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	 Prírodné	 katastrofy	 vo	
svete,	 zlyhávanie	 ľudí	 na	
postoch	panovníkov	či	lídrov,	
najmä	 v  ostatných	 rokoch,	
nahrávajú	 kuvikom,	 ktorí,	
odvolávajúc	 sa	 na	 predpo-
vede	rôznych	ľudí	a z rôznych	
období,	 predpovedajú	 zánik	
tohto	sveta.
	 Mali	 by	 sme	 preto...	 ešte	
viac	 zlyhávať,	 ešte	 viac	
devastovať...	 alebo	 viac	
dbať,	 starať	 sa	 o  to,	 aby,	
nech	 by	 sme	 mali	 pred	 se-
bou	 koľkokoľvek	 rokov,	 sme	
ich	prežili	v pohode,	aby	sme	
dopriali	všetkým	tak	a toľko,	
koľko	želáme	sebe.
	 To	 môžeme	 vždy	 a	
všade.	 V  rodine,	 v  práci,	 na	
kultúrnom	 či	 športovom	
poli...	jednoducho	všade.
	 Teraz,	 „na	 domácom	
ihrisku“,	 očakávame	 schvále-
nie	 rozpočtu	 našej	 mestskej	
časti,	 a  prirodzene,	 každého	
tá	časť,	čo	sa	ho	najviac	dotý-
ka.	Jeho	osobne,	jeho	ulice,	či	
sídliska.	Mať	 tak	dobrú	vôľu	
a  ochotu	 prispievať	 k  životu	
obce	 bez	 zbytočne	 vyhro-
tených	 emócií	 sa	 dá	 vždy.	
Treba	 len	 chcieť.	 Aj	 dnes	 to	
cítiť	 od	 tých,	 čo	 prichádzajú	
s  návrhmi,	 podnetmi,	 ná-
padmi.	 A  vierou,	 že	 ich	 ini-
ciatíva	nezostane	za	dverami	
radnice,	ale	dostane	sa	do	rúk	
poslancov	 a  do	 ulíc,	 kde	 sú	
očakávané.
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• V nedeľu 13. 3. o 21.50 h. 

vypukol požiar v alúviu rieky 

Morava, pod ulicou Na mýte.

Zhorelo takmer 5 ha trávy. 

Príčina požiaru, ktorý uhasili 

o 1.25 h. nie je doteraz známa.

• Odborári a vedenie 

spoločnosti Volkswagen (VW) 

Slovakia sa napokon dohodli 

na zvýšení miezd. Ako uviedol 

šéf odborárov automobilky 

Zoroslav Smolinský, mzdy 

pôjdu hore v priemere o 7,6 %, 

a to už od 1. apríla tohto roku.

• Rybárska sezóna na 

rybníku na Mlynskej začne 

pravdepodobne 2. 4. 2011.

• Sú nevinní !

Špecializovaný trestný súd 

v Pezinku dňa 09.03.2011 

oslobodil bývalých poslancov 

mestskej časti Bratislava - 

Devínska Nová Ves Jozefa 

M. a Petra Z. spod obžaloby 

z údajnej korupcie.

Súd konštatoval, že 

skutok sa nestal. Úplatok 

nežiadali, sú nevinní. 

 O bratislavský závod BAZ pre-
javili záujem tri spoločnosti. Okrem 
Volkswagenu aj General Motors  
a Renault. Najprv prebiehali inten-
zívne rokovania s americkým záu-
jemcom, ktorý v nich dokonca získal 
na určitú dobu exkluzivitu. Išlo však o 
výrobu prevodoviek, BAZ a zástupco-
via vlády prejavovali eminentný záu-
jem o finálnu produkciu automobilov 
na Slovensku.

 Po vypršaní exkluzivity vstúpil do 
rokovaní znovu Volkswagen. Prišiel  
s ponukou nielen vyrábať prevodovky, 
ale ročne vyprodukovať 30 000 vo-
zidiel a zorganizovať dodávateľskú 
sieť. VW najprv ponúkol možnosť 
zahrnutia závodu do projektu Škoda 
Mladá Boleslav, o ktorej kúpe vtedy
tiež rokoval. Zástupcovia slovenskej 
vlády to však neprijali a rokovania 
prebiehali aj naďalej oddelene.

základy bratislavského
Volkswagenu

Pred 20-timi rokmi položili

Bratislava, 12. marec 2011 – Presne pred 20-timi rokmi vláda Slovenskej 
republiky, Bratislavské automobilové závody (BAZ) a koncern Volkswagen 
podpísali základnú dohodu o podnikateľskom zámere a vytvorení novej 
spoločnosti – Volkswagen Bratislava. Urobili tak prvý krok k vzniku sloven-
ského Volkswagenu.

 Základnú dohodu o podnikateľ-
skom zámere a vytvorení novej 
spoločnosti podpísali 12. marca 
1991 na Úrade vlády SR v Bratislave 
námestník ministra hospodárstva 
ČSFR J. Kubečka, podpredseda 
vlády SR V. Ondruš,  generálny 

(Pokračovanie na strane 3)



DEVEX 2

• V stredu 9. 3. sa starosta 
zúčastnil seminára pre staros-
tov v oblasti civilnej ochrany 
a krízového riadenia na Ob-
vodnom úrade v Bratislave.
• 10. 3. – stretnutie so 
zástupcami SBD BA IV a firmou 
Tenergo ohľadom prevádzky 
odovzdávacích staníc tepla v 
bytových domoch.
• 14. 3. – na návšteve Klubu 
dôchodcov rokoval s vedúcou 
klubu o doplnení inventára.

Aktivity, rokovania, stretnutia

starostu MČ DNV 
MILANA JAMBORA

ZBER DOMOVÉHO ODPADU
S OBSAHOM ŠKODLIVÍN

uskutoční Magistrát hl. mesta SR Bratislavy 
za súčinnosti mestskej časti a spoločnosti ARGUSS, s.r.o. 

pre občanov, fyzické osoby nepodnikateľov
Zber sa uskutoční v sobotu 2.4.2011 od 8,00 do 10,00 h
Na mieste – Istrijská pred požiarnou zbrojnicou - bude pristavené 

vozidlo, pri ktorom budú pracovníci spoločnosti ARGUSS, s.r.o. preberať 
len od občanov – fyzických osôb nepodnikateľov 

tieto komunálne odpady: 
Staré náterové hmoty, odpadové rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky 

Pozn.: V prípade odpadov ako sú rozpúšťadlá, oleje, pesticídy,
farby, lepidlá a pod., tieto musia byť uzavreté v pevných obaloch,
z ktorých sa neuvoľňuje odpad. ARGUSS, s.r.o. odoberie takýto

odpad len v donesených uzavretých obaloch max. do 5 kg od 1 osoby

Batérie a akumulátory 
Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť 

Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky
(chladničky, mrazničky a pod.)

