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 D n e š n ý 

svet, a  ľudia 

v  ňom, sú tak 

rozdelení, že 

ponuky na spá-

janie akosi za-

nikajú v tom, až  hluku a snáh na 

odstránenie neduhu nekomuniká-

cie.  

 Vyhovárame sa, že niet času, 

niet ochotných a  schopných ľudí, 

niet peňazí, niet...

Iba sa čudujeme rozdeľovaniu, 

nenachádzania spoločných vecí, 

slov, skutkov... a  pritom... stačí sa 

na chvíľu zastaviť, zistiť, že svet 

okolo nás neuteká, že to utekáme 

my a pričasto od seba od ... a nie 

k sebe... a či pri tom naháňaní sme 

aj spokojní? Alebo aspoň k spokoj-

nosti smerujeme? Alebo už ani 

spokojnosť nepotrebujeme?

 V  máji odštartovali podu-

jatia v  kultúre akýmsi prud-

kým tempom. Istracentrum asi 

praská vo švíkoch. ZUŠ i  SNM 

ponúkajú, farnosť nezaostáva 

a  školy sa tiež snažia. Ba ani 

športovci nenechávajú zahanbiť.

 Ani jún sa nechce zaostať. Po-

nuka strieda ponuku, teda u  nás 

v Devínskej, a pravdaže ani okolité 

mestské časti nechcú zaostávať 

a hlavné mesto Bratislava, by malo 

byť s ponukami na prvom mieste. 

Čo však oslovuje Novovešťanov, 

čomu dávajú prednosť? Vyzerá 

to...ale to už dáme slovo občanom 

v  nasledujúcom čísle v  ankete: 

Kam kráčaš kultúra?

 Keďže ponúk je neúrekom, len 

vybrať správne si treba. 
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1   Devínska má šachového majstra   
2   Prezident SR  prijal dobrovoľníkov 
• Ichtys a Enter... • Nivou Moravy • Fajn 
pôžička   3-4   Festival slovenskej národnej 
piesne   5   Zo škôl a spomienok   6   Kultúra   
7   Spoločenská kronika   8-9   V okolí 
Devínskej • Kto sa chystá prerábať byt   
10   VW SK  • Slovo Novovešťanov • TIK   
11   Inzercia • Prehadzovaná • Kontajnery   
12   Z policajného zápisníka • Šport

KRÁTKE SPRÁVY  

• Bratislava sa sčasti dočkala, 
Starý most otvoria (mali otvoriť) 

pre peších a cyklistov 
vo štvrtok 19.5.2016.

• Po Štúrovej by mali začať 
električky jazdiť už od polovice 
júna, cez Starý Most do Petržalky 

až od začiatku júla. Kolauduje 
sa množstvo objektov 
v niekoľkých etapách. 

•  V sobotu 11. 6. budú 
tradičné Párkové preteky. Tento 
rok so štartom v Devíne o 10.oo h. 
Podrobnosti nájdete na webovej 

stránke W hotela DNV.

V dňoch 16.-24.apríla 2016 sa v Lip-
tovskom Mikuláši uskutočnili Majstro-
vstvá Slovenska mládeže a juniorov 
v šachu. V chlapčenskej kategórii 
do 12 rokov sa majstrom Slovenska 
stal hráč ŠK Strelec Devínska Nová 
Ves Jakub Šošovička. V 9-kolo-
vom turnaji 7-kát vyhral a súperom 

Devínska má šachového 
majstra Slovenska

umožnil len dve remízy. S ôsmimi 
bodmi z deviatich možných tak ob-
hájil minuloročný titul z kategórie 
do 10 rokov. Jakub, ktorý reprezen-
tuje Devínsku Novú Ves v šachových 
ligách a turnajoch, je majstrom Slo-
venska už štvrtý rok po sebe.

mj

Sponzoruje firma Devínska invest, s. r. o., od apríla 2015

Tretí májový víkend 14. a 15. mája ponúkli matičiari v Devínskej 
v spolupráci s Mestskou časťou DNV a Farnosťou v Devínskej Novej 
Vsi kultúrny program v rámci devínskonovovesných hodov. Od spo-
mienky na spisovateľa Ruda Slobodu a predstavenia operného štúdia 
Konzervatória v Bratislave Komedie o provdané Mařence na motívy 
a s použitím hudby B. Smetanu v sobotu 14. mája až po nedeľný 
program 15. mája, ktorý začal sv. omšou predpoludním, pokračoval 
prehliadkou slova, piesní a tancov, prehliadkou výstavy obrazov aka-
demického maliara Milana Bočkaya vo Farskom centre a výstavou 
historických vozidiel v kultúrnej záhrade Istracentra.

PONÚKAM 
muškáty, 
letničky 
a priesady
papriky, 
rajčín 
a zeleru.
ŠUBÍN

KAM

y

Na Grbe 30

tel.: 0907 222 231

Očkovanie 
proti besnote

V sobotu  28. 5. 2016 
sa bude v čase 8.00 – 12.00 
vo veterinárnej ambulancii 
na Novoveskej 9 vykonávať 
povinné očkovanie psov a ma-
čiek proti besnote. 
Cena: 7 eur
čiek proti besnote. 
Cena: 7 eur



DEVEX 2 

Fair Credit | FAJN pôžička
požičajte si od 200 do 2 000 EUR  
• Rýchlosť v pohodlí 
 Vášho domova
• Profesionálne konanie
• Férovosť

• On-line prehľad nad 
 svojím účtom
• Transparentnosť

 Formácia dobrovoľníkov mala 
tri časti. Prvou bola teória, ktorá 
bola postavená na zážitkovej peda-
gogike. Druhou sebaskúsenosť, čo je 
najnáročnejšia časť, pretože počas se-
baskúsenosti pracovali dobrovoľníci na 
sebe. A napokon treťou je prax. 
 V teoretickej časti boli rozličné 
tematické bloky – práca so skupinou, 
nízkoprahové princípy, komunitná 
práca, písanie projektov, pedagogika 
don Bosca a iné. Jednotlivé workshopy 
nám pomohli zrealizovať ľudia z praxe. 
Vďačíme spolupráci s MixKlubom, 
Mládežou ulice, Saleziánmi don Bosca 
či Centru pedagogicko-psychologick-
ého poradenstva a prevencie v Dú-
bravke. 
 Sebaskúsenostná časť bežala najmä 
počas chát. Tie boli zatiaľ dve, posledná 
sa chystá v máji. Počas prvej sme sa 
venovali motívom a hodnotám. Práve 
poznanie a pomenovanie motívov je 
mimoriadne dôležité pri práci s ľuďmi, 
aby sme nemanipulovali, ale aby sme 
efektívne pomáhali. Druhou témou je 
sebapoznávanie a sebarefl exia. Bez 
osobného rastu sa nedá posúvať klien-
tov napred. Tretia chata, ktorá sa ešte 
len chystá bude o vzťahoch. Aj pri práci 
s ľuďmi vstupujeme do vzťahov. A sú 

veľmi podobné tým našim, súkromným 
vzťahom. Vzťah je jediným prostried-
kom na zmenu. Preto sa na ne treba 
dobre pozrieť. 

 Na otázku z perexu teraz prichádza 
odpoveď. K úspešnému ukončeniu 
projektu formácie patrí aj kvalitná 
prax. V rámci nej sa uskutoční niekoľko 
dôležitých aktivít. Prvou je denný tá-
bor, ktorého cieľovou skupinou budú 
deti z nižších sociálnych vrstiev. Tábor 
bude spoločný pre deti z Ichtysu aj 
Enteru. Ďalšou významnou aktivitou 
bude mapovanie terénu pre prípravu 
služby streetwork v Dúbravke. Cieľom 
mapovania je zistiť, kde sa v danej lo-
kalite pohybujú cieľové skupiny (v tomto 
prípade deti a mládež) a ako interagujú 
s okolím a tak kvalitne nastaviť služby 
pre ne. Tiež by sa mal pripraviť interný 
materiál, ale prejavujúci sa navonok 
kvalitou služby – manuál pre pracovné 
poradenstvo. V ňom chceme pripraviť 
dostatok informácií pre poskytovanie 
pracovného poradenstva mladým 
hľadajúcim prácu. 

