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 Kamenár, vysekávajúci 

v tieto dni nápis na náhrob-

ku na otázku:“Čo to stojí 

a  koľko to trvá?“, okrem 

iného poznamenal: „Cena je 

závislá od..., termín? Teraz 

pred sviatkami (pamiat-

ka zosnulých) sa všetci 

ponáhľajú. Príde rodina 

...Potom zabúdajú a  spo-

menú si možno o rok.

 Je potrebné hovoriť či písať 

aj o  takýchto príhodách, 

veciach, súvislostiach? Alebo 

by stačilo rýpať sa iba v poli-

tických šarvátkach, kritizovať 

chyby iných a zakrývať svoje? 

Či chváliť a  prechváliť seba 

a  svojich? Možností je, ako 

vidieť, neúrekom. Ba ešteže 

existuje aj počasie a iné sféry 

a  atmosféry, ovplyvňujúce 

naše okolie. Aj prijímateľov 

všetkých ponúk je nepreber-

né množstvo v  premnohých 

kategóriách.

 Ľúto mi je, že niektorých 

mi je ľúto. A nielen mne. Dá 

sa kritizovať, ofrfľať, odsúdiť 

a...dá sa aj poradiť, pomôcť. 

Bez predchádzajúcich di-

vadielok. Ak je vôľa, ak sa 

chce.

 Tak vnímame, tak si 

možno v  pamäti uchová-

vame. Takých i onakých.

 A či je to potrebné? Je! Tak 

ako hovoriť a písať.

Vydavateľ

V 
čí

sl
e:

KRÁTKE SPRÁVY  

• Tohtoročné vianočné trhy 
budú  pod názvom Vianočná 

ulička, od 2. do 4. 12. na 
Hradištnej, od Istracentra 

po ZŠ I. Bukovčana.

• Uzávierka objednávok 
do Katalógu obchodov 
a služieb Devex 2012 
bude do 30. 12. 2012.

• V Devínskej Novej Vsi, 
ktorá je súčasťou Moravskej 

cyklistickej cesty, župa obnovila 
cykloturistické značenie. 

Cyklistická cesta je súčasťou 
Eurovelo 13. Ide o cca 70 

km úsek od severnej hranice 
katastrálneho územia obce 

Závod, až po most Lafranconi 
na petržalskej strane. Sú tu nové 

značenia, nové smerovníky, 
smerové tabuľky a tiež tabuľky, 
ktoré hovoria, čo tu ľudia môžu 

v rámci cyklotrasy vidieť.

(Pokračovanie na strane 2)

 Nadácia Volkswagen Slovakia 
sa aktívne snaží o spoluvytváranie 
„moderného priestoru pre život“ 
vo vedomostnej spoločnosti, pod-
poruje inovatívne vzdelávacie kon-
cepty.  Jej poslaním je stať sa iniciá-
tormi myšlienok orientovaných na 
budúcnosť a byť sprievodcami pri 
ich realizácii.

V zhorenej budove 
sa nachádzal človek
Policajti vyšetrujú okolnosti požiaru 
budovy, ku ktorému došlo 31.10.2011 
v čase približne o 00.30 hod. na 
Opletalovej ulici v Bratislave. Podľa 
predbežného vyjadrenia expertízne-
ho technika požiar vznikol od tlejúce-
ho ohňa na prvom poschodí predmet-
nej budovy. Po uhasení požiaru bola 
vo vnútri budovy nájdená zhorená 
osoba mužského pohlavia nezistenej 
totožnosti. Podľa predbežného vy-
jadrenia súdneho lekára smrť nebola 
zavinená cudzou osobou, avšak pre 
presnú príčinu smrti bola nariadená 
súdna pitva. V tomto prípade začal 
poverený policajt trestné stíhanie vo 
veci prečinu usmrtenia.   KR PZ Ba 4

 Nadácia nám v máji 2011 
schválila projekt „Interaktívna 
cesta k vzdelaniu a výchove 
– jazykové laboratórium„ vo 
výške 1 000 eur. Pani učiteľka 
PaedDr. Gabriela Maruščáková 
a pani Monika Poláková, matka 
našich dvoch žiakov, zamestnankyňa 

Atmosféru uplynulých dní, aspoň nám sa zdá, nemožno nahradiť. 
Všetky náhrady by akosi kazili nielen dojem, ale ľudí by posúvali 
kdesi do ríše iných bytostí. Namiesto svetlonosov prišiel Halloween, 
neviem, čo chcel nahradiť Valentín, veď na Slovensku sa ľudia ľúbili 
a lásku poznali aj bez...móda jednoducho vždy prišla, krátko po-
budla a odišla. Nebola taká agresívna ako...ako súčasná reklama, 
alebo ponuka „svetových“ svetovostí...Koľko nám trvalo zistiť, na 
vlastnej škode, že slovenská mrkva je mrkva, slovenské jablká sú...
Kde som sa to dostal v spomienkach pri dňoch, kedy sa spomína 
akosi viac ako po iné dni. Asi preto, že málo sa spomína a veľa 
zabúda.

