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Najdiskutovanejšou témou súčasnosti je migrácia utečencov
z
východu
a obavy z islamizácie s dôsledkami. Vyvoláva to pnutie
v spoločnosti a najrôznejšie
reakcie, viac alergické, pre
neriešenie príčin, ale iba
„riešenia“ následkov chybných
politických rozhodnutí.
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Pre nebezpečnú iluzórnosť
bezbrehej slobody a neriešenie
koreňov utečeneckej krízy hrozí
schengenskému priestoru nielen revízia, ale možno aj širšie
súvislosti.
Súčasná situácia (so
všetkým, čo jej predchádzalo)
vytvára, alebo podporuje
vytváranie programov dezorientovaného človeka, usiluje
sa zmocniť Európy aj za cenu
zničenia jej doterajšej kultúry,
histórie, tradícií...
Rozhodnutia EÚ zatiaľ
nepresvedčili. Neviem, kto
ponúka
najoptimálnejšie
riešenia, len sa domnievam, že
mimoriadny dôraz treba klásť
na zabezpečenie bezpečnosti
našich občanov.
Ako to všetko zvládnuť?
Riešenia by mali nachádzať
politici, ktorí dostali od ľudí
dôveru a sú za to primerane
(ak nie viac) honorovaní.
Vydavateľ
devex@ba.netlab.sk

Brány škôl a škôlok sa aj v tohtoročný september otvorili a plným
náručím prijímali vedychtivých prváčikov. V základnej škole I.
Bukovčana privítali 115 žiakov a v základnej škole na P. Horova
pribudlo 33 nových prváčikov.

íslo: 7

bezplatne

KRÁTKE SPRÁVY
BSK: V Bratislave otvorili druhý
Bezpečný ženský dom
•Už v auguste otvoriili v Bratislave
druhý Bezpečný ženský dom.
Útočisko v ňom nájdu ženy a matky
s deťmi, ktoré sa stali obeťami
násilia. Projekt realizuje Bratislavský
samosprávny kraj v spolupráci
s občianskymi združeniami Domov
Dúha a Brána do života. Prvý
Bezpečný ženský dom otvorili
vlani na jeseň a bol jedným
z prvých na Slovensku. * Cyklistom
a korčuliarom v Bratislavskom
kraji je od tohoročných prázdnin
k dispozícii nový úsek cyklotrasy
v blízkosti obce Rovinka. Na novú
asfaltovú cestu sa možno napojiť
z cyklocesty vedúcej od Slovnaftu
v smere na Dunajskú Lužnú, pričom
vedie popri obľúbenom štrkovisku
Rovinka smerom k CHKO Dunajské
luhy. Projekt v hodnote takmer
225 000 euro bez DPH zrealizovala
spoločnosť Skanska.

Vianočná ulička

2015

Zastávok na znamenie
pribudlo

Dôvodov zmeny stálych zastávok na zastávky na znamenie
sú zlepšenie dodržiavania cestovných poriadkov a šetrenie času
zbytočným zastavením, zníženie
úniku tepla v zimnom období
či zvýšenie účinnosti klimatizácie v letnom období. Dopravný
podnik očakáva od zastávok na
znamenie aj úsporu pohonných
hmôt. Úspora pohonných hmôt z
dôvodu zbytočných zastavení a
opätovných rozbiehaní vozidiel
zodpovedá aj nižšiemu objemu
produkovaných emisií, čím sú podľa
dopravného podniku zastávky na
znamenie priateľskejšie k životnému

prostrediu.   Cestujúci pri čakaní na
zastávke môže, ale nemusí dávať
znamenie vodičovi. Musí však stáť
v priestore zastávky, aby ho vodič
videl. Vodič je povinný zastaviť na
zastávke na znamenie vždy, keď sa
tam nachádza cestujúci bez ohľadu
na to, na akú linku cestujúci nastúpi.
V nočných spojoch (autobusy,
trolejbusy) sú všetky zastávky
na znamenie, preto treba vždy
signalizovať úmysel vystúpiť
tlačidlom STOP alebo DVERE.
pi

bude tento rok v dňoch
3. – 5. 12. 2015
Podmienky ako aj Prihlášku nájdu záujemcovia o predaj na:
vianocnaulicka.devinskanovaves.sk
Prihlášky je možné posielať do
30. 10. 2015
Uzávierka dnešného čísla
bola 18.09. 2015
Uzávierka nasledujúceho
čísla bude 14.10. 2015,
číslo vyjde 21.10. 2015.

Na ZŠ Pavla Horova už opäť
zvoní v novom školskom roku...
Zase raz tie letné prázdniny
utiekli ako voda a máme pred
sebou ďalší školský rok. Niektorí
zasadnú do lavíc vôbec prvýkrát
v živote, pre
iných to bude len
pokračovanie
o triedu vyššie.
H l a v n o u
udalosťou na základných školách
bolo však privítanie nových
žiakov, prváčikov. Mnohí z nich
prichádzali do školy vyplašení,
pevne sa držiac rúk rodičov, iní
zasa smelo s odhodlaním naučiť
sa čo najskôr písať, čítať, počítať.
Na Základnej škole na ulici Pavla Horova ich vo veľkej chodbe
pred upravenými triedami privítal
láskavý príhovor riaditeľa školy.
Otvorenia nového školského roka
sa zúčastnil aj starosta MČ Devínska Nová Ves, ktorý prváčikom
zaželal veľa úspechov pri získavaní vedomostí, veľa radosti
pri práci v školských laviciach

a rodičom mnoho trpezlivosti.
Na novučkých laviciach čakali
na prváčikov uvítacie balíčky
s užitočnými pomôckami a chutnými sladkosťami. Balíčky urobili
radosť nielen malým prváčikom,
ale aj ich rodičom, ktorí vďaka
finančnej podpore od Miestneho
úradu v DNV ušetrili čo-to z výdajov na školské pomôcky. Prváci
zasadli do lavíc na ZŠ Pavla
Horova vo dvoch triedach. Na
druhom poschodí v bloku B sa
v tomto školskom roku budú hrať
a pripravovať do školy päťdesiati
predškoláci. Na školskom dvore
pre nich i prvákov počas prázdnin vyrástlo nové detské ihrisko
s pieskoviskom a mnohými atrakciami.
Škola teda opäť ožila,
je plná džavotu a nadšených
hlasov detí túžiacich po nových
vedomostiach a spoznávaní
nových kamarátov.
H.J.
ZŠ P. Horova

dostala finančné prostriedky od
mestskej časti DNV a od Nadácie Volkswagen Slovakia.
Ostatným žiakom a pedawgógom sa prihovorila riaditeľka
školy a zaželala žiakom veľa

úspechov, trpezlivosti v učení
a učiteľom zdravie, správnu motiváciu, vzájomnú úctu, dôveru
a radostnú pracovnú atmosféru.
r

Horováci rozbehli školský rok

V stredu 9. 9. 2015 Základná
škola Pavla Horova zorganizovala na bežeckej dráhe svojho školského ihriska kyvadlovú
štafetu v behu na 50 m. Týmto
podujatím škola podporila projekt „Európsky týždeň športu“
vyhlásený Európskou úniou.
Štafetu otvoril starosta MČ DNV
Milan Jambor. Zapojili sa všetci
žiaci, učitelia, zamestnanci školy
a prišli nás podporiť aj škôlkari,
rodičia a široká verejnosť.

