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Príhovor
Darmo
posielate
osočujúce
a znevažujúce
príspevky, keď
v nich, ako
kôl v plote trčí nevraživosť,
neochota pochopiť a odpustiť,
neochota spolupracovať, nie
hľadať možnosti ako áno, ako
poznať a spoznávať... aj sám
seba, pracovať na vlastnom formovaní ... Nielen poukazovať
na chyby iných... Niet sa potom
čo čudovať ako sa správajú
ľudia vo „veľkej“ politike...
Strana OĽANO má asi štyroch
členov, tá novovznikajúca
sedem?! Pred rokmi som sa
čudoval, že domáca strana
s dvanástimi členmi, chce
rozhodovať o osude občanov
v celej mestskej časti. Neochota
ostatných podieľať sa na správe
vecí verejných ich odsunula doslova odsunula – do úlohy
prizerajúcich sa „trpiteľov“.
Nakoniec súčasné voľby
vo Francúzsku nepovedia
veľa. Nikto si netrúfa hovoriť
o rozpade EÚ, ak voľby dopadnú tak ako by nemali,
ale netreba si zakrývať oči
ani nad takouto hrozbou.
Nakoniec, tých domácich boliestok a bolestí máme tiež dosť.
Aj radikálov bez sebareflexie,
aj rozumných a uvážlivých, len
záleží, kto dostane šancu a ako
dokáže presvedčiť. Dnes. Nie
potom. Preto len veľa slnečných
dní pred nami si možno želať.
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Nové Audi Q8 sa bude vyrábať
exkluzívne v Bratislave
• Siedmy model v rodine Volkswagen Slovakia
• Päť automobilových značiek pod jednou strechou
Bratislava – Volkswagen Slovakia (VW SK) bude produkovať
nový SUV model. Pripravované Audi Q8 sa bude vyrábať pre
zákazníkov z celého sveta exkluzívne v Bratislave. Prvé vozidlá začnú schádzať z výrobnej linky v roku 2018.

KRÁTKE SPRÁVY

Ponúkam priesady:
rajčiny, paprika, zeler,
bylinky, letničky a muškáty.
M. Šubín, Na grbe 30

tel.: 0907 222 231

Bratislavský závod VW SK je
výkladnou skriňou značky a koncernu Volkswagen. Kvalitné vozidlá
pre zákazníkov na celom svete tu
vyrába tím kvaliﬁkovaných zamestnancov. „Dali sme si záväzok mať
tú najlepšiu štartovaciu pozíciu
pri rozhodovaní o výrobe nových
modelov, a to s cieľom zabezpečiť
budúcnosť závodu a stabilné pracovné miesta pre našich zamestnancov,“ dodal Ralf Sacht s tým, že
v závode aktuálne vrcholia prípravy
na výrobu troch nových modelov.
Výroba vozidiel v Bratislave sa
rozšíri z dvoch na tri výrobné segmenty: Volkswagen / Audi (Volkswagen Touareg, Audi Q7, Audi
Q8), Porsche (Porsche Cayenne)
a segment New Small Family
(malé mestské vozidlá Volkswagen
up!, elektrický Volkswagen e-up!,
ŠKODA Citigo, SEAT Mii).

„Získať do portfólia prestížny model Audi Q8 pre nás znamená prejav veľkej dôvery, z čoho sa v Bratislave s celým tímom veľmi tešíme,“ uviedol Ralf Sacht, predseda predstavenstva a člen predstavenstva pre technickú oblasť vo VW SK.

Pri výrobe nového modelu využije
závod technológie a skúsenosti
z výroby aktuálneho sériového vo-

Novým Audi Q8 otvorí značka Audi nový segment pre
vyššiu triedu. „Úplne nový Q-model integrujeme do existujúcej
výrobnej siete, čím zvyšujeme našu konkurencieschopnosť,“
uviedol Prof. Dr. Hubert Waltl, člen predstavenstva Audi pre
výrobu a logistiku.

Uzávierka dnešného čísla
bola 21. 04. 2017
Uzávierka nasledujúceho
čísla bude 19. 05. 2017,
číslo vyjde 26. 05. 2017.

(Pokračovanie na strane 2)

Nové Audi Q8 sa bude vyrábať
exkluzívne v Bratislave
(Pokračovanie zo strany 1)
zidla Audi Q7. Z jednej z najnovších
karosární s približne tisíckou robotov
budú v budúcnosti vychádzať tri
modely: nová generácia Volkswagen Touareg, Audi Q7 a Audi Q8.
V karosárni sú nasadené najnovšie
technológie, niektoré dokonca
prvýkrát v koncerne. Vďaka nim je
možné spájať hliník a rôzne druhy
ocele. Úroveň automatizácie tu
dosahuje až 90 % a o technológie
sa stará približne tisícka vysokokvaliﬁkovaných zamestnancov.

Štúdia nového SUV Audi Q8
concept bola predstavená v januári
tohto roka na autosalóne v severoamerickom Detroite. Ďalší pohľad
na vozidlo ponúkol Audi Q8 sport
concept, ktorý oslávil premiéru na
ženevskom autosalóne. Zároveň
priniesol už konkrétny výhľad na
sériové auto. Autorom dizajnu Audi
Q8 je šéfdizajnér značky Audi Marc
Lichte.
rts

ka žiakov. „Aby sme vedeli naplno
využiť investície, potrebujeme kvaliﬁkovaných a skúsených zamestnancov. Vďaka spolupráci s Duálnou akadémiou si ich dokážeme
pripraviť pre naše potreby,“ vysvetlil Ralf Sacht.
Nároky na kvaliﬁkáciu zamestnancov mení príchod nových
technológií. VW SK nasadzuje
do výroby najmodernejšie roboty, automatizačnú techniku a vo
veľkej miere využíva informačné
technológie. V roku 2016 bolo v
Bratislave otvorené nové centrum
riadenia toku výroby. Začala sa
tiež používať inteligentná rukavica
so senzorom a v testovacej fáze je
spolupráca človeka s robotom. V stupavskom závode bola inštalovaná

3D metalová tlačiareň. VW SK
bude v tomto roku pokračovať vo
vzdelávacích aktivitách, aby mal
v budúcnosti k dispozícii dostatok
kvaliﬁkovaných
zamestnancov,
ktorí budú pripravení pracovať
s najnovšími technológiami.
„V roku 2017 bude stáť v centre pozornosti príprava na nábehy
nových produktov a práca na
dokončení investičných projektov.
Zároveň sa tešíme na významný
moment, keď z našich liniek zíde
v poradí už päťmiliónte vozidlo,“
uzavrel Ralf Sacht.
V priloženej infograﬁke nájdete čísla produkcie a ďalšie významné ekonomické ukazovatele
spoločnosti.
r