Vyradené elektrické a elektronické zariadenia - elektrospotrebiče
(počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.)

Spoločnosť ARGUSS, s.r.o. oznamuje právnickým osobám 
a fyzickým osobám -podnikateľom, že zabezpečuje 

nakladanie s odpadmi v celom rozsahu Katalógu odpadov. 
V prípade záujmu sa kontaktujte na tel. č. 02/555 65 632.

Hlavné mesto SR Bratislavy vytvorilo podmienky fyzickým osobám – 
nepodnikateľom pre bezplatné odovzdávanie domového odpadu 

s obsahom škodlivín aj na stredisku spoločnosti Marius Pedersen, a.s., 
Stará Vajnorská 6, Bratislava, v pracovných dňoch 

od 8.00 do 16.00 h, tel. č. 0902 947 870.

• komisia výstavby, architektúry a dopravy (KVAD)
 JUDr. Richard Lukačka – Reštaurácia stavebné úpravy Eisnerova 29. 

Je potrebné dať vypracovať nezávislé merania hluku v  danej lokalite, a po 
vyhodnotení sa komisia bude následne zaoberať s opatreniam na zníženie 
dopadov hluku.
KVAD požaduje nezávislé merania hluku v danej lokalite a výsledky 
následne predložiť do komisie.

 Logistické centrum Zamajerské.
Predmetom posudzovania je výstavba obchodného domu potravinového 
reťazca, ktorý by doplnil chýbajúce služby v danej lokalite. Širšie záuj-
mové územie je predmetom riešenia Urbanistickej štúdie časti zóny Východ 
v Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves. Z hľadiska funkčného 
využitia riešeného územia musí navrhnuté riešenie rešpektovať schválené 
funkcie v platnom územnom pláne mesta v ich územnom vymedzení a 
v priestorovom usporiadaní. Záujmové územie sa nachádza v DNV, na 
ulici Jána Jonáša, medzi areálom Volkswagen a.s., Bratislava a radovou 
zástavbou rodinných domov.Komisia súhlasí s rozpracovaním investičného 
zámeru, doplnením chýbajúcej obchodnej vybavenosti predaja potravín v 
lokalite, pri dodržaní platného územného plánu. Vypracovaná štúdia bude 
zverejnená na webe Miestneho úradu DNV a prediskutovaná s občanmi 
dotknutého územia.

 komisia kultúry (KK)
 Stanovisko k zrušeniu NKP Slovinec 39

Komisia kultúry nesúhlasí s predloženým návrhom zrušenia národnej 
kultúrnej pamiatky (NKP) Slovinec 39 .
a) KK navrhuje preskúmať príslušnými referátmi, či nebol aktuálny stav 
nehnuteľnosti spôsobený zámerným nekonaním majiteľov predmetnej 
nehnuteľnosti a či nebol porušený Zákon o ochrane kultúrneho dedičstva.
b) Ďalej KK zaviazala predsedu KK predložiť na najbližšie zasadnutie 
komisie zoznam pamiatkovo chránených objektov v DNV.

 Výberové konanie na kronikára MČ
a) KK po preštudovaní životopisov prihlásených záujemcov do výberové-
ho konania posunie do ďalšieho kola troch uchádzačov. Termín: do 28. 
februára 
b) Vybraní uchádzači spracujú 2  ľubovoľné  udalosti za posledný rok.

 Dotácie pre organizácie a spolky 
KK berie na vedomie informáciu o evidovaných žiadostiach na dotácie z 
rozpočtu MČ na rok 2011. 

 Vyslanie delegácie z MČ DNV do partnerskej obce St. Brice
KK odporúča aby členovia komisie J. Rajchl a N. Boďová spolu s predse-
dom komisie na nasledujúcej komisii predložili informáciu o projekte part-
nerstva MČ DNV s obcou St. Brice.

 Spolufinancovanie časopisu METROPOLA
Kultúrna komisia nesúhlasí so zmluvou o spolupráci s časopisom Metro-
pola.

Z ostatných komisií prinesieme spravodajstvo v budúcom čísle

Z komisií pri MZ MČ DNV

NÁBOR SČÍTACÍCH KOMISIÁROV

Mestská časť Bratislava Devínska Nová Ves prijme na doho-
du o vykonaní práce sčítacích komisárov pre „Sčítanie obyvateľov, 
domov a bytov v roku 2011. 
 Práca bude vykonávaná: od 13. mája 2011 do 6. júna 2011, pred 
vykonaním práce prebehne zaškolenie komisárov 

Podmienky, ktoré musí uchádzač spĺňať: 
• občan Slovenskej republiky, 
• starší ako 18 rokov, 
• bezúhonnosť,  
• spôsobilý na právne úkony, 
• komunikatívny 
Záujemcovia sa môžu hlásiť do 15. apríla 2011 na: 
Miestnom úrade mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves, Oddele-
nie vnútornej správy a aktivít MČ, číslo dverí 14, alebo na e-mailovej 
adrese: ingrid.zatkova@mudnv.sk