Deti mali radosť z pohybu,
odchádzali s úsmevom a dobrým
pocitom. Pre nás to znamená
veľmi vydarenú akciu a možno
i vznik novej tradície otvárania
školského roka na ZŠ Pavla Horova. Snáď sa nám týmto behom
podarilo naštartovať naše deti
k aktívnemu pravidelnému pohybu.

S pojmom energia sa stretávame na každom kroku, pričom
väčšinou ide o premenu jednej
formy energie na inú, pričom
neraz dochádza k znečisťovaniu
životného
prostredia
a znižovaniu zdrojov energie.
V súčasnosti sa preto pracuje na
využívaní alternatívnych zdrojov
energie. Nadácia Volkswagen
Slovakia zverejnila grant Stredné
školy a technika, aby do tohto
procesu zapojila aj stredné školy.
Z prihlásených projektov vybrala
10, ktoré sa rozhodla podporiť.
Jednou z týchto škôl bola aj naša
SOŠ automobilová v Bratislave.
Vďaka nemalej finančnej pomoci
z Nadácie Volkswagen Slovakia
žiaci našej školy pod vedením
pána Alberta, učiteľa odborných
predmetov, úspešne zostrojili
solárne dobíjanie akumulátora.
Zhotovené zariadenie sleduje
dráhu Slnka a tak zvyšuje jeho
účinnosť. Pri realizácii projektu
sme využili získané zručnosti
žiakov
študijného
odboru

mechanik automobilových liniek,
ktorí sa podieľali pri výrobe
mechanickej časti zariadenia
a študijného odboru mechanik
elektrotechnik, ktorí spolupracovali pri návrhu, výrobe a osadení
elektronickej časti zariadenia,
kompletnej elektrickej inštalácii,
návrhu programu a naprogramovaní mikropočítača Arduino. Žiaci si tak prehĺbili svoje
praktické vedomosti a zručnosti,
na druhej strane si škola vyrobila
názornú multifunkčnú učebnú

Učitelia telesnej výchovy
ZŠ P. Horova

Projekt Zelená energia

Začiatok na I. Bukovčana

Do základnej školy na ulici
I. Bukovčana 3, ktorá sídli
v dvoch budovách, v školskom
roku 2015/2016 nastúpilo 696
žiakov.
Riaditeľka školy Renáta Balogová
privítala 115 prváčikov a ich
rodičov v telocvični I. Bukovčana
1. Deťom sa prihovoril aj starosta
DEVEX 2

MČ DNV Milan Jambor a Zoroslav Smolinský za Nadáciu Volkswagen Slovakia.
Po slávnostnom
otvorení
školského roka 2015/2016 sa
deti s rodičmi presunuli do tried.
Škola pripravila pre všetkých
prvákov balíčky potrebných
učebných pomôcok, na ktoré

pomôcku, ktorú bude vedieť
využiť v rámci teoretického i praktického vyučovania, prípadne
krúžkovej činnosti.
Ing. Jozef Štrbák,
SOŠ automobilová, Bratislava
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Akciová ponuka platí len v mestskej časti Devínska Nová
Ves v Bratislave do 31. 12. 2015 a to pre nových alebo
existujúcich zákazníkov spoločnosti SWAN, a.s., ktorí
využívajú službu samostatnej káblovej TV. Akciová cena
platí pri 24 mesačnej viazanosti prvých 12 mesiacov.
Viac informácií získate na nonstop linke 0650 123 456,
v SWAN CENTRE alebo na www.swan.sk.
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JOGA PRE VAŠE ZDRAVIE
a zlepšenie kvality života

KURZY JOGY v Devínskej Novej Vsi, od októbra 2015
Kurz č.9: Joga pre zdravie
streda: 16,00 – 18,15 hod., otvorenie 7.októbra
kde? Dom sociálnych služieb SENECIO, Na Grbe 2,
za TernomKurz je určený nielen pre zamestnancov
Senecia, ale aj pre obyvateľov Devínskej
Kurz č.4: Joga pre zdravie
štvrtok: 19,00 – 21,15 hod., otvorenie 8.októbra
kde? Čaroin, Kosatcová 24
Kurz č.6: Škola chrbtice a dýchania
piatok: 08,45 – 10,15 hod., otvorenie 9.októbra
kde? Čaroin, Kosatcová 24
Kurzy sú 9-mesačné, určené pre začiatočníkov
a mierne pokročilých od 18 do 100 rokov
Vedie: Ing. arch. Jaroslav Práger,
lektor Slovenskej asociácie jogyIRIS
– štúdio celostného zdraviaInformácie a prihlásenie:
www.irisjoga.sk, jaro@irisjoga.sk
tel.: 02 6476 1147
Plus extra ponuka pre firmy:
Starostlivosť o zdravie zamestnancov,
OFFICE YOGA
Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov.
Nepoužívať na chemický odpad, staré železo, sklo,
lístie a orezy stromov!
Dátum
29.9.-1.10.2015

6.10.-8.10.2015

13.-15.10.2015

20.-22.10.2015

27.-29.10.2015

3.-5.11.2015

10.-12.11.2015

16.-18.11.2015

Ulica
Jána Poničana 7-11
Štefana Králika 6-8
Poniklecova (v strede)
Delená (pri tenisových kurtoch)
Ľubovníková (pri detskom ihrisku)
Uhrovecká 6-8
Jána Smreka 1-7
križovatka Delená - Kosatcová
Ivana Bukovčana 13-15
križovatka Tehliarska - Ílová
Podhorská
Eisnerova 3-7
Pavla Horova 22-24
Istrijská (pri starej radnici)
Novoveská (pri železnici)
Bršlenova (pri detskom ihrisku)
Jána Smreka 18-20
križovatka Vápencová - Istrijská
Pavla Horova 7-9 (vzadu)
Slovinec - Želiarska
Záhradná (na konci)
Milana Marečka 18-22
Na Vyhliadke (pri MÚ)
Mlynská (pri rybníku)

Zberný dvor je naďalej otvorený každú sobotu:

9,00 - 12,00 hod.