Vo štvrtok 6. apríla sme si pripomenuli 72. výročie oslobodenia a
ukončenia 2. svetovej vojny v Devínskej Novej Vsi. Pri tejto príležitosti sa
konala pietna spomienka pri našom
pamätníku obetiam dvoch svetových
vojen na námestí 6. apríla. Udalosť
ako aj pamiatku obetí, či našich
zosnulých protifašistických bojovníkov si uctili spoločne položením

venca starosta Milan Jambor spolu
so zástupcom Petrom Krugom, tiež
bývalý farár Karol Moravčík a predstavitelia miestnych dobrovoľných
organizácií na čele s predsedom
Miestneho odboru Matice slovenskej Jurajom Strempekom a veliteľom
dobrovoľných hasičov Pavlom Goldsteinom.
(r)

Volkswagen Slovakia
investoval v roku 2016
Výročie oslobodenia Devínskej
rekordných 550 miliónov eur
• 1,9 mld. eur výška investície za obdobie 2012 – 2016
Rekordný nárast počtu zamestnancov na 12 300
• Historicky najvyšší obrat 7,6 mld. eur
• Početné technologické inovácie
Bratislava – Volkswagen Slovakia (VW SK) zavŕšil v roku 2016
päťročný investičný program, ktorý dosiahol rekordných 1,9
mld. eur. Čiastka predstavuje polovicu z celkovej sumy investovanej počas 25-ročnej histórie spoločnosti. Rok 2016
bol pre VW SK rekordný taktiež v personálnej oblasti. Počet
zamestnancov sa zvýšil na 12 300.
Investičný rozmach zaznamenal v posledných piatich rokoch predovšetkým bratislavský
závod VW SK. Do prevádzky
boli uvedené lisovňa a karosáreň
Audi Q7. V dvoch nových
výrobných halách – v karosárni
a montážnej hale Porsche sú
aktuálne
inštalované
roboty,
automatizačná technika a ďalšie
technológie. Investície do uvedených
projektov dosiahli 1,5 mld. eur.
Ďalších 400 mil. eur ﬁrma vynaložila
na prípravy na nové projekty.
Rok 2016 bol z pohľadu investícií
historicky najsilnejší. VW SK investoval rekordných 550,7 mil. eur,
čo predstavuje 33 % medziročný
nárast. „Naša spoločnosť si získala dôveru koncernových značiek
a zákazníkov po celom svete, čo nám
umožnilo významne investovať do
rozšírenia produkcie a najmodernejších technológií. Naším
cieľom je zabezpečiť si budúcnosť
aj zachovaním štíhlych riešení pri
vysokej komplexite s ohľadom
na priania zákazníkov, aby sme
DEVEX 2

mohli zamestnancom aj naďalej
garantovať stabilné a perspektívne
pracovné miesta,“ uviedol Ralf Sacht, predseda predstavenstva a člen
predstavenstva pre technickú oblasť
vo VW SK.
Bratislavský závod vyprodukoval
v minulom roku 388 687 vozidiel a 263 700 prevodoviek.
V Martine vyrobili 33,3 mil. komponentov a v stupavskom závode
21 000 nástrojov pre výrobu vozidiel. Produkcia sa tak udržala v porovnaní s minulým rokom na stabilnej
úrovni. Obrat spoločnosti vzrástol
medziročne o 5,1 % na rekordnú
sumu 7,6 mld. eur. Zisk pred
zdanením dosiahol 234,1 mil. eur.
V súvislosti s investíciami prijal VW
SK v predchádzajúcom roku 1 500
nových zamestnancov. Ich počet sa
zvýšil na 12 300, čím spoločnosť
potvrdila pozíciu najväčšieho
zamestnávateľa v súkromnom sektore na Slovensku. Významným
míľnikom v personálnej oblasti bolo
otvorenie Duálnej akadémie, do
ktorej nastúpila v septembri prvá stov-

Vážení rodičia budúcich prváčikov

PRE ĽAHŠIU VOĽBU

Jedným z najvýznamnejších
období v živote dieťaťa je nástup
do 1. ročníka. Určite už zvažujete,
ktorá škola by bola pre vaše dieťa
tou najlepšou. V rámci inovatívneho

školského vzdelávacieho programu si každá škola môže upraviť
voliteľné (disponibilné) hodiny podľa
svojich možností, na ktoré môžete
(Pokračovanie na strane 3))

Vážení rodičia budúcich prváčikov

PRE ĽAHŠIU VOĽBU
(Pokračovanie zo strany 2)
tiež prihliadať pri výbere školy. Radi
by sme Vám predstavili Základnú
školu na Ulici Ivana Bukovčana 3.
Naša škola sa orientuje na vzdelávanie dvoch cudzích jazykov
už od prvého ročníka. Umožňuje
nadaným žiakom v nadväznosti
na MŠ pokračovanie v jazykovom vyučovaní počas celého
deväťročného štúdia v anglickom
a nemeckom jazyku. V niektorých
predmetoch sa pridávajú témy
v nemeckom jazyku čím sa prepájajú vedomosti. Keďže deti sú veľmi
šikovné, pracujú s rôznymi materiálmi, učebnicami, pracovnými listami
buď v skupinách alebo samostatne.
Žiaci s rozšírenou výučbou nemeckého jazyka na konci 8. ročníka
získajú diplom DSD 1 z nemeckeho jazyka, ktorý im umožňuje prijatie na stredné školy v Nemecku.
Jedná sa o uznávaný diplom v
zahraničí (Nemecku). Nemecký jazykový diplom je testom jazykovej
zručnosti, ktorej musí predchádzať
dlhoročná a na skúšku orientovaná,
plánovaná príprava. Na podporu
vzdelávania v nemeckom jazyku
(v prepojení na techniku) využíva
naša škola voliteľné hodiny, čiže
vzdelávací program je doplnený
aj o dodatočné aktivity. Naše tri

pani učiteľky získali oprávnenie
pripravovať žiakov na záverečné
skúšanie. Úspešným absolvovaním
môže žiak získať úroveň A2 alebo
B1. Okrem tried podporovaných
Nadáciou Volkswagen Slovakia
máme ďalšiu triedu s rovnakým variantom školského učebného plánu.
V tomto školskom roku ponúkame
2 varianty vyučovania anglického
a nemeckého jazyka nasledovne:
Naša škola sa orientuje na vzdelávanie dvoch cudzích jazykov už
od prvého ročníka.
1. variant: Trieda podporovaná

