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 Žijeme vraj zvláštnu dobu, 
zvláštny čas. Ktorý čas však 
nebol zvláštny doteraz v  de-
jinách? Počuli sme často aj 
zastenať, že tento čas, ktorý 
teraz žijeme, je ten najťažší. 
A  ktorý nebol? Ba ponúka 
sa nám aj niekoľko prísloví, 
porekadiel, riekaniek, zrniek 
múdrostí.
„Každý je sám strojcom svoj-
ho života, šťastia, úspechu...“
Každé možno vypočuť, 
z  každého si možno zobrať 
niečo pre budúce dni, každé 
by mohlo povzbudiť aj keď 
každé spoločenstvo ponúka 
iné.
 Hlavne v  tieto dni 
predurčené pre radosť, kedy 
sa tešíme z príchodu nového, 
z  jari, z nových životov, kedy 
možno viac, ako v  iný ročný 
čas, máme štedrosťou ot-
vorené náruče, rozdávame 
radosť a  pohodu, nedusíme 
seba a iných závisťou, problé-
my riešime bez falošných pro-
roctiev, bez marenia a ničenia 
všetkého a  každého, čo nám 
zavadzia a prekáža...
 Tieto studené dni iste 
ustanú a slniečko prebudí aj to 
dobré, čo v ľuďoch je, prebudí 
prírodu, treba vlastne veriť, 
že každý budúci deň bude 
krajší, milší, lepší, menej kon-
fl iktný. Aby sme nečakali iba 
na výročné sviatky a výročné 
predsavzatia, ale, ako vraví 
nejeden skúsený, aby každý 
deň bol pre nás sviatkom.  

Vydavateľ 

V 
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sl
e:

KRÁTKE SPRÁVY  

• V Petržalke začali 
zverejňovať psíčkarov, 

ktorí platia dane.

• Národná slávnosť na 
Devíne sa uskutoční 

29. apríla pri príležitosti 
uctenia si pamiatky 

našich vierozvestcov sv. 
Cyrila a Metoda ako aj 
výstupu Ľudovíta Štúra 
a jeho druhov na Devín

• Good sports organizuje 
v dňoch 30. 6. – 8. 7. 2012 

pre dievčatá a chlapcov 
8 -17 ročných športovo 

– anglický camp v Hlbokom 
nad Bojnicami. Viac 

informácií získate na tel: 
0902-705 507, katarina.

mozsiova@gmail.com

27. 3. 2012 navštívil stavbu Starosta 
MČ DNV pán  Milan Jambor, 14. 3. 
2012 spolu s pánom Primátorom 
Milanom Vtáčnikom sa zúčastnili 
pracovnej výrobnej porady k Cyk-
lomostu.
Predpínanie závesov bolo ukončené  
25. 3. 2012, podľa vyjadrenia pra-

covníkov Doprastavu  podarilo sa 
predpínanie na prvý raz. Cyklomost 
je druhy most v ich praxi, kde to tak 
dobre vyšlo.
30. 3. 2012 bola dokončená nos-
ná konštrukcia oceľového mosta, 
odstraňujú sa konštrukcie z toku rieky 
Morava, začína montáž  zábradlia.

 Zároveň prebehol v ostatných dňoch 
dovoz zábradlia na predmontážne  
pracovisko  oceľovej konštrukcie, pri-
pravujú sa skúšky mosta. 
Pokiaľ bude dobré počasie v máji 
budú stavebné práce na moste 
dokončené.

Ing. arch. Milan Beláček

 Bratislavský závod Volkswa-
gen Slovakia po takmer roku 
a pol znovu otvára svoje brány 
návštevníkom. Od apríla je možné 
absolvovať prehliadky montážnej 
haly, kde sa na jedinom mieste 
sveta vyrábajú luxusné vozidlá 

1   Cyklomost do mája? • VW SK pre 

návštevníkov   2   Naozaj nová Devínska?  

3   PRE menü DNV II • Zber odpadov   Kultúra • 

Duša Afriky – výstava   5   Spoločenská kronika   

6   nový urnový háj • Slovo Novovešťanov • 

Pracovné príležitosti   7   Inzercia • Kontajnery    

8   Z policajného zápisníka • Jarný beh

Trúfajú si do mája

Volkswagen Slovakia znovu otvára bratislavský závod

pre návštevníkov

(pokračovanie na strane 2)

Cyklomost stav prác na konci marca 2012.
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DEVEX 2

Volkswagen Slovakia znovu otvára bratislavský závod

pre návštevníkov

SUV – Volkswagen Touareg, Audi 
Q7, karosérie a nové mestské vo-
zidlá Volkswagen up!, Škoda Citi-
go, SEAT Mii a karosérie Porsche 
Cayenne.
Návštevníci tu tiež uvidia výrobu 
hybridného vozidla Volkswagen 
Touareg Hybrid.
 Závod Volkswagen Slovakia 
v Devínskej Novej Vsi je jediným 
automobilovým závodom na 
svete, kde sa pod jednou strechou 
vyrábajú autá až piatich rôznych 
automobilových značiek. Vozidlá 
z Bratislavy odchádzajú záka-
zníkom do 148 krajín sveta. Už viac 
ako dve desaťročia
dlhú históriu závodu sa návštevníci 
dozvedia v budove Auto Fora. 

Okrem prehliadky montážnej haly 
s rozlohou rovnajúcou sa 21 futba-
lovým ihriskám si môžu návštevníci 
vyskúšať aj adrenalínové jazdy 
na Volkswagene Touareg na ex-
trémnej Offroad Parcours dráhe, či 
odniesť
si suveníry z VW Shopu.
 Prehliadku montáže môžu 
absolvovať skupiny v počte päť 
až 15 návštevníkov. Minimálny 
vek je 12 rokov. Jej trvanie je 
približne 90 minút a zažiť ju je 
možné v slovenčine, nemčine alebo 
angličtine. Poplatok za prehliadku 
je 3 eurá za osobu pričom zvýhod-
nenú sumu 1,5 eura majú študenti
a dôchodcovia.

vm

 Dlho som uvažoval, či reagovať 
na ďalšie vydanie časopisu Nová 
Devínska. Najprv som si povedal, 
že je to zbytočné, veď ľudia sami 
musia vidieť, že väčšina z toho, 
čo je tam napísané, je nezmysel. 
Potom som si uvedomil, že ľudia 
na politiku, či už celoštátnu alebo 
komunálnu nemajú čas, lebo majú 
množstvo svojich problémov. Je 
teda mojou povinnosťou ako sta-
rostu občanov pravdivo informovať, 
čo sa v našej Devínskej Novej Vsi 
skutočne deje. 