DEVEX 4

Hainburg
Celodenný autobusový výlet
HAINBURG

4. OKTÓBRA 2015, 10. 15 h

Prehliadka historického centra a múzea Wienertor so slovenským
sprievodcomVýjazd na BraunsbergMožnosť navštíviť zrúcaniny
hradu Schlossberg
Cena výletu: 19 €/dospelá osoba, 14 €/dieťa do 12 r.
(v cene doprava + vstupy do objektov)
Miesto odchodu: TIK DNV, Istrijská 49, Devínska Nová Ves
Možnosť prihlasovania: do 29. septembra 2015
Viac informácií:
Turistická informačná kancelária, Istrijská 49,
Bratislava – Devínska Nová Ves,
02/6477 0260, 0917 164 215, info@tikdnv.sk, www.tikdnv.sk

OZNAM PRE ZÁKAZNÍKOV KÁBLOVEJ TV
OD SPOLOČNOSTI SWAN
V rámci skvalitnenia služieb vám teraz prinášame vaše obľúbené stanice v ešte
vyššej – digitálnej kvalite obrazu, a to za nezmenenú cenu.
Súčasťou skvalitnenia je aj plánovaná zmena frekvenčnej štruktúry, ku ktorej
dôjde dňa 28. 9. 2015. Z toho dôvodu je potrebné na vašich TV prijímačoch
po tomto termíne vykonať nové ladenie TV kanálov.
V prípade, že potrebujete pomoc s preladením vášho TV prijímača, kontaktujte
naše Oddelenie zákazníckej starostlivosti na telefónnom čísle 0650 123 456.
Okrem vylepšenia kvality obrazu vám prinášame aj rozšírenú ponuku nových
TV kanálov a doplnkových balíkov s atraktívnym obsahom (Balík Šport, Balík
HBO, Balík Domáce Kino, Balík Cinemax a Balík FilmBox).
Ak máte záujem sledovať Vaše obľúbené TV kanály v digitálnej kvalite,
budete potrebovať DVB-T CAM modul alebo DVB-T Set-top-box (s podporou
MPEG4/H.264, vo väčšine nových TV prijímačoch je DVB-T CAM modul
zabudovaný alebo je možné, že už samostatný DVB-T Set-top-box vlastníte).
V prípade, že máte záujem o rozšírenú ponuku TV kanálov alebo niektorý
z doplnkových balíkov, je potrebné využívať DVB-T CAM modul alebo DVB-T
Set-top-box od spoločnosti SWAN, a.s..
Pre viac informácií o novej ponuke služieb nás kontaktujte na nonstop linke
0650 123 456 alebo nás navštívte na našom predajnom mieste SWAN CENTRUM
v Bratislave.
Váš telekomunikačný operátor SWAN.

INTERNET

TELEVÍZIA

TELEFÓN

www.swan.sk

Informácie k preladeniu TV prijímača:
Začiatočná frekvencia pre analóg (PAL)
je kanál S2 na frekvencii 112,25 MHz.
Začiatočná frekvencia pre digitál (DVB-T)
je kanál C23 na frekvencii 490 MHz.
DEVEX 5
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Nevšedný umelecký zážitok
V utorok 1. septembra pripravili organizátori, MČ DNV
a Istracentrum slávnostný koncert
pri príležitosti 71. výročia SNP

a Dňa ústavy SR.
V programe Ornamenty vystúpila hudobná zložka SĽUK-u,
Pacora trio a Marek Pastirik.

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
3.10. o 14.00 h Šarkaniáda

- podujatie pre všetkých, ktorí si radi púšťajú šarkanov,
oceňovanie šarkanov v rôznych kategóriách
- podujatie je organizované v spolupráci s OZ Hlaváčik Miesto: Glavica,
Devínska Nová Ves
10.10. od 11.00 h Jablkové hodovanie

- všetko o jablkách a dobrotách z nich, jablčné špeciality,
predaj muštu a jabĺk, kultúrny program, súťaže a program pre deti
- v programe vystúpia: folklórny súbor Črip, Country kapela Dunaj
Miesto: Nádvorie miestnej knižnice, Istrijská 6
Organizuje: Bratislavský samosprávny kraj, MČ Devínska Nová Ves
a Istra Centrum Podujatie Jablkové hodovanie sa 10.10.2015
koná na 14 miestach v BSK – na jablkových špecialitách
si môžete pochutiť aj v Modre, Senci, Pezinku, Svätom Jure,
Malackách, Stupava, Dunajskej Lužnej, Jablonove, Limbachu,
Turni a v mestských častiach Bratislavy – Vajnory, Petržalka,
Devínska Nová Ves a Nové Mesto. 11.10. o 15.00 h Mesiac úcty
k starším- umelecký program pri príležitosti Mesiaca úcty
k staršímMiesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43  
18.10. o 17.00 h Gašparko a drak- detská divadelná scéna,

účinkuje Stražanovo bábkové divadlo
Vstupné: 1,50 eur
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, vstupné: 1,50 eur
25.10. o 17.00 h Bez opony- talk show Činoherného klubu DNV,
so zaujímavým hosťom Jakuba Abraháma

Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43,
vstupné: 3 eurá 28.10. o 17.00 h Lampionáda- detský zábavný program
pred jesennými prázdninami, diskoparáda Šaša Maroša- súťaž
o najkrajší tekvicový svetlonos, registrácia svetlonosov
o 16.30 pred Istra Centrom
- o 19.00 h lampiónový sprievod
Vstupné: 1,50 eur, registrovaný účastníci súťaže majú vstup zadarmo
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43

DEVEX 6

Po príhovore starostu Milana
Jambora a odovzdaní kytice
priamemu účastníkovi SNP
plk. Františkovi Harťanskému,

obyvateľovi Devínskej, malo
možnosť prítomné publikum
zažiť
nevšedný
umelecký
zážitok v hudobnom projekte
Oramenty, kde dramaturgia
SĽUK-u predstavila ľudovú hudbu SĽUK-u v spojení s vynikajúcou etnodžezovou formáciou
Pacora trio a s výnimočným
multiinštrumentalistom Marekom
Pastirikom. Autori hudby Stano
Palúch a Marek Pastirik sa vo
svojej tvorbe hlásia nielen k intímnej domácej hudobnej tradícii, ale aj k estetike a poetike
klasickej hudby, džezu a etnickej hudby karpatského oblúka.
Vďačné publikum, nešetriace
potleskom, ocenilo virtuozitu
účinkujúcich i organizátora Istracetrum za nádherný záver
kultúrneho leta.
pk

Leto v Istracentre

V našej mestskej časti sme počas vávalo priazeň, takže ani jedno
leta ponúkali rôznorodé kultúrne premietanie pod holým nebom neprogramy pre všetky vekové ka- muselo byť zrušené. Aj komáre akotegórie.
si menej pokúšali. Bufet bol vždy priPre
najmenšieho diváka je pravený. A ľudia prichádzali niekuž niekoľko rokov
„ Scéna torý zo zvedavosti, iný pravidelne.
v oblúkoch“ kde sa striedajú umelci Rodičia privádzali na animáky svoje
s detskými divadlami, toto leto to ratolesti pre ktoré bol určite zážitok
boli okrem iných aj rozrávky „ O byť po tme vonku v kine. A oni tiž,
zvedavom slonikovi“, „Šibi-Ryby“ snáď, radi spomínali na mladosť
a „Kocúr v čižmách“. Keďže scéna ( možno prvé rande) kedy tieto
je zasadená priamo uprostred pan- kiná bežne fungovali. Tohtoročná
elákovej zástavby o malého ale aj návštěvnost bola vyššia ako minulý
veľkého diváka nebola núdza.
rok aj napriek tomu že nám za humPre žánrovo náročnejšich divákov nom vyrástlo obrovské a ultra mosme ponúkli „ Letné podvečery derné kino. Darmo - klasika je klasika.
s komornou hudbou“ zasadené
Záver kultúrneho lete bol spodo
priestorov
Chorvátskeho jený so spomienkou na SNP
múzea. V tomto cykle sa nám a Dňom Ústavy a program dôstototo leto predstavil Violončelový jný týmto sviatkom. To najlepšie čo
orchester,Vargovci a Saxophone dnes môžete počuť v rámci týchto
Syncopators . Hlavne posledné dvoch umeleckých smerov na Slovmenované zoskupenie zanechalo ensku. Ľudová hudba SĽUK-u pod
svojim výkonom a špecifickým vedením Zuzky Pokornej a Pacora
nástrojovým zložením na každom Trio pod vedením Stana Palúcha
návštevníkovi velmi pozitívny dojem. v programe alebo snáď hudobnej
Počas letných piatkov opäť fungo- fúzii „ORNAMENTY“.
valo letné kino. Počasie nám zachors
Miestny odbor MATICE SLOVENSKEJ v Devínskej Novej VsiVás
pozýva dňa 25.9.2015 (v piatok) na 1 dňový zájazd
do miest Pezinok a Modra s účasťou na tradičnom modranskom vinobranícena zájazdu 5 EUR/osoba – v cene zájazdu je zahrnutá autobusová
doprava z DNV a naspäť, vstupné do Malokarpatského múzea v Pezinku,
vstupné do Múzea slovenskej keramickej plastiky v Modre.
Odchod autobusu v piatok 25.9.2015 o 08:00 hod od Istracentra
zo strany Hradištnej ulice, prihlásiť sa na zájazd môžete u p. Ireny
Olgyayovej na tel. č. 0903 865 988