pk

Nadácia Volkswagen Slovakia Pomáha aj  Základnej škole na 
ulici I. Bukovčana 

Podporuje vzdelávanie

1–2   Podporuje vzdelávanie   2   Z radnice 

• Imatrikulácia   3   Nová lisovňa vo VW SK 

• Baseballové ihrisko staveniskom   4   Kultúra   

5   Spoločenská kronika • Slovo Novovešťanov 

• Devínska frndžalica   6   Katalóg Devex 2012   

7   Inzercia   8   Z policajného zápisníka 

• Otvorenie poradenského centra • Kontajnery
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DEVEX 2

(Pokračovanie zo strany 1)

Volkswagenu,  napísali úspešný pro-
jekt a zabezpečili odbornú spoluprá-
cu pri inštalácii didaktickej techniky. 
Aj v tomto prípade sa nám potvrdila 
výborná spolupráca s rodičmi.
 Vďaka fi nančnej podpore 
z Nadácie Volkswagen 1 000 eur 
a 150 eur z OZ Chabik  sme  zlepšili 

vybavenie multifunkčnej učebne. 
Zakúpili sme spotrebný materiál, 
interaktívnu tabuľu, dataprojek-
tor.  Žiaci našej školy už od 
prvého ročníka získavajú veku 

primeraným spôsobom prístup 
k digitálnym médiam, učia sa  
hovoriť anglicky, na krúžku aj ne-
mecky. Od tretieho ročníka všetci 
žiaci majú obidva cudzie ja-
zyky povinne. Aj táto trieda slúži  
na zaujímavejšie, efektívnejšie 
vyučovanie hlavne  cudzích ja-

zykov, ale aj  na 
školenie učiteľov za-
merané na praktickú 
a teoretickú prípravu 
na vyučovanie.
 
Multifunkčná učebňa 
je sprístupnená aj 
deťom z bilingválnej 
triedy z Materskej 
školy na Ul. P. Horova.

Žiaci a pracovníci Základnej školy 
na Ul. I. Bukovčana 3 ďakujú  Nadá-
cii Volkswagen Slovakia  za fi nančnú 
pomoc. 

Anna Čepáková

 Medzi smutné výživové prvenstvo Slovákov nepatrí 
len nízka spotreba mlieka a mliečnych výrobkov, ale 
napríklad aj ovocia. Priemerná denná spotreba ovo-
cia je len 200 gramov, čo je najnižšia konzumácia 
v Európe. Slovensko má pritom vynikajúce podmien-
ky na pestovanie jabĺk.

 Najlepšie jablká v Európe sa pestujú v okolí 
Bodamského jazera, v južnom Tirolsku, v Rakúsku 
a na Slovensku. Napriek tomu si vlastných jabĺk 
nedopestujeme dosť a dovážame ich.

 „Čerstvé slovenské jablká sú nutrične oveľa 
hodnotnejšie ako jablká z dovozu. So stúpajúcou 
nadmorskou výškou totiž rastie nutričná hodnota,“ 
pripomína to profesor Ivan Hričovský, zakladateľ 
moderného slovenského ovocinárstva.

 Sľubujem. Sľubujem. Sľubujem 
a ešte niekoľkokrát sľubujem  sa 
ozvalo 20.októbra toto slovíčko 
z okien telocvične Základnej školy 

na Ulici Ivana Bukovčana. Pýtate 
sa prečo? Ľahká odpoveď! Malé 
prváčence tu prežívali svoju veľkú 
slávnosť – II. ročník imatrikulácie 
žiakov prvého ročníka. Deviatak 
Samko Trstenský spolu so svojimi 
kolegyňami deviatačkami Baškou 
a Natálkou tu slávnostne prijímali do 
radov žiakov tejto základnej školy 
nových prváčikov. Prváci predviedli 
imatrikulačnému zboru a všetkým 

prítomným, že sú šikovní, snaživí, 
múdri, učeniachtiví. Počítali, spie-
vali, recitovali, spoznávali písmenká. 
Spoločne sľúbili, že sa okrem iného  

budú dobre učiť, pomáhať slabším, 
slušne sa správať. Hrdí otecko-
via, dojaté mamičky aj usmiati starí 
rodičia boli svedkami tejto milej 
slávnosti, ktorá rozžiarila tento jesen-
ný podvečer. A tak sa žiacky cech 
tejto školy rozrástol o nových členov, 
ktorým všetci spoločne držíme palce 
na tajomnej a neznámej ceste za 
novým poznávaním.