Celý projekt realizovalo najmä 
občianske združenie Ichtys a bolo pod-
porené fondom Hodina deťom.

Čo bude nasledovať?

Ichtys a Enter. Dva nízkoprahové kluby sa pred polrokom spo-
jili, aby spoločne formovali svojich nových dobrovoľníkov. Ich 
formácia sa blíži ku koncu. 

 V pondelok 2.5.2016 prijal prezi-
dent slovenskej republiky Andrej Kiska 
v priestoroch prezidentského paláca 15 
najlepších organizácií DO Fénix, venu-
júcich sa voľnočasovým aktivitám pre 

deti a mládež z celého Slovenska.

 Škola ŠELIEM z Devínskej Novej Vsi, 
ktorá pôsobí na ZŠ Ivana Bukovčana 
nemohla chýbať. Slavomír Bachratý 

Prezident SR A. Kiska prijal
dobrovoľníkov z organizácie Fénix

a Dušan Sládek reprezentovali v prezi-
dentskom paláci nie len svoju činnosť, 
ktorú vyvíja smerom k deťom a mládeži, 
ale aj svoju mestskú časť.

 Deň pred ofi ciálnym prijatím v pre-
zidentskom paláci sa Škola ŠELIEM 

zúčastnila udeľovania cien pri príležitosti 
25 výročia Detskej organizácie Fénix. 
V predsálí novej rytierskej sály 
v bratislavskom hrade odovzdal 
prestížne ocenenia i Škole ŠELIEM pod-
predseda Fénixu - Patrik Herman.

Slavomír Bachratý



 DEVEX 3

A nielen táto úžasná sklad-
ba v podaní úžasných in-
terpretov skupiny Miro-
slava Rajta (cimbal a ve-
denie súboru). Ale to až 
v nedeľu. Nakoniec všetci 
účinkujúci.
 Festivalový program začal už 
v sobotu 14. mája spomienkou 
na spisovateľa Ruda Slobodu 
pri jeho pamätníku na Slovinci. 

Miroslav Rajt, Agata Siemaszko,
Barbora Botošová, J.Japan Rigo

Konzervatórium v Bratislave

Materská škola 
M. Marečka

FESTIVAL SLOVENSKEJ NÁRODNEJ PIESNE 2016

 Pokračoval pred-
stavením operného 
štúdia Konzer-
vatória uvedením 
Komédie o Pro(v)
dané Mařence, na 
motívy a s použitím 
hudby B. Smetanu“ 
Prodaná nevěsta. 
Réžia Roman Baj-
zík, dirigent Daniel 
Simandl. Konzer-
vatoristi nadchli. 
Pravdaže všetci si 
zo žiakov konzer-
vatória najviac 
všímali domácu Pe-
tranu Zemanovú.

 V nedeľu hodovú slávnosť 
v DNV – slávnosť Zoslanie Du-
cha sv. - začala predpoludním 

sv. omšou. Popoludní, už od 
13.50  h, sa mohli návštevníci 
potešiť výstavou historických vo-
zidiel, tzv. veteránov, v kultúrnej 
záhrade Istracentra.

 Predspeváci z materskej 
školy M. Marečka (učiteliek 
I. Petercová a J. Pokorná) pri-
pravili (a vynikajúco)  divákov 
i poslucháčov na hlavný festi-
valový program.

 Vzťah k rodnej zemi, vlasti, 
národu, ľuďom a tradíciám 
vyjadruje Miestny odbor Ma-
tice slovenskej v Devínskej pros-
tredníctvom tohto festivalu. Na 
tohtoročnom, už dvadsiatom 
treťom sa predstavili ZUŠ DNV, 
ROSICA DNV, Folklórny 
súbor Dolina z Karlovej Vsi, 
ženská spevácka skupina Kytica 
a Miroslav Rajt so skupinou 

zloženou z B. Botošovej – 
husle,  Agáty Siemaszko – 
spev, J.  Japana Rigo – kontra-
bas.

 Žiaci Základnej umeleckej 
školy (ZUŠ) Jakub Orlík a Dávid 
Šavlík z triedy Ľudmily Hude-
covej prekvapili pripravenosťou 
a zrelosťou. Máme sa na čo 
v budúcnosti tešiť, ako vždy, čo 
pripraví a ponúkne ZUŠ-ka

 Dirigent hudobno-spevácke-
ho súboru Rosica Oto Gregor 
naštudoval tri slovenské ľudové 
piesne v úprave G. Besedu. A sú-

bor predviedol kultivovaný reper-
toár vybraný z viac ako sto úprav 
ľudových piesní. 

 Ani tento rok nechýbala roz-
tancovaná a rozospievaná mlaď. 

Detský a mládežnícky folklórny 
súbor Dolina z Karlovej Vsi ne-
nechal pokojnú ani jednu žilku 
divákov. Pásmo piesní a tancov 
z východného Slovenska, ktoré 
pripravila so súborom umelecká 
vedúca Naďa Čermáková iba 
potvrdili, že tento folklórny súbor 
tak zabodoval, že si pripravil per-
manentku i na ďalšie pozvania 
do Devínskej. 

 Ženská spevácka skupina Kyti-
ca prispela na tohtoročnom festi-
vale ľudovými piesňami v úprave 
Mirka Pašku. Predstavili sa už 
ôsmykrát a každoročne zazna-

menávame ich rast a neutíchajú-
cu obľubu. Ba, tento rok už majú 
za sebou aj nahrávku nového 
CD-čka.

 Súbor Miroslava Rajta, ktorý 
sme už spo-
menuli, vys-
túpil v dvoch 
v s t u p o c h . 
V prvom pred-
viedol slovenské 
ľudové piesne, 
v druhom vstupe 
už dostával di-
vákov do varu. 
Uhorský tanec 
č. 5, Dunaju, Du-
naju, Montiho 
čardáš a Slávik 
nenechali niko-
ho na pochy-
bách, že živosť 
a virtuozita 
každého člena 

súboru vytvára ten famózny 
zvuk, na ktorý poslucháči nebudú 
môcť tak ľahko zabudnúť.
 Poznamenala to aj mladá 
a šikovná  moderátorka Lenka 
Košibová.

 Miroslav Rajt exceloval na 
cimbale, na husliach pred-
viedla svoju virtuozitu vnučka 
Jána Berkyho Mrenicu - Bar-
bora Botošová, spievala známa 
poľská speváčka World Music 
Agata Siemaszko, na kontrabase 
sprevádzal súbor J. Japan  Rigo. 

MONTIHO  ČARDÁŠ 
ZNEL  DEVÍNSKOU. 

(Pokračovania na strane 4)



DEVEX 4

Rosica

Folklórny súbor
Dolina

Základná
umelecká

škola

Aleš Zlocha, kurátor výstavy
akademického maliara

M. Bočkaya

Kytica

Veteráni

 Súčasťou festivalu bola aj 
prehliadka aut-veteránov, ktoré 
do Devínskej pritiahol aka-

demický maliar Maroš Komáček.
pk

To bolo treba byť vo veľkej sále 
Istracentra. To, čo človek videl 
a počul žiadne pero neopíše.
 Na záver festivalu zaspievali 
súbory i sólisti piesne Aká si mi 
krásna a Kto za pravdu horí.
 Po prehliadke piesní a tancov 
sa účastníci festivalu zúčastnili 
v F-centre výstavy akademic-
kého maliara Milana Bočkaya, 
ktorého obrazy predstavil kurá-
tor výstavy pán Aleš Zlocha.