Výberové konanie
na miesto referenta
TIK Minimálne požadované vzdelanie: úplné stredoškolské vzdelanie
s maturitou (odborné alebo všeobecné) Zameranie, odbor: cestovný
ruch, prírodné vedy, históriaOsobnostné predpoklady a zručnosti:
príjemné vystupovanie, schopnosť pracovať s ľuďmi, ústretovosť, empatia, organizačné schopnosti, pozitívny vzťah k práci s PC, bezúhonnosť
Jazykové znalosti: nemecký jazyk – aktívne, slovom i písmomanglický jazyk – aktívne, slovom i písmom Počítačové znalosti: Internet – pokročilý
Microsoft Excel – pokročilý, Microsoft Word – pokročilý, Microsoft PowerPoint alebo GIMP – pokročilý
Výhodou: osvedčenie Sprievodca cestovného ruchu, vodičský
preukaz skupiny B, umelecké sklony (výtvarné umenie), schopnosť
pracovať s deťmi, športové nadanie resp. športová zdatnosť (schopnosť
organizovať športové a kultúrne akcie), manuálna zručnosť, ovládanie
redakčného systému Wordpress a základov HTML

Miestny odbor MATICE SLOVENSKEJ v Devínskej Novej Vsi
Vás pozýva
pri príležitosti 80. výročia svojho založenia na

SLÁVNOSTNÚ AKADÉMIU
v nedeľu 27. septembra 2015 o 16:00 hod.
vo veľkej sále ISTRACENTRA v Devínskej Novej Vsi
(Dom kultúry, Hradištná č. 43)

Informácia o pracovnom mieste: Miesto práce: Miestny úrad
mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves, oddelenie Turistická
informačná kancelária
Pozícia: referent turistickej informačnej kancelárie
Ponúkaný plat (brutto): dohodou, Termín nástupu: ihneď
Druh pracovného pomeru: plný úväzok  
Kontakt: Tel.: 02/64 77 02 60, 0917 164 215 e-mail: info@tikdnv.sk

REBEL JIŘÍ NAČERADSKÝ
V zbierke Ivana Melicherčíka
Jeden z najvýraznejších figuralistov
a najosobitejších českých maliarov
povojnovej generácie, nedávno
zosnulý Jiří Načeradský sa pred-

stavil v Tatranskej galérii v Poprade
dosiaľ najrozsiahlejším súborom
svojich diel, aký sa kedy na Slovensku vystavil. Mnohé z nich tu mali
dokonca svoju výstavnú premiéru.

Výstava REBEL JIŔÍ NAČERADSKÝ
(zbierka Ivana Melicherčíka)
sústreďuje bezmála 120 obrazov
a kresieb tejto legendy českého
umenia. Všetky pochádzajú zo
zbierky bratislavského novinára
a zberateľa Ivana Melicherčíka

(Devínska Nová Ves) a tvoria
ucelenú kolekciu Načeradského
diel z obdobia rokov 1961 - 2013.
„Vari so žiadnym maliarom
som sa počas mojej zberateľskej
anabázy, nestotožnil s tvorbou,
štýlom, naturelom i nazeraním na
svet natoľko, ako so stálicou českej
výtvarnej scény Jiřím Načeradským
(1939 – 2014). Prvý jeho obraz
Špirála z roku 1985 som si kúpil
pred viac ako dvadsiatimi rokmi,
ale tvorbu autora som s obdivom a rešpektom sledoval už
dávno predtým“, hovorí zberateľ.
Výstava v Tatranskej galérii v Poprade je vlastne výstavou dvoch
dobrých priateľov – vynikajúceho
maliara a jeho neodbytného
zberateľa. Potrvá do 28. septembra 2015.
pk

Len tak zo zaujímavosti, pár postrehov od mediálne známej právničky:
Keď ilegálne prekročíš severokorejské hranice, dostaneš 12 rokov
nútených prác.
Pokiaľ prekročíš ilegálne iránske
hranice, skončíš bez časového
omedzenia vo väzení.
Pokiaľ prejdeš ilegálne afganské
hranice, budeš zastrelený.
Pokiaľ prejdeš ilegálne hranice
Saudskej Arábie, budeš väznený
niekoľko rokov.
Pokiaľ prekročíš ilegálne čínske
hranice, pravdepodobne nebude
o tebe nikdy viac nikto počuť.
Pokiaľ prejdeš ilegálne hranice

Venezuely, budeš považovaný za
špióna a tvoj osud bude nejasný.
Pokiaľ prejdeš kubánske hranice
ilegálne, skončíš tiež vo väzení.

Keď však zavítaš ilegálne do Nemecka, Rakúska, alebo Švajčiarska,
dostaneš:
-Kartu sociálnej poisťovne

-Mobilný telefón bez zmluvy
-Platené nájomné
-Bezpatnú zdravotnú starostlivosť
-Peniaze bez potreby dôkazov na
aký účel
-Bezplatné jazykové kurzy
-Voľné lístky na autobusovú, alebo
žeezničnú prepravu
-Detské príplatky
-Bezplatných právnych zástupcov
na obranu proti vyhosteniu z krajiny
-Žiadne povinnosti, ale zato viac
práv, než majú domáci
Nezbláznili sme sa?
DEVEX 7