 Po prečítaní tohto časopisu som 
si položil otázku, čo vlastne je tá 
„Naša Devínska“? Je to Devínska, 
v ktorej som sa narodil, vyrástol, 
v ktorej my všetci žijeme a ktorú 
už viac ako rok ako starosta spra-
vujem a zo všetkých síl sa snažím 
posunúť dopredu a vylepšovať? 
Alebo je to niekoho pokrútený ob-
raz o Devínskej kde nič nefunguje 
a nové vedenie obce nič nerobí. 
Som presvedčený o tom, že je to tá 
druhá možnosť, že sa niekto silou 
mocou snaží presvedčiť občanov, 
že biela je čierna, že sa za posled-
ný rok takmer nič nespravilo. 

Ani stokrát opakovaná lož 
sa pravdou nikdy nestane.

 Keď som sa pýtal poslanca 
Tešoviča, o čo im ide, tak mi 

povedal, že sa snažia úprimne 
riešiť problémy občanov. V tomto 
časopise som veľa riešení problé-
mov občanov nenašiel. Skôr je plný 
osočovania, poloprávd, dezinfor-
mácií. Viackrát som pánovi poslan-
covi ponúkol spoluprácu, prosil som 
ho, aby mi poslal návrhy riešení 
problémov Devínskej, no ničoho 
som sa nedočkal. Radšej vydáva 
časopis plný osočovania urážok, 
zavádzania. Myslím, že toto nie 
je cesta, ako zlepšiť kvalitu života 
v Devínskej, takto sa problémy 
neriešia. Vidím to ako snahu získať 
zopár politických bodov za každú 
cenu. Ale poďme už k jednotlivým 
informáciám z tohto časopisu. 

 K téme sporného mandátu po-
slanca Kruga a článku Pomsta som 
sa vyjadril v minulom čísle. Čo sa 
týka predaja Líniového centra, vô-
bec nerozumiem hystérii, ktorú oko-
lo tejto veci tento časopis rozviruje. 
Líniové centrum  nepredávame, 
dokonca sa nám nedávno podarilo 
časť priestorov prenajať chránenej 
dielni, takže v týchto priestoroch 
budú pôsobiť ľudia, ktorí si našu 
pomoc zaslúžia najviac. V článku 
opití školáci som sa dočítal, že 
poslanecký klub Devínska Inak 
predkladal zmenu VZN o predaji 
alkoholu. To je pravda, pravda je 
aj to, že ho koaliční poslanci od-
mietli. V článku však chýba dôvod, 

(pokračovanie zo strany 1)

Naozaj nová Devínska?

pretože návrh bol protiústavný 
a zlý! Za akú možno považovať 
informáciu o nákladoch na 
Vianočnú uličku, ktorá sa konala 
v decembri minulého roku? Mys-
lím, že väčšina z nás sa zhodne na 
tom, že táto akcia mala obrovský 
úspech a po dlhých rokoch bola 
najzaujímavejšou akciou našej mest-
skej časti. Ak niekto tvrdí, že prvý 
ročník takejto veľkej a hodnotnej 
akcie sa dá spraviť bez nákladov 
mestskej časti, tak je naivný alebo 
zavádza. 
 Pobavila aj správa, že po prero-
kovaní v komisii ochrany verejného 

poriadku a schválení poslancami 
zastupiteľstva sa zriaďuje služobňa 
mestskej polície vo viacúčelovom 
centre na ulici Š. Králika. Zabudli 
napísať, že to bol nápad starostu. 
Ešte krátko k článku o prejedaní 
úspor od poslankyne Hlaváčovej. 
Zjavne oblasti fi nancií vôbec 
nerozumie. Na konci minulého 
roku mala naša mestská časť viac 
peňazí ako na jej začiatku a to sme 
na zmysluplné projekty minuli viac 
ako 500 000 eur. To považujem 
v týchto ťažkých hospodárskych 
časoch za malý zázrak a hlavne 
výsledok tvrdej práce vedenia MČ 
a mojich kolegov. Takže realita je 
presne opačná ako píše. 

 Čo však robili s peniazmi naši 
predchodcovia 15 rokov, keď 
výsledky ich práce veľmi nevidieť 
a milióny eur sú nenávratne preč, to 
sa nik neopýta. 

 V článku o výstavbe závodu 
VW poslanec Tešovič píše ako 
združenie Devínska Inak podalo 
v januári 2012 námietky voči zá-
meru investora. Zabudol napísať, 
že tieto námietky iba opísal zo stano-
viska mestskej časti a teraz sa tvári, 
ako bojuje za záujmy občanov. 
Spolu zo zástupcami občanov 
z ulice J. Jonáša veľmi intenzívne 
rokujeme s predstaviteľmi závodu 
VW a na našom ostatnom stretnutí 
sa nám podarilo vyrokovať riešenie 
prijateľné aj pre obyvateľov ulice 
J. Jonáša. 

 Aké sú skutočné ciele 
tzv kritikov? Čo reálne chcú 
dosiahnuť pre Devínsku a pre 
občanov? Zatiaľ najzreteľnejšia je 
snaha o diskreditáciu oponenta, 
prázdne slová, falošné sľuby, 
žiadne skutky. To je skutočná tvár 
aj občianskeho združenia Devínska 
inak. 

 S čistým svedomím si dovolím 
tvrdiť, že za jeden rok sa nám 
podarilo spraviť viac, ako našim 
predchodcom za štyri roky. A to sa 
nechcem rozpisovať o tom, v ako 
stave sme mnohé veci zdedili po 
svojich predchodcoch. Jedným slo-
vom - bola to katastrofa. Ale o tom 
niekedy nabudúce.

Milan Jambor
starosta MČ BA 

– Devínska Nová Ves
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 DEVEX 3

Zber sa uskutoční v MČ Devínska Nová Ves dňa 
14. 4. 2012 od 8,00 do 10,00 h
miesto pristavenia kontajneru : Istrijská ulica, pred požiarnou zbrojnicou

 Na mieste bude pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracovníci 
spoločnosti ARGUSS, s.r.o. preberať len od občanov – fyzických osôb 
nepodnikateľov tieto komunálne odpady: 
• Staré náterové hmoty
• Odpadové rozpúšťadlá 
• Pesticídy
• Oleje a tuky 
Pozn.: V prípade odpadov ako sú rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, 
lepidlá a pod., tieto musia byť uzavreté v pevných obaloch, z ktorých sa 
neuvoľňuje odpad. ARGUSS, s.r.o. odoberie takýto odpad len v done-
sených  uzavretých obaloch  max. do 5 kg od 1 osoby.
• Batérie a akumulátory 

• Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť 
• Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfl uorované uhľovodíky
(chladničky, mrazničky a pod.)
• Vyradené elektrické a elektronické zariadenia - elektrospotrebiče
(počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.)

 Spoločnosť ARGUSS, s.r.o. oznamuje právnickým osobám a fyzickým 
osobám -podnikateľom, že zabezpečuje nakladanie s odpadmi v celom 
rozsahu Katalógu odpadov. V prípade záujmu sa kontaktujte na tel. č. 
02/555 65 632.