• 15. 3. - na základe sťažností 
občanov bola v spolupráci  
s Obvodným úradom životného 
prostredia a Slovenskou 
inšpekciou životného prostredia 
vykonaná kontrola jednej pre-
vádzky v priemyselnom parku  
v DNaV. Zistené nedostatky 
budú riešiť v súčinnosti obe  
organizácie.
• 16. 3. – na stretnutí  
s riaditeľom Slovenského národ-
ného múzea rokovali o ďalšej 
spolupráci MČ DNV a Múzea 
Chorvátov na Slovensku.
• 17. 3. - najdôležitejším bo-
dom rokovania Mestskej rady 

bol rozpočet Bratislavy, ktorý je 
reštriktívny a nesie sa v znamení 
platenia dlhov, ktoré má magis-
trát  minulého obdobia.
• 18. 3. - návšteva otvore-
nia Pálfyho kaštiela v Malac-
kách, ktorej súčasťou bolo aj 
vysvetlenie projektu Paltour.  
V rámci cezhraničnej spolu-
práce s rakúskou obcou Mar-
chegg sa v Malackách po-
darilo zrekonštruovať už jednu 
osminu kaštieľa z prostriedkov 
fondu cezhraničnej spolupráce. 
Takýto model sa budeme snažiť 
uplatňovať aj u nás v Devínskej 
pri budovaní nového námestia 

v Devínskej a rozširovaní jestvu-
júcich zariadení.
• 20.3. – otvoril starosta súťaž 
Tanečného klubu Eleganza.     r
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(Pokračovanie zo strany 1)

riaditeľ BAZ Št. Chudoba a za 
koncern Volkswagen predseda 
predstavenstva Carl Hahn a Dieter 
Ullsperger, člen predstavenstva kon-
cernu zodpovedný za financie.
 Spoločnosť Volkswagen Bratisla-
va, s. r. o., vznikla nakoniec pod-
pisom zmluvy o prevode aktív  
a spoločenskej zmluvy 30. mája 
1991. V novej spoločnosti mal kon-
cern Volkswagen podiel 80 % a BAZ 
20 %. Do roku 1999 vstúpila firma 
už so 100 % podielom koncernu 
VW, s novým názvom a zmenenou 
právnou formou na Volkswagen Slo-
vakia, a. s.. Bratislavský a martinský 
závod VW SK sú v súčasnosti stabil-
nou časťou koncernu Volkswagen. 

 V 11. týždni pršalo trochu viac ako 
by sa nám páčilo a...v piatok 18. 3. 
už tieklo. Pretekala strecha na škole 
P. Horova 16. Okamžité riešenia 
vidíte na snímkach (handry a vedrá), 

kde sa prišiel pozrieť aj starosta mes-
tskej časti. Nie lepšia situácia bola 
aj v škole na I. Bukovčana. Takže na 
otázku prečo toľko do škôl sú odpo-
vede naporúdzi kedykoľvek.

K plánovanému námestiu v lokalite 
nám J. Smreka, Istrijská, P. Horova 
po predstavení projektu projektantom 
a potencionálnym investorom vo vile 
Koštialová v 11. týždni.
 • Bolo zrejmé že všetci zúčastnení 
cítia že s námestím treba niečo robiť.
 • Takmer všetci členovia komisie 
videli tento zámer prvý krát a preto 
nečudo že to nemohli na počkanie 
“bezbolestne” stráviť.
 • Komisia v hlúčikoch diskutovala 
ešte do 20,30 hod.

 • Mal som pocit že podstatná časť 
komisie pochopila, že ak k dobrému 
riešeniu neprispeje konštruktívne táto 
samospráva (hlavne komisia)  tak sa 
na mnoho rokov premárni šanca.
 • Môj pocit je že tých premárn-
ených šancí v DNV a na Slovensku 
už bolo dosť.
 • Neformálne sme sa dohodli 
že na najbližšej riadnej komisii 
ustanovíme pracovnú skupinu, ktorá 
sa bude vecou a vypracovaním sta-
noviska podrobne zaoberať.        em

„Diaľnica D4, križovatka 
Devínska Nová Ves II/505 – 
št. hranica SR/RR“

 Navrhovateľ, NDS, a.s., so síd-
lom v Bratislave,  predložil Minis-
terstvu životného prostredia Sloven-
skej republiky správu o hodnotení 
„Diaľnica D4, križovatka Devínska 
Nová Ves II/505 – št. hranica SR/
RR“.
Podľa § 34 ods. 1 zákona o po-
sudzovaní vplyvov na životné pros-
tredie, informujeme týmto verejnosť, 
že  do správy o hodnotení   je 
možné nahliadnuť,  robiť z nej výpi-
sy, odpisy, alebo na vlastné náklady 
zhotoviť kópie na MÚ DNV, No-
voveská 17/A, Odbore výstavby  
a životného prostredia, miestnosť 
č.20 v úradných hodinách:
pondelok:

8.00-12.00 a 13.00-17.00
streda: 8.00-12.00 a 13.00-16.00
štvrtok:  8.00-12.00 

Celý text správy o hodnotení, 
vrátane všeobecne zrozumiteľného 
záverečného  zhrnutia je zverejnený 
na internetovej stránke:
http://eia.enviroportal.sk/detail/
dialnica-d4-krizovatka-dnv-ii-505- 
st-hranica-sr-rr.
Zároveň informujeme verejnosť, že 
do 30 dní od zverejnenia správy 
o hodnotení bude verejné prero-
kovanie, termín prerokovania bude 
zverejnený na našej internetovej 
stránke www.devinskanovaves.sk.
Verejnosť môže doručiť svoje pripo-
mienky  k správe o hodnotení Mi-
nisterstvu životného prostredia SR, 
nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 
do 30  dní od zverejnenia.

Zverejnenie zámeru

 Navrhovateľ, VOLKSWAGEN 
SLOVAKIA, a.s., J. Jonáša 1., 843 02 
Bratislava, v zastúpení spoločnosťou 
EKOCONSULT – enviro, a.s. splno-
mocnená spoločnosťou COPROJEKT, 
a.s. predložil  Obvodnému úradu 
životného prostredia v Bratislave  
podľa §22 zákona NR SR č. 
24/2006 Z.z. o posudzovaní vply-
vov na životné prostredie a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov  
v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon“) zámer „Rozšírenie 
výrobných kapacít  VOLKSWAGEN 
SLOVAKIA, a.s. – Lisovňa“

 V zmysle §23 ods. 3 zákona  infor-
mujeme o tomto zámere verejnosť. 

Do zámeru je možné nahliadnuť na 
miestnom úrade Devínska Nová Ves, 
Novoveská 17/A, Bratislava , Od-
bore výstavby, dopravy  a životného 
prostredia miestnosť č. 20  v úrad-
ných hodinách
pondelok   
8.00 – 12.00 a 13. 00 – 17.00
streda       
8.00 – 12.00 a 13. 00 – 16.00
štvrtok 8.00 – 12.00.