Nadáciou Volkswagen Slovakia,
1.D. Podľa tohto istého učebného
plánu postupuje vždy aj jedna trieda 1.B. Podľa tohto variantu sa nemecký aj anglický jazyk vyučuje po 2
hodiny týždenne. 2 hodiny výtvarnej
a telesnej výchovy sa vyučujú v nemeckom jazyku. V niektorých predmetoch využívame CLIL metódu(25
– 33) v nemeckom jazyku.
2. variant: Určený pre deti, ktoré majú
iba anglický jazyk od 1. ročníka - 2
vyučovacie hodiny týždenne. V 3.
ročníku bude počet hodín navýšený
o 3 hodiny. Nemecký jazyk sa
pridáva v 5. ročníku ako voliteľný
vyučovací predmet.
Výučba jazykov prebieha v kvalitne
vybavených jazykových učebniach,
s nízkym počtom žiakov v skupinách.
Deti dosahujú výborné umiestnenia
v olympiádách tak z anglického ako
aj z nemeckého jazyka.
Základná škola I. Bukovčana 3
taktiež poskytuje talentovaným
deťom kreatívne formy výchovnovzdelávacieho procesu, kde môžu
rozvíjať svoje nadanie v rámci
krúžkov v mimo vyučovacom čase.
Medzi ne patria aktivity športového
zamerania ako napr. gymnastika
v NEJ, futbal, baseball, ﬂorbal, stolný
tenis, vybíjaná, športové hry, atletika

alebo tanečného charakteru napr.
DFS Grbarčieta, ELEGANZA, príp.
vedomostného charakteru ako napr.
hravá matematika, Konverzácia
z NEJ, Cvičenia zo SJL a MAT a
pod. Škola poskytuje baseballové
ihrisko s možnosťou využitia na atletiku a multifunkčné ihrisko. K dispozícii
sú tri telocvične a posilňovňa.
Počas prázdnin majú rodičia
možnosť prihlásiť deti do táborov.
V lete sú to športové tábory v škole,
v zime pobytové tábory spojené
s lyžovaním. Taktiež organizujeme
pobytové plavecké kurzy pre

žiakov 3. až 5.ročníka, pre starších
žiakov letný ozdravovací pobyt pri
mori. Ponúkame aj atraktívne víkendové podujatia podľa záujmu žiakov
(sviatok strašidiel v Bojniciach, rozprávkové Bojnice, turistika po Slovensku).

Podrobné informácie o jednotlivých variantoch na webovej stránke
školy na: www.bukovcana.sk.
Tešíme sa na budúcich prváčikov
v školskom roku 2017/ 2018.
Mgr. Renáta Balogová,
riaditeľka školy

HASIČI INFORMUJÚ
• V sobotu 18. marca 2017 sa konal
technický zásah na budove klubu
dôchodcov. Kvôli veľkému veternému náporu nevydržalo oplechovanie boč-ného
múru strechy a hrozilo, že sa odstávajúci
plech odtrhne. Naši hasiči pomocou rebríka vyliezli na strechu a plech opäť
upevnili, čím zabránili väčšej škode na
majetku a prípadnému zraneniu osôb.
• O týždeň 25. marca 2017 rakúske
obce Breitensee, Markthof, Marchegg
zorganizovali požiarne cvičenie s námetom: horiaci dom a záchrana osôb.
V rámci cezhraničnej spolupráce naši
hasiči dostali pozvánku na toto cvičenie.
Okrem nášho družstva sa zo SR
zúčastnili aj hasiči z Vysokej pri Morave.
Na cvičení zasahovalo 6 kusov hasičskej
techniky. Išlo o námetové cvičenie, kde
rakúsky kolegovia riadene podpálili starý
dom v obci. Naše jednotky zo SR mali
za úlohu zo zadnej časti budovy chladiť
okolité objekty a zaisťovať pre techniku
z miestneho hydrantu dostatočný prísun
vody. Vyhodnotenie komisie bolo pozitívne a predstavitelia hasičského zboru
z Marcheggu našim hasičom srdečne
poďakovali za účasť.
• V ten istý deň 25. marca 2017
občianka z DNV zatelefonovala
veliteľovi DHZ DNV a požiadala o
výrub napadnutého stromu, ktorý ohrozoval bezpečnosť osôb. Na výrub majitelia obdržali povolenie z miestneho
úradu. Veliteľ zorganizoval družstvo 3+1
a strom bol postupným odvetvovaním
a následným zrezaním položený. Išlo
o 9 metrový orech, ktorý sa nachádzal
vo dvore rodinného domu.
• V utorok 4. apríla 2017 zavolalo
operačné stredisko HaZZ veliteľovi
DHZ DNV. Ohlásilo požiar trávnatého
porastu pri domovej výstavbe Blížne
Zamajerské smerom na VW. Ako prvé

na mieste zasahovalo družstvo HaZÚ
3+1 s CAS32 a naše družstvo 3+1
s CAS15. Naša jednotka opúšťala miesto
zásahu posledná a horenisko dohášala
genfo-vakmi. Škody na civilnom majetku
vďaka rýchlemu zásahu HaZÚ nasťastie
nevznikli.
• Dňa 11.04.2017 slúžila naša jednotka od 21:00 – 03:00 pohotovostnú
službu na hasičskej zbrojnici, ktorú
vyhlásilo operačné stredisko HaZZ
z dôvodu taktického cvičenia profesionálnych jednotiek. Počas služby neprišlo
k žiadnej nežiaducej udalosti, a tak
o tretej hodine ráno operačné stredisko
ukončilo pohotovosť. Čas strávený na
zbrojnici členovia venovali poriadku,
technike a veliteľ si pripravil prekvapenie
vo forme hustého zadymenia priestorov budovy zbrojnice pomocou profesionálneho zariadenia, kde si družstvo
mohlo vyskúšať taktiku boja proti živlu
v zadymených priestoroch s nulovou
viditeľnosťou. Službukonajúci hasiči
v mene všetkých členov DHZO BA-DNV
pogratulovali našim hasičom Michalovi
a Darcovi k ich životným jubileám 20
a 30 rokov.
r

