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 Týždenne 
prečítam do 
dvadsať novín 
( d e n n í k y , 
týždenníky, 
mesačníky...) 
kôpku časopisov. Denne 
hľadám informácie na inter-
nete a aj z iných zdrojov. Mám 
rozčítaných niekoľko kníh  
a stále mám pocit, že som poza-
du oproti iným spoluobčanom. 
Hlavne vtedy, ak mi vyčítajú 
nevzdelanosť, neobjektivitu, či 
stránenie nejakému druhu fi lo-
zofi e, názoru, alebo človeku 
práve v spoločnosti neprijí-
manému priaznivo. A čím viac 
nasajem, tým viac pochybností 
mám, kde sa skutočná pravda 
nachádza, keď obyčajne súvis-
losti vyjdú  najavo so značným 
oneskorením.
 Čo už. Stále hľadám, ako 
stovky ďalších spoluobčanov to 
správne, ten správny pohľad. 
Nielen pre vlastné uspoko-
jenie, ale aby som mohol 
sprostredkovať a ponúknuť 
pre širší výber aj ďalším. 
Preto hovorím, že nevnucu-
jem, ale ponúkam k výberu. 
Nekameňujte ma preto, ale 
hľadajte, vyberajte, starostlivo 
a pozorne a súďte až po dl-
hej úvahe. Tak ako ostatných 
ponúkajúcich aj keď sa často 
presviedčame, že ovocie našich 
hláv, mozgov, úvah, prichádza 
často s meškaním. 
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KRÁTKE SPRÁVY  

• Ako vyplynulo z požiadaviek 
v ostatnom čase navigácia, 

alebo lepšie povedané orientácia 
v našej mestskej časti neslúži 
tak, ako by mala, pretože je 
nedostatočná a nedokonalá. 

Vypuklo sa to prejavuje pri 
príchode nákladných aut do 

Devínskej, keď hľadajú najmä 
nové prevádzky v priemyselných 

parkoch, ale aj pri hľadaní 
ostatných dôležitých bodov v obci. 

V súčasnosti najmä 
na Opletalovej ulici.

• Čudné hry detí na cestách. 
V ostatnom čase sledujeme 

čudné hry detí na cestách. Kto 
dokáže rýchlejšie prebehnúť 

popred idúce auto. No......to treba 
vidieť. A nedajbože zažiť. Že ide 
o mimoriadne nebezpečnú hru 
si aktéri zrejme nedokážu ani 

predstaviť. Kto nestihne má smolu. 
Skončí pod kolesami auta. Aké to 
môže mať následky pre aktéra, 
teda dieťa, väčšinou chlapca, 
aké pre vodiča, to si málokto 

dokáže predstaviť. Čo treba robiť? 
Asi zaregistrovať a s mládežou 
prehovoriť. Kým nie je neskoro! 

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

Podujatia Turistickej informačnej kancelárie DNV – jún 2018
02. 06. 2018 (sobota), 9. 00 h
NA BICYKLI I V KANOE
Nenáročná cyklistika cez lužné lesy
po Vysokú pri Morave a následne 
splav Moravy 
v turistickom kanoe po Sandberg, kde 
bude čakať ohník, gril, opekačka.
Zraz: TIK DNV, Istrijská 49, Bratislava – 
Devínska Nová Ves

09. 06. 2018 (sobota), 9. 00 h
NÁRODNÝ PARK DONAU AUEN
Autobusový výlet
Návšteva divokej prírody národného 
parku Dunajské lužné
lesy s prehliadkou zámku Orth an der 
Donau.
Odchod autobusu: TIK DNV, Istrijská 
49, BA – Devínska Nová Ves

Vrcholom kultúrnych zážitkov tohtoročného začiatku leta bol 
Festival slovenskej národnej piesne 19.-20. mája 2018 s hviez-
dnym obsadením, keď okrem ZUŠ, DFS Kobylka, Bystričan, 
Kytica, Rodokmeň do programu prispeli Ľudová hudba Dudíci, 
Miroslav Dudík a sólista opery SND Miroslav Dvorský. 
A pravdaže Granada (A.Lara) a Dusíková Pieseň o rodnej 
zemi v podaní Miroslava Dvorského .



DEVEX 2 

 V základnej umeleckej škole na 
Istrijskej každoročne otvárajú svoje 
priestory, aby rodičom i budúcim 
študentom priblížili priestory – 
učebne, pedagógov, ale aj kumšt, 
ktorý nadobudli žiaci počas štúdia. 
A tí sa veru snažili. Veď okrem 

pedagógov dohliadali mamičky aj 
oteckovia už fungujúcich študentov. 
A že bol záujem nevídaný ako 
každý rok, niet sa čo čudovať. Tí 
čo vystupovali sa chceli predviesť, 
ukázať, tí čo sa chystajú, chceli 
ponasávať čo najviac atmosféry.    r

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

VÝSTAVA OBRAZOV

VŔBOVÁ STAVBA 

 Májové dni sú vďačnou 
príležitosťou spomienok. V Devínskej 
sa každoročne schádzajú matičiari 
a priaznivci dejín Slovenska pri 
pamätníku gen. M. R. Štefánika na 
Kolónii.
 Aj tohto roku sa stretli v piatok 

4. mája matičiari, občania a žiaci 
zo základnej školy, ktorí prispeli 
k spomienke aj krásnym kultúrnym 
programom. K zhromaždeným sa 
prihovoril aj historik Ivan Mrva, ktorý 
krátkym exkurzom priblížil život a od-
kaz gen. M. R. Štefánika.                 r

ŠTEFÁNIK

 Viac ako 150 návštevníkov si 
prišlo pozrieť výstavu obrazov 
začínajúcich autorov – maliarov 
v SNM Múzeu kultúry na Slovensku 
v máji tohto roku. Oľga Brádlová 

a Denis Ružovič tak skúsili čaro de-
butu, ale aj záujem o ich diela. Spolu 
s nimi sa tešíme na pokračovanie, 
ba možno aj na pokračovateľov, 
ktorých výstava inšpirovala.               r

 V minulom školskom roku sme zís-
kali Medzinárodný certifi kát a stali 
sme sa Zelenou školou. Našou pri-
oritnou témou je zeleň. Keďže dňa 
22. apríla je Svetový Deň Zeme 

a my sme sa tak, ako po iné roky, za-
pojili do Dní Zelených škôl, vyrástla 
na našom školskom dvore vŕbová 
stavba v podobe živého tunela 
s kopulou. 