(Pokračovania zo strany 3)



DEVEX 5

 Základná škola na Ulici P. Horova 
16 pokračuje na ceste k Zelenej 
škole aj tento školský rok, jej priorit-
nou témou je  téma „ODPAD“. 
 Keďže 22.4.2016 bol Deň Zeme, 
žiaci pod vedením pedagógov 
v týždni od 18.4. do 22. 4. 2016 
zrealizovali viaceré aktivity, ktorými 
sa snažili znížiť množstvo odpa-
dových surovín a eliminovať tak 
negatívne dopady na našu planétu 
Zem. 
 Naši najmladší žiaci sa hravou for-
mou naučili niečo nové o našej Zemi, 
vyčistili od odpadov všetky trávnaté 

plochy v okolí našej školy. Naučili 
sa separovať odpad. V zábavných 
aktivitách žiaci zistili,  že plasty pa-
tria do žltého kontajnera, papier do 
modrého a sklo do zeleného kon-
tajnera. Farebné kontajnery máme 
v každej triede aj na chodbách. Doz-
vedeli sa aj o možnosti recyklovania 
odpadu. Už vedia, že odpadové 
suroviny nemusíme hneď vyhodiť, 
ale môžeme z nich vyrobiť niečo pe-
kné, čo skrášli priestory našej školy. 
Počas predchádzajúcich dní žiaci 
odpadové suroviny nevyhadzovali, 
ale čistili a pripravovali ich na Tvorivé 

DEŇ ZELENÝCH ŠKÔL
v ZŠ  na Ul. P. Horova 16, Bratislava

ZELENÁ DOBROVOĽNÍKOM

recyklodielne. 
 Recyklodielne sa uskutočnili 
v našej škole dňa 21. 4. kde pri 
tvorení  jarných výtvorov naším 
mladším žiakom prišli na pomoc ich 
starší spolužiaci. Deti z 1. A triedy vy-
robili z roliek od toaletného papiera 
a vrchnáčikov a z umelohmotných 
fl iaš malé včielky a deti z  1. B triedy 
vyrobili lienky z kartónov od vajíčok. 
Žabky, vrtuľník, robota z PET fl iaš 
zhotovili žiaci z  2. A triedy a tulipá-
ny, lienky, slimáka zhotovili žiaci z 2. 
B triedy, na ich výrobu použili rolky 
z toaletného papiera a PET fľaše. 
Deti z 3. A triedy vyrobili pavúkov, 
mimonikov z roliek od toaletného pa-
piera a žabky z PET fl iaš. Žiaci z 3. 
B triedy sa pohrali s plechovkami, 
z ktorých povystrihovali panáčikov 
„Plecháčikov“. Štvrtáci z kartónov 
od vajíčok vyrobili krokodílov. Žiaci 
z vyšších ročníkov najskôr pomohli 

mladším spolužiakom pri ich tvorbe 
a potom sa snažili aj oni vyrobiť 
kreatívne výtvory: biozáhradka (5. 
A), hady a lekná (5. B), obrovský 
krokodíl ( 6. A), veľké včely (7.A), 
slnko (8. A), robot (8.B), poster ku 
Dňu Zeme (9. A). Na druhý deň 
22. 4. 2016 pripravili z vytvorených 
výrobkov pani učiteľky spolu so 
žiakmi krásnu jarnú výstavu. 
 Do vyzdobenej školy sme poz-
vali rodičov aj starých rodičov, deti  
z materských škôl, aby mali možnosť  
pozrieť si čo naši šikovní „Horováci“ 
dokázali vytvoriť z nepotrebného 
odpadu.
 Tieto aktivity prebiehali v rámci 
Projektového vyučovania ku Dňu 
Zeme, čím sme sa zapojili do výzvy 
Dňa Zelených škôl, ktorú vyhlásila 
CEEV Živica. 

Mgr. Ingrid Jančiarová 
a Mgr. Ivana Kralovičová

 V sobotu 23.4.2016 sa akoby 
šibnutím čarovného prútika stal 
školský areál Základnej školy na 
ulici Ivana Bukovčana zázračným 
mraveniskom. Pýtate sa, čo sa 
stalo? Dali sme zelenú akcii Zelená 
dobrovoľníkom a všetci dobrovoľníci, 
usilovní ako mravčeky  – deti, rodičia, 
priatelia školy, učitelia - sme sa stretli, 
aby sme skrášlili náš školský areál. 
Počas dobrovoľného pracovného 
doobedia sme spoločnými silami 
vykonali obrovský kus práce. Pou-
pratovali sme areál pred budovou 

školy, obnovili sme skalku, vyčistili 
jazierko, namaľovali školský plot, 
vysadili nové okrasné kríky, naplnili 
veľkokapacitný kontajner zeleným 
odpadom, upravili bežeckú dráhu. 
Všade sa všetko hmýrilo, zametalo, 
čistilo, okopávalo ako v mravenisku. 
Po dobre vykonanej práci každému 
dobre padla odmena v podobe 
chutného občerstvenia. Ďakujeme 
Nadácii Volkswagen Slovakia 
a všetkým zúčastneným za obrovskú 
pomoc. 

Soňa Škulová

WEITOV  LOM
 Spomedzi historických kame-
ňolomov v okolí Bratislavy má 
Weitov lom výnimočné postavenie. 
Je blízko mesta, dobre prístupný, 
ale významom presahuje hranice 
Slovenska, pretože je súčasťou 
Európskej sústavy chránených 
území. Vo vrchnej časti pozorné oko 
nájde bývalú podmorskú jaskyňu, 
ktorá je vyplnená štrkom a mor-
ským pieskom z treťohôr.  Práve na 
niektorých kameňoch možno nájsť 
stopy po činnosti lastúrnikov, hubiek 
a vŕtavých červov z času, keď lom 
bol morským dnom. Vo vrchnej 
časti lomu sa nachádza bývalá 
podmorská jaskyňa, ktorú dodnes 
vyplňuje štrk a piesok z obdobia 
epochy miocén. Vápence tvoriace 
steny lomu sú z obdobia jury, to 
znamená spred 140 milónov ro-
kov. Dnes je Weitov lom zaujímavá 
prírodná lokalita, ktorá sa vyznačuje 
okrem výskytu skamenelín aj mimo-
riadne vzácnou  faunou a fl órou.  
Najväčšími atrakciami lomu sú  
labyrint,  hmyzí hotel, majka fi alová, 
baran, ovečka  a salaš so stádom 
kôz.  Asi vám neprezradím nič 
nové,  ale podobne ako na Sand-
bergu, i tu rozkvitli kvety, patriace 
medzi najvzácnejšie vstavačové 
rastliny na Slovensku. Sú pastvou 
pre oči návštevníkov, fotografov, 
ale i skutočnou potravou pre kozy. 
Na druhej strane treba kozám 
priznať i záslužnú činnosť, lebo tým 
že „kosia“ trávu, obhrýzajú kríky, 

kopýtkami rozrývajú pôdu a ešte 
i hnoja, pripravujú túto oblasť na 
ešte väčšie rozšírenie vstavača vo-
jenského, neotiney počernej pravej, 
červenohlava obyčajného ,neotiney 
trojzubej a ich purpurových i bielych 
variácií. Ak sa mýlim, botanici ma 
iste opravia. A o ďalšie rozširovanie 
semien rastlín sa kozy postarajú 
prenosom na srsti, i trusom.  Pestrosť 
rastlinných spoločenstiev by sa po 
odstránení náletových drevín agátu, 
hlohu, trnky ktoré začínali vytvárať 
kriakové húštiny a zatieňovali 
cenné stepné lokality mala opäť 
zvýšiť.  Vďaka pastve sa vytvorí 
lepšie miesto pre život vzácnych 
pavúkov – stepníka červeného, 
križiaka pásavého, kobyliek  ságy 
stepnej.