TRETÍKRÁT S ANDERSENOM
Marcový týždeň slovenských knižníc
neobišiel ani tú našu v Základnej škole na
Ulici Ivana Bukovčana. Kolotoč pestrých
aktivít v nej vyvrcholil večer 31.marca 12.
ročníkom Noci Andersena na Slovensku, počas ktorého sme strávili v knižnici
v poradí už tretiu nezabudnuteľnú rozprávkovú „spaciu noc“. Jan Werich raz
napísal, že rozprávky sú ako reťaz, lebo
obopínajú svet a spájajú ľudí odvšadiaľ.
Svet rozprávok sme sa rozhodli poodhaliť
aj my a deň narodenín svetového
rozprávkara bol príležitosťou prežiť
v knižnici originálny nočný program. Ten
náš sa niesol v znamení Harryho Pottera
– knižnica sa premenila na Potterland,

v ktorom sme sa spoločne hrali, kreslili
si, čítali si, večerali, pozerali rozprávku ,
prežili strašidelnú cestu nočnou školou,
sladký spánok v spacákoch a sladučké
raňajky zo stolčeka prestri sa. Prečo?
Pretože máme radi knihy, radi čítame,
spoznávame čarovný svet kníh a fantastický život rozprávkových bytostí, radi sa
hráme a spoločne bojíme. Pán Andersen
by mal z nás veľkú radosť, pretože sme
do bodky splnili slová z jednej z jeho rozprávok: „Tak teda počúvajte, rozprávka
začína. Keď si ju povieme celú, budeme
vedieť viac, ako vieme teraz.“
Soňa Škulová

DEVEX 3
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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

13.5. o 18.00 h BEZ OPONY Gala Show
Galavečer pri príležitosti piateho výročia talkshow BEZ OPONY plný
vynikajúcich hercov, spevákov a tanečníkov!
Jakub Abrahám privíta hostí – herca Jozefa Vajdu, herečku Gabrielu
Csinovú s bratom hercom a spevákom Karolom Csinom, chýbať
nebude ani spevácka stálica Juliána Hamranová
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, Vstupné: 4 eurá (mládež do
18 rokov a dôchodci 3 eurá)
14.5. o 17.00 h Koncert ku Dňu matiek
– vystúpenie DFS Grbarčieta, FS Črip, DFS Kobylka
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, vstup voľný
16.5. o 18.00 h Koncert ku dňu rodiny
– verejný koncert Základnej umeleckej školy v Devínskej Novej Vsi
venovaný Dňu rodiny
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, Devínska Nová Ves
17.5. o 15.30 h Akadémia ku dňu matiek
– vystúpenie detí Materskej školy Milana Marečka
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, organizované podujatie
21.5. o 17.00 h Paci Pac

Urobíme si spolu Vláčik, zaskáčeme si na Opicu, zadupeme na Slona,
zatlieskame si Ťapi ťap, zacvičíme si na Rozcvičku a vybláznime
sa na ďalších chytľavých pesničkách PACI PAC. Na záver sa spolu
pofotíme a ako už býva

Podujatia Turistickej informačnej kancelárie DNV – máj 2017
13. 05. 2017 (sobota), 9.00 h
Jarnou Devínskou Kobylou

Exkurzia do prírody spojená
s prehliadkou vojenských bunkrov,
trampských Bielych skál a rímskych
vykopávok Villa Rustica.
Zraz: TIK DNV, Istrijská 49, Bratislava
20. 05. 2017 (sobota), 8. 00 h
Opátstvo Pannonhalma, Győr

Autobusový výlet
Prehliadka Benediktínskeho kláštorného
komplexu
zapísaného

v UNESCO spojený s prehliadkou
historického centra Győru.
Odchod autobusu: TIK DNV, Istrijská
49, Bratislava
27. 05. 2017 (sobota), 9.00 h
Príroda a pamiatky Bratislavského
kraja – Celodenná pešia turistika.

Náučno – poznávací výlet po
obciach, prírode a pamiatkach
v Záhorskej časti Bratislavského kraja,
výstup na zrúcaninu hradu Pajštún.
Zraz: TIK DNV, Istrijská 49, Bratislava

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA POZÝVA
Podujatia ZUŠ
3.5.-5.5. Výchovné koncerty pre žiakov 1.- 3. roč. ZŠ a deti MŠ.
Priestory ZUŠ na Istrijskej 22 od 9:00 – 12:00 hod.
10.5. Absolventský koncert.
18:00 hod. Zichyho palác na Ventúrskej ul.
12.5. Deň otvorených dverí ZUŠ od 15:00 – 19:00 hod. Návštevníkov
čaká bohatý program v areáli školy: koncerty, tance, divadielka, súťaže v kreslení a v speve, disco, tombola...
16.5. Koncert ku dňu rodiny. 18:00 hod. Istra Centrum.
18.5. Talentové skúšky pre záujemcov o štúdium na našej škole
v šk. roku 2017/2018. 15:00 – 18:00 hod. v ZUŠ.
24.5. Talentové skúšky pre záujemcov o štúdium na našej škole
v šk. roku 2017/2018. 15:00 – 18:00 hod. v ZUŠ.
29.5. Vernisáž žiakov Výtvarného odboru ZUŠ. 17:30 hod.
Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku, Istrijská ul.
31.5. Koncert učiteľov. “Cesta okolo sveta.” 18:00 hod.
Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku, Istrijská ul.
DEVEX 4

SNM MÚZEUM KULTÚRY CHORVÁTOV
Aktuálne výstavy
5.5.2017- 25.5.2017 – Blízke diaľky
Lýdia Patafta je umelkyňa pochádzajúca zo Slovenska a žijúca
v Chorvátsku. Svoje obrazy už vystavovala v Záhrebe, v Bratislave aj vo
Viedni. Jej sugestívne a občas šokujúce maľby zaoberajúce sa krehkosťou
tela a duše vtiahnu návštevníka do vábivého sveta podvedomia. Kurátorom
výstavy je akademický maliar Marek Ormandík.
Stále expozície
Dejiny a kultúra Chorvátov na Slovensku
Prezentácia kultúrneho dedičstva chorvátskej menšiny na Slovensku
je zameraná predovšetkým na chorvátske osídlenie, jazyk, etnické vedomie,
ľudové staviteľstvo a bývanie, odevnú a textilnú kultúru, ľudové umenie
a rodinné zvyklosti.
Dejiny a kultúra Chorvátov v Devínskej Novej Vsi
Expozícia približuje niekdajší život v Devínskej Novej Vsi, najmä
v 19. a 20. storočí. Je rozdelená do niekoľkých blokov: história, odievanie,
duchovný život a cirkev, regrúti, práca a remeslá.
Kniha mesiaca
Miro Gavran (konkrétnu knihu ešte určíme)
Vystavená kniha je dostupná v Chorvátskej knižnici SNM-MKCHS
na Istrijskej ul. 68 1.posch. v čase pondelok – streda od 10.00 do 14.30 h.
Noc múzeí a galérií 2017
Osobnosť – Antonín Václavík
16:00 – hodina chorvátskeho jazyka „Chorvátčina pre dovolenkárov“
20:30 – Nočná prehliadka múzea
celý deň – burza kníh z chorvátskej knižnice
premietanie fotograﬁí z uskutočnených akcií múzea
kvíz o expozícii múzea pre každého návštevníka
(v múzeu budú v tom čase vystavené obrazy: Lýdia Patafta- Blízke diaľky)

Spolocenská
kronika
ˇ

Zosobášili sa

Ing. Radoslav DYNKA
a Ivica ŠIMKOVIČOVÁ
Dávid ŽÁČIK
a Tamara MOTOLÍKOVÁ
Daniel AMBRUS
a Mgr. Andrea ZÚBEROVÁ
Peter GÁLIK
a Ing. Kristína JANÍČKOVÁ
Milan KOUSAL
a Mgr. Zuzana BAKOŠOVÁ
Blahoželáme!