Spolocenská
kronika
ˇ
Zosobášili sa
Michal HRIBIK
a Ivana ŠEDINÁROVÁ
Ing. Branislav KULIHA
a Zdenka BUJNOVSKÁ
Jakub RARBOVSKÝ
a Ľudmila MEZEYOVÁ
Jozef BARTALOŠ
a Mgr. Katarína STRAPKOVÁ
Ľuboš MORAVČÍK
a Jana BOLEBRUCHOVÁ
Filip ADAMOVIČ
a Ing. Monika URÍČKOVÁ
Roman KORČEK
a Jana DRLIČKOVÁ
James David WILLIAMSON
a Jana AUGUSTÍNOVÁ
Peter PALČO
a Mária BEZÁKOVÁ
Mgr. Art. Tibor JÁROSI
a Mgr. Alena HLUCHÁŇOVÁ
Ricardo Goňi ESTRADA
a Dominika KOMÍNKOVÁ
Jozef ČUPKA a Lucia HOFER
Michal MINDEK
a Romana HORSKÁ
Peter KISS
a Ing. Jana LEŽÁTKOVÁ
Tomáš PINGICZER
a Silvia BOTHOVÁ
Mário ŽÁČEK
a Petra PAULÍKOVÁ
Anton KUŽEL
a Andrea NOVOSÁDOVÁ
Mgr. Milan PLŽÍK
a Mgr. Lenka KNAPEREKOVÁ
Mgr. Dominik KAPIŠINSKÝ
a Mgr. Lýdia SELECKÁ
Viktor KULAN
a Barbora PROKOPČÁKOVÁ
Leonid SATRAPINSKYY
a Alena ZIGOVÁ
Juraj SASKO
a Ing. Zuzana NEDOROSTOVÁ
Miroslav PIŠTEK
a Ing. Lucia ŠEVČÍKOVÁ
Juraj HRÁČEK
a Ing. Veronika PLAVINOVÁ
Ing. Martin ŠRAMKO
a MUDr. Monika URDOVÁ
Tomáš HÁJEK
a Ivana STRETAVSKÁ
Ivan LEHOTA
a Annamária ENCINGEROVÁ
Jozef PAVLÍK
a Martina BALÁŽOVÁ
Mgr. Jakub PODHRADSKÝ
a Mgr. Gabriela KANKOVÁ
Mgr. Michal MESÁROŠ
a MUDr. Zuzana BEDNÁRIKOVÁ
Patrik SEP
a Jana PAŠTRNÁKOVÁ,
Blahoželáme!

Uvítali sme
nových spoluobčanov
Zdeno NOVOTNÝ
Lukáš PONCER
Matej NEVEN
ZelenkaLucia VACHÁLKOVÁ
Alojz HORNÍK
Vitajte!
DEVEX 8

Spomienka

František ULBRICHT
Uplynulo 10 rokov,
čo si nás tu zanechal,
lásku, radosť, pokoj
si nám dal,
dobre si nás vychoval,
svoj úsmev si nám daroval.
Za to Ti vďaku vzdávame,
v srdciach Ťa stále nosíme.
Veríme, že z nebíčka,
chráni nás Tvoja dušička.
S láskou na Teba spomínajú
manželka, dcéry Danka,
Ludka a Jarka s rodinami

Spomienka

22. septembra uplynie 10
rokov od smrti nášho otca,
manžela, starého otca
pána Rudolfa KOŠÍRELA.
Ďakujeme
za tichú spomienku.

O dišli z našich radov
Tomáš ŠLOSÁR
Mária JEDINÁ
Stanislav SVOBODA
Mária ŠIMEKOVÁ rod. Žišková
Rudolf CHUDÝ
Mária PAKÓZDIOVÁ
Peter HANÚSEK
Gustáv BESEDA
Judita KAROVIČOVÁ
rod. Kabátová
Anna BELEŠOVÁ rod. Vaľová
Daniela BESEDOVÁ
r. Grožajová
Karol KIŠOŇ
Katarína ZÁHORSKÁ,
rod. Ludvigov
Nech odpočívajú v pokoji!

Poďakovanie
Pomaly sa blížim k deväťdesiatke
a to už v tomto veku má človek toľko
obmedzení... Ale keď sa nájdu dobrí ľudia, dá sa. Takže na nejaké
výlety si už netrúfam, hlavne keď
treba cestovať.
Dcéra však bola na liečení
v Tatrách a rozhodla sa, že mi túto
krásnu časť našej domoviny ukáže.
Vlastne aj ja som bol zvedavý. Aj
keď som neveril, že sa to podarí, sen
sa stal skutočnosťou.
Vedeli sme, že sa do Popradu
dostanem autobusom. Ale z Devín-

skej na autobusovú stanicu?
Zástupca starostu zavolal starostovi, aby získal informáciu, kto
zabezpečuje takúto službu. Taxi,
firma, zdravotníci...? Starosta pán
Jambor sa sám podujal a ešte pred
vlastnou pracovnou dobou ma
naložil pred domom, odviezol na
autobusovú stanicu, pomohol do
autobusu.
Vďaka mu za ochotu i za radosť,
ktorú spôsobil starému človeku.
Peter Doboš z Janšákovej

Chorvátske popoludnie
Klienti DSS Senecio,n.o. z viacerých
a rôznych dôvodov nechodia na
dovolenku ani v dovolenkovom období. Preto sme pre nich pripravili
26.augusta program pripomínajúci
dovolenkové chvíle. Nielen z dôvodu, že najčastejšou našou dovolenkovou destináciou je Chorvátsko ale
aj preto, že Chorváti sa pred viac
ako 500 rokmi usadili aj v Devínskej
Novej
Vsi – Nôvom seli, sme sa zamerali
naň. V spolupráci s Chorvátskym
múzeom v záhrade inštalovali
výstavu kresieb pôvodných chorvatskych krojov zo všetkých dedín,
kde sa Chorváti na Slovensku usadili. Múzeum poskytlo aj propagačné
materiály o Chorvátsku, ktoré mno-

v DSS Senecio,n.o.
hým starkým obnovili spomienky.
S veľkým aplauzom odmenili
mladých hudobníkov a speváčku
zo súboru Črip za melodické
chorvátske piesne. Aj mládežníci
z nášho družobného Goodsportu si
pripravili program pre zúčastnených
a pomáhali, kde sa dalo. Podujatia
sa zúčastnili aj pozvaní zástupcovia Klubu dôchodcov a Jednoty
dôchodcov.
Atmosféru
spestril
vynikajúci
Dalmatínsky guláš, koláčiky fritule, a keďže počasie sa vydarilo aj
podávané nápoje.
Drahomíra Ludvigová

Materiály v tejto rubrike sú názory občanov, redakcia nezodpovedá za ich obsah.

Realita dneška?
Na televíziu sa dá pozerať
málokedy, na
väčšine staníc
v rádiách sa dennodenne ozývajú
rovnaké odrhovačky, ktoré počujete
po celej zemeguli na všetkých letiskách, v obchodoch, reštauráciách
a záchodoch. A čítať si trebárs
o našich politikoch v novinách, to už
je naozaj stratený čas.
pm
Od začiatku júla nemôžu lekári vyberať od pacientov poplatky
za prednostné ošetrenie. Tieto si však
poskytovatelia zdravotnej starostlivosti nahrádzajú navýšením iných
poplatkov či priamo novými druhmi
poplatkov, ktorým tento zákon obchádzajú. Aký to má význam? Kto
komu pomáha, kto podvádza a kto
na to všetko dopláca?
vk

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

04 - SLUŽBY
•

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

Ako ďaleko je naša inteligencia, trebárs od tej balkánskej, keď
v sobotu, dokonca v čase štátneho
sviatku, počas siesty, vytrvalo klopká
sused tak, že deti nie a nie uspať.
Darmo im vysvetľujeme, že oni už
šesť mesiacov prerábajú, náhodou
tiež detskú izbu a deti chodia, počas
tlčenia, vŕtania a iných rachotiacich
prác, spávať k babke. My babku
nemáme.
kvp
Investícia na vybudovanie ihrísk
za školou na ulici P. Horova, najmä
na tú novú tartanovú dráhu, bola iste
nemalá. Ako si tento počin vážime
a vybudované chránime? Že brána
je otvorená aj v noci, alebo občas
„zabezpečená“ reťazou?
pj
•