 Prvotný nápad prišiel od koordiná-
toriek Zelenej školy Mgr. Ingrid 
Jančiarovej a Mgr. Ivany Kralovičovej. 
Hlavnou architektkou stavby bola 
Ing. Zuzana Rusková. Použili sme 
na ňu 60 kg vŕbových prútov 
zakúpených na Rodinnej farme 
Mašekov mlyn. Financie sme získali 
z projektu EkoAlarm.
 Základnú časť stavby sme real-
izovali v spolupráci žiakov, rodičov 
a pedagógov v dňoch 16. a 17. 
apríla 2018. V nasledujúcich dňoch 
vŕbový tunel polievali a s radosťou 
dopletali naši žiaci pod vedením 
našich pedagógov.
Dňa  25. apríla sme v škole zrealizovali 
projektové vyučovanie na tému vŕba.
   Žiaci prvého stupňa plietli korbáče 
z vŕbových prútikov, ktoré následne 
aj zasadili, vyrábali interaktívne 
vŕbové pexeso, makety vŕby z odpa-
dového materiálu, starali sa o vŕbový 
tunel, polievali a dopletali ho a sadili 
vŕbové prúty na dotváranie živej 
stavby v nasledujúcom období.
   Žiaci druhého stupňa vytvorili vedľa 
vŕby bylinkovú záhradku, upravili ras-

tliny v skalke aj v kvetináčoch na tera-
sách, vyrábali tabuľky k bylinkám, 
plagáty o vŕbe a informačnú tabuľu 
k nášmu živému vŕbovému tunelu.
 Takto spoločne sme vytvorili Eko 
kódex Zelenej školy na nasledu-

júce obdobie, ktorým je stara-
nie sa o vŕbovú stavbu a zeleň 
v areáli našej základnej školy.
Koordinátorky Zelenej školy: Mgr. 
Ingrid Jančiarová a Mgr. Iva-
na Kralovičová

pri Základnej škole, Ul. Pavla Horova 16



 DEVEX 3

Všetci priaznivci kvalitného športu 
a dobrej zábavy majú opäť o jednu 
radosť navyše. V dňoch 15. – 17. 
júna 2018 sa v bratislavskej mestskej 
časti Devínska Nová Ves uskutočnia 
Majstrovstvá Slovenska v hokej-
bale. Na miestnom športovom 
štadióne si zmerajú sily mladí hokej-

MAMUT CUP 2018 – U8, U10 A U12

balisti z celého Slovenska v troch 
hlavných kategóriách U8, U10 
a U12. Okrem napínavých zápa-
sov sa môžu návštevníci tešiť aj na 
množstvo rôznych sprievodných 
akcií, netradičných atrakcií a bohatú 
tombolu. 
Devínska ožije hokejbalom
Bratislavská mestská časť Devínska 
Nová Ves sa budúci mesiac už po 
druhý raz po sebe stane dejiskom 
najvýznamnejšieho hokejbalového 
turnaja na Slovensku. Podujatie 
otvoria v piatok 15. júna 2018 
o 08. 00 prvé zápasy a na oboch 
ihriskách sa bude hrať až do nes-
korého včera. 
Sobota nabitá programom
Sobotný program je okrem pútavých 
športových zápasov nabitý rôznymi 
sprievodnými akciami. Prvé zápasy 
sa začnú hrať opäť o 08.00 a 
návštevníci sa môžu tešiť aj na rôzne 
súťaže v cvičení pod vedením profe-
sionálnych fi tness trénerov. O 14.00 
vystúpi na pódiu Robo Opatovský 
a o 14.45 predvedú svoje tanečné 

číslo dievčatá z tanečnej školy Assos.
   Návštevníci si môžu vyskúšať aj 
ďalšie netradičné zábavné atrakcie. 
Ani tento rok nebude chýbať podpi-
sová akcia, na ktorej môžu športoví 
fanúšikovia môžu získať cenné pod-
pisy od Jozefa Stümpela, Stanislava 
Petríka a legendárnych športovcov, 

ktorých mená prezradíme postupne 
na facebookovej stránke Mamut 
Cupu počas nadchádzajúceho 
mesiaca. Pre deti bude pripravená 
obrovská 8-metrová šmykľavka a na-
fukovacie hokejové ihrisko. Účastníci 
sa však môžu tešiť aj na ďalšie 
zaujímavé prekvapenia, ktoré tiež 
budeme postupne predstavovať na 
facebookovej stránke Mamut Cupu. 
Festival športu a zábavy
V sobotu o 15.00 sa uskutoční 
žrebovanie tomboly, do ktorej 
venovali hodnotné ceny viacerí 
sponzori podujatia. Pre priaznivcov 
motošportu prezradíme, že v hre 
budú aj lístky na veľkú cenu F1 
v Rakúsku a Maďarsku a keďže 
k športu neodmysliteľne patrí aj od-
dych, ďalšími z cien sú relaxačný 
pobyt v známom hoteli Salaman-
dra Rezort a pobyt na Sliezskom 
dome pre rodinu s dvomi deťmi. 
Hlavná cena zrejme opäť poteší 
srdcia bijúce pre motošport, pretože 
ňou bude zapožičanie automobilu 
značky BMW na celý víkend. Pre 