 Hlavné mesto SR Bratislavy vytvorilo podmienky fyzickým osobám – 
nepodnikateľom pre  bezplatné odovzdávanie domového odpadu s ob-
sahom škodlivín aj na stredisku spoločnosti Marius Pedersen, a.s., Stará 
Vajnorská 6, Bratislava, v pracovných dňoch od 8.00 
do 16.00 h, tel. č. 0902 947 870. 

V minulosti sme v DNV boli 
svedkami rôznych nešťastných 

„miestotvorných” riešení, ktoré sú 
výsledkom žiaľ minoritného rozho-
dovania, a tak v roku 2009 sme 
prišli s opačnou schémou miest-
nych premien ako sú zaužívané 
komunálne postupy, keďže sme 
chceli predísť práve takýmto 
unáhleným „koncepciám“. Na 
báze dobrovoľnosti, z pozície 
obyvateľov mestskej časti a zároveň 
mladých neovplyvnených autorov, 
sme vytvorili architektonickú inicia-
tívu, ktorá ponúkla isté nezaujaté 
predstavy k nevyužívaným lokali-
tám, so snahou podeliť sa s našimi 
návrhmi so širšou verejnosťou, 
ktorej sa to práve najviac týka. 
Zostavili sme menü návrhov pre 
obyvateľov, samosprávu, ale aj 
potenciálnych investorov a vytvorili 
tak „konfrontačnú“ platformu, kde 
sa každý mohol vyjadriť k daným 
riešeniam /do nich vstupovať, 
vylepšovať ich, pripomienkovať 
alebo aj meniť/. Vznikol tak širší 
názorový konsenzus, ktorý po-
mohol lepšie pochopiť všetkým 
zúčastneným stranám budúce 
stvárnenia vytypovaných lokalít.

 Po dvoch rokoch opäť vznikla pri-
am nutnosť ziniciovať túto už zabeh-
nutú architektonickú platformu, 
a to najmä z dôvodu blížiacej sa 
dostavby Cyklomostu a istej obavy 
na nepripravenosť obce na možný 
nápor cykloturistov a nedostatočnú 
konkurencieschopnosť DNV 
k blízkemu okoliu. Aj zvýšená de-
veloperská aktivita na katastrál-
nych “rozhraniach” DNV a ďalšie 
pripravované investičné zámery v 
okolí nútia k zásadnému prehodno-
teniu plánovaného rozvoja obce. 

PREmenüDNV II

ZBER DOMOVÉHO ODPADU S OBSAHOM ŠKODLIVÍN
uskutoční Magistrát hl. mesta SR Bratislavy za súčinnosti mestskej časti a spoločnosti ARGUSS, s.r.o. 

pre občanov Bratislavy – fyzické osoby nepodnikateľov

V druhom pokračovaní PREmenüD-
NV sa tak bude naše “staronové” 
zoskupenie autorov snažiť zamerať 
práve na tieto horúce témy ako sú 
urbanistické “presahy”, parkovacie 
koncepcie, riešenie “vnútorných aj 
vonkajších” cyklotrás a samozre-
jme aj na detailnejšie spracovania 
už v minulosti riešených a stále 
nevyužívaných lokalít /nové námes-
tia, rekreačné a viacúčelové zóny 
atď./, tento krát však s dôrazom 
najmä na ich ekonomické „zreál-
nenie“. “Dvojka” pokračuje najmä 
vďaka podpore samotnej samo-
správy, ktorá aj preberá záštitu nad 
celým priebehom architektonickej 
iniciatívy. Tento druhý ročník bude 
obohatený o interdisciplinárne 
riešenia lokalít /rôzne prepojenie 
architektúry, umenia, dizajnu až po 
environmentálnu tvorbu/, v širokom 
spektre “mierok” /od urbanizmu 
až po architektonický detail/, s 
generačným aj celospoločenským 
presahom /pre deti, dospelých, 
s rôznymi kultúrnymi aktivitami a 
podujatiami/, a to v podobe atrak-
tívnej výstavy. Predpokladám, že 
vzhľadom na jej pripravený kon-
cept, bude mať potenciál pritiahnuť 
nie len “domácich”, ale aj turistov, či 
ofi ciálne reprezentatívne návštevy. 

 Aj tento krát bude skladba 
riešiteľského kolektívu pozostávať 
najmä z domácich autorov, aby 
donútil samotného tvorcu k zod-
povednému kreatívnemu procesu. 
Avšak, aby bol zachovaný zdravý 
odstup od miestnych prístupov, 
autorský tím bude doplnený 
o mladú architektonickú gene-
ráciu, pôsobiacu v širšom okolí 
a študentov z FA STU, ktorí by mali 
priniesť nový pohľad a invenčnosť 
pri riešení daných lokalít. S ta-
kouto pestrou skladbou viacerých 
autorov je možné dosiahnuť 
objektívny pohľad na miestne 
riešenia a získať tak rozsiahlejší názo-
rový záber. K celospoločenskému 
dosahu iniciatívy aj čiastočne po-
mohla socio-ekonomická štúdia, 
rozbehnutá už počas procesu ini-
ciatívy, ktorá náznakovo načrtla 
základné potreby a problémy 
obyvateľov v DNV. Na základe 
jej východísk, ktoré budú 
v dohľadnej dobe predstavené 
ale aj za pomoci niekoľkých brain-
stormingov a workshopov, orga-
nizovaných naším zoskupením, 
sa budeme snažiť nájsť efektívne 
riešenia pre dané nevyužívané 
lokality a docieliť kompaktnosť “roz-
jazvenej” obce. 

 Autorské návrhy budú prezen-
tované na výstave v bývalom Kine 
a taktiež publikované v miestnych 
médiách prostredníctvom seriálu 
článkov venovaným jednotlivým 
lokalitám. Súčasne bude prebiehať 
vizuálna “menü”-anketa, ktorá 
by mala pomôcť odhaliť záujem 
obyvateľov o jednotlivé riešenia. 
Výsledok ankety bude neskôr pred-
stavený samotnej verejnosti, miest-
nej samospráve, potencionálnym 
investorom a bude snaha „potlačiť“ 
niektoré vybrané NAJ-riešenia k rea-
lizácii.  

 Pre zabezpečenie adekvát-
nej informovanosti o aktivitách 
PREmenüDNV bude čoskoro 
vytvorená webová stránka. 
V súčasnosti je už dočasne 
„naštartovaná“ stránka na známej 
sociálnej sieti pod rovnakým náz-
vom. Tá sa stane vhodnou podpo-
rou k hlavnej webstránke a miestom 
na vyjadrenie k aktuálnym té-
mam, resp. k našim konkrétnym 
návrhom, odprezentovaným na 
webstránke, na výstave, v médiách. 
Miestom pre vaše názory, postrehy 
a pripomienky. Vzhľadom na 
prípravy a technické zabezpečenie 
výstavy v Kine nie je ešte možné 
presne určiť termín jej otvorenia 
/predpoklad je však koncom 
apríla/, ale verejnosť bude 
v dostatočnom predstihu o pri-
pravovanej akcii informovaná 
z miestnych médií. Dúfam, že ako 
mala pozitívny ohlas táto iniciatíva 
na prednáškach v Prahe, Brne aj 
Bratislave, bude mať rovnako ad-
ekvátnu odozvu aj u nás doma, 
v Devínskej Novej Vsi.

