroch športového
areálu ZŠ P. Horova 16 v Devínskej už 3. ročník futbalového
turnaja na umelej tráve o Putovný pohár MČ DNV.
Zúčastnilo sa ho 6 mužstiev:
Kladivári, FC Santos, Havana
Club, Horova, Hrošíci a mužstvo Rebels FC z Dúbravky.
Mužstvá odohrali turnaj systémom každý s každým 2 x 7
minút.
Celkovým víťazom 3. ročníka
futbalového turnaja na umelej
tráve a držiteľom Putovného pohára mestskej časti Bratislava
DNV pre rok 2009 sa stalo mužstvo Kladivárov (zvíťazilo aj v 2.
ročníku v roku 2008), na druhom mieste sa umiestnilo mužstvo Havana Club, na treťom
mieste mužstvo Horova, ďalšie
umiestnenia: FC Santos, mužstvo Hrošíkov a mužstvo z Dúb-

ravky Rebels FC. Najlepším
strelcom turnaja bol vyhodnotený hráč Kladivárov – Marek
Rischer, najlepším hráčom turnaja hráč Horova – Peter Beleš
a najlepším brankárom turnaja
bol vyhodnotený hráč mužstva
Havana Club – Ivan Rendek.
Všetky zúčastnené mužstvá
od prvého až po šieste miesto
boli ocenené pohárom podľa
umiestnenia v turnaji.
Futbalový turnaj finančne zabezpečili sponzorsky: Mestská
časť Bratislava DNV, materiálne
zástupca starostu MČ DNV, Corect Betón, s. r. o.,.
Všetkým sponzorom mi dovoľte sa touto cestou srdečne
poďakovať za podporu o rozvoj
športu mládeže v našej mestskej časti.



JUDr. František Baňas,
zástupca starostu MČ DNV

KST Spartak BEZ
a MČ Ba Záhorská Bystrica
pozývajú na

XXVI. ročník
turistického podujatia

S BEZKOU DO KARPÁT

sobota 30. 5. 2009
prezentácia: od 7.00 h na
Nám. rodiny v Záh. Bystrici
pešie trasy: 10, 25, 42 km
cyklotrasy: 45, 100 km
štartovné: dospelí: 1,50 €, deti 1€
zdravotná služba zabezpečená,
poistenie usporiadateľ
nezabezpečuje,

podujatia sa zúčastňuje každý
na vlastné nebezpečie,
deti do 10 rokov len
v sprievode rodičov
Prihlášky a informácie:
Ing. Ján Spevák,
Studenohorská 4,
Bratislava 841 04
tel: 0917-568 266,
e-mail: janospevak@zoznam.sk
Mária Škrhová
0907 797 673
skrhova@bez.sk

IV. liga seniori
21. kolo 10. 5.
Malinovo – Lok. DNV 
g: Adam, Pechovský,
W. Rischer

1:3

22. kolo 17. 5.
Lok. DNV – Šk Danubia

g: Hanúsek 2, W. Rischer,
Adam


4:2

z

Do šatne vstúpi hokejový
tréner a hovorí:
- Už viem, čo urobíme,
aby sme vyhrávali.
Urobím z vás dychovku.
•••
- Čo urobí žirafa, keď jej
napľuješ do tváre?

- Odkopne ti rebrík.
•••
Prvák hovorí prvákovi:
- Už len 56 rokov a ideme
do dôchodku.
•••
- Dávate na ojazdené
autá záruku?
- Áno, dávame záruku,
že sú ojazdené.

DEVínskonovoveský Expres - dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. Vydáva: Mgr.Peter Krug. Redakcia: 841 07 Bratislava, Kalištná 9,
tel.: 02/ 6477 5275, mobil: 0903-429 485, e-mail: devex@ba.netlab.sk. Uzávierka čísla: vo štvrtok každý párny týždeň v mesiaci. Vychádza: v piatok každý
nepárny týždeň v mesiaci. Nevychádza v júli a auguste. Tlač: art&press spol. s r.o., Turbínová 1, 830 00 Bratislava.
Evidenčné číslo: EV 308/08
Registračné číslo: 103/90 - R
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