Soňa ŠKULOVÁ

Nadácia Volkswagen Slovakia Pomáha aj  Základnej škole na 
ulici I. Bukovčana 

Podporuje vzdelávanie

MÁME 
výborné jablká, 

jeme ich málo

SĽUBUJEMZ radnice
Z rokovania Miestneho 
zastupiteľstva 25. 10. 2011 
vyberáme:
Miestne zastupiteľstvo:
• schválilo prenájom ne-
bytového priestoru o vý-
mere 23,4 m2 v objekte 
Viacúčelového zariadenia na 
ulici Š. Králika 1 pre Mestskú 
políciu (11-0-0),
• schválilo prenájom časti 
pozemku registra „C“, 
parc.č. 35 v rozsahu 5 par-
kovacích miest o výmere 
62,5 m2 za cenu 25 eur/m2/
rok pre J. Bučko B.B.Best 
s podmienkou opravy  cesty 
za budovou na Hradištnej uli-
ci a poskytnutia parkovacích 
miest občanom mestskej 
časti mimo času prevádzky 
podniku,
• schválilo prenájom časti 
pozemku registra „C“, parc.č. 
35, v rozsahu 3 parkovacích 
miest o výmere 37,5 m2 za 
cenu 25 eur/m2/rok pre 
J.Jeckovú s podmienkou 
opravy cesty za budovou na 
Hradištnej ulici a poskytnutia 
parkovacích miest občanom 
mestskej časti mimo času 
prevádzky podniku,

• zobralo na vedomie výsled-
ky kontroly ekonomicky 
oprávnených nákladov DSS Se-
necio, n.o.,
• schválilo zaplatenie súdneho 
poplatku za odvolanie v právnej 
veci navrhovateľa MČ DNV 
proti odporcovi Ministerstvo 
vnútra SR v konaní o náhradu 
škody a vydanie bezdôvodného 
obohatenia, spisová značka 
C 32/2006-493 vo výške 
16 596,50 eur, na základe 
uznesenia súdu z 13. 9. 2011,
• schválilo navrhovaný rozsah 
riešenia územia Územného 
plánu centrálnej mestskej zóny 
MČ DNV,
• schválilo začatie obstaráva-
nia  Územného plánu Kolónia – 
severnej časti MČ DNV,
• zobralo na vedomie petíciu 
vlastníkov bytu bytového domu 
na ulici J. Poničana 7 z 20. 9. 
2011,
• neschválilo odvodnenie 
priestorov okolo bytového domu 
J. Poničana 7 na náklady mest-
skej časti DNV z dôvodu, že 
mestská časť nemôže riešiť 
odvodnenie priestoru, nakoľko 
predmetné pozemky nie sú 
vo vlastníctve mestskej časti 
a ani jej neboli zverené. 

r
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 DEVEX 3

Sľubované baseballové ihrisko v priestoroch Základnej školy 
I. Bukovčana 3 sa akosi nehýbe. Termín je asi v nedohľadne, len 
žiaci a deti z Devínskej túto obrovskú plochu staveniska nemôžu 
využívať.   marek p

Konečne aj v Devínskej pri príležitosti, Všetkých svätých a Pamiatke 
zosnulých, prišli predávajúci k zákazníkom a svoj stánok s kvetmi, 
kahancami a črepníkmi postavili priamo pod múrom cintorína. 

Keďže vydávanie Devexu je fi nancované z inzercie, sponzorských a osobných darov občanov
 uverejňujeme  možnosť poslať príspevok na Devex: 
adresa prijímateľa: Devex, Kalištná 9, 841 07 Bratislava, číslo účtu: 5501241032 vo VÚB, 
kód banky: 0200, variabilný symbol: 207811, konštantný symbol: 0558, správa pre prijímateľa: na Devex

Výroba plastových, pasívnych, hliníkových 
a protipožiarnych okien a dverí.

Stavba nízkoenergetických a pasívnych stavieb.

Milan Magula - MIMA
Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

tel.: +421 2 5262 2624 – 25 
fax.: +421 2 5262 2626

mobil: 0911 526 625

 mima@plastoveokna.sk • www.plastoveokna.sk

S OKNAMI MIMA NEBUDE VÁM ZIMA

obchodná kancelária: Jelenia 24, 811 05 Bratislava
Po - Pia: 7,30 - 17,00 hod.

 Investícia vo výške 90 miliónov eur 
vytvorí 100 nových pracovných miest. 
Lisovať sa tu budú, ako vôbec v prvej 
automobilke na Slovensku nielen 
oceľ, ale aj hliník.
 Lisovňa sa bude rozprestierať na 
ploche 19 242 m² (v priestoroch 
súčasnej fabriky). Začiatok produkcie 
je naplánovaný na koniec roka 2013. 
Objem producie by mal dosiahnuť 
približne 19 000 dielov denne.

 Nábor nových zamestnancov pre 
lisovňu spoločnosť práve začala. 
Hľadajú kvalifi kovaných nástrojárov 
a údržbárov s minimálne päťročnou 
praxou a vzdelaním v oblasti stro-
járstva alebo elektrotechniky. Okrem 
atraktívneho fi nančného ohodnote-
nia absolvujú noví zamestnanci aj 
ročnú stáž v niektorom z európskych 
závodov koncernu Volkswagen.

r

Nová lisovňa vo VW SK

Slávnosti položenia základného kameňa sa zhostili Andreas 
Tostmann, predseda predstavenstva VW SK i budúci šéf lisovne 
Dietmar Neels.