Daniel Šubín
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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
7. 4.  Verejná schôdza Slovenského zväzu 

protifašistických bojovníkov
 - oslava 67. výročia oslobodenia DNV

 - kladenie kvetov k pomníku padlým (Námestie 6. apríla)
Miesto: Istrijská 6 o 15.00 h

15. 4. O dvoch babkách ježibabkách
- detská divadelná scéna, účinkuje Divadlo na vešiaku

Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43 o 16.30 h., Vstupné: 1 eur
18. 4.  Večer Ruda Slobodu

- spomienkové podujatie na rodáka z Devínskej Novej Vsi 
organizované v spolupráci so Základnou umeleckou školou v DNV

Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43 o 18.00 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.

Prihlasovanie na výlety min. 5 dní vopred! 

výstava v budove bývalej školy 
na Charkovskej 1, Bratislava – 
Devínska Nová Ves

potrvá od 16. apríla 2012
do 30. mája 2012

otváracia doba:  od utorka 
do nedele od 10,00 do 16,00 
h

 Výstava Duša Af-
riky predstavuje 
verejnosti naj-
väčšiu zbierku 
afrického kme-
ňového umenia 
na Slovensku, 
ktorú počas 
štvrťstoročia zo-
stavil bratislav-
ský novinár 
a zberateľ Ivan 
Mel icherč ík . 
Súbor eviduje 
viac ako 700 
sôch, masiek, rituál-
nych i úžitkových predmetov z dre-
va, kameňa, bronzu či železa. 
Exponáty pochádzajú z prostre-
dia desiatok rôznych kmeňov 15 
afrických štátov. Mnohé z nich 
získal zberateľ priamo počas svo-
jich ciest po čiernom kontinente 
(navštívil desať afrických krajín).

 Ivan Melicherčík (obyvateľ 
Devínskej Novej Vsi) hodlá 
darovať túto kolekciu medzinárod-
ného významu mestu, kraju, fi rme 
či štátnej kultúrnej ustanovizni, ak 
túto zbierku zastreší a poskytne 
jej adekvátne priestory pre stálu 
expozíciu. Práve toto je cieľ 

10. 4. /ut/ o 20.00 hod. MOJA KRÁSNA UČITEĽKA
(USA, 2011, 98 min., MP 12, titulky, romantická komédia)
28. 4. /so/ o 17.00 hod. Lurdy
(Francúzsko, Nemecko, Rakúsko, 2009, 96 min., MP 15, cz titulky, dráma)
Miesto premietania: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43

Cena lístka: 2,5 eura

Program kina ISTRACENTRUM v DNV

 Panelová výstava návštevníkom bližšie predstaví život bocianov na 
našom území. Obsah výstavy približuje problematiku ich existencie 
v blízkosti človeka, pojednáva o pozitívach a negatívach, spojených 
s jeho hniezdením, ako aj o ochranárskom a osvetovo-výchovnom pô-
sobení pre zachovanie tohto, u nás jedného z najznámejších, vtáčieho 
druhu. Výstava je doplnená preparátmi a trojrozmernými exponátmi 
predmetov, ktoré symbolicky znázorňujú spolužitie človeka a bociana.
 Vernisáž výstavy sa koná 30. marca 2012 o 17.00 hod. vo výstavných 
priestoroch Slovenského národného múzea - Múzea kultúry Chorvátov na 
Slovensku na Istrijskej ulici č. 68 v Bratislave - Devínskej Novej Vsi a pre 
verejnosť je prístupná denne od 10.00 do 16.00 hod. okrem utorka. 

Slovenské národné múzeum 
- Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku

Východoslovenské múzeum v Košiciach
 Slovenské národné múzeum - Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku 
v termíne od 30. marca do 23. mája 2012 uvedie výstavu Východoslo-
venského múzea v Košiciach s názvom

Aha deti, čo to letí.

(zbierka afrického kmeňového 
umenia Ivana Melicherčíka)

výstavy – nájsť seriózneho ga-
ranta tejto unikátnej zbierky či už 
z prostredia štátnych inštitúcií ale-
bo medzi súkromnými investormi, 
mecénmi, sponzormi, zberateľmi... 
Je to posledný pokus o záchranu 
rozsiahleho a vzácneho súboru 
artefaktov afrických kmeňov. 
Ak sa ani tentoraz nenájde záu-
jemca, potom celá zbierka Ivana 
Melicherčíka poputuje do Bele-
hradu alebo do Lisabonu, kde 
o ňu už tamojšie múzeá africkej 
kultúry prejavili vážny záujem. 

O zbierku sa zaujíma aj 
Opava, kde sa pripra-
vuje  zriadenie galérie 
afrického umenia. 

 
M e l i c h e rč í kova 
zbierka je rešpek-
tovaná aj v odbor-
ných i zbera-
teľských kruhoch 
v zahraničí, bola 
už viackrát vys-
tavená, vyšli o nej 
tri publikácie 

a v tomto európ-
skom priestore je 

záberom i kvalitou 
ojedinelá. Prítomná výstava je 
pre zbierku osudová a rozhodne 
o tom, či ostane doma, alebo ju 
majiteľ – v prípade, že sa k nej 
obráti Slovensko chrbtom – daruje 
do zahraničia. Premisou expozí-
cie je teda zrealizovať záujem 
ustanovizní, fi riem i jednotlivcov 
a založiť na Slovensku múzeum 
afrického umenia. Ten, kto sa 
k tomuto kroku rozhodne, získa 
darom kompletnú Melicherčíkovu 
zbierku afrického kmeňového 
umenia, ktorej hodnota je vysoká 
nielen po fi nančnej stránke, ale 
predovšetkým po historickej 
a kultúrnej. 
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DEVEX 5

Mgr. Pavol KUBIČÁR 
a Mgr. Monika MAGOVÁ

Blahoželáme!

Dňa 24.marca 2012 sme

si pripomenuli 9. výročie, 

čo nás navždy opustil

manžel a otec 

 Rudolf MADER 

Kto ste ho poznali,

venujte mu prosím s nami

tichú spomienku.

Manželka Alena, 

dcéra Adriana

a syn Miroslav s rodinou.

“Odišla si tíško 

z nášho života,

ale krásne spomienky 

a láska v nás ostávajú, 

pretože ten,

kto žije v našich srdciach

nikdy neumiera.“

Piateho apríla 

uplynul rok 

od chvíle, kedy nás, 

po ťažkej chorobe

navždy opustila 

naša drahá

mamina, manželka, 

babička, 

dcéra, sestra, teta 

a krsná mama

Ildikó AXAMITOVÁ
Na jej veľkú lásku a dobro

nikdy nezabudne

manžel Miroslav,

dcéry Lenka a Michaela

a vnúčik Martinko

nových spoluobčanov

Ema RYBÁROVÁ
Alex BAKŠA

Thomas MEDZIHRADSKÝ
Simona TREGLOVÁ

Vitajte!