(Pokračovanie v budúcom čísle)



DEVEX 6

ISTRA CENTRUM
centrum pre voľný čas

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, info@istracentrum.sk 

1. 6. 12.00 h  Otvorenie letnej čitárne
- možnosť posedieť si a čítať v príjemnom a tichom prostredí 
nádvoria knižnice, letná čitáreň bude otvorená v otváracích 

hodinách knižnice do 29.7.2016
Miesto: Miestna knižnica, nádvorie Istrijská 6,

4. 6. od 14.00 h  Deň detí
- súťaže, skákacie atrakcie, psovodi, kultúrny 

a športový program pre deti
Organizuje: občianske združenia a organizácie z DNV, 

Istra Centrum, MČ BA-DNV 
Miesto: Istrijská ulica – areál pri ZUŠ, vstup voľný

11. 6. od 16.00 h  Výročie DFS Kobylka
- slávnostný program pri príležitosti 25. výročia založenia 

súboru DFS Kobylka
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, 

18.-19. 6.   28. Festival chorvátskej kultúry
- prehliadka chorvátskych piesní a tancov, 

ochutnávka tradičných chorvátskych jedál a nápojov
Organizuje: Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku 

v spolupráci s MČ BA - DNV
Miesto: priestory Farského centra (Istrijská 4) a Istra Centra (Istrijská 6), 

Program:
1. FESTIVALOVÝ DEŇ – SOBOTA 18. jún 2016

13:00 – Výstava v priestoroch  Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku
15:00 – Ochutnávka tradičných kulinárskych špecialít „GASTRO“  

(Istrijská ul. č.6)
15:00 – Tvorivé dielne s Bublinkou (Istrijská ul. č.4)

16:00 – Výstava amatérskych fotografi i „Chorvátsko mojimi očami“ 
(Istrijská ul. č.4) 

17:00 – 18:30 – HLAVNÝ PROGRAM I. (Istrijská ul. č.4)
19:00 – 22:00 – Tradičná chorvátska zábava (Istrijská ul. č.4)

2. FESTIVALOVÝ DEŇ – NEDEĽA 19. jún 2016
11:00 – Chorvátska omša v kostole Ducha svätého 

14:30 – Ochutnávka tradičných kulinárskych špecialít „GASTRO“  
(Istrijská ul. č.6)

15:00 – Tvorivé dielne s Bublinkou (Istrijská ul. č.4)
15:00 – 16:30 – FESTIVAL DETSKÝCH FOLKLÓRNYCH SÚBOROV 

17:00 – 18:30 – HLAVNÝ PROGRAM II. (Istrijská ul. č.4)
19:00 – 22:00 – Tradičná chorvátska zábava (Istrijská ul. č.4)

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

Jesenné ráno pri Morave
Peter Sloboda

V rámci podujatí Festivalu slo-
venskej národnej piesne, tak ako 
každoročne, usporiadal Miestny 
odbor Matice slovenskej spo-
mienku na Spisovateľa Rudolfa 
Slobodu, ktorý sa narodil, žil aj 
umrel v Devínskej Novej Vsi. Spo-
mienka, na ktorú pripravili žiaci 
zo Základnej školy I. Bukovčana 
niekoľko ukážok z tvorby 
spisovateľa v naštudovaní pani 
učiteľky Soni Škulovej bola, za 
účasti matičiarov a občanov 
DNV, v sobotu 14. mája pri 
pamätníku spisovateľa na Slo-
vinci.

Spomienka na R. Slobodu

 Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou 
každoročne vyhlasujú a organizujú súťaže v kategóriách „Najkrajšia kniha a propagačný materiál o Sloven-
sku“ a „Najkrajší kalendár Slovenska“. Prvým a hlavným partnerom tohto významného kultúrneho podujatia 
je Únia miest Slovenska, ktorá pozvala do súťaže aj primátorov, starostov či iných predstaviteľov záujmových 
združení územnej samosprávy. Osobitné kategórie boli v tomto roku vyhlásené pre mestá, obce a regióny. 
 Devínska Nová Ves a tunajšie centrum pre voľný čas Istra Centrum sa zúčastnili súťaže o „Najkrajší kalen-
dár Slovenska na rok 2016 v kategórii A6 Obce“, v rámci ktorej sa s kalendárom umiestnili na fantastickom 2. 
mieste. Starosta Devínskej Novej Vsi Milan Jambor a riaditeľ Istra Centra Rastislav Šimkovič sa spoločne 
zúčastnili na slávnostnom vyhodnotení a vyhlásení výsledkov, ktoré sa uskutočnilo 12. apríla 2016 v priesto-
roch Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. Pri tejto príležitosti boli víťazom v jednotlivých súťažiach a kat-
egóriách ofi ciálne odovzdané diplomy a otvorené výstavy víťaznej tvorby. 
 Súťaž a výstava slovenských kalendárov s názvom Najkrajšie kalendáre Slovenska sa každoročne koná už 
od roku 1992. MČ BA – DNV zúčastnila súťaže po tretíkrát, pričom v minulosti obsadila druhé a tretie miesto.

 sh

Devínska Nová Ves získala 2. miesto v súťaži o 

NAJKRAJŠÍ KALENDÁR SLOVENSKA



DEVEX 7

Uvítali sme

O dišli z našich radov

Diamantový sobáš

Spomienka

Zosobášili sa
Spolocenská kronikaˇ

Martin VALENTÍN 

a Mgr. Oľga NOVANSKÁ

PharmDr. Dalibor PÁNIS 

a Mgr. Elena ONDRISKOVÁ

Ivan ŠIMKO 

a Milena JELEVA

Martin VOLLEK 

a Mgr. Zuzana WATZKOVÁ

Tomáš SPUSTA 

a Petra ŠIKULOVÁ

Tom  HASBACH 

a Mgr. Jana SOJKOVÁ

Andrej  CHUDÍK 

a Lenka HORVÁTHOVÁ

Peter  SUROVÝ 

a Anna ČEŇKOVÁ

Martin  ZÁHORÁK 

a Nora  GÉCIOVÁ

Blahoželáme!

nových spoluobčanov

Jakub MAREČEK

Šimon TONKA

Marek KOSTOLÁNI

Barbora KINEŠOVÁ

Oskar HRAČEK

Sofi a KYTKOVÁ

Oskar JÁROSI

Lucia BORECKÁ

Hana GRACOVÁ

Hugo KLOUDA

Vitaj!

Jana VARINSKÁ

Jozef MÉSZÁROS

Ing. Juraj PETRÁŠ

Ľubomír GONŠČÁK

Pavel MARTANOVIČ

Jozef KLEPOCH

Doc.Ing.Juraj CVEČKO CSc

Nech odpočíva v pokoji !

Eduard ŠČEPÁN. 
Ďakujeme že bol!

Smútiaca rodina.“

S hlbokým zármutkom 

oznamujeme,

že dňa 11. 5. 2016 

nás navždy opustil 

náš otec,

starý otec, brat, 

strýko, švagor

Doc. Ing. Juraj CVEČKO, CSc.

vo veku 81 rokov

Posledná rozlúčka

 so zosnulým 

bola 18. mája 2016 

v Kostole Ducha Svätého

V Devínskej Novej Vsi

Smútiaca rodina

oslávili manželia 

Vincent FRATRIČ 

a Oľga  rod. Balážová

Blahoželáme!

V utorok 3. mája 

uplynulo 9 rokov 

čo od nás navždy odišiel náš 

milý tatko, manžel, dedko 

a pradedko 

Aj keď zhasla sviečka

tvojho života,

neodišiel si, zostávaš

v srdciach svojich blízkych.

V piatok 6. mája si matičiari a občania Devínskej Novej Vsi 
pripomenuli tragickú smrť generála M. R. Štefánika pri jeho 
pamätníku na Kolónii. Spomienky sa zúčastnili predstavitelia 
obce, matičiari, žiaci základnej a umeleckej školy a v príhovo-
re vystúpil aj člen NR SR Anton Hrnko.

Spomienka na Štefánika

Samove hry a stavanie máje
zaujali na začiatku mesiaca

Rozlúcili sme saˇ

  Kto z nás by nemal rád 
deň , keď má svoj sviatok. 
Prednedávnom mala sviatok aj 
naša Zem. Žiaci zo Základnej 
školy na Ulici Ivana Bukovčana 
jej k sviatku rôznymi aktivitami 
zablahoželali a pripomenuli jej, 
že na ňu nezabúdajú. Začali 
sme geologickými vychádzkami 
ôsmakov  na náš obľúbený Sand-
berg. Školský areál a blízke oko-
lie školy sme spoločne vyčistili 
od odpadkov a zbytočností, 
ktoré sem nepatria. Počas 
hodín pracovného vyučovania 
sme popresádzali staršie kvety 
a vysadili nové. Na informatike 
tvorbou ekologických projektov 
sme navrhli, ako Zem viac šetriť, 
pomáhať jej, ako zabrániť jej 

postupnému ničeniu. Tvorili sme 
modely ekologických domčekov 
a rôznych obytných priestorov. 
Na hodinách literatúry sme 
popustili uzdu svojej fantázii 
a tvorili básne , v ktorých sme 
vyjadrili obdiv krásam prírody, 
ktorých máme v našej mestskej 
časti neúrekom. Piataci dokonca 
hrali bábkové divadlo, ktoré sa 
nevyhlo aktuálnym ekologickým 
témam. Niektoré projekty boli 
venované šetreniu a ekologickej 
výrobe energie, na ktorom sa 
naša škola výrazne podieľa 
využívaním fotovoltaických pan-
elov na školskej streche. Milá 
naša na Zem, všetko najlepšie!