Uvítali sme
nových spoluobčanov
Mathias RISCHER
Nicol HERDITS
Nina PITEKOVÁ
Laura ZIMULOVÁ
Zuzana SZABÓOVÁ
Vitajte!

O dišli z našich radov
Jolana HAVLÍKOVÁ,
rod. Belanová
Mária MEKÁ
Veronika VLAŠIČOVÁ,
rod. Šubínová
Anton DRGO
Jozef PÚTIK
Nech odpočívajú v pokoji!

NEZABUDLI
NA DÔCHODCOV
Dňa 30.3.2017 usporiadalo vedenie ZŠ Ivana Bukovčana 3
slávnostné posedenie pri príležitosti
Dňa učiteľov. Pozvanie prijalo aj 11
dôchodcov, ktorí kedysi mali tú česť
byť v učiteľskom zbore na ZŠ Ivana
Bukovčana 1. Po roku sme opäť zavítali do priestorov školy, ktorá bola
naším druhým domovom a v ktorej
sme s radosťou pôsobili a odovzdávali vedomosti a skúsenosti našim
žiakom a pomáhali mladým kolegom. V príjemnom prostredí krásne
upravenej jedálne a pri výbornom pohostení, za čo patrí veľká
vďaka pani kuchárkam z Ivana
Bukovčana 1, sme pospomínali na
naše učiteľské začiatky a nespočet
príhod, ktoré sme počas učiteľskej
praxe zažili. Veľká vďaka patrí vedeniu, ale aj personálu ZŠ, za to,
že na nás, dôchodcov, nezabúdajú,
a že nás každoročne pozývajú
osláviť v spoločnom kruhu tento
pre nás významný a vzácny deň.
Z celého srdca Vám za to ďakujeme.
Bývalí učitelia na dôchodku.

DEŇ NARCISOV
VO VW SK
Zamestnanci a Nadácia Volkswagen Slovakia prispeli na konto Ligy
proti rakovine 13 000 eurami
• Suma tvorí 8 % hrubého výnosu
zbierky v Bratislave • Približne 6
000 narcisov pre zamestnancov •
Dobrovoľníci prišli aj do závodov v
Stupave a Martine
Bratislava – Zamestnanci Volkswagen Slovakia (VW SK) podporili
verejnú zbierku Deň narcisov 2017
sumou 6 265 eur. Nadácia Volkswagen Slovakia podľa prísľubu
uvedenú čiastku zdvojnásobila
a zároveň zaokrúhlila na 13 000
eur. Celková suma, ktorá putuje na
konto Ligy proti rakovine, predstavuje
8 % tohtoročného hrubého výnosu
zbierky v hlavnom meste Slovenska.
Dobrovoľníci pripínali narcis kvet

nádeje zamestnancom vo výrobných závodoch v Bratislave, Stupave
a Martine. „Inšpirovali nás samotní
ľudia. Mnohí by radi prispeli, ale
pre prácu na zmeny sa v daný deň
k dobrovoľníkom nedostanú. Aj
väčšina zamestnancov Volkswagen
Slovakia pracuje na zmeny. Zrodil sa
tak nápad rozšíriť zbierku z ulíc miest
a obcí priamo do areálu najväčšej
slovenskej automobilky. Vážime si
podporu a pomoc každého jedného zamestnanca a pilotný projekt

považujeme za veľmi úspešný,“
uviedla Eva Kováčová, výkonná
riaditeľka Ligy proti rakovine.
Náladu spolupatričnosti počas
dňa podporil kvetinovou výzdobou a sprievodným programom
v závodoch. Živé sochy a aktívni
dobrovoľníci pripli narcisy približne
6 000 zamestnancom. „Spoluprácou s Volkswagen Slovakia získal
tradičný Deň narcisov nový rozmer,“
podotkla Eva Siracká, prezidentka
Ligy proti rakovine.

tivitou, ktorá spája všetkých odhodlaných nadšencov behu v prírode

a všetkých vyznávačov zdravého
životného štýlu. Soňa Škulová

Miestny odbor Matice slovenskej
v Devínskej Novej Vsi
vás pozýva
V piatok 5. mája (piatok)
o 10:00 hod.
k pamätníku gen. Dr. Milana
Rastislava Štefánika na Kolónii
(pri križovatke ulíc Janšáková
a Opletalova)
na spomienkové podujatie
pri príležitosti 98. výročia
jeho úmrtia

VÍTALI SME JAR
Konečne je tu jar! Svet okolo
nás sa prebúdza z dlhého zimného spánku a teší sa zo všetkej
krásy, ktorú mu príroda poskytuje.
Presvedčili sa o tom všetci malí
či väčší športovci, ktorí vymenili
posteľové pohodlie za mäkučký
trávnatý koberček, televíznu obrazovku za modrú oblohu a rádio
za veselý štebot malých operencov. Kedy? V sobotu 26.3..2017.
Kde? Pod Mostom slobody. Pri
akej príležitosti? Jarný beh Základnej školy Ivana Bukovčana. Prečo?
Pre radosť z behu, pre dobrý pocit
urobiť niečo pre svoje zdravie,
kvôli kamarátom, spolužiakom,
pre nadšenie z výhry alebo len
tak pre seba. Jarný beh sa stáva
pomaly tradičnou školskou ak-

Prvá slovenská krčma v Bratislave
sa volá First Slovak Pub.
•••
Príde James Bond v Moskve
do baru a pri dverách
ho zastaví vyhadzovač.
Bond mu vraví: „Ja som Bond.
James Bond.“
Vyhadzovač hovorí: !“
Ja som gej. Sergej.“
•••
Na diskotéke vraví mladík
blondínke:
„Slečna, vymeňme si telefóny.
„Radšej nie, ja som so svojím
spokojná.
•••
Niet úprimnejších
a oddanejších budovateľov
kapitalizmu, než sú bývalí
komunisti.
•••
Keby žil Dubček, tak by
si asi želal kapitalizmus
s ľudskou tvárou.
•••
-Čína je ďaleko? – pýta sa
policajt Vinco kolegu.
-No, dosť. Prečo sa pýtaš?