Vladimír GREGOR
Mária PAULIS
JUDr. František 

KRATOCHVÍĽA
Luděk FRANC

Nech odpočívajú v pokoji!

Úprimné poďakovanie
vyslovujeme priateľom 

a známym,

ktorí svojou účasťou na

poslednej rozlúčke

s našim drahým

Vladimírom GREGOROM
zmiernili našu bolesť.

Osobitné poďakovanie
vyslovujeme za pomoc

obetavému 

a láskavému susedovi

pánovi Imrichovi Duffekovi

a jeho rodine.

Rodina Gregorová

Zosobášili sa Spomienka

Spomienka

Uvítali sme

Odišli z našich
radov

Spolocenská kronikaˇ  Veľkonočné sviatky chápu dnes 
mnohí ľudia jednoducho ako sviat-
ky jari. Má to svoj dobrý dôvod. 
Na jar sa prebúdza príroda, rodí 
sa nový život, a človeka teší aj to, 
že nás viac zohrieva slnko. Čo len 
trochu premýšľavý človek však vie, 
že otázky, ktoré nám život prináša, 
nedoriešime len v prírode. 

 Filozofi cky hovoríme, že sme 
„odsúdení“ na slobodu, teda že 
sme povinní skúmať veci a vzťahy, 
premýšľať o tom a rozhodovať 
sa na základe svojho poznania. 
Rád citujem fi lozofa Jana Sokola 
z Prahy, ktorý raz napísal, že kto 
si kladie otázky, fi lozofuje, a kto 
od otázok prechádza k úcte, ten 
našiel náboženstvo. Iste, nábožen-
stvá sú rôzne a rôzne sú aj naše 
náboženské prežívania. Ale azda 
väčšina ľudí uzná, že je veľmi dô-
ležité byť človekom, ktorý si kladie 
otázky a takisto aj človekom, ktorý 
vie, čo si má uctiť.

 Veľkonočné sviatky sú v kres-
ťanskom náboženstve sviatkami 
Ježišovho utrpenia, smrti a zmŕt-
vychvstania. Dôležité je vedieť, 
že Ježiš trpel, lebo sa postavil na 
stranu ľudí v konfl ikte s „gorilami“ 
vtedajšieho sveta. Nešlo primárne 

o konfl ikt politický, hoci bol aj taký. 
V prvom rade išlo o nepolitické 
a náboženské otázky: Čo je dô-
ležité hovoriť, veriť a konať? Čo 
pokladať za sväté a čo nie? Čo 
z nášho sveta robí peklo a čo Bo-
žie kráľovstvo? Pri Ježišovej smrti 
sa zdalo, že je porazený, že ho aj 
Boh opustil. Potom sa niečo udialo, 
čo sme nazvali jeho zmŕtvychvsta-
ním . Tým sa nemyslí „zjavovanie 
duchov“, ale naša nová skúsenosť 
s Ježišom. Obsahom tej skúsenos-
ti je, že Ježišov život dostal novú 
silu, ktorá má na nás premieňajúce 
účinky. Tiež poznanie, že spravod-
livý človek z krátkodobého pohľa-
du niekedy v konfl ikte so zlom (zlý-
mi) prehráva, z toho dlhodobého 
však zvíťazí.  

 Milí čitatelia Devexu, na to-
horočnú Veľkú noc prajem vám 
i sebe, aby sme okrem radosti 
z jarnej prírody mali aj radosť 
v srdci z čestného, úctivého a spra-
vodlivého života. Možno aj inšpi-
rovaného priamo Ježišom, ktorého 
smrť a vzkriesenie teraz oslavuje-
me. 

Karol Moravčík, 
farár rímskokatolíckej 

farnosti Bratislava
 – Dev. N. Ves. 

Veľká noc 2012

Bohoslužby v Kostole Ducha Svätého 
v Devínskej Novej Vsi

5. 4. Zelený štvrtok – 19.00;
6. 4. Veľký piatok – 17.00;
7. 4. Biela sobota – od 9.00 do 19.00 poklona pri obraze
 Ježišovho hrobu; veľkonočná slávnosť začína 
 po západe slnka o 19.30;
8. 4. Veľkonočná nedeľa – 8.00, 10.30, 19.00;
9. 4. Veľkonočný pondelok – 8.00, 10.30. 

Devínskonovoveskí matičiari sa 
zišli v nedeľu 18. marca na valnom 
zhromaždení v Istracentre. Schvá-
lili text nových stanov miestneho 
odboru, plán činnosti na rok 2012, 
delegátov na krajský snem MS, na-
vrhlo kandidátov do krajskej rady 
MS, zhodnotili uplynulý rok, kde 
medzi nosné programy zaradili 
Festival slovenskej národnej piesne 
v máji a spoluporiadanie Dňa ústa-

vy v septembri. Medzi príťažlivé 
podujatia minulého roka patrili aj 
tradičný matičiarsky ples (január), 
spomienka na úmrtie M. R. Štefá-
nika (máj) a poznávací zájazd  do 
Prahy a Českého Šternbergu.
 Aj plánované podujatia na tento 
rok sú zaujímavé a príťažlivé. Včas 
o nich budú informovať v miest-
nych médiách.

r

VALNÉ ZHROMAŽDENIE 
Miesneho odboru Matice slovenskej v DNV

SCHVÁLILI NOVÉ STANOVY

Podakovanie
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DEVEX 6

Dynamicky sa rozvíjajúca zahraničná 
spoločnosť so sídlom v Bratislave, 
líder vo výrobe sklenených obalov 
pre farmaceutický priemysel príjme 
pre výrobný závod v Bratislave do výroby nasledovné profesie:

1/ ZMENOVÝ MAJSTER – požadujeme:
•  VŠ/SŠ technického smeru,
•  prax vo vedení ľudí min. 5 rokov (zmena cca 25-30 ľudí)
•  znalosť angl./tal. jazyka, fl exibilita, samostatnosť,

2/ NASTAVOVAČ VÝROBNEJ LINKY – požadujeme: 
• vzdelanie technického smeru (zámočníctvo, strojárstvo, 

elektromechanici, automechanici, mechanik - nastavovač)
• všeobecnú precíznosť a zručnosť,
• iniciatívny prístup k práci,
• angličtina, taliančina výhodou – nie sú podmienkou

3/ ELEKTRONIK – požadujeme:
• elektronické vedomosti – slaboprúd / silnoprúd,
• ovládanie práce  s PLC systémami (Siemens Simatic)
• elektromechanickú  zručnosť,
• znalosť kamerových  systémov  kontroly,
• jazykovú  znalosť angličtiny alebo taliančiny, 
• komunikačnú  schopnosť,

4/ ÚDRŽBÁR VÝROBNÝCH ZARIADENÍ – požadujeme:
• prax a zručnosť pri oprave strojov a zariadení,
• fl exibilitu a precíznosť,
• manuálnu zručnosť,
• poznanie výkresov a mechanických princípov 
 (vačky, náhony, pohony, ozubené prevody),
• obrábacie stroje – sústruh, fréza, zváranie 
 (zvárací kurz je vítaný, nie je podmienkou),

5/ PRACOVNÍČKY  DO VÝROBY – požadujeme:
• zručnosť a pracovitosť pri vizuálnej kontrole a balení,

P O N Ú K A M E:  Ž I A D A M E :
• zaujímavú prácu s tvarovaním skla, • bezúhonnosť,
• možnosť rastu a školenia v zahraničí, • zodpovedný prístup k práci,
• výhodné platové podmienky, • fl exibilitu.
• individuálny prístup,
• stabilné pracovné miesto s dlhodobou perspektívou,
• prácu v mladom dynamickom kolektíve,
• bez možnosti ubytovania.