Soňa Škulová

NA ZEMI NÁM ZÁLEŽÍ



DEVEX 8

 Každoročne s prichádzajúcou 
jarou sa prebúdzajú aj hady 
a jašterice žijúce v našom okolí. 
Celú zimu spali a teraz počas 
teplejších dní sa bude často 
stávať, že sa s nimi stretnete na 
svojej záhrade. Tieto stretnu-
tia často končia pre naše hady 
tragicky, keďže veľa ľudí má 
z nich aj dnes zbytočný strach. 
V tomto článku by sme vám chce-
li vysvetliť prečo sa ich netreba 

V OKOLÍ DEVÍNSKEJ...

báť ba naopak si ich treba vážiť.
 Široko-ďaleko v okolí našej 
dediny nežijú jedovaté hady. 
Náš jediný na Slovensku žijúci 
jedovatý had – vretenica sever-
ná, žije ako už z jej mena vy-
plýva len v severnej časti Sloven-
ska. U nás sa s ňou v žiadnom 
prípade nemôžete stretnúť. 
V okolí dediny žijú len neškodné 
užovky, ktoré nedokážu ublížiť 
ani malému dieťaťu.
 Z hadov žijúcich v okolí sa 
najčastejšie stretnete s užovkou 
stromovou. Na Slovensku je 
veľmi vzácna preto by sme si ju 
mali chrániť. Do našich záhrad 
chodí kvôli tomu aby lovila myši 
a potkany.

 V okolí vodných plôch sa 
môžete stretnúť s užovkou obo-
jkovou. Typickým znakom je 

Užovka stromová

Užovka obojková

Užovka hladká

Užovka fŕkaná

polmesiačik žltej farby na konci 
hlavy výrazne rozpoznateľný 
oproti sivozelenému telu. Živí sa 
žabami a výnimočne slabými 
alebo chorými rybami. Takže 
pôsobí doktor riek. Užovka 
fŕkaná je typický príklad hada, 
u ktorého si ľudia myslia, že je 
škodlivý, ale pravda je presne 
opačná. Mnoho rybárov si myslí, 
že im “vyžiera” ryby v rybníkoch 
a loví poter. Pravda je taká, že aj 

keď sa užovka fŕkaná živí rybami 
a žabami, jej lovecké schopnosti 
sú obmedzené. Nedokáže uloviť 
zdravú a silnú rybu. Jej potravu 
tvoria choré, alebo zranené 
ryby. Vďaka tomu, zabraňujú 
šíreniu chorôb a epidémií v ryb-
níkoch rovnako ako užovka obo-
jková.
 Výnimočne môžete v dedine 
stretnúť aj užovku hladkú. Táto 
kresbou pripomína vretenicu 
a preto ju často ľudia pre-
nasledujú. Vretenice tu ale nežijú 
takže sa nie je čoho báť. Táto 
naša najmenšia užovka je rovna-
ko úplne neškodná. Loví malé 
myši, jašterice a sem tam aj malé 
hady.

 Žiaden z hadov žijúcich 
v okolí ale ani v Malých Karpa-
toch a Poddunajskej nížine nie je 

nebezpečný pre človeka a do-
konca ani pre jeho domáce zvi-
eratá. Preto ich prenasledovanie 
je bezdôvodné a je dôsledkom 
nezmyselných predsudkov. 
 V stredoveku naši pred-
kovia slovania uctievali kult 

hada gazdu. Znamenalo to, že 
každý správny gazda mal v st-

Slepúch lámavý

odole alebo na povale hada 
(najčastejšie užovku stromovú). 
Pomáhala im v chytaní myší 
a potkanov, ktoré im ničili úrodu 
a prenášali choroby. Dokonca 
sú zaznamenané v kronikách 
prípade, kedy si ich navzájom 

susedia kradli. 

(Pokračovanie na strane 9)



DEVEX 9

 V okolí našej dediny môžete 
stretnúť 3 druhy jašteríc. Slepúch 
lámavý je jašterica, ktorá vyz-
erá ako had. Nemá nohy a živý 
sa slizniakmi a iným vlhkomil-
ným hmyzom škodiacim hlavne 
záhradkárom.

(Pokračovanie zo strany 8)

Každý sa raz rozhodne, že 
zlepší svoje bývanie. Aby 
pri realizácii svojich preds-
táv postupoval v súlade so 
zákonom a zároveň predišiel 
konfl iktom so susedmi, 
odporúčame prečítať si týchto 
pár riadkov:

 Na začiatku je potrebné si 
rozmyslieť, čo konkrétne chce 
stavebník v byte zmeniť, pretože 
podľa zákona č.50/1976 Zb. v 
platnom znení  (ďalej stavebný 
zákon) je postup povoľovania 
rôzny. Záleží na predmete a ro-

zsahu stavebných prác ( dávame 
do pozornosti §§ 54- 58 staveb-
ného zákona).  Ak sa zasahuje 
do nosných konštrukcií (napr. 
zväčšovanie dverných otvorov, 
zmena dispozičného riešenia 
bytu)  je potrebné stavebné po-
volenie, ak sa robia stavebné 
úpravy, ktorými sa nezasahuje 
do nosných konštrukcií stavby 
a nemení sa podstatne vzhľad 
stavby ( napr. výmena bytového 
jadra ) postačí ohlásenie staveb-
nému úradu, stavebné povolenie 
ani ohlásenie nie je potrebné pri 
bežných udržiavacích prácach (§ 

139b) ods.15 stavebného záko-
na), ktoré neovplyvňujú stabilitu 
stavby, požiarnu bezpečnosť 
a jej vzhľad. Každý prípad 
príslušný stavebný úrad posúdi. 
   Preto je vhodné, aby každý, 
kto sa chystá prerábať byt, túto 
skutočnosť ohlásil na MČ DNV, 
ktorá predmet ohlásenia preverí 
a buď oznámi, že k ohláseným 
stavebným úpravám nemá ná-
mietky, alebo určí, že stavebné 
úpravy je možné uskutočniť len na 
základe stavebného povolenia. 

  A ešte niečo dôležité na záver. 

Keď už máte povolenie, oznámte  
susedom  prostredníctvom napr.  
správcu (oznámením na domovej 
informačnej tabuli) , že stavebné 
práce budete vykonávať. Aj ter-
mín od kedy do kedy. A hlavne 
buďte k nim ohľaduplní,  práce 
vykonávajte  tak a v takom čase, 
aby ste ich  čo najmenej rušili.  
Samozrejmosťou je aj pouprato-
vanie schodiska nie len vlastného 
bytu.

Referát výstavby 
je súčasťou oddelenia 
výstavby a životného 

prostredia.

DO POZORNOSTI STAVEBNÍKOM, 
KTORÍ SA CHYSTAJÚ PRERÁBAŤ BYT

Jašterica zelená

Jašterica krátkohlavá

 Jašterica zelená je naša 
najväčšia jašterica. Žije hlavne 
v okolí vinohradov. Živý sa 
hmyzom a dokonca výnimočne 
aj malými myšami. Ohrozuje ju 
hlavne nadmerné používanie 
chemikálií vo vinohradoch. Naše 

jašterice v dedine ohrozujú 
okrem chemikálií aj túlavé mačky 
a sliepky. 
 Všetky hady a jašterice sú 
prísne zákonom chránené a za 
ich zabitie alebo ublíženie je 
pokuta až do výšky 1840 EUR. 
Zákonná ochrana svedčí  tom, 

že sú vzácne a treba ich rovnako 
ako iné zvieratá chrániť. Navyše 
prišli vám pomôcť zbaviť vás 
myší a hmyzu. Tak ako si vážime 
lastovičky lebo chytajú hmyz 
mali by sme si vážiť aj jašterice 
a hady ako našich pomocníkov. 