-Lebo náčelník hovoril,
že páchateľ bol prichytený
pri Číne.
•••
.Moja nová priateľka tvrdí,
že som slabý v posteli.
-Ozaj?
-Len nechápem, ako to mohla
zistiť za tých 30 sekúnd?!
•••
Dobrá mama dá deťom olízať
krém z mixéra. Ešte lepšia
mama mixér najprv vypne.
•••
-Máš nejaké fotky, na ktorých
je tvoja žena nahá?
-Nie.
-A chceš nejaké?
•••
V bare sedí dáma a pozerá
sa po dobre vyzerajúcom
chlapovi.
Aj on sa do nej zahľadel,
prisadol si k nej a ona mu
šepká do uška:
-Nehnevajte sa, ale vyzeráte
ako môj tretí manžel.
-A koľkokrát ste boli vydatá?
-Dva razy.
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BRATISLAVA PRE ĽUDÍ SO ZÁUJMOM O ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL
Vo štvrtok 13. apríla 2017 sa na podnet indického veľvyslanca, Jeho Excelencie Param Jit Manna v reštaurácii a hoteli
Bonus Resort v Devínskej Novej Vsi konalo stretnutie zástupcov mimovládnych organizácií a inštitúcií zameraných na
premostenie Slovenska a Indie.
Jednou z tém tohto dôležitého stretnutia bolo usporiadanie ďalšieho
ročníka Medzinárodného dňa jogy
na Slovensku. Organizátori a jogoví
cvičitelia spoločne určili termín tejto
veľkej verejnej akcie na posledný
júnový víkend v priestoroch Bonus
Resort. S areálom Bonus Resort
a jeho okolím nás oboznámil pán
Jozef Vaško, ktorý nás milo privítal,
pohostil a ukázal všetky možnosti
tohto zrekonštruovaného objektu.
Priebeh 2. ročníka Medzinárodného
dňa jogy 2016 v Dillí priblížila Anna
Galovičová, ktorá už v decembri
1989 založila prvú mimovládnu

Medzi účastníkmi stretnutia boli Anna Galovičová, Spoločnosť Slovensko-indického priateľstva (tretia zľava), Soňa Ftáčniková, Jogová
spoločnosť (štvrtá zľava), za ňou Alexander Horváth, Indická obchodná a kultúrna komora, autor článku Peter Krug (siedmy zľava),
veľvyslanec Indie Param Jit Mann (v strede), Jozef Vaško, Joga vedomého zdravia (šiesty sprava) a Radoslav Hovorka, Joga v dennom živote (prvý sprava).

organizáciu
Slovensko-Indická
Joga Védanta, dnes Spoločnosť
Slovensko-indického
priateľstva.
Podujatie v hlavnom meste Indie
bolo spojené s medzinárodnou konferenciou „Yoga for the Body and
Beyond“, ktorej sa pani Galovičová
aktívne zúčastnila ako jediná slovenská delegátka. Ako v New Delhi
informoval viceprezident Indie Sri
Hamid Ansari, schválenie Medzinárodného dňa jogy podporili jednohlasne všetky členské štáty OSN
vrátane Slovenskej republiky. Tento
medzinárodný konsenzus zakotvuje
rezolúcia Valného zhromaždenia
DEVEX 6

OSN 69/131 v decembri 2014,
ktorá v nadväznosti na rezolúciu
z januára 2012 potvrdzuje právo
každého človeka na získanie
a udržanie najvyššieho štandardu
fyzického a duševného zdravia.
Rezolúcia zároveň zdôrazňuje
nutnosť posilniť zdravý životný štýl.
Podľa návrhu indického premiéra
Narendru Modiho je Medzinárodným dňom jogy 21. jún, najdlhší deň
roka na severnej pologuli, ktorý má
na mnohých miestach sveta osobitný
význam.
Konferencia v Dillí si stanovila za
cieľ rozšíriť poznatky o priaznivých

účinkoch cvičenia jogy pre všetkých.
Naučiť ľudí znovu získať radosť
z pohybu sa očakáva aj od organizátorov 3. ročníka Dňa jogy
v krajinách na celom svete. Na Slovensku bude hlavnou úlohou zvýšiť
povedomie o Medzinárodnom dni
jogy a motivovať ľudí prekonať nezdravé stereotypy sedavého štýlu
života.
Ako ďalej pokračovala Anna
Galovičová, „nejde len o exhibíciu
telesného cvičenia, ale aj niečo
mentálne. Dobre to vyjadril indický jogín Ramdév, ktorý zažiaril

počas medzinárodnej konferencie
o joge 2016 v Dillí. Je to o spokojnosti so životom, kedy sa v našom
tele cítime skvelo, prekypujeme
zdravím a akcieschopnosťou.
Žijeme dôstojne, vieme, o čom
je kvalita života, máme radosť
z toho, že pomáhame druhým.
Aj Mahátma Gándhí opakoval
ľuďom, že bohatý nie je ten, ktorý
má zlato a striebro, ale ten, kto je
telesne i duševne zdravý.“
Starosta mestskej časti Bratislava –
Devínska Nová Ves Milan Jambor
vyjadril veľvyslancovi Jit Mannovi
a organizátorom Medzinárodného
dňa jogy plnú podporu. Soňa
Ftáčniková, predsedníčka Jogovej
spoločnosti a Radovan Hovorka z organizácie Joga v dennom
živote podporili návrh veľvyslanca
zorganizovať Medzinárodný deň
jogy v priestoroch Bonus Resort.
Stretnutia sa zúčastnil aj Alexander
Horváth, predseda Indickej obchodnej a kultúrnej komory v SR a ďalší
podnikatelia.
Po dobrom a zdravom obede
pokračovala neformálna debata
pri káve s pánom veľvyslancom,
ktorý aj do tohto kúta Bratislavy
svojou bezprostrednosťou vniesol
ducha porozumenia a spolupráce
medzi oboma krajinami. „Ste vítaní
zúčastniť sa tohto pripravovaného
podujatia. Môžete priložiť ruku
k dielu a pomôcť pripraviť tento
veľký deň pre ľudí, ktorí si osvojujú
zdravý životný štýl a chytili zdravie
do vlastných rúk.“
r