 Verejnosť môže doručiť svoje pí-
somné stanovisko k zámeru Obvod-
nému úradu životného prostredia  
v Bratislave, Karloveská 2, 842 33 
Bratislava,  do 21 dní  od doby, keď 
bola o zámere informovaná obcou, t. 
j. Hlavným mestom SR Bratislava. (do 
14. 4. 2011)

základy bratislavského
Volkswagenu

Pred 20-timi rokmi položili
Firma patrí s počtom 7 000 zamest-
nancov k najväčším súkromným 
zamestnávateľom v krajine, najväčším 
spoločnostiam z hľadiska obratu  
i najväčším exportérom na Slovensku.
   Od svojho vzniku vyprodukovala už 
viac ako 2,5 milióna vozidiel značiek
VW, Audi, Škoda, SEAT i Porsche. 
Začala tiež ako prvá spomedzi 61 
závodov koncernu VW so sério-
vou výrobou hybridného vozidla – 
Touareg Hybrid.
 V roku 2011 do portfólia VW SK 
pribudnú vozidlá radu New Small 
Family pre značky VW, Škoda  
a SEAT, čím sa stane jedinečným v ce-
losvetovom meradle. Nikde inde na 
svete okrem bratislavského závodu 
VW SK sa totiž nevyrábajú vozidlá 
piatich značiek pod jednou
strechou.

ts

Jarná DERATIZÁCIA
 Jedným z opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných 
ochorení je regulácia živočíšnych škodcov. Tieto opatrenia sú, podľa 
zákonov SR povinné plniť všetky fyzické osoby (občania i podnikate-
lia), právnické osoby i obce.
 Jediným efektívnym spôsobom regulácie populácií škodlivých hlo-
davcov (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 
samosprávneho kraja od 1. 4. do 15. 5. 2011.

Kde hasiť ?

Niekoľko postrehov

Zverejnenie správy o hodnotení 

Rozšírenie výrobných kapacít  
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
 - Lisovňa
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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

26. 3.  Privítanie jari
- zvyky a tradície našich predkov pri príchode jari, 

vystúpenie DFS, sprievod s Morenou a jej pálenie, miesto: 
Námestie pred kostolom Ducha Svätého, od 14.00 h.

27. 3. Muzikanti, alebo o zlatej trúbke
- detská divadelná scéna, na motívy bratov 

Grimovcov – “Brémsky muzikanti”
vo veľkej sále Istra Centra od 16.30 h., vstupné: 1 Eur
3. 4. Výročná schôdza chorvátskeho spolku v DNV

vo veľkej sále Istra Centra od 14.00 h.
9. 4.  Schôdza záhradkárskeho zväzu 

- schôdza záhradkárov, oblasť „Pod srdcom“
vo veľkej sále Istra Centra od 10.00 h.

10. 4. Veľkonočné tradície
- spoločné vystúpenie detí materských škôlok v DNV, 
súčasťou popoludnia bude ochutnávka tradičných 
veľkonočných jedál pripravená Miestnym odborom 

Matice slovenskej v DNV, zároveň bude možné vymeniť 
si skúsenosti v pečení alebo získať nový recept 

vo veľkej sále Istra Centra od 16.30h. vstupné: 1 Eur
13., 14. 4.  Veľkonočné inšpirácie 

– ukážky tradičných techník maľovania a zdobenia kraslíc
v knižnici IC 15.00 – 17.00 h, Istrijská 6

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.

26. 3.  Privítanie jari
- zvyky a tradície našich predkov pri príchode jari, 

vystúpenie DFS, sprievod s Morenou a jej pálenie, miesto: 
Námestie pred kostolom Ducha Svätého od 14.00

16. 4. 13.00 h. 
Samove hry – kultúrne podujatie pre verejnosť od 13.00 h.

Program: prezentácie historických 
a umeleckých remesiel (od 11.00 h.)

vystúpenia skupín historického šermu, tanca a hudby
 historická lukostreľba •hry pre deti

 exkurzie do okolia a informačný stánok TIK DNV
Vstup voľný, Miesto: Námestie J. Kostru, DNV

 V piatok 4. marca 2011 bola 
v Základnej škole P. Horova 16 
zvláštna atmosféra. Konal sa tu prvý 
detský ples žiakov I. stupňa.
 Slávnostným valčíkom ho otvoril 
riaditeľ Mgr. Miloš Marko s pani ve-
dúcou výchovy Katarínou Šikulovou, 
ku ktorým sa pridali najmenší žiaci, 
prváci. Nasledoval bohatý program 
plný tanca, recitácie a súťaží, bola 
aj tombola. Deti prišli v slávnostnom 
oblečení. Možno po prvý krát si 

mohli vyskúšať spoločenské tance 
v pároch a zažili pravú plesovú at-
mosféru. Na ples prišli aj niektorí 
rodičia a spolu s deťmi si aj zatan-
covali. Pani kuchárky pripravili pre 
deti občerstvenie v podobe krásne 
naaranžovaných ovocných mís.
 Ples sa všetkým veľmi páčil  
a veríme, že sa stane tradíciou našej 
školy.

Kolektív pedagógov 
ZŠ P.Horova 16    

Nádherné šaty, perfektný make-up 
a dokonalé tanečné figúry. Nie, ne-
hovorím o plese v opere, ale o súťaži 
v tanečnom športe v nedeľu 20. 3. 
v našej Mestskej časti.  
 Hoci išlo o prvý ročník súťaže 
v tanečnom športe, kvalitu nového 
podujatia potvrdilo až 96 párov. 
Sálou v Istracentre sa okrem hu-
dobných doprovodov ozývalo aj 
povzbudzovanie zverencov, a to 
nielen v slovenčine, ale aj v češtine 
či maďarčine. Pozvanie totiž prijali i 
zahraniční tanečníci. 

 Parket patril všetkým generáciám 
– od detí, až po seniorov. ,,Dôležitou 
úlohou pri organizovaní súťaže 
bolo prilákať nie len výborných 
súťažiacich, ale aj sponzorov, ktorí 
by víťazov odmenili,“ povedal ve-
dúci TC Eleganza Ing. Milan Bačiak. 
Práve jeho klub mal zastúpenie vo 
všetkých finálových skupinách a niek-
torí tanečníci dokázali túto účasť 
pretaviť až do víťazstva. 