V stredu 26. októbra 2011 v bratislavskom závode Volkswagen 
v Devínskej Novej Vsi slávnostne položili základný kameň novej lisovne.
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DEVEX 4

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

 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

6. 11.  Červená Čiapočka
- detská divadelná scéna, účinkuje Stražanovo bábkové divadlo

vo veľkej sále Istra Centra, od 16.30 h., vstupné: 1 Euro
10. 11.  Fotofórum 2011

- vernisáž III. ročníka  fotografi ckej výstavy portálu  HYPERLINK “http://
fotoforum.istracentrum.sk” http://fotoforum.istracentrum.sk o 18.00 h.

- výstava potrvá od 10. 11. do 10. 12. 2011
miesto : SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku, Istrijská 68

11. 11.  ČERT a ANJEL
- divadelné piatky, účinkuje 5. ročník literárno dramatického 

odboru Základnej umeleckej školy Eugena Suchoňa
vo veľkej sále Istra Centra, od 18.00 h.,  vstupné: 1 Euro

19. 11.  VYC -  predvianočný YoYo Contest
- celoslovenská súťažná prehliadka v YoYo športe

vo veľkej sále Istra Centra od 10.00 h.
19.11.  Sviatok mladého vína

- ochutnávka mladých vín za účasti zahraničných, 
slovenských a devínsko-novoveských vinárov

vo Farskom centre, Istrijská 4, od 15.00 h.

TURISTICKÁ INFORMAČNÁ KANCELÁRIA
Istrijská 49, P.O.BOX 33, 841 07 Devínska Nová Ves, Bratislava,

www.tikdnv.sk, info@tikdnv.sk, zlochova@tikdnv.sk, rajchl@tikdnv.sk
Hodiny pre verejnosť:

Po, St, Pi: 13.00-17.30 h., Ut, Štv: 9.00-12.30 h., 13.00-17.30 h.

4.11.   Nočný pochod 
-exkurzia zameraná na spoznávanie nočnej prírody nivy 
rieky Moravy spojená s pozorovaním hviezdnej oblohy

Miesto odchodu: TIK DNV o 19.00 h.
23.11.  Naprieč Rakúskom 2011

- prednáška ultrabežca Jozefa Rajchla 
o prebehnutí cez Rakúsko v júni 2011

Vstupné: dobrovoľné
Miesto: SNM – Múzeum kultúry Chorvátov 

na Slovensku, Istrijská 68, o 18.00 h.

30.10. /NE/ ŠMOLKOVIA O 17,00 HOD. ,USA, MP, DABING
4. 11. /PIATOK/ HORY A MESTO V DEVÍNE 17,00 HOD. 

11.11. /STREDA/ IDE LEN O SEX O 18,00 HOD., USA, MP12, TITULKY
13.11. /NE/ MUŽI V NÁDEJI O 16,30 HOD., ČR, MP12, DABING

16.11. /STR/ L Ó V  E O 18,00 HOD., SR, MP12, DABING
23.11. /STR/ HARRY POTTER A DARY SMRTI 2 O 18,00 HOD.

30.11. /STR/ BLÁZNIVÁ HLÚPA LÁSKA O 18,00 HOD., USA, MP12, TIT. 
6.12. /UTO/ TINTINOVE DOBRODRUŽSVÁ O 16,45 HOD., USA, DAB.

6.12. /UTOROK/ STROM ŽIVOTA O 18,30 HOD., USA, MP15, TIT.
7.12. /STR/ TINTINOVE DOBRODRUŽSVÁ O 18,00 HOD., USA, DAB.

11.12. /NE/ MR. NICE O 17,00 HOD., VB, MP15, TITULKY
14.12. /STR/ Š M O L K O V I A O 17,30 HOD., USA, MP, DABING
27.12. /UT/ ARTHUR ZACHRÁNI VIANOCE O 15 A 17,00 HOD.

USA, MP, DABING, RODINNÝ FILM
28.12. /STR/ ARTHUR ZACHRÁNI VIANOCE O 17,00 HOD.

5.11. /SO/ IDE LEN O SEX O 19,00 HOD., USA, MP12, TITULKY
13.11. /NE/ MUŽI V NÁDEJI O 19,00 HOD., ČR, MP12, DABING

15.11. /UT/ L Ó V E O 20,00 HOD., SR, MP12, DABING
22.11. /UT/ HARRY POTTER A DARY SMRTI 2 O 20 HOD., 

USA, MP, DABING
29.11. /STR/ BLÁZNIVÁ HLÚPA LÁSKA O 20,00 HOD.,

USA, MP12, TITULKY

PROGRAM kina DEVÍN v Devíne
WWW.DKDEVIN.AMFIK.SK • RYTIERSKA 1 • BRATISLAVA - DEVÍN

TEL : 0910 659965, 0949/230 477 
MAIL: KINODEVIN@AMFIK.SK

ISTRACENTRUM v Devínskej Novej Vsi
WWW.DEVINSKA.AMFIK.SK • HRADIŠTNÁ 43 • BRATISLAVA