STERILIZÁCIA MAČIEK
Občianske združenie "Pomoc mačkám" 

zabezpečuje zdarma možnosť sterilizácie túlavých mačiek.
Kontakt: 0903 525 445 • 0903 946 644
e-mail: pomoc.mackam18@gmail.com

ďalších šťastlivcov sú pripravené aj 
iné ceny ako vysávač. Fanúšikovia 
hokeja a hokejbalu môžu vyhrať 
hokejky s podpismi hráčov. 
Nedeľné vyhodnotenie
V nedeľu sú od skorého rána na pro-
grame fi nálové zápasy a záverečné 
vyhodnotenie bude prebiehať 

prezradil, že na pripravovanom 
turnaji očakáva účasť približne 30 
mužstiev z celého Slovenska, pričom 
sily si medzi sebou pomeria až 700 
detí. Minuloročné podujatie sa tešilo 
veľkému úspechu. Na podujatí sa 
zúčastnilo 27 mužstiev, aj keď miest-
ny klub HBC Iepurii DNV sa nestal 
víťazom v žiadnej kategórii, prebojo-

vali sa až do fi nále a obsadil krásne 
druhé miesta v kategóriách U8 a 
U12. Zaujímavosťou predošlého 
ročníka je aj skutočnosť, že víťazom 
všetkých kategórií sa stali Vrútky. 
Hokejbalová krajina
 O tom, že Slovensko je hokejba-
lovou krajinou svedčia aj mnohé 
úspechy našich hráčov v uplynulých 
rokoch. V radoch rozhodcov nás 
zastupuje aj riaditeľ projektu Marek 
Kraľovič, ktorý bol už trikrát vyh-
lásený za najlepšieho rozhodcu na 
Slovensku a píska zápasy po celom 
svete. Prezradil nám, že tento rok ho 
čakú zaujímavé exotické Bermudy. 
Spojenie cestovania a športu je 
snom mnohých mladých hráčov, ktorí 
sa tak možno inšpirujú a pôjdu v jeho 
šľapajach. 
Láska k športu priviedla Mareka 
napokon do role riaditeľa turnaja, 
na ktorého organizácii pracuje 
už od októbra minulého roka. Na 
záver nášho rozhovoru všetkých 
srdečne pozval na túto veľkolepú 
športovú udalosť a poďakoval sa 
za spoluprácu Kamile Kralovičovej 
a Andreiovi Kiszelovi. Akciu organi-
zuje aj s fi nančnou podporou obce 
Devínska Nová Ves, za ktorú sa tiež 
poďakoval zástupcom miestnej časti. 
   Na pripravované podujatie týmto 
srdečne pozývame nielen všetkých 
priaznivcov športu, ale aj všetkých 
obyvateľov Devínskej Novej Vsi a 

v popoludňajších hodinách. Orga-
nizátorom a riaditeľom  podujatia je 
známy medzinárodný hokejbalový 
rozhodca Marek Kralovič, ktorý bol 
v minulosti aktívnym hráčom hokej-
balu. V nedávnom rozhovore nám 

ostatných, ktorí chcú stráviť príjemný 
chvíle v spoločnosti športových 
legiend alebo si vypočuť Roba 
Opatovského. Okrem vzrušujúcich 
športových zápasov na účastníkov 
čakajú aj ďalšie prekvapenia 
v podobe netradičných zážitkov. 
Srdečne vás pozývame a teším sa na 
stretnutie s vami!                        (red)

ROZCVIČKA

Odovzdávanie cien



DEVEX 4

Svetový deň stolného tenisu 2018 pod SANBERGOM
 Stolnotenisový klub Devínska 
Nová Ves sa na základe výzvy SSTZ 
zapojil do projektu Svetový deň stol-
ného tenisu 2018 (World table tennis 
day 2018). Bol vypracovaný projekt, 
ktorý patril k najlepším projektom 
v rámci  SSTZ  a na tento projekt bola 
vyčlenená dotácia. V súlade s vypra-
covaným projektom oslavy projektu 
Svetového dňa stolného tenisu začali 
6.4.2018 o 9:00 v herni nášho 
klubu. Prvá skupina - deti materskej 
školy - bola privítaná v priestoroch 
klubu a nasledovne si všetci pozreli 
videoprojekciu o našom klube a tré-
ningovom procese. Po vykonanej 
prednáške o histórii stolného tenisu, 
naši hráči vykonali malú exhibíciu 
hry stolného tenisu. Po exhibícií boli 
deti rozdelené do skupín, ktoré sa 
postupne striedali na pripravených 

stanoviskách, ktoré riadili členovia 
klubu. Na jednotlivých stanoviskách 
boli pripravené rôzne súťažne hry 
a aktivity zamerané  na pohybovú 
kultúru. Všetky deti si vyskúšali chy-
tanie loptičky vystreľovanej robotom, 
základné údery stolnotenisovou 
raketou, nosenie loptičky na lyžičke 
a rakete, hádzanie loptičky na 
presnosť do predom určeného cieľa, 
naučili sa správne držať stolnoteniso-
vú raketu, vyhadzovanie a chytanie 
loptičky a ďalšie pohybové aktivity. 
Všetky deti boli odmenené sladkou 
odmenou a každá súťaž bola odm-
enená cenou. Pri ukončení hodinovej 
akcie bolo všetkým deťom odovz-
daná sladká upomienka na túto 
akciu, všetky deti dostali letáčiky o 
WTTD a voľnú vstupenku 1 plus 1 a 
pri odchode sa všetci občerstvili pri-

praveným nápojom. Od 10:00 pre-
behla táto akcia s druhou skupinou. 
Po obede od 14.00 a od 15.00 sa 
táto akcia vykonala pre prvý stupeň 
Základnej školy I. Bukovčana 3. 
Tento scenár sa opakoval aj v dňoch 
9. a 10.4.2018. Predstavitelia STK 
DNV odovzdali vonkajšie stolnote-
nisové stoly vedeniu Základnej školy 
I. Bukovčana 3 a vedeniu materskej 
školy M. Marečka 20. Spolu so 
stolmi dostali jednotlivé inštitúcie aj 
po štyri rakety, ktoré sa používajú na 
outdoorové hranie stolného tenisu. 
Tieto stoly budú využívať deti najmä 
počas poobedňajšej družinovej 
činnosti. Tejto akcie sa zúčastnilo 
346 detí, 26 pedagogických pra-
covníkov, ktorí sa aktívne zapojili do 
jednotlivých aktivít a deviati členovia 
klubu.                               STK DNV