Aj na malej škole sa môžu diať veľké veci – realizácia projektu

STEP AHEAD
V apríli pred tromi rokmi sme vo
vašich novinách písali ako naša
škola – vtedy Stredná odborná škola
automobilová, dnes už Súkromná
stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia so sídlom na
ulici J. Jonáša 5 v Devínskej Novej
Vsi vykročila pred trinástimi rokmi na
cestu mobilít – zahraničných stáží
našich študentov do krajín Európy.
Okrem toho sa pustila do realizácie
medzinárodných projektov, ktorých
prínosom je neustály odborný rast
pedagógov s čím úzko súvisí aj vedomostná úroveň našich žiakov.
V súčasnosti sme v poslednej fáze
realizácie projektu Strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy ERASMUS+ (KA2)
s názvom STEP AHEAD (KROK

VPRED), ktorý úzko nadväzuje na
náš predošlý projekt PAT, ktorého
výstupom bola tvorba učebníc
Diagnostika a opravy automobilov,
Karosárska technológia a Lakovnícka
technológia.
Výstupy projektu STEP AHEAD sú
aktuálne výučbové materiály a interaktívne cvičenia v oblasti trendov v automobilizme 21. storočia. Zamerané
sú na získanie praktických zručností
cieľových skupín – učitelia, majstri odbornej výchovy, lektori CŽV, študenti
SOŠ automobilových, študenti VŠ,
zamestnanci v rôznych oblastiach
autopriemyslu. Sú vzdelávacími
materiálmi podporujúcimi princípy
systému duálneho odborného vzdelávania, ktorý je v súčasnosti prioritou
vlády SR.
Našim zámerom v tomto projekte
bolo nielen vytvoriť jedinečný vzde• Maľovanie, stierkovanie Vladimír
Škultéty
tel.: 0905 384 813

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

•

Predám zdravé čerstvé prepeličie
vajíčka, balené po 50 ks, cena 5 eur,
tel.: 0907 353 352
Predám sústruh na drevo.
tel.: 0907 268 536

•
•

•

•

•

•

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.
0905 703 979, 0908 700 684.

04 - SLUŽBY
•

Zabezpečím odborne a rýchlo zmluvy, prevody, pre stavby inžiniersku
prípravu, povolenia a iné.
tel. 0905 616 798

Ján Polák VODOINŠTALÁCIE
– ÚDRŽBA tel.: 0905 627 321
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
Za dobrú cenu urobím prestavbu aj
vášho bicykla na výkonný e-bike. Plná
záruka i servis v DNV.
tel.: 0905 648 233
Účtovníctvo, mzdy, DPH, daňové
priznania, 20-ročné skúsenosti,
diskrétnosť.
tel.: 0940 137 999

lávací materiál, ale tiež zatraktívniť
odborné vzdelávanie, bez ktorého
bude ohrozené pôsobenie investorov
v SR. Kvalitná odborná pracovná sila
je nevyhnutná pre rozvoj NH a jej
príprava bez kvalitných učebných
zdrojov je veľmi náročná. Úspešná
realizácia tohto projektu prispieva ku
konkurencieschopnosti absolventov
stredných odborných škôl na trhu
práce.
Projekt realizujeme s partnermi:
INAK – občianske združenie,
Bratislava (SK), NAPA TRUCKS spol.
s r. o. (CZ), ATT Training Ltd., The Institute of the Motor Industry (UK).
Výstupmi projektu je 200 interaktívnych stránok e-learningu s obsahom
zameraným na hybridy, elektrombily
a alternatívne palivá. Z toho 100 interaktívnych stránok je určených pre
výučbu odborných predmetov a 100
•
•
•

zero.
tel.: 0915 738 952
Kúpim 3-4 izbový byt na prízemí.
tel.: 0904 239 227
Dám do prenájmu garáž na
Š.Králika.
tel.: 0905 445 504
Predám menšiu záhradu s murovanou chatou v DNV, a to v záhradkárskej osade pri Waitovom lome (voda
a elektrina pri pozemku). Záhrada je
výhodne umiestnená (hneď pri príjazdovej ceste) a umožňuje nádherný
výhľad.
tel.: 0903 244 777

interaktívnych stránok je určených pre
výučbu ANJ metódou CLILL na stredných školách a technických vysokých
školách. Okrem toho na prácu s vytvorenými materiálmi pre učiteľov, majstrov OV a lektorov CŽV bude slúžiť
20 podporných metodík, manuálov
(návodov).
Cieľom nášho projektu bolo
pripraviť pre aktívnych slovenských
pedagogických
zamestnancov
odborných predmetov v oblasti
autoprofesií nástroj (výučbový portál) na súčasný – trendový spôsob
výučby a zároveň vďaka tréningom,
ktoré sme zrealizovali s účastníkmi
projektu (učiteľmi a majstrami OV
z oslovených 87 slovenských stredných škôl) v Českej republike
a Anglicku naučiť ich výučbové materiály vytvárať a na svojich hodinách
používať.
DB

Ponúkam priesady:
rajčiny, paprika, zeler,
bylinky, letničky a muškáty.
M. Šubín, Na grbe 30

tel.: 0907 222 231

07 - ROZLIČNÉ
•

•
•

HERBA – ZÁHRADNÍCKE POTREBY, rozličný tovar, darčeky. Na Grbe
55.
tel.: 02/6477 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
Predám nový nerozbalený kovový
záhradný domček Arrow Dresden
108 šedý. Rozmer 313cm x 242cm
x 198 cm. tel.: 0905 243 049

05 - BYTY
•

Kúpim jednoizbový byt v DNV. Nie
som RK.
tel.: 0903 795 432
• Kúpim 4-izbový byt na prízemí.
tel.: 0904 239 227
• Predám 1-izbový byt v DNV na ulici
P. Horova 1. Cena: 86.000,- Eur +
dohoda možná.
tel.: 0905 613 350, 0948 272 719

06 - NEHNUTEĽNOSTI
•

•

Kúpim záhradu v DNV, časť Glavica
alebo Pod srdcom.
tel.: 0903 961 302
Predám 4-árovú záhradu s murovanou chatkou v lokalite Devínske Ja-

ŠPERKY NIE SÚ HRIECH
Do tímu Klenoty Aurum prijmeme na TPP asistentku predaja.
Miesto výkonu práce: OC Bory Mall – Bratislava.
Svoje životopisy, prosím, posielajte na adresu:
akramerova@klenotyaurum.sk
Bližšie informácie Vám radi poskytneme na tel. č.: 0918 323 332