 Pred 83. rokmi dali postaviť na 
Grbe pieskovcový kríž so soškou 
Panny Márie manželia Pavel 
a Mária Besedovci z vďačnosti, že sa 
im v pražskej pôrodnici U sv. Apolináře 
vyliečila ich 23 ročná dcéra Pavla 
z nebezpečnej horúčky omladníc.
 Syn, po narodení ktorého matka 
ochorela, dal so svojimi bratmi kríž 
obnoviť.Prácu previedol akad.sochár 
Gabriel Strassner z Devína.
 V nedeľu 2.10.2011 pán farár 
Karol Moravčík v prítomnosti členov 
rodiny kríž posvätil.
Nápis na kríži hlása  POKOJ VÁM ... 
Novovešťania.

Z histórie

Záverečným programom celodenného podujatia (výsledky 
športových súťaží dostaneme asi až pred ďalšou uzávierkou) 
bol slávnostný koncert prevažne tanečnej hudby v Istracentre. 
Vzhľadom na čas dušičkový sa nám podarilo dostať iba na začiatok 
multižánrového koncertu s názvom MUSIC JAM VOL.1 Asi sme nez-
volili správnu dobu, pretože na zaujímavom a príťažlivom začiatku 
koncertu chýbala „natrieskaná sála“. Sympaticé bolo aj to, že 
mládežníkov pod vplyvom alkoholu do sály nepustili.
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 DEVEX 5

Justína PADYCHOVÁ,
 rod. Šutjaková 

Ján RUNÁK,
Martina NOVÁKOVÁ,

Edita VIŠŇOVSKÁ, 
rod. Benková

Katarína KRONAUEROVÁ,
 rod. Hrnčárová

Nech odpočívajú v pokoji!

Pavol KVAČKA 
a Barbora DOBIŠOVÁ

Blahoželáme!

nových spoluobčanov
Ella KRAVÁRIKOVÁ

Lukáš GULLA
Maxim SÍKEĽA

Peter ŽEMBA
Alexandra KOVÁČIKOVÁ

Nikolas PETROVIČ
Vitajte!

Odišli z našich
radov

Zosobášili sa

Uvítali sme

Spolocenská kronikaˇ

 S veľkou slávou sa začala 
stavba baseballového ihriska na ZŠ 
I. Bukovčana a... dnes je tam len roz-
rýpané priestranstvo, deti sa nemajú 
ani kde hrať, ani kde športovať, vraj 
to celé mešká a nikto nič nehovorí, 
nezdôvodňuje, neospravedlňuje sa, 
neprijíma pokuty z omeškania.

mg

 Na rohu ulíc Pod lipovým 
a Eisnerovej nie sú šťastne umi-
estnené kontajnery. Nielen, že 
prekážajú výhľadu vodičom, je tam 
vždy veľa smetí a neporiadku okolo, 
ale už v minulosti na Podhorskej pri-
pravili pre ne stojisko zo zámkovej 
dlažby a... 
...stále sú tam, kde zavadzajú.

iko

 Kedy bude najbližšie verejné 
zhromaždenie občanov, kde sa 
budú môcť občania porozprávať 
s poslancami, ktorých volili?

majú Novoveštania
Slovo

Hrdzavú plechovú búdu, čo roky ohyzdí Kalištnú, ktosi premiestnil 
tak, že teraz sa už naozaj zaradila medzi „zvláštnu ozdobu“ ulice 
i obce. Návštevníci Devínskej, aj teraz počas sviatkov, sa nestačili 
čudovať benevolencii obecných orgánov, pretože nenachádzali 
odpoveď na otázku: komu to patrí, kto mohol dostať povolenie 
za zaujatie verejného priestranstva takéhoto výtvoru (ak existuje) 
a prečo to nikomu neprekáža. 

www.slnecniky.sk
www.sunsails.sk

www.mikendapresent.sk

Firma sa presťahovala
z Mlynskej ulice

 a rozšírila sortiment

príďte sa presvedčiť

Nová adresa
Eisnerova 35 
(za benzínovou pumpou Slovnaft,
bývalý Autovalušek)

* Slnečníky
* Sunsailis
* Pergoly
* Altánky
* Luxusný terasový
   a pergolový nábytok
* Motorizácia a
   automatizácia
   tieniacej techniky
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DEVEX 6 

KATALÓG - Obchody a služby pre obyvateľov Devínskej Novej Vsi na rok: 2012 záväzná objednávka

Meno a adresa inzerenta

DEV
EX
ínsky

pres

Predlohy v programoch: texty - Word, Quark XPress, Indesign, obrázky - CDR-AI, JPG, EPS, PSD, TIFF

DEVEX KATALÓG 2012
obchodov a služieb pre obyvateľov DNV

vydavateľstvo DEVEX pripravuje už pätnáste vydanie osvedčeného katalógu obchodov a služieb pre 17 tisíc obyvateľov DNV

formát: 150 x 210 mm • rozsah: 50 strán • nákad 5 500 • čistý rozmer s rámikom: 128 x 184 mm

termíny:

odovzdanie inzercie: do 30.12.2011, spracovanie podkladov, tlač: do 15.2.2012

distribúcia do každej domácnosti v DNV: do konca marca 2012

požadované podklady: čitateľná predloha ako výstup z tlačiarne, predloha na diskete/cd, uvedenie rozmeru. 