28. 5. 2018
Vernisáž prác žiakov
 výtvarného odboru

Slovenské národné múzeum – 
Múzeum kultúry Chorvátov na 

Slovensku • 17.30
30. 5. 2018

Absolventský koncert Samuela 
Čoreja a jeho hostí

Slovenské národné múzeum – 
Múzeum kultúry Chorvátov na 

Slovensku • 18.00
7. 6. 2018

Koncert učiteľov. Ozveny storočia
Hudba v období prvej 

Československej republiky
Slovenské národné múzeum – 

Múzeum kultúry Chorvátov 
na Slovensku • 18.00

10. 6. 2018
Deň farnosti. Juniáles

Do tanca a na počúvanie hrá dy-
chový orchester FOR Bratislava

F-centrum • 15.00 – 21.00
19. 6. 2018

Enrico Luttmann: Päť za jednu!
Absolventské predstavenie literárno-

dramatického odboru ZUŠ
Istra Centrum • 18.00

20. 6. 2018
Ahoj prázdniny!

Hudobno-tanečné vystúpenie 
žiakov ZUŠ

DK Dúbravka • 18.00
22. 6. 2018

Agatha Christie: Pasca na myši
Účinkuje súbor T-he Divadlo

Istra Centrum • 18.00

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA,
ISTRIJSKÁ 22, BRATISLAVA
vás pozýva na svoje najbližšie podujatia

OSLAVA SVETOVÉHO 
DŇA STOLNÉHO TENISU 

V ZŠ P. HOROVA 16

VYSKÚŠALI SI
 Tento školský rok 2017/2018 
sa ZŠ P. Horova 16 rozhodla pri 
príležitosti osláv Svetového dňa 
stolného tenisu usporiadať turnaj 
pre žiakov a zamestnancov našej 
školy, kde sa prihlásilo 25 žiakov. 
Žiaci, ktorí sa nezapojili do tur-
naja, si vyskúšali zahrať kolotoč 
v stolnom tenise. Do projektu 
„ideme hrať ping-pooooooong" sa 
zapojili starší, ale aj mladší žiaci. 
Počas hry si pomáhali a povzbud-
zovali sa navzájom. Niektorí si 
to vyskúšali prvýkrát a dobre sa 
pri tom zabavili a zašportovali si. 
Odmenou pre víťazov boli tričká 
a kľúčenky od sponzora projektu 
ZOBER LOPTU NIE DROGY a 
všetci účastníci dostali vyrobené 
medaily. 

 Svetový deň stolného 
tenisu pripadá na 6.4., na 
našej škole sme ho oslávili 
5.4.2018 a Slovensko sa za-
pojilo tento rok prvýkrát do 
tejto akcie.

 Žiaci sa už teraz tešia na 
ďalší ročník, týmto chceme zvýšiť 
záujem detí o športovanie aj 
prostredníctvom stolného tenisu.
Alexandra Rajnáková, Zuzana 
Kubinová, žiačky 7. A triedy,  ZŠ P. 
Horova 16

 Stolnotenisový klub Devín-
ska Nová Ves vznikol v roku 2009 
a postupom rokov sa snažil pomaly, 
vlastnou prácou, prepracovávať do 
najvyššej slovenskej ligy. V tomto 
roku sa to podarilo a hráči nášho 
klubu  vyhrali 1. ligu západ a postú-
pili  do najvyššej Slovenskej súťaže – 
extraligy mužov.
O postup do extraligy sa 
zaslúžili nasledujúci hráči:  Jakub 
Takáč, Slavomír Král, Jakub 
MATULA,  Dominik HATVA-
NY  a Michal BODÍK. Najlepšie 
výsledky v boji o postup do extraligy 
dosiahol Peter TURČEK.
Družstvo  STK DNV reprezentoval 
klub vo viacerých ligových súťažiach 
a všetky dosiahli skvelých výsledkov. 
V druhej lige naše družstvo DNV 
B obsadilo druhé miesto.
Najúspešnejším hráčom v druhej 
lige z nášho klubu bol Dominik 

HATVANYI, ktorý v rámci celej ligy 
obsadil šieste miesto. O toto skvelé 
umiestnenie sa okrem HATVANY-
IHO pričinili aj Michal BODIK, 
Kristián KOVANIČ, Jakub 
ČIBA, Jakub NOVOTNÝ, Ve-
ronika DROBOVÁ a Noemi 
NÉMETHOVA.
 V šieste lige naše družstvo 
DNV C neprehralo ani jedno stret-
nutie a obsadilo  prvé miesto 
a postúpilo do piatej ligy.
V tejto lige sa na prvých dvoch 
miestach najúspešnejších hráčov 
umiestnili Jakub ČIBA a Gab-
riel FRATRIČ. Počas celej sezóny 
výborne výsledky podával Peter 
TAKÁČ, Pavol JURÍK, Veronika 
DROBOVÁ, Jozef PILIAR, Tomáš 
DOBOŠ, Jakub NOVOTNÝ, Matúš 
PENKALA a Noemi NÉMETHOVÁ.
 V 7. lige sme obsadili 7 mies-
to, medzi najúspešnejších hráčov 