Iveta Minarovičová, 
foto: autorka

 Kto preboha? No tá, čo nás celý 
rok zabávala. Predsa „basa“.
Stretli sme sa po roku, opäť v Klube 

dôchodcov v hojnom počte. Prišli 
sme sa zabaviť, veď bol Fašiang, 

Prvý detský ples

Tanečná horúčka v Devínskej

Už je „pochovaná“

(Pokračovanie na strane 6)



 DEVEX 5

ˇSpolocenská kronika

Dňa 26. 3. uplynulo 5 rokov 
čo nás opustil náš drahý

Jozef VLAŠIČ
Prosíme všetkých, 

čo ho poznali 
a mali radi, 

o tichú spomienku.
Manželka, synovia a vnuci

Dňa 24.marca 2011 
si pripomíname

8. výročie, 
čo nás navždy 

opustil manžel a otec 
 Rudolf MADER. 

Kto ste ho poznali, venujte 
mu prosím s nami 
tichú spomienku.
Manželka Alena, 

dcéra Adriana
a syn Miroslav s rodinou.

Tretieho marca uplynulo 
dlhých 10 rokov, čo nás 

navždy opustila naša drahá
Alžbeta IVANOVÁ, 
rod. Košírelová

Za spomienku
všetkým ďakujeme

Anna KUBICOVÁ
Alžbeta VITKOVIČOVÁ

Nech odpočívajú v pokoji!

Spomienka

Spomienka

Spomienka

Odišli z našich
radov

 Záver plesovej sezóny patril v Istracentre Chorvátskemu bálu.
O tom, že bol tradične perfektný svedčili všetci návštevníci i hostia.

Prostriedky, ktoré sme aj vďaka 
vášmu daru zo spomínaného podu-
jatia získali, použijeme v ďalšej 
kultúrnej činnosti Chorvátskeho 
kultúrneho spolku v našej mestskej 
časti.
A a M  Autoservis, AQUA SLO-
VAKIA, Ján Beseda, ČAJOVŇA 
SYMETRIA,  Dovina pasáž, DEVÍN-
SKA INAK, občianske združenie, 
DARČEKOVÁ PREDAJŇA, Dovina 
pasáž, DREVOKON spol s.r.o., 
Stupava, DRUŽSTVO PODIEL-
NIKOV DEVÍN, Záhorská Bystrica, 
ENCINGER spol. s. r. o.  export – im-

Spoločná história podnecuje
 Posilniť rozvoj cestovného ruchu a zabezpečiť trvalo udržateľný turizmus, 
zintenzívniť spoluprácu samospráv, odborníkov v oblasti záchrany kultúrnych 
hodnôt, histórie, kultúry a turizmu sú ciele projektu PALTOUR realizovaného 
v rámci cezhraničnej spolupráce Slovenska a Rakúska, ktorý sa spolufinancuje 
z európskych fondov.
 Devínska Nová Ves sa k projektu pridala ako strategický partner. Aj o tom 
hovorili účastníci v piatok 18. 3. na prezentácii zrekonštruovaných priestorov 
kaštieľa v Malackách a otvorení prvej rotujúcej výstavy. Okrem zástupcov 
Bratislavského samosprávneho kraja sa tohto podujatia zúčastnili starostovia 
Marcheggu. Malaciek a Devínskej Novej Vsi. Viac informácii o projekte náj-
dete na www.region-palffy.eu 

port,  Jadranská 13, Bratislava, FINAL 
spol s. r. o, Miroslava Ďuríšková , Ba., 
G.J.S spol s.r.o., P. Golkovský, Ba., 
GREGOR Oto, dirigent súboru ROSI-
CA, GULIŠ Ferdinand s manželkou,                                                                                                                                   
Hostinec KOĽAJ, Hostinec PRI RYB-
NÍKU, CHORVÁTSKY KULTÚRNY 
SPOLOK v DNV, IDM – CAR spol 
s.r.o., V. Šimkovič,  INTERIER ŠTÚDIO, 
Alena Maderová, JAMBOR Milan, 
starosta MČ DNV, JMK OBUV, 
Milan Jeck, Hradištná 37,  J.a R.  
AUTODOPRAVA,  Ján Kaiser,  KAD-
ERNÍCTVO , Lovasová Jarmka, Kad-
erníctvo Na terase, M. Hujsová,  Kad-
erníctvo POD KINOM , Opletalova, 
Kaderníctvo VIKTÓRIA, Pieskovcova 
14, KAMEROVÉ A POČÍTAČOVÉ 
SYSTÉMY , Ing. Peter Polák, KLEMI, 
Klement Kyselička, Istrijská 83,  Kle-
notníctvo KLEOPATRA, Istrijská, 
KOVOVÝROBA , B. Stoklas, Devín, 
Lekáreň LIBERI, Lekáreň NADA, Phar-
mDr. K. Kandráč, P. Horova, Lekáreň 
PRI RADNICI, Dr. Grešnerová, Istri-
jská, Lekáreň PRI STANICI, Pharm., 
Sl. Šormanová,  MADEROVÁ Anna, 
DNV, MINISALÓN, J. Tomášová, 
OPTIKA M, J. Smreka , PERETIČ 
Eva a Ivica, DNV,  Piváreň U JUM-

BA,  Pneu servis BRODY, Istrijská, 
POĽOVNÍCKE ZDRUŽENIE, DNV, 
Potraviny BELEŠOVÁ,  Potraviny NA 
GRBE, Milan Rendek,  Potraviny 
ŠTÁNSKY, Opletalova, Reštaurácia 
CORLEONE, Reštaurácia, denný 
– nočný bar, ISTRIJA, Istrijská, 
Reštaurácia U MICHALA , Istrijská, 
RUŽOVIČ Richard, včelár, Na vyhli-
adke 9,  SABO Jozef, tokár,  Pod Li-
povím, SANDBERG GARDEN, Dovi-
na pasáž, SLOVENSKÉ NÁRODNÉ 
DIVADLO  opera , Bratislava, 
SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO  
činohra , Bratislava, ŠTROKENDL 
Zdenka a Miroslav,  ŠTÚDIO 
KRÁSY , Barbora Cvečko Bázliková, 
DNV, TEXTIL JECKOVÁ, Hradištná 
37,  TV SERVIS,  Ivan Baláž, Na 
Grbe, VEĽVYSLANECTVO CHOR-
VÁTSKEJ REPUBLIKY na Slovensku, 
VINOTÉKA MARLOV, Lovas Maroš, 
VITALOS spol s.r.o., Istrijská 47, 
Volejbalový klub  ISTRIJA, DNV, W 
HOTEL, Opletalova, Záhradkárske 
potreby HERBA,  Eva Valkovičová,     
Záhradníctvo ŠUBÍN, Umelecký sú-
bor LÚČNICA, Štúrova , Bratislava, 
ZLOCHA  SVIEČKY, Ing. Aleš Zlocha, 
Istrijská.