Predlohy na cd alebo e-mailom. Obrázky v programe - Photoshop (EPS, TIFF, PSD, JPG), logá - Illustrator (EPS), Corel (AI).

objednávky:

tel.: 64 77 52 75 • e-mail: devex@ba.netlab.sk • devex.dnv@gmail.com

••• Pravidelní odberatelia inzercie (5 a viac uverejnení za sebou dostanú zľavu) •••
Ďalšie ponuky DEVEXu pre firmy:

• VYDAVATEĽSTVO váš projekt (prospekt, časopis, bulletin, publikáciu, knihu) spracujeme, vyhotovíme, doručíme až k vám

• REKLAMNÁ AGENTÚRA váš projekt (reklamu na budovy, autá, výklady...) kompletne zabezpečíme

• TLAČIARENSKÉ SLUŽBY od vizitiek, hlavičkových papierov až po plnofarebné plagáty

• PEČIATKY výroba všetkých druhov - od klasických, drevených cez samonamáčacie TRODAT, až po reliefne pečiatky, všetko vrátane príslušenstva 

 a náhradných dielov

• KANCELÁRSKE POTREBY papiere (kancelársky, xerox, faxový, tabelačný), písacie potreby, spinky, lepiace potreby, zoraďovače, fólie...) dodáme až k vám

• KALENDÁRE stolové, nástenné, trojmesačné, diáre - aj s dotlačou loga vašej firmy alebo textov pre zákazníkov

jedna strana hárku 128 x 184 mm

OBJEDNANÉ ČISTÝ ROZMER CENA BEZ DPH CELKOM

1 strana 128 x 184 mm 120,00 Є 144 Є

1/2 strany 90 x 130 mm 60,00 Є 72 Є

1/3 strany 128 x 60 mm 40,00 Є 48 Є

1/4 strany 90 x 62 mm 30,00 Є 36 Є

1/8 strany 62 x 42 mm 15,00 Є 18 Є

1/16 strany 42 x 30 mm 7,50 Є 9 Є

K cenám treba pripočítať 20 % DPH

SPOTREBITELIA DOSTANÚ KATALÓG ZADARMO ZAČIATKOM ROKA 2012

rozsah cena bez DPH cena s DPH podpis inzerenta

faktúra č. dňa uhradená

Text inzerátu

Bratislava, Kalištná 9

841 07

číslo inzerátuIČO

IČ DPH

Tel. číslo
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DEVEX 7

Inzercia -  Cenník:  1 znak = 0,05 € ,  1/16 str .  = 25  € ,  1/8 str .  = 50  € ,  1/4 str .  = 100  € ,  1/2 str .  = 200  € ,  1 s tr .  = 400  € .  1 cm2 =  0,85  € . 
K cenám treba pripočítať 19% DPH. Zľavy:  t r i  uverejnenia za sebou 5% ,  pri  päť a viac 10% ,  celoročné 20% .  Ponuka detských vecí bezplatne. 
Z a m e s t n a n i e  h ľ a d á m :  z ľ a v a  5 0 % .  P r í p l a t k y :  1 .  s t r a n a  +  1 0 0 % ,  p o s l e d n á  s t r a n a  +  5 0 % ,  i n á  a k o  i n z e r t n á  s t r a n a  ( 6 , 7 )  +  3 0 % . 
I n z e r c i a :  e - m a i l :  d e v e x @ b a . n e t l a b . s k ,  p o š t o u :  D e v e x ,  8 4 1  0 7  B r a t i s l a v a ,  K a l i š t n á  9 ,  t e l . :  0 9 0 3  4 2 9  4 8 5

01 - KÚPA
• Kúpim sústruh (točovku, drechsler, 
sústruh na drevo) na nožný alebo 
ručný pohon v akomkoľvek stave 
a veku.               tel.: 0907 268 536

03 - VOĽNÉ MIESTA

01 - Kúpa
02 - Predaj
03 - Voľné miesta (ponúka, hľadá)

04 - Služby (ponúka)

05 - Byty
06 - Nehnuteľnosti
07 - Rozličné

04 - SLUŽBY
• Kameraman - svadobné video
www.anfi lm.eu tel.: 0949 666 494

• Glazúrovanie vaní.
tel.: 0905 983 602

• TV servis Baláž – oprava televízo-
rov. Na grbe 43. 