HISTORICKÝ ÚSPECH STOLNÝCH TENISTOV
tu patrili Jozef PILIAR, Ľubomír 
DRANDGA, Pavol JURIK, Jakub 
NOVOTNÝ, Marek KUČERA, Mi-
lan SVITOK.
V 8. lige náš stolnotenisový klub 
reprezentovali  dve družstvá, ktoré 
obsadili 1. a 9. miesto.
 Prvé miesto obsadilo 
družstvo DNV  E, zložené z detí 
a toto družstvo vyhralo aj súťaž 
dospelých bez jedinej prehry. Naj-
úspešnejšou hráčkou tejto ligy sa 
stala Veronika DROBOVÁ a na 3.
mieste sa umiestnila Noemi NEMET-
HOVÁ.   (pokračovanie na strane 8)



DEVEX 5

Zosobášili sa

Uvítali sme

Spolocenská kronikaˇ

nových spoluobčanov

Zoja HUDEČKOVÁ

Lucas Christopher HAVRLAND

Leonel Paul HAVRLAND

Bc. Matúš BARANEC 

a Mgr. art. Kristína PÍROVÁ

Milan JANEČEK 

a Barbora ČERVEŇANOVÁ

Ing. Peter LIŠKA 

a Ing. Silvia LIŠKOVÁ

Ing. Zdenko LIŠKA 

a Ing. Judita REŽŇÁKOVÁ

Magda SOJÁKOVÁ, rod. Sojáková

Eva HYŽOVÁ, rod. Vargová

O dišli z našich radov
Alžbeta VÁRYOVÁ, rod. Lovasová

Nech odpočívajú v pokoji! 

René DANIHEL 

a Veronika SUCHÁNKOVÁ

Branislav KOHN 

a Edita HLAVAČKOVÁ

Martin BUDIAČ 

a Ing. Eva ŠUDILOVÁ

Michal TRUHLÁŘ 

a Laura FAŤOLOVÁ

Blahoželáme!

Jakub FEKETE

Dušan Ján FIALA

Frederik KRÍŽIK

Martin ŠVIRK

Felix JÁROSI

Vitajte!

V posledný májový deň 31. 5. 

2018 sa dožíva naša mama, 

babka a prababka

OTÍLIA  HONEKOVÁ

životného jubilea 90 rokov.

Prajeme jej ešte veľa šťastných 

a spokojných dní.

Dcéra a syn s rodinami. 

Blahozelanie

V Devínskej Novej Vsi v Istracen-
tre dňa 2.5.  ukázali deti zo základ-
ných i materských škôl čo dokážu. Súťaž 
Folklórna jar Juraja Jánošíka povzbu-
dila dokonca aj publikum. Snaha detí 
sa nedala prehliadnuť. Nechýbala 
im ani radosť, ktorú dokonca preniesli 
aj na divákov, ktorí sa zapojili tlieskaním. 
Na ich tvárach svietil úsmev, za ktorým 
sa schovávala hrdosť rodičov na ich 
deti. Pomáhali im pani učiteľky, ktoré to s 
nimi pripravili a niekedy sa aj oni zúčastnili. 

HRDOSŤ 
NA TRADÍCIE

Šikovnosť detí v súťaži Folklórna jar Juraja Jánošíka
Z toľkej radosti deti nemohli odolať si 
zatancovať aj mimo pódia. Hlavným 
organizátorom súťaže je Marína-Klub 
žien Slovenskej národnej strany a 
spoluorganizátorom-Matica slovenská.
Táto akcia mala účastníkov z 
celej Bratislavy, z rôznych krajov. 
Poslaním tanečnej, hudobnej a spe-
váckej postupovej súťaže detí a 
mládeže v slovenských ľudových tan-
coch a v interpretácii slovenskej ľudovej 
hudby a piesne Folklórna jar Juraja 
Jánošíka, je vytvárať a uchovávať vzťah 
detí a mládeže k slovenskej ľudovej tvorbe 
ako jedinečnému kultúrnemu dedičstvu 
našich predkov. Rovnako by v nich
malo prebúdzať národné cítenie a hrdosť 

na kultúrne tradície slovenského národa a 
podporovať prirodzené a zdravé vlaste-
nectvo. Takýmto spôsobom majú možnosť 
prejaviť aj svoj talent v ľudovom tanci, 
či v interpretácii ľudovej hudby a piesní.   
Okresného kola sa zúčastnilo se-
dem skupín súťažiacich. Do tretieho 

V zármutku nad zosnulým 

manželom

 Doc .Milanom GNOTHOM,CSc.,

ďakujem tým sestrám, 

opatrovateľkám, zamestnancom 

kuchyne  a  pomocnému 

personálu, ktorí sa 9 rokov

 starali o môjho manžela. 

Zo srdca im prajem, aby ich 

náročná práca bola oveľa 

viac ocenená. 

Eva Gnothová

Podakovanie

kola postupujú všetky skupiny, čiže do 
krajského, ktoré bude fi nálne. Deti dos-
tali diplomy, medaile a mohli s radosťou 
sa tešiť na ďalšie kolo, ktoré sa bude konať 
28. Mája v Zrkadlovej sieni.  