   Ľudia cestujú do tropických kra-
jín a platia nemalé peniaze aby 
takého exoticky vyzerajúce zvi-
eratá videli. My ich tu máme tak 
si ich vážme a ochraňujme ich. 
   Ak by ste aj napriek tomu čo ste 
sa tu dozvedeli mali strach keď 

nájdete hada na svojej záhrade, 
zavolajte na kontakty ktoré náj-
dete na http://plazyunas.com/
kontakt/  a prídeme vám ho 
odchytiť a premiestniť ďalej od 
vášho domu.

 Rozhodnutím bratislavských 
mestských poslancov bol v apríli 
2016  rozšírený doterajší zoznam 
pamätihodností mesta z pôvodných 
283 objektov o  17 nových objek-
tov. Medzi nimi  je aj železničná 
stanica postavená v Devínskej 
Novej Vsi v roku 1848, ktorú, žiaľ, 
v 8O-tych rokoch  zbúrali a na-
miesto nej postavili  modernú ale 
nevzhľadnú budovu . Pripomenula 
som si pekné chvíle cestovania vla-
kom  do Bratislavy. V časoch štúdia 
sme chodievali  na ranný žiacky vlak 
o 7,00 hodine a na spoj sa  valila 
z rôznych častí obce  mládež. Ako  
zamestnaná  som cestovala   robot-
níckymi  vlakmi  o 6-tej hodine. Tie 
boli  preplnené  "Záhorákmi" a tak  
nás natlačili do tzv. dobytčákov, čo 
boli služobné vozne na prepravu 
tovaru.  Na múriku pred budovou 

stanice boli kvetináče  s  farebnými  
muškátmi. Ak bolo zima, pršalo, 
tak nás prichýlila čakáreň s veľkými  
kachľami, do ktorej občas priho-
dil  železničiar uhlie. Často sa tam 
tlačilo aj 40 ľudí , bolo veselo i keď 
sa z pece dymilo. V spešninovej 
miestnosti sme neraz požiadali, či nás 
odvážia na obrovskej váhe, pretože 
aj vtedy sa dbalo na štíhlu  líniu. Tú   
sme ľahko dodržiavali,  veď cesta 
na a zo stanice domov  trvala denne 
polhodinku v svižnom tempe. Pripo-
jením Devínskej k veľkej Bratislave 
v  roku 1972,  začala   chodiť mest-
ská hromadná doprava a  prestali 
sme byť "vlakármi“...
 Odporúčam obyvateľom našej 
obce návštevu miestneho múzea 
starej devínskej, kde sú zaujímavé 
exponáty, aj foto tejto stanice...

Ľ.V.

ZO SPOMIENOK



DEVEX 10

Volkswagen Slovakia

Bratislava, 10. máj 2016 -- Spoločnosť Volkswagen Slova-
kia (VW SK) pokračovala v roku 2015 v úspešnom kurze, 
keď vyrobila 397 45 automobilov. Produkcia komponen-
tov v Martine dosiahla rekordnú úroveň 36,4 milióna. 
Obrat fi rmy vzrástol na historicky vôbec najvyššiu hod-
notu 7,2 miliardy eur.

 „Rok 2015 bol pre Volkswagen 
Slovakia rokom nábehu výroby 
novej generácie Audi Q7, jedného 
z najmodernejších SUV na svete. 
Zároveň sme odštartovali investície 
v rekordnej výške. Produkcia kompo-
nentov v martinskom závode dosia-
hla rekordnú úroveň a počet zamest-
nancov vzrástol na dosiaľ najvyššiu 
úroveň v 25-ročnej histórii fi rmy,“ 
povedal Ralf Sacht, predseda pred-
stavenstva VW SK.
 Produkcia automobilov v bratislav-
skom závode dosiahla v roku 2015 
úroveň 397 458 vozidiel. Športovo 
úžitkové vozidlá (SUV) tvorili 56 % 

a mestské vozidlá radu New Small 
Family 44 % produkcie. Bratislav-
ský závod vyprodukoval 262 400 
prevodoviek. Výroba v martinskom 
závode vzrástla o 4,3 % a dosiahla 
historický rekord 36,4 milióna kompo-
nentov.
 „V roku 2015 sme zaznamenali 
nárast počtu zamestnancov o 9,3 % 
na 10 800. Ide o najvyšší počet Volk-
swagen Slovakia v histórii a takmer 
1 000 nových pracovných miest na 
Slovensku,” uviedol R. Sacht.
 Obrat spoločnosti medziročne 
vzrástol o 17 % na rekordnú úroveň 
7,2 miliardy eur. Zisk pred zdanením 

pokračuje v úspešnom kurze, 
prekonal hranicu 10 000 zamestnancov
• fi rma prijala takmer 1 000 nových zamestnancov
• 2015 bol rokom výroby novej generácie Audi Q7
• najvyššie investície v histórii

 Keď je na námestí J. Kostru ne-
jaká akcia, prečo stánkari vylievajú 
použitý olej do kanála pred by-
tovkou P. Horova č. 10 – 12? Oby-
vatelia za to platia a cudzí, jednak 
zapĺňajú a zasmradzujú a jednak 
neplatia!!!

f g, ms,
 Na festivale národnej piesne 

v Istracentre vystupovali aj naše deti 
a pravdaže bolo treba s nimi chodiť 
a premávka tam bola na chodbe 
ako vždy rušná. Pohybovalo sa tam 
zopár dospelákov, chodili a frfl ali, 
hubovali všetkým, čo neskákali asi 
podľa ich predstáv. Festival a vystú-
penia ozaj boli pekné, vystupujúci 
sa tešili aj diváci boli spokojní, len...

vm, rc,

Materiály v tejto rubrike sú názory obča-

nov, redakcia nezodpovedá za ich obsah.

 Prečo na sídlisku, kde je ulica I. 
Bukovčana nepravidelne vymieňajú 
sáčky pre psov?

tv
 Zalistovali sme v blogoch mi-

nulých rokov a konštatovali, koľko 
zloby dokážu ľudia vypotiť, keď 
chcú škodiť. Oveľa menej je tých, 
čo dokážu vidieť aj inak ako cez 
záclonku hnevu, závisti, neprajnosti, 

čo dokážu kúsok lásky a tvorivosti 
ponúknuť a rozdať aj ostatným.

as
 Nie je Devnova, oni asi ko-

sia po celej obci, poddimenzo-
vaná? Niet ľudí? Niekde je po-
kosené, niekde nie je, niekde po-
riadne, niekde ledabolo a niekde 
vôbec.

rb, vm

 Ten festival v nedeľu 15. mája 
bol famózny, ale prečo má takú 
slabú propagáciu. Nevedeli ani 
mnohí z Devínskej a nehovoriac 
o susedných mestských častiach Dú-
bravke, Lamači a Karlovke. Potom, 
keď sa dozvedia, čo v Devínskej 
bolo sťažujú sa, že o ničom nevedeli, 
veď by boli prišli... 

mária š.

stúpol o 9 % na 213 miliónov eur. 
Investície spoločnosti na Slovensku 
vzrástli medziročne o 78 % a dosia-
hli historicky najvyššiu hodnotu až 
414,6 milióna eur, pričom smerovali 
predovšetkým do výstavby nových 
prevádzok.
 Objem nákupu komponentov 
pre produkciu vozidiel, prevodoviek 
a komponentov dosiahol v minu-
lom roku úroveň 5,8 miliardy eur. 
Najvyšší podiel tvorili dodávky 
dielov zo Slovensko 34,7 %, čo vo 
fi nančnom vyjadrení predstavuje 
dve miliardy eur. S podielom 31,3 
% nasledovali dodávky z Nemecka 
a 11,3 % dodávky z Maďarska.
 Export VW SK dosiahol v roku 
2015 úroveň 7,1 miliardy eur. Zo 