Sponozorom 20. CHORVÁTSKEHO BÁLU
dovoľte, aby sme sa vám úprimne poďakovali za váš sponzorský dar, ktorý ste 
nám poskytli ako cenu do tomboly na našom jubilejnom 20. Chorvátskom bále  
v Devínskej Novej Vsi, 2011.



DEVEX 6 

 Jarné prázdniny patria tradične 
k obdobiu, kedy v Istra Centre 
poriadame veľmi vďačné a milé 
jarné tábory pre školopovinné 
deti v našej mestskej časti. Deti 
nechýbali ani počas týchto prázd-
nin, Vedúca tábora Janka Zlochová 
pripravila týždeň rozprávkových 
prekvapení a zážitkov. Prvý deň 
patril zoznámeniu sa medzi se-
bou a príprave táborových pra-
vidiel, neskôr absolvovali deti vy-
chádzku... popoludnie už patrilo 
rozprávkovému svetu. Takto si malí 
táboroví účastníci veselo, zdravo 
a tvorivo spájali dni za dňom ... Že 
to bol týždeň nielen rozprávkový, 
ale aj pohybový svedčia vychádz-
ky do najbližšieho okolia a výlety 

do Bibiany a  Slovenského národ-
ného múzea... 
 Veľmi vhodnou a cennou spolu-
prácou pri tvorbe a realizácii pro-
gramu tábora boli hry, pomôcky 
a turistické informácie Lenky Zlo-
chovej odbornej referentky našej 
Turistickej informačnej kancelárie. 
Počasie nie veľmi prialo, počas 
celého týždňa bolo mrazivo a vet-
erno a pre samotné deti aj „chríp-
kovo“ , niektorých účastníkov 
mamičky museli pre chorobu 
odhlásiť. Verím, že sa určite ešte 
spolu stretneme, a to v letných 
denných  táboroch v čase 1.- 8. 
7. a 11.-15. 7.2011. Informácie si 
rodičia nájdu na internetovej strán-
ke: www.istracentrum.sk

Rozhodli ste sa predať svoj byt a 
ušetriť peniaze za províziu „ ne-
násytných“ realitiek. Aj tak nič 
viac ,ako podanie inzerátu a pár 
obhliadok neurobia. Vzory zmlúv 
sú predsa na internete zadarmo. 
Hodíte teda inzerát na net......

Prvé sa ohlásia realitné kancelárie. 
Môžeme si Váš byt dať do ponuky? 
A už si k Vašej cene pripočítavajú 
províziu a hodia to na realitné 
severy a ich web stránky. Ani sa 
neprídu na Váš byt pozrieť, vraj až 
potom s prvým klientom.

V druhom rade Vám zavolá pár 
záujemcov o obhliadku. Prídu tra-
ja, po polhodine. Popozerajú, vraj 
sa ohlásia.

A skutočne, rodinka s dvomi 
deťmi vám na druhý deň zavolá, 
že byt „ berú“. Fajn. Večer sa s 
nimi stretnete osobne. Kúpu bytu 
budú financovať čiastočne cez 
hypotéku a budú potrebovať „ 
nejaké“ doklady a ukazujú Vám 
zoznam. Budúca zmluva, nadobú-
dacia zmluva, list vlastníctva, kópiu  
z katastrálnej mapy, kópia Vášho 
občianskeho preukazu. To všetko k 

schváleniu úveru. 

Potom bude potrebná ešte kúpna 
zmluva, návrh na vklad, vyhlásenie 
správcu......

A Vám začnú behať v hlave tieto 
otázky!
- Ako to, že ja budem podpisovať 
záložné zmluvy, keď si žiadny úver 
neberiem?
- Stihnem včas a správne 
vypracovať všetky zmluvy?
- Dostanem všetky peniaze za byt 
bezpečne na svoj účet?
- Čo všetko a kde sa bude treba 
odhlásiť po predaji bytu?

Nakoniec uznáte, že je to celkom 
zložitý proces a že keď sa na 
začiatku predaja obrátite na pro-
fesionála, ušetríte si čas, energiu, 
peniaze. A tá provízia pre realitnú 
kanceláriu je primeraná odmena 
za inzerciu, obhliadky, všetky zm-
luvy, podklady, kataster, banku, 
správcu, odhlásenie energií, komu-
nikáciu s kupujúcimi.....

Ing. Roman Síth 
tel.: 0905 680 122 

www.reality-poradenstvo.sk

Jarný denný tábor pre deti

PREDAJ BYTU – SÁM ALEBO CEZ REALITKU?

HARMONOGRAM PRISTAVENIA VEĽKOKAPACITNÝCH KONTAJNEROV

Týždeň Dátum Pristavenie Vývoz Miesto pristavenia
14. 29.3. utorok štvrtok Devínske Jazero
  29.3. utorok štvrtok P. Horova 1-7
  29.3. utorok štvrtok Želiarska

15. 5.4. utorok štvrtok Novoveská koniec pri železnici
  5.4. utorok štvrtok Poniklecová - Bleduľová
  5.4. utorok štvrtok Bukovčana 2-6

16. 12.4. utorok štvrtok Hradištná
  12.4. utorok štvrtok M.Marečka 2-12 pod terasou
  12.4. utorok štvrtok Charkovská - Delená

17. 19.4. utorok štvrtok Záhradná na konci ulice
  19.4. utorok štvrtok Na Kaštieli
  19.4. utorok štvrtok Lubovníková v strede