 Dominika Domenyová

BRATISLAVA – Karen Kutzner, 
doterajšia vedúca oddelenia 
účtovníctva a odmeňovania značky 
Volkswagen, sa stane od 1. júna 
2018 novou členkou predstavenstva 
Volkswagen Slovakia pre fi nančnú 
oblasť. Vo funkcii nahradí Jensa 
Kellerbacha, ktorý sa stane vedúcim 
kontrolingu automobilovej výroby a 
logistiky značky Volkswagen.
 Diplomovaná inžinierka Karen 
Kutzner (53) pracuje pre Volkswa-
gen už 27 rokov. Svoju profesion-
álnu dráhu začala v roku 1991 vo 
Volkswagen Sasko. Od roku 1996 

do 2007 zastávala viacero ve-
dúcich funkcií v oblasti kontrolingu 
a účtovníctva vo Wolfsburgu.
 V minulosti pôsobila aj priamo vo 
Volkswagen Slovakia, kde viedla 
do roku 2010 fi nančné oddelenie. 
Následne sa ako vedúca fi nančnej 
uzávierky Volkswagen AG vrátila 
do Wolfsburgu, kde bola zodpoved-
ná za účtovníctvo a odmeňovanie.
„Teším sa na svoj návrat na Slovens-
ko a zároveň aj na moje nové úlohy 
pre najvýznamnejšiu spoločnosť 
slovenského hospodárstva,“ pove-
dala Karen Kutzner.

Finančnú oblasť vo Volkswagen Slovakia 

POVEDIE KAREN KUTZNER
• Novou členkou predstavenstva Volkswagen Slovakia 
 pre fi nančnú oblasť bude Karen Kutzner
• Na Slovensko sa vracia po ôsmich rokoch

Nová členka predstavenstva Volkswagen Slovakia pre fi nančnú 
oblasť Karen Kutzner.

V Istra Centre sa opäť zišli mamičky a príbuzný, pre ktorých boli 23. mája prip-
ravené vystúpenia ich detí. Na úvod nás privítala pani riaditeľka a organizátor 
akcií v Devínskej Novej Vsi. 
Predviedli sa deti z materskej školy Milana Marečka, ktoré spievali a tanco-
vali spolu, so svojimi učiteľkami. Mohli sme vidieť vystúpenia každého veku, od 
najmenších, až po predškolákov. Rodičia sa zabávali a boli nadšený z toho, aké 
šikovné ich deti sú. Pokiaľ chcete vedieť, aký je najlepší darček pre vašu maminku, 
od detí by ste sa dozvedeli, že je to Modré z neba. Neviete, čo to je? Deti vám to 
zahrajú a zaspievajú. 
Ani malý cestovateľ to nevedel, ale jeho kamaráti, hviezdičky, ho zobrali na plané-
ty, kde pomocou tancov a spevu ukázali, ako Modré z neba vyzerá. Cestovateľ 
navštívil planétu mačiek s Pa a Pi, planétu Mimoňov, ale aj Robotov a mnoho iných. 
Pri sledovaní tohto zábavného predstavenia zistíte, nielen akú veľkú majú deti fan-
táziu, ale aj to, že Modré z neba, sú vlastne deti, ktoré nadovšetko milujú svoje 
maminky a prajú im krásny deň matiek. Slzy sú garantované. 

Klára Francová 

Akadémia ku Dňu matiek- alebo čo znamená 
MODRÉ Z NEBA



DEVEX 6

Inzercia - Cenník: 1 znak = 0,05 eur, 1/16 str. = 25 eur, 1/8 str. = 50 eur, 1/4 str. = 100 eur, 1/2 str. = 200 eur, 1 str. = 400 eur. 1 cm2 = 0,85 eur. 
K cenám treba pripočítať 20% DPH. Zľavy:  t r i  uverejnenia za sebou 5% ,  pri  päť a viac 10% ,  celoročné 20% .  Ponuka detských vecí bezplatne. 
P o ž i a d a v k a  n a  f a r b u  +  1 3 5  e u r .  Z a m e s t n a n i e  h ľ a d á m :  z ľ a v a  5 0 % .  P r í p l a t k y :  1  s t r a n a  +  1 0 0 % ,  p o s l e d n á  s t r a n a  +  5 0 % . 
I n z e r c i a :  e - m a i l :  d e v e x @ b a . n e t l a b . s k ,  p o š t o u :  D e v e x ,  8 4 1  0 7  B r a t i s l a v a ,  K a l i š t n á  9 ,  t e l . :  0 9 0 3  4 2 9  4 8 5

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

02 - PREDAJ
• Predám zdravé čerstvé prepeličie 

vajíčka, balené po 50 ks, cena 5 eur,
tel.: 0915 329 514

04 - SLUŽBY
• Zabezpečím odborne a rýchlo zmlu-

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

tel.: 0905 616 798
• Maľovanie, stierkovanie Vladimír 

Škultéty           
tel.: 0905 384 813

• Ján Polák VODOINŠTALÁCIE
– ÚDRŽBA    

tel.: 0905 627 321
• Vedenie účtovníctva, spracovanie 

účtovných uzávierok, DPH. 
tel.: 0948 140 240

• TV servis Baláž – oprava televízorov. 
Na Grbe 43. 

 tel. zázn.: 6477 6963
• Spracovanie účtovníctva a miezd, 

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

• Účtovníctvo, mzdy, DPH, daňové 
priznania, 20-ročné skúsenosti, 
diskrétnosť.     

tel.: 0940 137 999

05 - BYTY
• Kúpim 4-izbový byt na prízemí. 

tel.: 0904 239 227
• Prenajmem 1-izbový byt na ulici 

Pavla Horova 7 v Bratislave Dev. 
Novej Vsi. Nie som realitná kance-
lária. Kontakt tel:0902-453 912
* Vymením 1-izb. byt v m.č. Ružinov- 
Vlčie hrdlo, OV, 8/11 p. 37 m² + za-
sklená loggia dlhá 4 m za 3-izb. byt 
v DNV. Doplatok 20 000-25 000.

  tel.: 0918 709 993

06 - NEHNUTEĽNOSTI
• Kúpim 3-4 izbový byt na prízemí. 

tel.: 0904 239 227 
• Predám uzamykateľný garážový box 

v garážovom dome na ulici Š. Králika 
7, DNV, 11 m2, elektrina, voda v ob-
jekte. Ponuky s cenou zasielajte 

 na adresu: krutil@centrum.sk
• 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 prí-
jazdovej ceste) a umožňuje nádherný 
výhľad. Ide o lokalitu, ktorá čoskoro 
bude najvyhľadávanejšou lokalitou 
v tejto časti Bratislavy, podobne ako 
Slavín v Starom Meste. Niektoré luxu-
sné vily tam už stoja. 

