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 Dosť ma zamrzelo, keď 
v čase otvárania (toho ofi ciál-
neho) cyklomosta, jeden 
z  návštevníkov z  Petržalky 
utrúsil: „Nebyť tejto slávy, tak 
u  vás skapal pes. Čo vlastne 
ponúkate návštevníkom 
z  iných častí Bratislavy alebo 
z  iných miest či svojim vlast-
ným? U nás (teda v Petržalke) 
je život, tam to dýcha, tam 
je príležitostí pre ľudí aj pre 
mládež... Vy necháte, aby 
ľudia nosili svoje peniaze do 
mesta...“ 
 Darmo som argumen-
toval nádherným prírod-
ným prostredím Devínskej 
Kobyly, Pieskovca, povodím 
rieky Moravy, kultúrnymi po-
nukami Istracentra, múzea, 
občianskych združení... Asi 
som nepovyťahoval správne 
tromfy, ani v  správny čas 
a možno som zbytočne márnil 
čas. Alebo som ponúkal menší 
výber ako môže ponúknuť 
oveľa väčšia Petržalka alebo...?
 Ono sa hovorí, že bez ve-
tra sa ani lístok na strome 
nepohne. Nie všetky vetry však 
musia pôsobiť blahodarne. 
Za tých niekoľko desaťročí, čo 
vnímam Devínsku, je pravda, 
že kritika občas pomohla, 
občas ju ignorovali, zväčša 
však otázky posúvali problémy 
dopredu, teda k  riešeniu. Kto 
si namýšľal, že je zbytočná sa 
mýlil.
 Kde vziať na to peniaze? 
Nuž... Ak sa nájde, či našlo na 
jedno, treba hľadať možnosti 
a  spôsoby aj na iné. Pre 
všetkých.

Vydavateľ

V 
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KRÁTKE SPRÁVY  

• BHS budú v dňoch 
28.9. -14.10.2012 

v bratislavskej Redute
• Od 5. do 28. októbra 

2012 bude v Starej radnici 
sprístupnená výstava  
najlepších fotografi í 

prvého ročníka súťaže 
Slovak Press Photo. Výstava 
prináša nezávislé autentické 
obrazové svedectvo o živote 

tak, ako ho vidia fotografi  
žijúci na Slovensku.

• Najbližší Monitorovací 
výbor Programu cezhraničnej 

spolupráce Slovenská 
republika – Rakúska republika 

2007-2013 s výberom 
projektov sa uskutoční v dňoch 

11. a 12. decembra 2012.
• Info TIK: Autobusový 

výlet Petronell-Carnuntum sa 
prekladá z 6.10.2012 

na 14.10.2012.

 Na takomto názve sa dohodli 
kompetentní pri výbere názvu cyk-
lomosta medzi Devínskou Novou 
Vsou a rakúskym Schlosshofom.  
Na slávnostnom otvorení v sobotu 
22. septembra sa zúčastnili pred-
stavitelia oboch štátov, miest i oby-
vatelia blízkeho okolia.

 Prvá časť slávnosti sa odohrala 
na rakúskej strane na nádvorí zám-
ku Schlosshof, druhá časť na brehu 
rieky Morava v Devínskej Novej 
Vsi. 
 Všetci zúčastnení sa zhodli v 
názore, že premostenie predstavuje 
novú etapu vzťahov, prerušenú 

1-2   Cyklomost slobody • Parkovacie miesta   
3   Spoluprácou k ekologickej výrobe • Pre 
seniorov   4   Kultúra• poskytovanie dotácií • 
Moderné formy vzdelávania   5   Spoločenská 
kronika • Slovo Novovešťanov    6   TLAČ – 
sloboda...   7   Inzercia • Zber domového odpadu   
8   Zpolicajného zápisníka  •  Harmonogram 
rozmiestnenia kontajnerov • Šport

CYKLOMOST SLOBODY
obdobím panovania socializmu 
u nás, nové možnosti pre bližšie 
spoznávanie dvoch susedov, pre 
rozvoj a spoluprácu vo všetkých 
oblastiach susediacich krajín. 
Pravdaže zdôraznili účel a cieľ, 
teda službu mosta pre turistov, 
predovšetkým peších a cyklotur-
istov, ale aj možné návštevy od 
detí predškolského veku až po se-
niorov. 
 Prepojenie medzinárodných 
cyklotrás, s predpokladaným 
následným intenzívnym turis-
tickým rozvojom a rozšíreným 

Nie, burčiak mi teraz neponúkajte, ja mám svoj džúsik!