Profesionálne líčenie aj v pohodlí
vášho domova.
tel.: 0908 424 209

•

Kúpim jednoizbový byt v DNV. Nie
som RK. tel.: 0903 795 432

•

Predám záhradu, cca 300 m²,
s murovanou chatkou, (elektrina
zavedená), v Devíne na Štítovej
ulici.
tel.: 0903 834 830
Predám záhradu v OV v DNV,
časť Múrnice, 380 m², el. prípojka,
voda.
tel.: 0903 513 405
Predám rodinný dom v Čachticiach
s 12á pozemkom.
tel.: 0908 810 813

Dňom 19. mája 2015 sa slová pána ministra Kaliňáka stali skutočnosťou. Ako
aj nové auto, tak aj protipovodňový vozík nám odovzdal darom opäť pod
hradom Devín. Dvanásť prítomných členov z nášho hasičského zboru sa tešilo
z nového vybavenia. A tento krát si našiel čas aj na spoločnú fotografiu. kp

Zviditeľnili Slovensko i Devínsku

Najlepší haloví motokáristi sa počas
týždňa od 19. do 26. júla 2015 zišli
v talianskej Ancone, aby bojovali o
titul Majstra Sveta.
Do haly PGKart si prišlo zmerať sily
vyše 160 pretekárov, po prvýkrát
v histórii nechýbali
ani Slováci. Filip Baláž a Marcel
Liedl pod záštitou Balaz Brothers

srdce a bojovali až do samého
konca.
To sa nedá povedať o 35
pretekároch, ktorý to fyzicky nezvládli, odstúpili pre zranenie a boli
vylúčení pre nešportové správanie.
Naši motokáristi vo veľmi tvrdej
a vyrovnanej konkurencii predviedli svoj talent a ani na takom

Motorsport chceli na Majstrovstvách Sveta v halových motokárach
získať skúsenosti a ukázať svetu,
že slovenskýindoor karting sa nemusí báť porovnania so svetovou
špičkou.
Veľký úspech
Dve bronzové medaily, ktoré
priniesli Marcel Liedl a Filip Baláž
sú veľkým úspechom. Chalani potvrdili, že slovenský indoor karting
sa smelo môže porovnávať s tým
najlepším vo svete. Hoci boli Majstrovstvá Sveta v Ancone fyzicky
veľmi náročné, naši motokáristi
to ani raz nevzdali, ukázali veľké

prestížnom podujatí akým Majstrovstvá Sveta v halových motokárach
sú, nemuseli ani raz odísť z trate
so sklonenou hlavou. Vždy na trati
nechali všetko a boli vyrovnanými
súpermi najlepším pretekárom
z celého sveta.
V Taliansku však nebol len Marcel Liedl s Filipom Balážom, organizáciu a administratívne záležitosti
zabezpečoval manažér tímu
Marián Baláž z Balaz Brothers
Motorsport, o fotky sa staral Adam
Popovec z 8speed.sk a pravidelné
články z podujatia písal Drahomír
Osvald z TopSpeed.sk.
r

05 - BYTY
06 - NEHNUTEĽNOSTI

•
•

07 - ROZLIČNÉ
•

HERBA – ZÁHRADNÍCKE POTREBY, rozličný tovar, darčeky.
Na Grbe 55.
tel.: 6477 4642

Novú tartanovú dráhu na ZŠ P. Horova využívajú žiaci denne.

DEVEX 9

Volkswagen Slovakia
sa stal najlepším
závodom Volkswagenu
• Štíhle procesy výroby vo všetkých prevádzkach
• Dôraz na produkciu ohľaduplnú k životnému prostrediu
Najlepším závodom značky Volkswagen za rok 2014 sa stal
bratislavský závod Volkswagen Slovakia (VW SK) a získal tak ocenenie „mach18.FACTORY Oscar‘‘. Priamo v Bratislave ho odovzdali
vedeniu spoločnosti Martin Winterkorn, predseda predstavenstva
koncernu Volkswagen a Thomas Ulbrich, člen predstavenstva značky
Volkswagen za produkciu a logistiku.
„Toto ocenenie získavame už po
druhýkrát za sebou. Je poďakovaním
celému tímu Volkswagen Slovakia
za jeho nasadenie a angažovanosť.
Zároveň je zdôraznením toho, že
efektívna a k životnému prostre-

diu priateľská výroba automobilov pre nás nie je len heslom, ale
každodennou súčasťou našej firemnej kultúry,“ povedal Albrecht Reimold, predseda predstavenstva VW
SK.
vm

školy.
S podporou Nadácie otvorili Materská škola P. Horova
a Základná škola I. Bukovčana nové nemecké triedy. Žiaci školský
rok privítali za účasti zástupcov správnej rady Nadácie Volkswagen
Slovakia a Milana Jambora, starostu bratislavskej mestskej časti
Devínska Nová Ves.
„Narastajúci záujem o výučbu vyučovaním nemeckého jazyka.
cudzích jazykov a technický kon- Okrem telesnej a výtvarnej výchovy
cept nás nesmierne teší. Naša snaha či konverzácie v nemčine im tento rok
investovať do vzdelania a budúc- pribudnú ďalšie predmety s nemecknosti detí má zmysel aj reálne výsled- ým lektorom pracovné vyučovanie
ky. Počet detí stúpol z minuloročných a prírodoveda.
Vzhľadom na
100 škôlkarov a 75 školákov na úspešnosť celého konceptu a veľký
tohtoročných 125 škôlkarov a 100 záujem zo strany rodičov podporí
žiakov. Vďaka podpore Nadácie Nadácia jazykovú výučbu až do
na nich aj tento rok čakajú viaceré deviateho ročníka. Deti budú mať
novinky.“ uviedol Eric Reuting, zároveň možnosť získať jazykový
predseda správnej rady Nadácie.
certifikát úrovne A2 až B1.
MŠ P. Horova otvorila už štvrtú
Bližšie informácie o bilingválnej
triedu s názvom „koníky“, v ktorej výchove v rannom veku a možnosti
sa deti budú denne hravou a in- štúdia v týchto triedach, ako aj o
teraktívnou formou učiť nemčinu projektoch Nadácie a možnostiach
a základy techniky.
Vylepšenia získania grantu nájdete na www.
čakajú aj žiakov prvého stupňa nadacia-volkswagen.sk.
ZŠ I. Bukovčana s rozšíreným
vm

podporila akreditované školenie
pre učiteľov materských škôl
Vedenie Volkswagen Slovakia pri preberaní ocenenia
v bratislavskom závode. (zľava) Jürgen Franke (vedúci kvality VW SK), Holger Nestler (vedúci výroby VW SK), Albrecht
Reimold (predseda predstavenstva VW SK), Martin Winterkorn (predseda predstavenstva koncernu Volkswagen),
Jens Kellerbach (člen predstavenstva VW SK za finančnú
oblasť), Thomas Ulbrich (člena predstavenstva značky Volkswagen za výrobu a logistiku), Juraj Janáč (vedúci logistiky
VW SK), Jürgen Deister (vedúci manažmentu produktu VW
SK) a Dušan Vavro (vedúci plánovania VW SK).