Životopisy a žiadosti o zamestnanie prosíme zaslať na adresu fi rmy, 
respektíve na e-mailovú adresu: career.mg@stevanatogroup.com

MEDICAL GLASS, a. s.
Agátová 22, 844 03  Bratislava • Tel: 02/6929 1111, 

e-mail: career.mg@stevanatogroup.com

 V minulom roku sme začali bu-
dovať na cintoríne v Dev. N. Vsi 
nový priestor na ukladanie urien. 
Priestor sa nachádza na miernom 
svahu smerom na Eisnerovu ulicu. 
Projekt sa realizoval podľa návr-
hu Ing. arch. Martina Kvasnicu 
za spolupráce správcu cintorína 
Dr. Martina Puhovicha a fi rmy Ing. 
Jozefa Klešíka. 
 Do konca novembra sa usku-
točnili tieto práce: úprava terénu, 
výkopové práce, betonáž scho-
dov, osadenie bezpečnostného 
zábradlia a penetračný náter. Po 
zimnom prerušení prá c plánujeme 
v období marec až máj 2012 ešte 
vykonať tieto práce: konečnú úpra-
vu okolitého terénu, výsev trávy, 
úpravu okolitej zelene, ďalší pene-
tračný náter a samotné umiestňo-
vanie urnových schránok.
 Pri urnových schránkach sa za-
čne tým, že sa najprv osadí piaty 
(najvrchnejší) schod a urobí sa 
žulová základňa (65x65x5cm); 
pri všetkých urnových schrán-
kach bude rovnaká – šedočier-
na. Samotné žulové schránky 
(50x50x50x3cm) budú zo žuly, 
ale z rôznych farebných odtieňov. 

Každý nájomca si bude môcť vy-
brať farbu. Aby sa predišlo archi-
tektonicko-estetickému narušeniu 
urnového hája, budú všetky urnové 
schránky vopred vyrobené a nain-
štalované na betónových scho-
doch, pričom každý nájomca si 
bude môcť vybrať farbu a umiest-
nenie.
 Do jednej urnovej schránky 
bude možné uložiť 4 urny. Je 
možné vopred si zakúpiť urnovú 
schránku pre blízku rodinu, čo zna-
mená, že ak niekto uloží 1 alebo 
viac urien (napr. svojich starých 
rodičov) a počíta s tým, že bude 
ukladať aj ďalšie urny svojej blízkej 
rodiny a mal by rád rodinné urno-
vé miesta pospolu, môže si zakúpiť 
urnové miesto v blízkosti.

 Za jednu urnovú schránku je 
stanovený jednorazový poplatok 
vo výške 85 eur, ktorý pôjde na 
účet cintorína. Tento poplatok vy-
chádza z celkových nákladov za 
realizáciu urnového hája delený 
celkovým počtom urnových schrá-
nok (cca 340 schránok). Platba za 
nájom jedného urnového miesta 
ide tiež na cintorínsky účet (jedna 
urnová schránka bude pre 4 urny) 
a bude splatná ročne podľa aktu-
álne platného cenníka prevádz-
kovateľa, čo je v súčasnosti 8,50 
eur za 1 rok. Nájom možno podľa 
uváženia nájomcu zaplatiť aj na 
niekoľko rokov vopred, najmenej 
však na jeden kalendárny rok vo-
pred. 
 Cena v kamenárstve za zho-
tovenie žulových schránok môže 
byť medzi 500 až 1.000 eur (zá-
visí od farebného odtieňa). V cene 
bude samotný žulový materiál, 
výroba, montáž, dovoz, sekanie 
a zlátenie písma, osadenie na cin-
toríne a vloženie urny. 
 Maximálny počet urien, kto-
ré možno uložiť vo vytvorenom 
priestore, je asi 1 400. Urnové 
miesta v zemi, ako boli doteraz rea-

lizované v blízkosti brány od Eis-
nerovej ulice, sa už nebudú vydá-
vať. Ponúkame možnosť preniesť 
si urnové miesto, ktoré sa v tomto 
priestore nachádza v zemi, do no-
vovybudovaného urnového hája. 
 Záujemcovia o bližšie informá-
cie (podobne ako vo všetkých 
iných veciach týkajúcich sa cintorí-
na) môžu sa obrátiť na Dr. Martina 
Puhovicha, správcu cintorína, naj-
lepšie počas jeho kancelárskych 
hodín na MÚ v Dev. N. Vsi, tiež 
mailom alebo telefonicky (0911- 
640 100, sposlovensko@gmail.
com). Informácie o jeho kancelár-
skych hodinách sú na tabuli pri 
bráne cintorína, na MÚ v Dev. N. 
Vsi a na webovej stránke farnosti 
(cintorín): fara.sk/devinska 

Nový urnový háj
Autori: K. Moravčík a M. Puhovich

 Ak môžem, chcel by som 
reagovať na obyvateľku Kolónie 
ohľadne parkovania pred želez-
ničnou stanicou. Ja tiež bývam na 
kolónii, neparkujem pred stanicou, 
ale viac mi vadí, že priestor, ktorý 
asi patrí železniciam, je zanedba-
ný. Ak sa majiteľ o pozemok nesta-
rá, tak treba 
pokutovať jeho. Keď to malé par-
kovisko nestačí, tak treba tam uro-

biť väčšie, lebo aj občania, ktorý 
využívajú vlakovú dopravu, musia 
niekde zaparkovať. Je asi jedno-
duchšie dávať ľuďom pokuty ako 
riešiť vážne veci. TREBA OSLOVIŤ 
KOMPETENTNÝCH, ABY SA TO 
RIEŠILO INAK, AKO ROZDÁVA-
NÍM POKÚT. S pozdravom oby-
vateľ kolónie. Švec
p.s. bolo by dobré to riešiť, ale nie 
na úkor motoristov.