tel/zázn.: 6477 6963

Spoločnosť PRESSKAM s.r.o., Vápenka 4, 841 07 Bratislava príjme do zamest-
nania vodiča nákladného vozidla a automechanika pre nákladné autá (VP 
skupiny C + E) s potrebnými školeniami a dokladmi.
Podmienky: prax min 5 rokov.   
Prijmeme tiež do zamestnania autoklampiara - mechanika
s praxou 5 rokov pre autoservis Seat.

    tel.: 02/ 64 369 590 • 0908700684
e-mail: sekretariat@presskam.sk

• VODOINŠTALATÉR aj malé práce, 
VŔTANIE DIER.

tel.: 0908 178 851, 6428 2053
• Stavebné úpravy bytov – 
rekonštrukcie. tel.: 0903 908 963
• MONTÁŽ SATELITNEJ a DVB tech-
niky. Predaj a poradenstvo. 

tel.: 0949 654 072

• Doučím: nemčinu pre zdravotníkov 
aj nemčinu pre technikov, vrátane 
základov. Všetky úrovne. 
Cena: 5 Eur za 1 hod. a 15 min.
Volajte.          

tel.: 0911 457 227
• Autovýfuky, rozvody motorov, 

Na predaj 5. izb. RD po kompletnej
rekonštrukcii, na pozemku 
s rozlohou 368 m² so všetkými IS
v tichej nezáplavovej časti DNV
na Spádovej ul.. Kúpou voľný.
Tel.: 0902 047 435

tlmiče, ramená a čapy a ine nové lac-
né náhradné diely. 

Rozvoz tovaru 0907 181 800
• Voda, kúrenie, plyn – opravy, 
montáž. Aj cez víkendy. 

Tel: 0905 429 097

05 - BYTY

• Hľadám do prenájmu 2-3 izbový byt 
v DNV.               tel.: 0949 124 131

06 - NEHNUTEĽNOSTI

• Predám st. rodinný dom v DNV.
tel.: 0910 421 170

• Ponúkam do prenájmu 15 árovú 
ohradenú záhradu na Cerovej pri Par-
tizánskom.         tel.: 0949 628 317

 (15.30-18.00 h)

07 - ROZLIČNÉ

• HERBA – ZÁHRADNÍCKE 
POTREBY, rozličný tovar, darčeky. 
Na grbe 55. 

tel.: 6477 4642

Hľadáte
pracovnú príležitosť

alebo priestory na skladovanie?

Navštívte a informujte sa

DaK Küster

Priemyselný park na Opletalovej ul.

montáž častí dielcov
pre automobilový priemysel

skladovacie haly
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Smutní ľudia pijú od žiaľu, veselí 
od radosti a Slováci od rána.

•••
Život je krátky. Prečo nám 
ho znechucujú politici?

•••
Slovák, ak neuspeje v jednej 
strane, založí si druhú.

•••
Inzerát:
Tučný, špinavý, smradľavý 
a šesťdesiattriročný 
muž hľadá ženu 
opačných vlastností.

- Čo by si robil, keby si zostal 
na svete úplne sám?
- Išiel by som k tete na Oravu.

•••
Ona: “Urobím z teba 
najšťastnejšieho 
muža na svete.
ON: “ Budeš mi chýbať:”

•••
- Tak si predstav, Anička. 
Pošlem muža po zemiaky 
do obchodu a jeho
prejde auto. 
- A čo budeš teraz robiť?
 - Asi ryžu.

 
 

DEVEX 8

DEVínskonovoveský Expres - dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. Vydáva: Mgr.Peter Krug. Redakcia: 841 07 Bratislava, Kalištná 9,
 tel.: 02/ 6477 5275, mobil: 0903-429 485, e-mail: devex@ba.netlab.sk. Uzávierka čísla: vo štvrtok každý párny týždeň v mesiaci. Vychádza: v piatok každý 
nepárny týždeň v mesiaci. Nevychádza v júli a auguste. Tlač: ART&PRESS spol. s r.o., Nádražná 34/A, 900 28 Ivanka pri Dunaji. 
 EV 4441/11

Z policajného
zápisnika

výživy Biotech a Big Bang v cel-
kovej hodnote 548 eur.
• Na Eisnerovej zadržala polí-
cia DNV 6. 10. osobu podoz-
rivú z priestupku proti majetku .
• V pondelok 17. 10. zadržala 
hliadka polície DNV vodiča, 
ktorému pri dychovej skúške zis-
tila požitie alkoholu.
• Neznámy páchateľ 20. 10. 
na I. Bukovčana poškodil osob-
né motorové vozidlo Š-Octavia. 
Spôsobil škodu 260 eur.
• O deň neskôr 21. 10. o 23.00 
h na J. Smreka muž rozbil skle-
nenú výplň dverí a krikom rušil 
nočný pokoj. Priestupok proti 
verejnému poriadku rieši polícia.
• V nedeľu 23. 10. zaistila 
hliadka polície dvoch občanov, 
ktorí kradli dva balíky krytiny.
• O dva dni neskôr 25. 10. 
neznámy páchateľ v časti Devín-
ske jazero vylomil niekoľko 
zámkov na pozemku a v dielni 
ukradol zvárací transformá-
tor, benzínovú kosačku zn. 
Homelite, 100 m káblov, štyri 
predlžovačky. Majiteľovi spô-
sobil škodu 420 eur krádežou 
a 30 eur poškodením.