podporuje výučbu nemčiny
a techniky pre 225 detí a žiakov
• koncept s rozšírenou výučbou nemčiny aj na 2. stupni
• nové triedy a predmety v nemeckom jazyku
• jazykový certifikát pre žiakov
Od septembra rozšírila Nadácia podporu vzdelávania nemeckého
jazyka na materských a základných školách v Bratislave a Martine.
Výučba jazyka bude pokračovať až do deviatej triedy základnej
DEVEX 10

• prvých 40 absolventov akreditovaného školenia
• metódy na zvýšenie záujmu detí o techniku
• druhý ročník školenia sa začína v septembri 2015
Cieľom školenia „Technika hrou od materských škôl“ je naučiť pedagógov, ako zvýšiť záujem detí o techniku. „Vďaka akreditovaným
školeniam získali učitelia vedomosti a metodické pomôcky, ktoré im
pomôžu nadchnúť deti pre techniku, rozvíjať v nich kritické myslenie
a schopnosť tvoriť,“ vysvetľuje Alexandra Pappová z Nadácie.
Učitelia zároveň získali 25 kreditov do rozvojového plánu a certifikát.
Desaťmesačné školenie pozostávalo z 90 vyučovacích hodín
koncipovaných ako praktické workshopy. Učitelia najprv objavovali,
konštruovali a tvorili. Následne pod
dohľadom odborných garantov z
Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity navrhovali metódy a aktivity.
Na záverečnej skúške prezentovali
vlastné metodické postupy na podporu technického a technologického premýšľania detí v materských
školách.
Školenie „Technika hrou od materských škôl“ je súčasťou inovovaného
Štátneho vzdelávacieho programu

pre učiteľov materských škôl. „Ministerstvo sa snaží v štátnych vzdelávacích programoch zamerať vzdelávanie na technické predmety.
Druhý ročník školení pre ďalších
200 učiteľov z celého Slovenska sa začína v septembri. V roku
2015 podporí Nadácia technické
a dvojjazyčné vzdelávanie od materských po vysoké školy sumou
vyššou ako 175 000 eur.
Bližšie informácie o projektoch
Nadácie a možnostiach získania
grantu nájdete na www.nadaciavolkswagen.sk.

Hasiči neoddychovali
V sobotu 22. augusta 2015 sa
konala tradičná obecná hasičská
súťaž „O pohár starostu”, kde
naše družstvo obsadilo 1. miesto
a „Memoriál Jána Rótha st. – od
hydrantu”, kde sme sa umiestnili ako

4. Ďakujeme našim hosťom z chorvátskej obce Sveti Ilija a rovnako
aj MČ Dúbravka, Devín, Zohor,
Bratislava 3 za to, že prijali naše
pozvanie. Poriadne sme si to užili.
kp

FUTBAL

Výročie SNP v Devínskej

Jesenná časť sezóny 2015/2016
1. kolo 02. 08.
ŠK Tomášov – FK Lok. DNV
góly: Daniel (11m)

1:1

(0:1)

2. kolo 09. 08.
FK Lok. DNV - FK Rača BA
góly: Rischer W.

1:3

(1:2)

3. kolo 16. 08.
TJ Rovinka - FK Lok. DNV
góly: Lacko 2

4:2

(2:2)
si uctili, aj tento rok, predstavitelia obce, pamätníci i občania.

4. kolo 23. 08.
FK Lok. DNV - ŠK Svätý Jur

0:5

(0:3)

5. kolo 29. 08.
ŠK Báhoň - FK Lok. DNV

1:0

(0:0)

6. kolo 06. 09.
FK Lok. DNV - MŠK Kráľová pri Senci
gól: Klein

1:1

(0:0)

7. kolo 13. 09.
OŠK Slovenský Grob - FK Lok. DNV
gól: Bakar 2

0:2

(0:1)

Ing. Marián Spišiak   

Informácia pre držiteľov zbrane kategórie „D“

Dňa 1. júla 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 120/2015 Z.z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o strelných zbraniach a strelive“).
V zmysle § 72f zákona o strelných zbraniach a strelive, držiteľ zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. d, (expanzná zbraň, ktorá bola upravená zo zbrane kategórie
A, kategórie B alebo kategórie C) ktorú nadobudol do 30. júna 2015 a ktorá podlieha
od 1. júla 2015 evidencii na policajnom útvare, je povinný požiadať o zaevidovanie
tejto zbrane podľa § 37 zákona o strelných zbraniach a strelive do 31. decembra
2015 s tým, že ak zbraň nie je opatrená kontrolnou expanznou značkou, predloží
protokol o kusovom overení zbrane, a ak nevie preukázať nadobudnutie vlastníctva
zbrane, predloží čestné vyhlásenie, v ktorom uvedie, od koho a kedy nadobudol
zbraň.
Mk OrPzBa4

Pri príležitosti Dňa ústavy matičiari ponúkali guláš.

Dnes aj zo Záhoria
„Mami, tatko mi v autobusi
kázau, aby sem na svoje místo
pusciua tetu, co stáua vedlá
nás.“ „Správňe, dcérko moja,
to je slušnost.“ „Ale já sem mu
sedzeua na kolenách.“

„Terko, víš, že tvúj muž
bjehá za muadýma
babama?!“
„Véru! Aj náš pes bjehá
za každým autem a myslíš,
že ho ňegdo zveze?“
DEVEX 11

Z policajného
zápisníka
• Neznámy páchateľ v čase od
23.00h 20.06.2015 do 06.00h
21.06.2015 na Istrijskej ulici poškodil
schránku na rodinnom dome, čím
spôsobil 30-ročnému mužovi škodu
poškodením v nezis-tenej výške.
• Hliadka PZ dňa 22.06. v čase
o 18.30h na ulici Ivana Bukovčana
obmedzila na osobnej slobode
29-ročného muža a 27-ročného
muža, ktorí mali pri sebe dve igelitové vrecúškos neznámou zelenou
sušenou rastlinou, nakoľko boli podozriví z prečinu Nedovolená výroba
omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich
držanie a obchodovanie s nimi podľa
§ 171 ods. 1/ Trestného zákona.
• Neznámy páchateľ v čase
od 22.30h 25.06. do 14.00h
dňa 26.06. na ulici Pavla Horova
poškriabal tam zaparkované a riadne uzamknuté motorové vozidlo
zn. Škoda Felícia, čím spôsobil
poškodenej
spoločnosti
škodu
poškodením vo výške 250 eur.
• Neznámy páchateľ v čase od
20.30h dňa 29.06. do 20.25h
dňa 30.06. na ulici Na hriadkach
poškodil plot záhrady, vnikol na
pozemok a následne poškodil dvere
na unimobunke, z ktorej odcudzil
okružnú pílu, elektrickú vŕtačku, elektrickú šrobovačku spolu s nabíjačkou
a elektrický kábel o dĺžke 40m, čím
poškodenej 62- ročnej žene spôsobil škodu krádežou vo výške 150
eur.Hliadka PZ dňa 05.07. v čase
o 20.40h na autobusovej zástavke
Morava zaistila 34-ročného muža
a 35-ročného muža, ktorí poškodili autobus č. 28 a to tak, že popísali interiér
autobusu, čím spôsobili poškodenej
spoločnosti škodu poškodením vo
výške 100 eur.
• Hliadka PZ dňa 05.07. v čase
o 17.16 na ulici Jána Jonáša kontrolovala motorové vozidlo zn.CitroënXsara,
ktorého vodič bol vyzvaný, aby
predložil doklady. Následnou lustráciou bolo zistené, že 26-ročný muž
má zakázané viesť motorové vozidlo
na dobu 24 mesiacov. Muž bol zaistený, nakoľko bol podozrivý z prečinu
marenia výkonu úradného rozhodnutia v zmysle §-u 348 Tr. zákona.
• Hliadka PZ dňa 06.07. v čase
o 01.04h v Bratislave na Opletalovej