 Takto sa, už niekoľko rokov, v Devínskej Novej Vsi prihovára miestna 
samospráva učiteľom a pedagógom pôsobiacim v našej mestskej časti. 
Aj v tomto roku, pri príležitosti Dňa učiteľov pripravili súčasným i tým skôr 
narodeným, dnes už na zaslúženom odpočinku, stretnutie v Istracentre, 
s krátkym kultúrnym programom a oceneniami pre tých, ktorí skutočne 
celý život brány poznania otvárajú, dávajú a odovzdávajú tým najmlad-
ším v škôlkach a školách. V tomto roku si ocenenia z rúk starostu 
MČ DNV M. Jambora prevzali: Mgr. Ingrid Jančiarová – ZŠ Horova, 
Mgr. Emília Straková – ZŠ Horova, Mgr. Zuzana Ludhová – ZŠ Bukovča-
na, Mgr.Erika Buková – ZŠ Bukovčana, Gabriela Klimešová – ZŠ Bukov-
čana, Pavla Padová – J. Smreka 8, Mgr. Veronika Pokorná – J. Smreka 8, 
Gabika Hajdinová – MŠ Marečka, Viera Hlivová – MŠ Marečka, Anas-
tázia Veberová – dôchodkyňa.                                                                r

Slovo majú Novoveštania

Brány poznania otvárate
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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

02 - Predaj

03 - Voľné miesta (ponúka, hľadá)

04 - Služby (ponúka)

05 - Byty

06 - Nehnuteľnosti

07 - Rozličné

02 - PREDAJ
• Predám kočiar zn. TEUTONIA, troj-
kombinácia (hlboký, športový a do 
auta), kompletne vybavený vo veľmi 
dobrom stave, farba bordová, cena 
390 eur.           tel.: 0910 965 917

04 - SLUŽBY

• ÚČTOVNÍCTVO – MZDY – DANE 
zodpovedne, spoľahlivo, za prijateľnú 
cenu 0907 106 308, 
monika.koncova@gmail.com
• TIP – TOP  kvalitne čistíme koberce 
a čalúnenie. 

tel.: 6436 4102, 0907 226 322

PONÚKAME – VYBERTE  SI  NAJVHODNEJŠIE

popis: Inžinierske siete sú pri pozemku. K pozemku bolo vydané stavebné po-
volenie na stavbu 8 rodinných domov s príjazdovou komunikáciou. Pozemok je 
vhodný na výstavbu rodinných domov, rekreačné využitie, skladové haly. Možný 
prístup kamiónom.

pozemok:
plocha:
predbežná cena: 
cena - prenájom:
predbežná cena: 

Stavebný pozemok

10 400 m2

1 040 000 eur
10 eur/m2/rok

1 040 000 eur

popis: Skladová (výrobná) hala o ploche 700 m2, z toho 70 m2 sociálne zaria-
denie, k tomu priľahlá plocha o výmere 800 m2. Hala má pojazdný 2,5 t žeriav, 
el. prípojku na 300 kW, samostatné kúrenie, dva soc. prístavky. Výška haly  je 
5 m má elektrický rozvod na 220V a 24V po celej dĺžke 45m. Šírka haly je 
14 m a vstupná brána má výšku pre vjazd nákladného vozidla.. Nachádza sa 
v stráženom objekte. V objekte je autoservis, autodoprava.

typ nehnuteľnosti: veľkosť pozemku:

700,0 m2

priľahlé pozemky:

1000,0 m2

zastavaná plocha:
administratívna plocha:
vek nehnuteľnosti:
cena: 

Skladová (výrobná) hala

700,0 m2

70,0 m2

18
Predaj: hala 450 eur/m2 = 315 000 eur

pozemok 65 eur/m2 = 65 000 eur

Prenájom: 2 600 eur/mesiac s priľahlou 

plochou/ + energie + služby

Výkup druhotných surovín • Opletalova 100 , DNV 
Potrebujete sa zbaviť Fe odpadu • volajte: 0903-463 038

HARMONOGRAM ROZMIESTNENIA VEĽKOKAPACITNÝCH KONTAJNEROV
Nepoužívať na chemický odpad, staré železo, sklo, lístie a orezy stromov!

D á t u m  U l i c a
10. 4. – 12. 4. 2012 Š.Králika 6-8, Mečíkova pri detskom ihrisku,
 Delená pri tenisových kurtoch
17. 4. – 19. 4. 2012 I.Bukovčana 2-8, Na Kaštieli, Janšáková
24. 4. – 26. 4. 2012 P.Horova pri ZŠ, Na Hriadkach, Na Vyhliadke

Záhradný a stavebný odpad je možné doviezť o areálu Denovy len v určené dni:
každý utorok:   7,00 - 15,00 hod.
každý piatok:   7,00 - 15,00 hod.

Zberný dvor je naďalej otvorený každú sobotu: 9,00 - 12,00 hod.

• 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
• 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
• Autovýfuky, rozvody motorov, 
tlmiče, ramená a čapy a ine nové 
lacné náhradné diely. 

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

Tel: 0905 429 097
• ÚČTOVNÍCTVO - DANE - MZDY
kvalitne, rýchlo, za primerané ceny.

tel.: 0948 140 240 
e-mail:  urban.ucto@gmail.com

• S láskou a spoľahlivo opatrím dieťa 
alebo iného člena rodiny. 

tel.: 6477 5442, 0902 611 594
• Joga pre zdravie, Pondelky 
16.45 - 18.00, BestFIT, Štefana Krá-
lika 3/A, Devínska Nová Ves, 4 Euro/ 
cvičenie.

tel.: 0948 046 680
• Ján Polák VODOINŠTALÁCIE – 
ÚDRŽBA          tel.: 0905 627 321
• Rekonštrukcie RD, bytov, voda, ele-
ktro, maľby, obklady, dlažby, komíny, 
krby, doprava. tel.: 0949-428 626   

07 - ROZLIČNÉ
• HERBA – ZÁHRADNÍCKE 
POTREBY, rozličný tovar, darčeky. 
Na grbe 55.        tel.: 6477 4642
•Začínajúca kapela mladých 
hudobníkov prenájme garáž za 
prijateľnú cenu. 

tel.: 0907 462 240
• Nevyhadzujte knihy - darujte ich 
nám.                    tel.: 0907 701 786 
• 58 ročný, rozvedený, hľadá nekon-
fl iktnú ženu od 50 do 58 rokov.

tel.: 0917 289 419
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Čo urobíš ak vidíš, žr zákonom 
chránené zviera žerie zákonom 
chránenú rastlinu?

•••
Vôl, ktorý nikdy nevidel slona 
sa považuje za najväčšie 
zviera.

•••
Syn hovorí rodičom:
“Mami, tati, rozhodol som sa 

osamostatniť.”
“To je moc dobré.”
“Kufre máte pred dvermi”

•••
Vletí muž do drogérie a kríčí: 
- Moju svokru dopichali včely! 
Celý roj! 
- Tu ale nemáme žiadne masti. 
- Čo blbnete, ja chcem len fi lm 
do foťáka!”te před barákem.”