Slovenska fi rma vyviezla 99,6 % vy-
robených automobilov. Najväčšími 
trhmi boli Nemecko s 36,8 %, USA 
s 13,4 % a Čína s 10-percentným 
podielom.
 Ralf Sacht ukončil tlačovú konfe-
renciu výhľadom na prebiehajúci rok. 
„Rok 2016 sa bude pre Volkswagen 
Slovakia výzvou niesť v znamení 
pokračujúcich investícií do nových 
prevádzok. Začíname produkciu 
novej nového Volkswagenu up! a 
Audi SQ7. Zároveň sa budeme inten-
zívne zaoberať kvalifi káciou zamest-
nancov a duálnym vzdelávaním 
absolventov základných a stredných 
škôl v Duálnej Akadémii a Centre 
duálneho vzdelávania VW SK.“

lm
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Inzercia - Cenník: 1 znak = 0,05 eur, 1/16 str. = 25 eur, 1/8 str. = 50 eur, 1/4 str. = 100 eur, 1/2 str. = 200 eur, 1 str. = 400 eur. 1 cm2 = 0,85 eur. 
K cenám treba pripočítať 20% DPH. Zľavy:  t r i  uverejnenia za sebou 5% ,  pri  päť a viac 10% ,  celoročné 20% .  Ponuka detských vecí bezplatne. 
P o ž i a d a v k a  n a  f a r b u  +  1 3 5  e u r .  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 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

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

prax.                 tel.: 0948 106 112
• Hľadáme k 22 ročnej dievčine postih-

nutej autizmom ženu na opatrovanie 
počas dňa na maximálne 8 hodín. 

Tel.: 0908 734 119, 0905 703 979

04 - SLUŽBY
• Zabezpečím odborne a rýchlo zmlu-

vy, prevody, pre stavby inžiniersku 
prípravu, povolenia a iné. 

  tel.: 0905 616 798

• Maľovanie, stierkovanie,Vladimír 
Škultéty,tel.: 

tel.: 0905 384 813
• Ján Polák VODOINŠTALÁCIE

– ÚDRŽBA    tel.: 0905 627 321
• Vedenie účtovníctva, spracovanie 

účtovných uzávierok, DPH. 
tel.: 0948 140 240

• TV servis Baláž – oprava 
 televízorov. Na Grbe 43. 
  tel. zázn.: 6477 6963
• Spracovanie účtovníctva a miezd, 

controlling, reporty a analýzy. 
tel.: 0917 565 389

• Profesionálne líčenie aj v pohodlí 
vášho domova. 

tel.: 0908 424 209
• Postrážim dieťa - starostlivo v do-

brom prostredí rodinného domu 

v DNV. Odmena dohodou. 
  tel.: 0911 311 626
• Za dobrú cenu urobím prestavbu 

aj vášho bicykla na výkonný e-bike. 
Plná záruka i servis v DNV. 

tel.: 0905 648 233

05 - BYTY
* Predám 4.izb byt na Kalištnej; 135 000 

eur.                 tel.:  0902 113 544
• Kúpim  jednoizbový byt v DNV. Nie 

som RK. tel.: 0903 795 432

06 - NEHNUTEĽNOSTI
• Predám novostavbu rodinného domu 

Charkovská ul. Devínska Nová Ves.
 tel.: 0907 799 338
• Kúpim záhradu v DNV, časť Glavica 

al. Pod srdcom. 
 tel.: 0903 961 302
• Predám 4-árovú záhradu s murova-

nou chatkou v lokalite Devínske Ja-
zero.                tel.: 0915 738 952

• Predám záhradnú chatku na 8 áro-
vom pozemku v Devínskej Novej 
Vsi pri cyklistickej trase v blízkosti 
cyklomostu. Chatka je drevená, 
zrubová s betónovou pivnicou. Na 
udržiavanom pozemku sa nachádza-
jú ovocné stromy, vodovod. Možnosť 
odkúpenia pozemku do osobného 

vlastníctva. Cena 18.500 eur. 
Tel.: 0948 496 767

07 - ROZLIČNÉ
• HERBA – ZÁHRADNÍCKE POTRE-

BY, rozličný tovar, darčeky. 
 Na Grbe 55.     

tel.: 6477 4642
• Nevyhadzujte knihy - darujte ich 

nám.  
tel.: 0907 701 786 

• Konverzácia vo francúzštine. 
Chcete hovoriť po francúzsky? 
Komunikovať, alebo sa učiť? 

  tel.: 0917 461 097
03 - VOĽNÉ MIESTA

• Spoločnosť v Devínskej Novej Vsi  
hľadá pracovníka, ako údržbára 
pre viacero objektov,ktorý bude 
vlastniť vodičský preukaz skupiny C, 
je zámočnícky zručný, vie udržiavať 
trávnika porasty, vie zvárať plynom 
aj pod ochrannou atmosférou, má 
oprávnenie na vysokozdvižnývozík, 
výhoda s dokladmi na elektriku. Práca 
na živnostenský list resp. na dohodu. 
Dotazy na 

 tel.: 02/ 6436 9590.
• Ponúkame prácu hlavnej kuchárky do 

ŠJ v Devíne, s nástupom ihneď.
 Podmienkou je vzdelanie v obore a 

PONÚKAM 
muškáty, letničky 

a priesady papriky, rajčín 
a zeleru.

Na Grbe 30
tel.: 0907 222 231

 Volejbalový klub ZK Apollo pri 
SLOVNAFT, a.s. zorganizoval v 
utorok 3.5.2016 turnaj v prehad-
zovanej pre žiačky  a  žiakov prvého 
stupňa v  telocvični na ZŠ Ivana 
Bukovčana 1. Turnaja sa zúčastnili 4 
družstvá, ktoré hrali systémom každé 
s každým na dva hrané sety.  

Po odohratí všetkých zápasov, kde 
dievčatá i chlapci ukázali svoje 
zručnosti i pohybové danosti  bolo 
nakoniec toto konečné poradie:

1. miesto obsadilo družstvo 
s názvom „Winners“ 
v zložení  S. Vernerová, N. Male-
cová, K. Gbelský. 

2. miesto získalo družstvo 
s názvom „Hviezdy“
v zložení L. Homolová, A. Buday, 
A. Šaradinová. 

3. miesto obsadilo družstvo
 s názvom „Transformers“
v zložení O. Maršal, O. Zeman, 
L. Ondriašová. 

4. miesto získalo družstvo 
s názvom „Green T-shirts“
v zložení E. V. Jeck, A. Štefl ovič, 
T. Maršal, S. Slaninková. 
 Všetky zúčastnené  družstvá  
obdržali vecné ceny a pekné 
diplomy, ktoré prevzali kapitáni jed-
notlivých tímov od vedúcej volejba-
lového klubu ZK Apollo Katky Kaloc-
sanyiovej a hlavného organizátora 
turnaja Mira Mičiana. 
Účastníci turnaja obdržali malé 
občerstvenie.
 Po odovzdaní ocenení 
poďakovala K. Kalocsanyiová  
zúčastneným hráčkam a hráčom 
za pekné výkony v duchu fair-play 
a taktiež za spoluprácu pri orga-
nizácií turnaja  pani učiteľke D. Cha-
lupovej. 

 Záverom zúčastnené družstvá 
vyjadrili zborové poďakovanie 
organizátorom zo ZK Apollo pri 
SLOVNAFT, a.s. za zorganizovanie 
tohto turnaja  a tešia sa opäť na ďalší 
turnaj. 

M.M.

TURNAJ  V PREHADZOVANEJ 
V DEVÍNSKEJ

HARMONOGRAM ROZMIESTNENIA 
VEĽKOKAPACITNÝCH KONTAJNEROV V DNV.