ulici kontrolovala motorové vozidlo
zn.Volkswagen Passat, ktorého vodič
bol vyzvaný, aby sa podrobil dychovej skúške, ktorá preukázala hodnotu
0,70 mg/l alkoholu v krvi. 32-ročný
vodič bol zaistený, nakoľko bol
podozrivý z prečinu Ohrozenia pod
vplyvom návykovej látky v zmysle §-u
289/1 Tr. zákona.
• Hliadka PZ dňa 10.07. v čase
o 11.08h na Opletalovej ulici kontrolovala motorové vozidlo zn.Škoda
Octavia,ktorého vodič bol vyzvaný,
aby predložil doklady. Následnou
lustráciou bolo zistené, že 43-ročný
muž má zakázané viesť motorové
vozidlo na dobu 30 mesiacov. Muž
bol zaistený, nakoľko bol podozrivý
z prečinu marenia výkonu úradného
rozhodnutia v zmysle §-u 348 Tr.
zákona.
• Neznámy páchateľ v čase od
11.40h dňa 06.07. do 11.40h
dňa 13.07.2015 Na hriadkach zo
záhradnej chatky odcudzil bicykel zn.
Genesis, nafukovací bazén, hodinky
neznámej značky, čím poškodenej
56-ročnej žene spôsobil škodu
krádežou vo výške 265 eur.
• Hliadka PZ dňa 14.07. v čase
o 13.30h na ulici Bystrická obmedzila na osobnej
slobode dvoch
20-ročných mužov, ktorí mali pri sebe
dve igelitové vrecúška s neznámou
zelenou sušenou rastlinou, nakoľko
boli podozriví z prečinu Nedovolená
výroba omamných a psychotropných
látok, jedov alebo prekurzorov, ich
držanie a obchodovanie s nimi podľa
§ 171 ods. 1/ Trestného zákona.
• Hliadka PZ dňa 17.07. v čase
o 14.40h na Istrijskej ulici kontrolovala motorové vozidlo zn.KiaCarens,
ktorého vodič bol vyzvaný, aby sa
podrobil dychovej skúške, ktorá
preukázala hodnotu 1,65 mg/l alkoholu v krvi. 47-ročný vodič bol zaistený, nakoľko bol podozrivý z prečinu
Ohrozenia pod vplyvom návykovej
látky v zmysle §-u 289/1 Tr. zákona.
• Hliadka PZ dňa 22.07. v čase
o 12.45h na ulici Jána Smreka na
detskom ihrisku zaistila 28-ročného
muža, ktorý poškodil oplotenie
detského ihriska, čím sa dopustil
priestupku proti majetku.
Hliadka PZ dňa 24.07. v čase o
23.05h na ulici Ivana Bukovčana
zaistila 28-ročného muža, ktorý
poškodil vchodové dvere do obytného domu, čím sa popustil priestupku
proti majetku.
• Hliadka PZ dňa 30.07. v čase

o 15.35h na Istrijskej ulici obmedzila
na osobnej slobode 29-ročného
muža, ktorý mal pri sebe igelitové vrecúškos neznámou zelenou
sušenou rastlinou, nakoľko bol podozrivý z prečinu Nedovolená výroba
omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich
držanie a obchodovanie s nimi podľa
§ 171 ods. 1/ Trestného zákona.
• Neznámy páchateľ dňa 09.08.
v čase od 22.30h do 23.30h
na Železničnej vlakovej stanici
Devínska Nová Ves odcudzil z voľne
položeného plecniaku peňaženku,
v ktorej sa nachádzali osobné doklady a finančná hotovosť vo výške 40
eur, čím poškodenému 23-ročnému
mužovi spôsobil škodu krádežou vo
výške 100 eur.
• Hliadka PZ dňa 11.08. v čase
o 03.30h na Istrijskej ulici obmedzila
na osobnej slobode 33-ročného
muža, ktorý mal pri sebe igelitové
vrecúško s neznámou zelenou
sušenou rastlinou, nakoľko boli podozriví z prečinu Nedovolená výroba

omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich
držanie a obchodovanie s nimi podľa
§ 171 ods. 1/ Trestného zákona.
• Hliadka PZ dňa 18.08.
v čase o 13.48h na Mlynskej
ulici kontrolovala motorové vozidlo
zn.RenaultMeganScenic,ktorého
vodič bol vyzvaný, aby predložil
doklady. Následnou lustráciou bolo
zistené, že 41-ročný muž má zakázané viesť motorové vozidlo na
dobu 15 mesiacov. Muž bol zaistený,
nakoľko bol podozrivý z prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia v
zmysle §-u 348 Tr. zákona.
• Neznámy páchateľ v čase od
11.00h dňa 01.09. do 23.30h
dňa 02.09.2015 v chatovej oblasti
Pod srdcom spôsobil požiarom
poškodenie záhradnej chatky, a to
tak, že požiar poškodil strechu a
vonkajšiu stranu prednej steny chatky,
čím spôsobil poškodenej 63-ročnej
žene škodu poškodením vo výške
2.000 eur.
mk or pz ba4

KLUB A JAZYKOVKA

V DENVERi vás budeme hostiť,
inšpirovať, povzbudzovať.
V DENVERi sa uvoľníte, nasmejete, nájdete
si nových priateľov a veľa sa naučíte.
Keď je DENVER plný dobrej energie,
pohody, srdečnosti a veselosti, som šťastná.
Som šťastná, keď je vám dobre a vidím
váš pokrok v hovorení cudzou rečou.
Jana Martanovičová

jazykové kurzy po celý rok
ANGLIČTINA a NEMČINA
Naučíte sa spájať slová do viet a vety do príbehov. Osvojíte si cudzí
jazyk, kreatívne myslenie a komunikovanie. Stretnete skvelých
lektorov so životnou a profesionálnou skúsenosťou.
9
9
9
9

malé skupiny po päť ľudí
každý vek a všetky úrovne
od siedmej rána do deviatej večer
v blízkosti vášho domova

180 EUR .
in

12 X 90 m

Volajte 0911 103 177, mailujte na denver@denver.sk alebo
zistite viac na www.denver.sk.
Kurzy sa konajú v príjemnom prostredí na 2. poschodí v OC
Glavica.
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