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

Už je „pochovaná“
(Pokračovanie zo strany 4)
a zároveň aj pochovať basu. Do 
tanca nám hrala výborná hudba, sku-
pina Trio veteráni, také pesničky pri 
ktorých sme tancovali, keď sme boli 
mladí.
 Keď prišiel čas na nástup karne-
valových masiek, prežívali sme, my 
masky, obavy, ako nás privítajú hos-
tia, ktorí nás už netrpezlivo očakávali. 
Prvá vyšla za sprievodu hraného 
pochodu maska „Poschodová tor-
ta“. Bola veľká a nádherná, škoda, 
že sa z nej nedalo odhryznúť. 
Doprevádzala ju druhá maska, 
znázorňujúca „Kuchára-cukrára“, 
ktorý mal tú tortu upiecť. Nechýbala 
mu kuchárska zástera, veľká vare-
cha, naberačka v ruke a hlavne mal 
zaujímavé veľké uši. Bol to milý zau-
jímavý párik. Ďalšie dve masky boli 
postavy zo šou Farmár hľadá ženu, 
Martinka a Marián. Tieto dámy veľmi 
dobre vystihli postavy ktoré hrali, 
oblečením aj správaním. Ďalšia mas-

ka bol „Arabský šejk“, ktorý pred-
stieral okradnutého o všetky šperky. 
Prekvapila nás aj elegantná dáma, 
pekne oblečená, ale tichá a nikto 
sme dlho nevedeli, kto sa pod mask-
ou skrýva. Predstavila sa ako „Dáma 
s vejárom.“ Posledná vypochodo-
vala skupina masiek „Modelky“. 
Dámy predviedli módu dávnejších 

rokov. Každá použila svoju fan-
táziu na to, ako najlepšie zabaviť 
divákov. V druhom výstupe „Mod-
eliek“ bola prehliadka v plavkách. 
Bolo to odvážne pre účinkujúcich, 

ale zábavné pre divákov. Treťou 
poslednou disciplínou bolo predvád-
zanie spodného prádla. Keď sme my, 
masky „Modelky“ vošli do sály, mali 
sme obavy, ako zareagujú zvedaví 
hostia, ale boli sme milo prekvapené.

 
Smiech neustával celý čas, 
pokiaľ sme sa neodmas-
kovali. Miesto tangáčov 
sme použili bombarďáky, 
tielka lajblíky, nočné čapičky 
a primerané papuče 
k oblečeniu. Keď nás ve-
dúca Danka predstavovala, 
jednotlivo obecenstvu každú 
masku okomentovala, vtipne 

podľa jej predstavy a uváženia, 
chvályhodne s humorom, za čo jej 
treba poďakovať a tak tiež rozosmi-
ala hostí. Ďakujeme aj členom Klubu 
dôchodcov za ich pochvalu, ktorú 
nám preukazovali celý čas potleskom 
a vydržali až do pochovania basy. 

O rok sa stretneme znova.
Terka Ivanová



DEVEX 7

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

www.reality-poradenstvo.sk

Ing.Roman Síth – 0905 680 122
Aktuálne ponúkame na predaj:

-pozemok DNV, 1900 m², cena: 90EUR/m²
- rodinný dom na Grbe, 350 m², cena v RK

- 1 izbový byt, DNV, novostavba, cena: 73 000eur
- 2 izbový byt, DNV, I. Bukovèana, cena: 76 000 eur

Hľadáme na kúpu:
 2 izbový byt DNV, novostavba

 3 izbový byt DNV, schválený úver
 4 izbový byt DNV, dvojgeneraèný

 starší rodinný dom DNV
 pozemok na výstavbu RD

02 - PREDAJ

• Predám detskú autosedačku so 
strieškou 0+ po jednom dieťati, 
cena 23eur, detský nosič úplne nový  
s návodom, cena 14eur. 

tel.:  0911 149 716
03 - VOĽNÉ MIESTA

hľadá
• Vodič kamióna hľadá miesto. 

      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

Ponuka platí od 23. 3. do 29. 3. 2011

€ 0,55
€ 0,78

Kinder Surprise
vajíčko s prekvapením, 20 g
1 kg = € 27,50

€ 0,25
€ 0,32

Hamé Májka
48 g
1 kg = € 5,21
Platnosť od 23. 3. do 5. 4.  2011

platí pri kúpe 2 ks

€ 0,66
Cena za 1 ks

Podravka
Kečup
- jemný
- ostrý 470 g
1 kg = € 1,40

Bežná cena za 1 ks € 1,32
1 kg = € 2,81
Platnosť od 23. 3. do 5. 4.  2011

€ 2,69
€ 4,-

Kačica
mrazená, rôzne kalibre, 1 kg

€ 0,75
€ 1,39

Ryža Lagris
guľatozrnná, 1 kg

€

K
v
1

€

R
g

€

K
m

€ 

48 g
1 kg
Plat

max. 12�ks
/ 1 deň

max. 12�ks
/ 1 deň

Platí iba do
vypredania

zásobAKCIA

-29 %
AKCIA

-46 %

-21 %
na všetky

Hamé paštéty
48 g

AKCIA

-32 %

1 + 1
ZDARMA
ľubovoľná 

kombinácia

Veselšia Veľká noc
so zľavamí Tesco

DevinskaNV_inz_182x130_DEVEX_4krok.indd   1 17.3.11   18:42
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

05 - BYTY

• Predám pekný 3-izb. byt na 
ul. I. Bukovčana, po čiastočnej 
rekonštrukcii. Cena dohodou . 

tel.: 0905 653 603
06 - NEHNUTEĽNOSTI

• Predám záhradu v DNV, 1 907 
m², možnosť stavať.

tel.: 0910 421 17
07 - ROZLIČNÉ

• Zdravie z prírody – redukcia 
váhy, pohybové problémy, imuni-
ta,  kozmetika.

www.dregrt.sk, 
vstup pre zákazníka 
(voucher): 60008409 

• HERBA – ZÁHRADNÍCKE POTRE-
BY, rozličný tovar, darčeky. 
Na grbe 55. 

tel.: 6477 4642

• Hľadám do prenájmu rodinný 
dom.              tel.: 0910 965 917



FUTBAL	
	 	

- Niekedy som si dal 

párok s rožkom. Teraz 

už len rožok v parku.

•••

- Môže blondínka tlačiť auto?

- Môže, lebo u nás 

máme slobodu tlače.