OO PZ DNV

• Vo štvrtok 13. 10. vydal kon-
trolovaný policajtom igelitové 
vrecko s obsahom neznámej 
sušenej rastliny (marihuana?) 
a jeden kus zatavenej injekčnej 
striekačky s obsahom neznámej 
kryštalickej látky. Prípad polícia 
prešetruje.
• V piatok 14. 10. na Eisnerovej 
neznámy páchateľ ukradol 
ŠPZ z vozidiel Seat Alhambra 
striebornej metalízy a z bielej 
Š-Fabia.
• V ten istý deň v noci 14. 10. 
zadržala hliadka OO PZ DNV 
na Mlynskej smerom do Dev. 
jazera vodiča Škody Favorit, 
u ktorého meraním zistili, že 
pred jazdou požil alkohol. Polí-
cia vodičovi zadržala vodičské 
oprávnenie.
• V sobotu 15. 10. neznámy 
páchateľ v ubytovni na Opleta-
lovej ukradol striebornú retiazku 
a náramok, strojček na strihanie 
Philips, dva USB kľúče, nabíjačku 
na mobil, čierne botasky, čierny 
sveter zn. Lonsadale, doplnky 

seniori IV. liga
10. kolo 23. 10.
Danubia Ba – FK Lok. DNV   1 : 0

11. kolo 30. 10.
FK Lok. DNV – Kalinkovo 4 : 0
góly- Hrica 2, Hrdlička, Stupavský

h

S cieľom zvýšiť povedomie o prá-
vach a povinnostiach vyplývajúcich 
z práva Európskej únie Zastúpenie 
Európskej komisie na Slovensku ot-
vorilo pre občanov a organizácie 
poradenské centrum Eurolegis. 
 Slovenskí občania a organizácie 
môžu od začiatku októbra 2011 
využívať bezplatné právne po-
radenstvo Eurolegis. Jeho cieľom 
je poskytnúť rýchly prístup k infor-
máciám o práve Európskej únie 
a jeho uplatňovaní na Slovensku.
 Úlohou centra právnej pomoci 
Eurolegis je aj navrhnúť riešenie pro-
blémov v komunikácií s inštitúciami 

Európskej únie a národnými orgánmi 
v prípadoch, ktoré spadajú do pô-
sobnosti EÚ.
 Občania a organizácie sa môžu 
s právnymi otázkami obrátiť na
Eurolegis buď e-mailom na adrese 
eurolegis@europa.sk alebo si môžu 
na telefónom čísle 02/54 43 17 
18 dohodnúť osobné stretnutie 
v Európskom informačnom centre, 
ktoré sa nachádza na Palisádach 29 
v Bratislave. 

Kontakt: 
Andrej KRÁLIK, 

02/59 20 32 93, 
andrej.kralik@ec.europa.eu

Otvorenie poradenského centra 
pre otázky práva EÚ 

Pri príležitosti Dňa pamiatky obetí 
dopravných nehôd treba myslieť 
aj na rodinných príslušníkov obetí 
a všetkých, ktorí prichádzajú do 
kontaktu s dopravnými nehodami 
– príslušníkov polície, požiarneho 
zboru, pracovníkov rýchlej záchran-
nej služby, lekárov, zdravotné sestry, 
ošetrovateľov a psychológov. Cieľom 
Dňa pamiatky obetí dopravných ne-

hôd je upozorniť aj 
na nezodpovedné 
správanie sa nie-
ktorých účastníkov 
cestnej premávky.

OR PZ Ba 4

Tretia novem-
brová nedeľa je 
dňom, v ktorý 
si ľudia pri-
pomínajú obete 
dopravných ne-
hôd. 
Deň pamiatky
obetí dopravných
nehôd v tomto 

roku pripadá na 20. november. 
V tento deň o 15.00 h sa uskutoční 
na cintoríne na Slávičom údolí eku-
menická pietna spomienka obetí 
dopravných nehôd. Hlavným 
organizátorom tohto podujatia 
je policajný duchovný pplk. Ing. Mgr. 
Pavol Šajgalík z Krajského riaditeľstva 
Policajného zboru v Bratislave. 

HARMONOGRAM ROZMIESTNENIA KONTAJNEROV

8. 11.  Devínske Jazero, Istrijská pri HZ, I.Bukovčana 2 – 8
15. 11.  J.Jonáša, Janšáková, J.Poničana 13 – 15

22. 11.  Pri rochu, P.Horova 1 – 7, M.Marečka 18 – 22
29. 11.  Na hriadkach, J.Smreka 10 – 14, NovoveskáxJ.Poničana

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

Jeseň, so svojím
neopakovateľným
čarom, je už tu.
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