tel.: 0903 244 777

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
• Klietky pre chov prepelic , králiky, 

činčily, pasce na líšky a kuny, liahne 
na vajíčka, odchovne pre kuriatka, 
krmítka a napájačky, robíme roz-
voz po celom Slovensku, viac na 
www.123nakup.eu , 

tel.: 0907 181 800
• Hľadám osobu - muža, alebo ženu 

do 55 rokov, ktorá by mi bola k dis-
pozícii na určité práce.  Som 

imobilný v rodinnom dome v DNV. 
Podmienka: byť k dispozícii podľa 
potreby. Viac osobne.  

tel.: 0944 687 797

• Dáme do prenájmu skladový priestor 
o výmere 1700 m² s elektrickými 
bránami (8 ks) s výškou pre ťahač 
s návesom, rozmery 47 x 36 m

ČO JE ŠŤASTIE
Vieš čo je šťastie? 
Je  to dom, auto, alebo chata?
Nie šťastie je detstvo, keď je mama 
aj otec.
Vieš čo je šťastie?
Keď mám peňazí ako smeti?
Nie, šťastie je rodina. Sú to rozos-
miate tváre detí.
Vieš čo je šťastie?
Keď sľubuje Ti niekto modré z neba?
Nie, šťastie je keď máš mnoho ľudí 
okolo seba.
Šťastie je keď pre niekoho niečo 
znamenáš.
Keď niekomu radosť urobíš.
Keď sa o niekoho môžeš oprieť.
Keď ochotne každému pomôžeš.

Keď niekto rád spomenie si na Teba.
Keď nechceš všetko len pre seba.
Keď si vážiš toho čo máš.
Keď lepšie už nič nehľadáš.
Keď vôbec nevieš čo je závisť.
Keď nemáš v srdci svojom nenávisť.
Keď aj cez slzy dokážeš sa smiať.
Keď ťa má niekto naozaj rád.
Keď vieš odpúšťať a tiež snívať.
Šťastie je to, čo každý človek chcel 
by mať.
Nie však každý o šťastí má rovnakú 
predstavu.
Niekomu stačí málo, niekto chce bo-
hatstvo a slávu.
Niekto však túži po tom čo druhý 
má.
Preto mnoho ľudí šťastie 
vôbec nepozná.

POMÓÓÓC, BANKY, ZOBUĎTE SA !
V areáli železničnej stanice DNV (Mlynská 1) je akútna potreba 
inštalovať - stačilo by jeden jediný funkčný - bankomat !!!
Deväť dní (žiaľ spadali do nich aj Veľkonočné sviatky) bol POSterminál 
pokazený a cestujúci, ktorí nemali dostatok hotovosti boli "nahratí" a zú-
falí a zúriví....   aa.

  s výškou 5,5 m a 9 m s 2 ks žeriavmi 
s nosnosťou 1000 kg. Možnosť roz-
delenia priestoru skladu na 4 x 425 
m2. Uprednostňujeme dlhodobý ná-
jom. Lokalita Devínska Nová Ves. 

 Informácie: 
mail: sekretariat@presskam.sk

 mobil: 0908 700 684

Módny kusový textil
Nové kolekcie
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Z policajného
zápisníka

Z pol
zápi

Čo chodí psovi po rozume?
-Denne vidím toľko zlých ľudí, 
prečo nemusia nosiť náhubok?

•••
Hovorí žena mužovi: „Nebyť 

teba, tak by sme boli 
ideálny pár.“

•••
Keď som bol mladý, 

bál som sa tmy.
Dnes, keď vidím účet za elektrinu, 

bojím sa svetla.
•••

Vymysleli cigarety bez nikotínu, 
kávu bez kofeínu, lietadlá bez 
pilotov, ale nie a nie vymyslieť 

vládu bez idiotov!
•••

Povozník privedie uhlie ku 
chalupe a kričí:

Gazdiná, priviezol som vám uhlie.
Kôň sa na neho pozrie a hovorí:

Hej, ty si ho priviezol!
•••

 Ale prosím ťa, čo to meleš?
-Kávu. 

• neznámy páchateľ v čase od 
19.00 h  dňa  20.04.2018 do 06.00 
h dňa 21.04.2018 v Bratislave 
-  Devínske  Jazero,  na parkovisku  
pred  rodinným  domom  z  tam  
zaparkovaného otvoreného náklad-
ného  motorového  vozidla  zn.  
Peugeot,  odcudzil  z kastlíka šedú 
koženú peňaženku v hodnote 20,- 
Eur s obsahom, čím  takto
oznamovateľovi  spôsobil  škodu  
krádežou  vo  výške  20,- Eur.
• Poverený príslušník OO PZ  DNV 
začal trestné stíhanie vo veci prečinu 
Krádeže  podľa  §  212 Trest-
ného zákona,  pretože  neznámy 
páchateľ v  čase  od  01:45  hod.  
do  01:52  hod.  dňa  01.05.2018  
v Bratislave - Devínskej Novej Vsi, 
na  ul.  Janšáková,  vnikol  na  dvor  
reštaurácie, z kadiaľ následne 
odcudzil voľne odložené 2 ks  práz-
dnych  sudov na pivo o objeme 50 l, 
1 ks prázdny sud na pivo o objeme 
30  l,  1  ks prázdny sud na kofolu o  
objeme  50  l,  čím  takto  neznámy  
páchateľ spôsobil  poškodenému  
62ročnému mužovi  škodu  krádežou 
vo výške 170,- Eur.
• neznámy páchateľ v čase od 
18.30h, dňa 10.05.2018, do 08:10h 
dňa 11.05.2018, v  Bratislave- DNV,  
ulica  Ivana  Bukovčana,  pred  obyt-