•••

Sudca vraví:

- Obžaloba mi dala 10 000 eur,

obhajoba 5 000 eur. Vraciam 

teda obžalobe 5 000 eur, aby 

som mohol byť objektívny.

•••

Nič vám to nepripomína?

Absolútna neobjektívnosť 

je, keď rozhodca v hokejovom 

stretnutí po narazení 

na mantinel vylúči

mantinel.
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Z policajného
zápisnika

Eur z trezoru, notebook HP 530  
v hodnote 563,7 Eur, fotoaparát 
Canon Ixus 860 v hodnote 400 
Eur, poškodil dvere a okno v hod-
note 100 Eur. Po páchateľovi polí-
cia pátra.
• V ten istý deň 9. 3. na ulici 
Na hriadkách našla pri kontrole 
jaskyne polícia občana, ktorý mal 
pri sebe sáčok so zelenou sušenou 
rastlinou (marihuana).
• O deň neskôr prichytili v ob-
chodnom dome občana DNV pri 
krádeži tovaru.  Riešia ho podľa 
platných predpisov.
• Trestné stíhanie začala polí-
cia voči občanovi DNV, ktorému 
pri kontrole 11. 3. na Š. Králika 
našli igelitové vrecko s neznámou 
sušenou zelenou rastlinou (mari-
huana).
• V nedeľu 13. 3. zatiaľ neznámy 
páchateľ podpálil trávnatý porast 
v alúviu rieky Morava pod ulicou 
Na mýte.

OO PZ DNV

• Vo štvrtok 3. 3. neznámy 
páchateľ vykradol na Tehelni 
skladovú halu firmy. Ukradol 100 
ks reproduktorov zn. BO SE  a 40 
párov LED svietidiel, čím spôsobil 
škodu 7 524 Eur.
• O deň neskôr 4. 3. neznámy 
páchateľ pri Poľnom mlyne 
poškodil pri pokuse o krádež mo-
torové vozidlo VW transporter . 
Spôsobil škodu 5 tis. Eur.
• V ten istý deň, zatiaľ neznámy 
páchateľ na Kalištnej poškodil 
osobné motorové vozidlo Renault 
Megane pravdepodobne výstre-
lom. Voči páchateľovi začalo trest-
né stíhanie vo veci pokusu zločinu 
ublíženia na zdraví.
• V stredu 9. 3. na Istrijskej sa nezná-
my páchateľ vlámal do domu, kde 
ukradol hotovosť 500 Eur, 3000 

 Muži zákona Okresného 
riaditeľstva Policajného zboru 
v Bratislave IV začali v piatok 
11.03.2011 o deviatej večer 
policajnú akciu pod názvom 
„Devínske podniky“, zameranú na 
zisťovanie predávania a podáva-
nia alkoholických nápojov ma-
loletým a mladistvým  osobám, 
zdržiavanie sa maloletých  osôb 
bez dozoru zákonných zástupcov 
po 21.00 hodine na verejne 
prístupných miestach, v ktorých 
sa podávajú alkoholické nápoje, 
pátranie po hľadaných a nezvest-
ných osobách, po páchateľoch 
trestnej činnosti, po veciach po-
chádzajúcich z trestnej činnosti, po 
drogách, zbraniach, výbušninách 
a strelive a po cudzincoch neo-
právnene sa združujúcich na 
území SR, ako aj na dodržiavanie 
všeobecne - záväzných nariadení 
jednotlivých mestských častí.

 Nečakaná policajná akcia pre-
kvapila prítomných návštevníkov 

v ôsmich lokáloch v mestskej časti 
Devínska Nová Ves. Všetci sa 
podrobili kontrole. Hostia jeden 
za druhým predkladali doklady 
totožnosti. Kto nemal 18 rokov  
podrobil sa dychovej skúške.  
Žiadna z kontrolovaných mladis-
tvých osôb nebola pod vplyvom 
alkoholu. 

 Počas akcie  bol zadržaný 
24 ročný muž  pre podozrenie 
z prečinu Nedovolená výroba 
omamných a psychotropných 
látok, jedov alebo prekurzorov, 
ich držanie a obchodovanie 
s nimi a 27  ročnému mužovi bol  
zadržaný vodičský preukaz. 

 Policajti budú v podob-
ných  policajných akciách naďalej 
pokračovať. Budú nekompromisní 
voči osobám, ktoré porušujú 
zákon. 

OR PZ Ba 4

Rozlosovanie jarnej časti IV. ligy seniorov Bratislava. 

14.KOLO 20.03.2011 15:00 ihr.Vajnory
FK CEPIT Vajnory - FK Lokomotíva DNV  
- nehralo sa pre nespôsobilí terén.
15.KOLO 27.03.2011 15:00 ihr.DNV
FK Lokomotíva DNV - Šport klub Tomášov
16.KOLO 02.04.2011 10:30 ihr.Nepočujúci
ŠK Danubia BA - FK Lokomotíva DNV 
17.KOLO 10.04.2011 16:30 ihr. DNV
FK Lokomotíva DNV - TJ Jarovce BA 
18.KOLO 17.04.2011 16:30 ihr.Domino
LP Domino BA - FK Lokomotíva DNV 
19.KOLO 23.04.2011 17:00 ihr.Vrakuňa
ŠK Vrakuňa BA - FK Lokomotíva DNV  
20.KOLO 01.05.2011 17:00 ihr.DNV 
FK Lokomotíva DNV - Družstevník Blatné 
21.KOLO 08.05.2011 17:00 ihr.Most pri BA
TJ Slovan Most pri BA - FK Lokomotíva DNV
22.KOLO 15.05.2011 17:00 ihr.DNV
FK Lokomotíva DNV - Družstevník Malinovo
23.KOLO 21.05.2011 17:00 ihr.Ivanka pri Dunaji
TJ Ivanka pri Dunaji “B” - FK Lokomotíva DNV 
24.KOLO 29.05.2011 17:00 ihr.DNV
FK Lokomotíva DNV - TJ Hrubý Šúr 
25.KOLO 05.06.2011 17:00 ihr.Kalinkovo
SFC Kalinkovo - FK Lokomotíva DNV  
26.KOLO 12.06.2011 17:00 ihr.DNV
FK Lokomotíva DNV - MFK Rusovce BA

Ešte je chladno, jarné slniečko však láka.

Policajná akcia „Devínske podniky“