 
 

DEVEX 8
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Z policajného
zápisníka

• V piatok, 23. 3.,  dvaja 
občania napadli spoluobčana. 
Prípad vyšetruje polícia.
• Za priestupok voči občian-
skemu spolunažívaniu hliadka OO 
PZ DNV zaistila občana, ktorý 
sa 27. 3. nebezpečne vyhrážal 
rodičom na Opletalovej.
• V stredu, 28. 3., zaistila hli-
adka polície DNV osobu, ktorá sa 
v OD Tesco preukázala falošným 
služobným preukazom príslušníka 
polície. Pred kontrolou sa tiež 
dopustila krádeže.
• V ten istý deň, 29. 3., zais-
tila hliadka polície DNV občana 
a Zavadilovej, ktorý mal pri 
sebe, ako uviedol, marihuanu. 
Ide o podozrenie zo spáchania 
prečinu nedovolenej výroby omam-
ných a psychotropných látok.

OO PZ DNV

• Manžel manželke sa 
nebezpečne vyhrážal, zrejme 
pod vplyvom alkoholu, v pia-
tok 16. 3., na J. Jonáša. Prípad 
vyšetruje polícia
• Vo štvrtok, 15. 3., zadržala 
hliadka polície DNV vodiča, 
ktorý jazdil na J. Jonáša pod vply-
vom alkoholu. Rovnako skončili 
v rukách polície vodiči a tejto ulici 
20. 3. a 22. 3.
• O týždeň, 22. 3., zaistila 
hliadka polície DNV občana, na 
ktorého bol vydaný v Maďarsku 
zatykač. Zadržaného umiestnili 
v cele predbežného zadržania 
a následne ho odovzdali do väz-
by.

Predškoláci 100 m
1. Trgová Viktoria
2. Mišunová Ema
3. Klčová Alexandra

4. Čaniga Samuel, 5.Siváčková 
Kristina , 6. Mišunova Silvia 7. 
Pavlovská Janka 8. Labaničova 
Barborka, 9. Fabry Adam,10. 
Ostertagova Katarina  

1. - 2. ročník 300 m
1. Pecsuková Katarina 1,26
2. Kutniková Eva 1,35
3. Marušin Tomáš 1,39

4. Ivanyi Martin 1,46min., 5. 
Vitekova Katarina 1,49min., 6. 
Odorova Nikola 1.50min., 7. 
Klčova Lucia 1,55min., 8. Trgová 
kristina 2,03min., 9. Fabriová 
Tamara 2,14min., 10. Labanic 
Matuš 2,03min., 11. Riška Tomáško 
2,14min., 12. Vernerová Natália 
2,14min., 13. Kutniková Chiarka 
2,15min., 14.Lukačovičová Laura 
2,25min., 15. Sýkora Slavomír 
2,26min., 16. Pavlovsky Marek 
2,30min., 17. Ostertagová Mária 
2,37min., 18. Táborský Mirko 
2,40min., 19. Tamara Mačáková 
2,55min.,  

3. - 4. ročník  600 m
1. Marušinová Martina 2,14 min.
2. Jánoš  Adam 2,27 min.
3. Rusnák Roman 2,38 min.

4. Kutniková Kristína 2,32 min., 
5. Holzmann Matúš 2,33 min., 
6.Ďurkovský Patrik 2,47 min., 
7. Sykora Miroslav  2,48min. 
8. Táborská Terezka 3,03 min., 
9. Tekulová Emma 3,22 min., 
10.Schätzel Miroslav 3,26 min.,  
* dodatočný beh 400m Andrea 
viktoria Filová 1,26,00

5. - 6. ročník 800 m
1. Pecsuk Kristian 3,35 min.
2. Patzelt Marek 3,56 min. 
3. Holzmann Ján 4,06 min. 

7. - 9. ročník 800 m
1. Csanyi Filip 3,15min.
2. Hatoš Patrik3,23 min.
3. Janoštiak Denis 3,34min.

4. Čaniga Peter 3,47min. 
5. Patzeltová Michaela 4,36min.

Tento ročník sa bežali zmiešané 
kategórie chlapci aj dievčatá..
Zostavil, organizační tím. JXXII. 
Ročníka jarného behu v DNV 2012

Začiatkom februára sme prijali 
oznámenie od 71- ročného muža. 
Tohto v jednom z nákupných cen-
tier v Bratislave oslovil neznámy 
muž a povedal mu, že je policajt, 
ktorý dohliada na bezpečnosť na-
kupujúcich. Potom mu povedal, že 
si všimol, že bankovka, ktorou starší 
muž zaplatil je falošná. Sľúbil mu, 
že ak mu zaplatí 70,- eur, vymaže 
záznam z priemyselných kamier 
v predajni. 
Keďže muž nemal pri sebe 
požadovanú hotovosť, odišli spolu 
do bytu poškodeného. Tu mu dal 

starší muž hotovosť vo výške 100,- 
eur a falošný policajt mu sľúbil, 
že mu bankovku zamení a prine-
sie výdavok. Po jeho odchode si 
poškodený všimol, že mu chýba 
mobilný telefón. Výdavok a telefón 
však už nikdy nevidel. 
Niekoľko dní po prijatí trestného 
oznámenia o spáchaní tohto skut-
ku poverený príslušník PZ obvinil 
33- ročného Ivana z Bratislavy 
z prečinu krádeže. Obvinený muž 
bol už minulosti trestne stíhaný za 
majetkovú trestnú činnosť a riešený 
za priestupky proti majetku.

Jarný beh XXII. Ročník 
Devínska Nová Ves 25. marca  2012 nedeľa

Vydával sa za policajta

KR PZ Ba 4

Polícia opäť varuje predovšetkým starších občanov pre 
podvodníkmi. V prípade, že k Vám niekto príde do bytu 
alebo domu bez toho, aby sa vopred ohlásil, žiadajte 
aby sa preukázal a uviedol dôvod svojho neohláseného 
príchodu. Pýtajte si identifi kačnú kartu s fotografi ou 
od donáškovej služby predtým ako jej zamestnancov 
vpustíte. Od pracovníkov elektrární, plynární a domovej 
správy žiadajte taktiež preukaz a zistite dôvod prečo sa 
neohlásili vopred ako je zvykom.
Nikdy nedávajte čísla svojich kreditiek, sociálneho poist-
enia, bankového konta nikomu telefonicky. Nenechajte 
sa tlačiť do podpisovania čohokoľvek. Čítajte všetko po-
zorne a majte pri sebe niekoho, komu dôverujete, aby 
všetko skontroloval. 
Nedôverujte neznámym osobám a v žiadnom prípade ich 
nepozývajte do svojho bytu. Ak sa niekto predstaví ako 
policajt a nemá na sebe uniformu, žiadajte aby preukázal 
svoju príslušnosť k PZ. Prípadne požiadajte túto osobu, 
aby s Vami išla na majbližšie policajné oddelenie.
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