ným  domom, poškodil motorové 
vozidlo zn. Ford Fiesta. Uvedeným 
konaním neznámy páchateľ   spôso-
bil   škodu,   ktorá   bude   vyčíslená    
dodatočne.
• Hliadka OO PZ DNV dňa  
15.05.2018  v čase o 12.37 h v 
Bratislave  na ulici Jána Jonáša 
zadržala  29 ročného muža. 
Menovaný bol  zadržaný, nakoľko 
bol podozrivý zo spáchania prečinu  
Ohrozenie  pod  vplyvom  návykovej 
látky podľa § 289 ods. 4, Trestného 
zákona, vzhľadom na to, že viedol 
jazdnú súpravu v zložení MV kat-
egórie  N3 s prívesom v Bratislave  
po ul. Jána Jonáša pod vplyvom 
alkoholu. Vodič  bol podrobený  dy-
chovej  skúške s pozitívnym výsled-
kom 0.82mg/l alkoholu v dychu, a 
opakovanou dychovou skúškou s 
výsledkom 0.81  mg/l.  Menovaný 
svojim konaním porušil ustanovenie § 
4 ods. 2 písm. c) Zák. 8/2009 Z.  z.  
o  cestnej  premávke,  čím  sa  dopustil  
prečinu Ohrozenie pod vplyvom 
návykovej látky podľa § 289  ods.  
4,  Trestného zákona.
• NP dňa 04.05.2018 v čase od 
17.15h do 18.15h v Bratislave na 
parkovisku pri  predajni  METRO  
DNV  nákupným  košíkom poškriabal 
lak a spôsobil preliačinu na pravých 
zadných  dverách  mot. vozidla zn. 
VW Passat, čím  spôsobil 34 ročnému 
mužovi škodu poškodením vo výške 
250,-Eur.

plk. Mgr. Luboš Šidík
riaditeľ ORPZBa 4

HISTORICKÝ ÚSPECH STOLNÝCH 
TENISTOV
V tomto družstve sa o výhru a o 
postup do 7. ligy ďalej zaslúžil  
aj  Matúš PENKALA, Štefan 
BUNČEK, Lucia PUŠKÁROVÁ 
a Sylvia KRESANOVÁ.
 Za družstvo DNV F súťaž odohrali 
VAJDA Jozef, VAKERMAN Zdeno, 
NÉMETH Štefan, SVITOK Milan, 
BILSKÝ Michal, GODAL Milan, GO-
DAL Patrik a KRESAN Štefan.
 STK DNV patrí ku klubom, ktoré sa 
venujú mládeži a patria v tomto smere 
k najlepším klubom v rámci Sloven-
skej republiky. Deti sa zúčastňovali 
na domácich ale aj zahraničných tur-
najoch a dosahovali skvelé úspechy 
a úspešne  reprezentovali nielen 

klub ale aj Devínsku Novú Ves. Vyni-
kajúce výsledky dosahovali najmä 
vďaka skvelej práci a profesion-
álnemu prístupu trénerov Gabriela 
FRATRIČA, Dominika HATVANY-
HO, Michala BODÍKA, Valentína 
KLEBERCA a hráčom nášho klubu, 
ktorí vypomáhajú v tréningovom 
procese  a to Milanovi SVITKOVI  
a Štefanovi KRESANOVI. 
 V tomto súťažnom roku  klub 
STK DNV zaznamenal ďalšie 
vynikajúce výsledky a naše deti 
patria k najlepším v Bratislavs-
kom kraji. V súťaži BATT v kat-
egórii najmladší žiaci sa naši 
hráči umiestnili: Milan GODÁL 

(pokračovanie zo strany 4)

Medailisti z majstrovstiev kraja: zľava Milan GODÁL, Veroni-
ka DROBOVÁ, Noemi NÉMETHOVA a tréner deti DNV STK pán 
Gabriel FRATRIČ.
4. miesto, Simon DUGOVIČ ,5. 
miesto, Adam ÓDOR 7. miesto. 
V kategórii najmladšie žiačky  Lucia 
PUŠKÁROVÁ obsadila 4. miesto. 
V kategórii mladší žiaci sa Hugo 
HERMAN umiestnil na 5.mieste, 
Štefan BUNČEK na 7. mieste a na 
10 mieste skončil Patrik GODÁL. 
V kategórií starších žiakov Matúš 
PENKALA obsadil 10. miesto. Ve-
ronika DROBOVÁ sa stala víťazkou 
pohára mládeže BATT 2017/2018 
kategóriách staršie žiačky 
a dorastenky, pričom Noemi 
NÉMETHOVÁ obsadila v týchto 
kategóriách 2. a 4. miesto. Naši 
hráči Lucia PUŠKÁROVÁ, Veronika 
DROBOVÁ, Noemi NÉMETHOVÁ, 
Hugo HERMAN, Štefan BUNČEK, 

Milan GODÁL, Adam DROBA sa 
klasifi kovali na majstrovstvá Slov-
enska vo svojich kategóriách. Na 
majstrovstvách kraja  najmladších 
a starších žiakov naše deti dosiahli 
skvelých úspechov a obsadili v kate-
górii starších žiačok 1. miesto 
– Veronika DROBOVÁ, 2. 
miesto, Noemi NÉMETHOVÁ 
. V kategórii najmladších žiakov ob-
sadil 3.miesto Milan GODÁL, 
na 5. až 8. mieste  sa umiestnil 
ÓDOR a na 9. až 16. mieste  DRO-
BA a DURAJ. V kategórií starších 
chlapcov sa na 5. až 8 . mieste 
umiestnil GODÁL a na 9. až 16. mi-
este sa umiestnili HUGO, BUNČEK 
a PENKALA 