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 cm 2 = 0,85 eur.
K cenám treba pripočítať 20% DPH. Zľavy: tri uverejnenia za sebou 5%, pri päť a viac 10%, celoročné 20%. Ponuka detských vecí bezplatne.
Požiadavka na farbu + 135 eur. Zamestnanie hľadám: zľava 50%. Príplatky: 1 strana + 100%, posledná strana + 50%.
Inzercia: e-mail: devex@ba.netlab.sk, poštou: Devex, 841 07 Bratislava, Kalištná 9, tel.: 0903 429 485
DEVEX 7

Z pol
policajného
záp
zápisníka
• Hliadka PZ dňa 29.03.2017
v čase o 21.50h na Ulici Milana
Marečka zaistila
44-ročného
muža, ktorý sa dopustil prečinu
výtržníctva podľa §-u 364 ods. 1,
ods. 2 písm. b) Trestného zákona
a to tým, že v reštauračnom zariadení manipulovala so zbraňou
zn. Glock 17, ktorú mal v legálnej
držbe, pričom zbraň nabíjala
a vybíjal.
• Hliadka PZ v čase o 07.45h
dňa 30.03.2017 na ulici Na grbe
obmedzila na osobnej slobode
34-ročného muža, na ktorého bol
vydaný európsky zatykač.
• Neznámy páchateľ v čase
od 17.30h dňa 31.03.2017
do 07.57h dňa 01.04.2017 na
Opletalovej ulici vypáčil plastové
vchodové dvere do kancelárskych priestorov, odkiaľ následne
odcudzil dve kovové pokladničky,
čím
spôsobil
poškodenej
spoločnosti škodu vo výške 2.000
eur a škodu poškodením zatiaľ
v nezistenej výške.
• Neznámy páchateľ v čase
21.30h dňa 01.04.2017 do
01.20h dňa 02.04.2017
na
Pieskovcovej ulici vnikol cez plot
na pozemok rodinného domu,
následne vnikol cez balkónové
dvere do domu, z ktorého
odcudzil prsteň zo žltého kovu,
prsteň s bielymi kamienkami
z platiny, náramok zo žltého kovu,

retiazku zo žltého kovu, prsteň
z bieleho kovu s malými kamienkami, prívesok v tvare kryštálové
srdca zn. Swarovski, náhrdelník s červenými kameňmi zn.
Swarovski, čím neznámy páchateľ
spôsobil poškodenej 44-ročnej
žene škodu krádežou vo výške
1.800 eur a škodu poškodením vo
výške 495 eur.
• Neznámy páchateľ v čase
od 19.05h do 19.15h dňa
08.04.2017 na Eisnerovej ulici
na parkovisku pred obchodných
domom poškodil na motorovom
vozidle zn. Škoda Octavia lak
na pravých predných a zadných
dverách a poškodil pravé spätné
zrkadlo, čím spôsobil poškodenej
spoločnosti škodu vo výške 200 .
• Hliadka PZ dňa 15.04.2017
v čase o 04.20h na ulici Vápenka
kontrolovala motorové vozidlo
zn. Škoda Octavia, ktorého vodič
bol vyzvaný, aby sa podrobil
dychovej skúške, ktorá preukázala hodnotu 0,34 mg/l alkoholu
v krvi. 52-ročnému vodičovi bol
zadržaný
vodičský
preukaz
a bola mu zakázaná ďalšia jazda,
nakoľko sa dopustil priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej
premávky.
• Neznámy páchateľ v čase
od 19.00h dňa 16.04.2017 do
17.00h dňa 18.04.2017
na
Opletelovej ulici poškodil na motorovom vozidle zn. Mercedes Benz
lak prednej časti auta, čím spôsobil poškodenej 63-ročnej žene
škodu poškodením zatiaľ v nezistenej výške.
Mk OR PZ Ba4

NOVÝ POMOCNÍK

Mestská časť zakúpila pre potreby občanov Automatický
externý deﬁbrilátor (AED). Tento prístroj je neoceniteľným
pomocníkom pri záchrane životov. Podobné prístroje sa
nachádzajú na miestach so zvýšeným pohybom osôb.
Najbližší bol doteraz v OC Tesco Lamač. Tento náš bude
umiestnený na kontaktnom pracovisku miestneho úradu
a naši hasiči ním budú vybavení na každej asistenčnej
protipožiarnej hliadke.
AED Plus bol navrhnutý tak, aby pokynov AHA / ERC ("AHA/ERC
poskytoval užívateľovi komplexnú Guidelines"). Plus taktiež disponupodporu. Je to automatický deﬁ- je obrazovou navigáciou. Užívateľ
brilátor s jednoduchým ovládaním dostáva informácie prostrednícta zároveň neoceniteľný pomocník vom LCD displeja, ale taktiež prosposkytujúci obrazové a hlasové tredníctvom obrázkov vytlačených
pokyny a pomôcky počas fázy kar- na prednom paneli. Tieto obrázky
diopulmonálnej resuscitácie (KPR). predstavujú reťaz úkonov, ktoré
Nezabúdajte, že zhruba 50% by mala zachraňujúca osoba
rytmov nie je deﬁbrilovateľných, vykonať počnúc kontrolou dýchaKPR je však potrebná v každej nia a vedomia postihnutej osoby,
núdzovej situácii, v ktorej došlo cez privolanie pomoci, začatie
ku zástave srdca. Zabezpečenie KPR, až po fázu analýzy a prívysokokvalitnej KPR zvyšuje šancu padného dodania výboja ak to
na prežitie. Za týmto účelom je prístroj odporučí a pokračovaní
prístroj vybavený špeciálnymi v KPR. AED Plus pripomenie
elektródami CPR-D, ktoré vy- zachraňujúcej osobe každú fázu
hodnocujú hĺbku masáže srdca jednak hlasovým upozornením
a taktiež frekvenciu a tým pomáha- a taktiež rozsvietenou LED diódou
jú zachraňujúcej osobe udržať pri príslušnom obrázku.
správny rytmus a hĺbku stláčania
pak
hrudníka
podľa
aktuálnych

FUTBAL
21.KOLO 14.04.
PŠC Pezinok - FK VW Lokomotíva DNV “A”
góly: Mihálik

1:1 (0:1)

20.KOLO 08.04.2017 16:30 ihr.DNV
FK VW Lokomotíva DNV “A” - OFK Dunajská Lužná 2:0 (2:0)
góly: Beňa, Matiaš
19.KOLO 02.04.
FC Malacky - FK VW Lokomotíva DNV “A”
góly: Hrdlička, Lacko J., Pilát

2:3 (0:0)

18.KOLO 25.03.2017
FK VW Lokomotíva DNV “A” - FK Rača BA
góly: Šmahovský, Manolescu

2:2 (2:0)

Ing. Marián Spišiak
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