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

Zberný dvor je naďalej otvorený každú sobotu :   9,00 - 12,00 hod.
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Z policajného
zápisníka

registračná pokladňa, vŕtačka  
sa akumulátorom nez. značky, 
dvadsaťštyri kusov fl iaš piva zn. 
Urpiner, elektrická vŕtačka  nezn. 
značky, sada kľúčov, rýchlo-varná 
kanvica nez. značky, Goalsada, 
čím spôsobil poškodenej spoločnosti 
škodu krádežou vo výške 910 eur.
• Neznámy páchateľ v čase od 
07.20h do 13.30 h dňa 02.05. 
na ulici Milana Marečka  odcudzil 
z prízemia obytného domu elektro-
bicykel zn. VonRoad, čím spôsobil 
poškodenému 34-ročnému mužovi 
škodu krádežou vo výške 200 eur.
• Hliadka PZ dňa 03.05. v čase 
o 01.25h na Eisnerovej ulici 
obmedzila na osobnej slobode 
25-ročného muža, ktorý mal pri 
sebe zatavenú injekčnú striekačku 
s neznámou bielou kryštalickou 
látkou a igelitové vrecúško, v ktorom 
sa nachádzala neznáma sušená 
zelená rastlina, nakoľko bol podoz-
rivý z prečinu Nedovolená  výroba  
omamných a psychotropných  lá-
tok,  jedov  alebo  prekurzorov, 
ich  držanie a obchodovanie s nimi 
podľa §-u 171 ods. 2 Trestného 
zákona.
• Hliadka PZ v čase o 11.45 h dňa 
04.05. na ulici Pavla Horova zaistila 
33-ročnémho muža, ktorý pod hroz-
bou  násilia nútil pracovníčku  banky 
aby mu dala peniaze, nakoľko bol 
podozrivý z  prečinu  Nebezpečné 
vyhrážanie podľa § 360 ods.  1  
Trestného  zákona.
• Neznámy páchateľ v čase od 
16.00h do 20.00h dňa 10.05. na uli-
ci Na kaštieli odcudzil z dvora rodin-
ného domu neuzamknutý bicykel 
zn. SpecializedRockhopperPro, čím 
spôsobil poškodenému 35-ročnému 
mužovi škodu krádežou vo výške 
860 eur.                   mkOrPzBa4

Z pol
záp

• Hliadka PZ  16.04.2016 v čase 
o 17.00 h  na ulici Vápenka 
obmedzila na osobnej  slobode 
34-ročného muža, ktorý mal pri 
sebe neznámu sušenú zelenú 
rastlinu, nakoľko bol podozrivý 
z prečinu Nedovolená  výroba  
omamných a psychotropných  lá-
tok,  jedov  alebo  prekurzorov, 
ich držanie a obchodovanie s nimi 
podľa §-u 171 ods. 1/ Trestného 
zákona.
• Neznámy páchateľ v čase 
od 21.30 h dňa 15. do 08.30 h 
dňa 16.04.2016 na Uhroveckej 
ulici poškodil stojisko kontajnerov, 
následne vošiel dnu a odcudzil ele-
ktroniku vstupného zariadenia kon-
tajnerového stojiska, čím vlastníkom 
bytových a nebytových priestorov 
spôsobil škodu vo výške 260 eur.
• Neznámy páchateľ v čase 
o 10.20 h dňa 29.04.  na ulici 
P. Horova z neuzamknutých 
pivničných priestorov odcudzil 
štyri použité letné pneumatiky zn. 
Barum, čím spôsobil poškodenému 
26-ročnému mužovi škodu 
krádežou vo výške 150 eur.
• Neznámy páchateľ v čase 
od 18.00 h dňa 30.04. do 
10.00h dňa 01.05.2016 na ulici 
Delená v areáli tenisových kurtov 
poškodil visiaci zámok na okne 
bufetu, následne vnikol cez okno 
dnu a odcudzil z bufetu plechovú 
pokladničku, v ktorej sa nachádzala 
fi nančná hotovosť vo výške 50 eur, 
krovinorez nez. značky, nožnice 
na živý plot s akumulátorom nez. 
značky, propán-butánová fľaša, 

U rozvodového advokáta:
- Prečo sa chcete rozviesť, pani 
Nováková ? Bije vás manžel?

- Kdeže. On je zbabelec.
- Nedáva vám peniaze z výplaty?

- Dáva mi celú výplatu, do 
posledného centu.

- Snáď vás neohovára pred 
cudzími ľuďmi?

- To by si nikdy nedovolil.
- Pije?

- Je abstinent.
- A ako je to u vás s manželskou 

vernosťou?
- No vidíte, pán advokát, trafi li 
ste! Nie je otcom ani jedného 

nášho dieťaťa.
•••

Advokát radí klientovi:
- Vo vašom prípade by bolo 

najlepším riešením, keby 
ste sa vrátili k manželke.

- Pán advokát, povedzte mi, 
bolo by od tohto riešenia

 aj nejaké horšie?
•••

Jarná časť Tipos III. ligy Bratislava 
23. kolo 24.04.
FK Inter BA - FK Lokomotíva DNV  2:1 (1:0) 
gól: Hall 
24. kolo 01.05.2016 17:00 ihr.DNV
FK Lokomotíva DNV - ŠK Lozorno FO  2:1 (1:1)
góly: Hrdlička, Sopúch
16. kolo 04.05.
FK Lokomotíva DNV - ŠK Tomášov  2:3 (1:2) 
góly: Hrdlička, Bakar
25. kolo 08.05.
FK Slovan Most pri Bratislave - FK Lokomotíva DNV  1:1 (1:0) 
góly: Matiaš
26. kolo 15.05.
FK Lokomotíva DNV - FC Rohožník 0:1

Ing. Marián Spišiak

FUTBAL

z prečinu nebezpečného vyhrá-
žania čelí 33-ročný muž z okresu 
Hlohovec.
 Z prečinu nebezpečného 
vyhrážania, spáchaného v utorok 
v pobočke banky so sídlom na  ul. P. 
Horova v Devínskej Novej Vsi, pove-
rený príslušník PZ už obvinil na pod-
klade dôkaznej situácie 33-ročného 
Dávida H. z okresu Hlohovec.
 Z doteraz zabezpečených 
vyšetrovacích úkonov vyplýva, že 
v súčasnosti obvinený muž dňa 
04.05.2016 v dopoludňajších 
hodinách v pobočke banky pristúpil 
k stolu jednej zo zamestnankýň, ktorej 

sa opakovane vyhrážal spôsobom, 
že ak mu nevydá peniaze, ktoré má 
na účte, tak ju rozseká. Muža policajti 
zaistili v súlade so zákonom o PZ ihneď 
po preverení prijatého oznámenia pria-
mo na mieste v pobočke banky. 
 Na obvineného bol spraco-
vaný podnet na väzobné stíhanie, 
v súčasnosti sa nachádza v cele polica-
jného zaistenia. Za uvedené konanie 
hrozí v súlade s Trestným zákonom 
tomu, kto sa  inému vyhráža  smrťou, 
ťažkou ujmou na zdraví, alebo inou 
ťažkou ujmou takým spôsobom, že to 
môže  dôvodnú obavu, trest odňatia 
slobody na jeden rok.                      Ba

OBVINENIU 

Usporiadateľ: STK DNV
Miesto: ZŠ  I. Bukovčana 3
Dátum: 29.5.2016
Riaditeľ turnaja: Takáč Peter
Rozhodca: Bilský Ján
Zást. rozhodcu: Fratrič Gabriel
Časový rozpis: 
7,30 – 8,30 prezentácia
8,30 – 9,00 žrebovanie
9,15 – otvorenie a začiatok súťaží
Technické ustanovenia
Hrá sa podľa pravidiel stolného 
tenisu a týchto propozícií na 12 
stoloch
Právo štartu: 
– najmladšie dievčatá a chlapci – 
ročník 2005 a mladší
– mladšie dievčatá a chlapci – 
ročník 2003 a mladší
– na turnaji sa môžu zúčastniť reg-
istrovaní
– a neregistrovaní hráči, ktorí hrali 
8. ligu dospelých

– a súťaže BTM detí a pozvaní 
hráči
Súťaž: Usporiadateľ si vyhradzu-
je právo zrušiť jednotlivé kategó-
rie, ak sa neprihlási dostatočný 
počet hráčov
Systém súťaže: 
1. kolo – skupinový systém
2. kolo – vyraďovací systém – hrá 
sa aj o cenu útechy
Loptičky: USHAOFA
Štartovné: bezplatne
Námietky: podávajú sa v zmysle 
platných predpisov
Ceny: Prví štyria hráči budú odme-
není medailami, diplomami a vec-
nými cenami.
Víťazi súťaže prevezmú pohár sta-
rostu MČ DNV

Turnaj nie je poistený. 
za org. výbor:  Ján Bilský   

0904 993462, www.stkdnv.sk

STOLNOTENISOVÝ TURNAJ 
O POHÁR STAROSTU DNV