(Pokračovanie na strane 2)
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DEVEX 2

pohraničným stykom dotknutého 
regiónu umiestneného medzi 
hlavnými mestami, dvoch štátov EÚ 

umožní premostenie rieky Morava 
– bude výsledkom hlavného cieľa 
projektu Cyklomost II – realizačná 

Slovo majú: poslanec mestského zastupiteľstva 
hl. m. Bratislava Vladislav Hečko

ZATIAĽ VYBRALI OKRUHY
 Od poslanca mestského zastupiteľstva očakávajú občania rovnaké 
odpočty ako od poslancov miestneho zastupiteľstva. Tých možno vidieť 
a počuť občas v miestnej televízii, v miestnych novinách (alebo aj v iných 
médiách), možno sa s nimi stretnúť. Poslanca mestského zastupiteľstva 
občas redakcia osloví, niekedy sa ozve s vlastnou iniciatívou. 
 Na nedávnom stretnutí sa obe strany dohodli na pravidelnej spolupráci, 
pričom načrtli okruhy tém o ktoré môžu mať obyvatelia Devínskej záujem:
- petícia proti výstavbe betonárky v DNV
- schválenie projektu integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí
- analýza vedenia cyklotrasy z Karlovej Vsi do Devína
- MHD, linka 23, možnosti riešení
- parkovacia politika
Redakcia sa teší na jednotlivé okruhy, predpokladá, že budú v každom 
z budúcich čísel a tiež očakáva záujem a možno aj podnety od občanov. 

r

MČ DNV Verejná ponuka na pridelenie 
vyhradeného parkovacieho miesta II. kolo

PARKOVACIE MIESTA   
Parkovacie zóny: Eisnerova 5-7: počet miest: 1 miesto
  Ivana Bukovčana 24 – 26: 2 miesta
  Jána Poničana (pri OD Eisnerova): 4 miesta 
  Štefana Králika 12: 1 miesto
  Štefana Králika 20: 3 miesta
  Pavla Horova 18: 3 miesta
  Milana Marečka 18: 2 miesta

Obdobie užívania vyhradeného parkovacieho miesta: 
01. 11. 2012  –  30. 09. 2013

 Podmienky verejnej ponuky na pridelenie vyhradeného parkovacieho 
miesta  v zmysle Uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratisla-
va – Devínska Nová Ves zo zasadnutia dňa 3.4.2012 č. 21/4/2012:
• výška ceny za užívanie prideleného vyhradeného parkovacieho miesta 
nemôže byť nižšia ako 330 eur, 
• nárok na pridelenie vyhradeného parkovacieho miesta vzniká 
uchádzačom s najvyššími ponukami  cien podľa počtu vyhradených par-
kovacích miest v parkovacej zóne
• doručenie žiadosti o pridelenie vyhradeného parkovacieho miesta v za-
lepenej obálke s označením „Verejná ponuka – parkovanie – neotvárať“ 
na Miestny úrad v Devínskej Novej Vsi, Novoveská 17/A, 843 10 Bratisla-
va najneskôr do 12,00 hodiny v termíne 15 dní odo dňa zverejnenia 
verejnej ponuky na webovej stránke MČ DNV s uvedením identifi kácie 
žiadateľa, požadovaného vyhradeného parkovacieho miesta, vlastníka 
osobného motorového vozidla, typu , farby a evidenčného čísla osobného 
motorového vozidla, ponúkanej ceny za užívanie vyhradeného parkova-
cieho miesta na obdobie jedného roka
• povinnosti užívateľa : udržiavanie čistoty a poriadku na parkovacom mi-
este počas celej doby užívania prideleného vyhradeného parkovacieho 
miesta vrátane zimnej údržby a uvoľnenie parkovacieho miesta na základe 
výzvy Miestneho úradu mestskej časti Bratislava  Devínska Nová Ves za 
účelom zabezpečenia označenia parkovacieho miesta alebo blokového 
čistenia ulíc
• povinnosti Mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves : zabezpečiť 
zvislé a vodorovné označenie vyhradeného parkovacieho miesta v súlade 
s platnou legislatívou.
Uzávierka žiadostí: 16. októbra 2012 o 12,00 hodine

ČMČMČ DDNVNV VVer jej áná pon kuka na p iriddelle inie

lSlSlovovoo mamajújújú:: popo lslslananecec mmeseststskékékéhhoho zasastutu ipipiteteľľsľstvtvaa

CYKLOMOST SLOBODY
(Pokračovanie zo strany 1)

Už na začiatku sme stretávali skupiny občanov Devínskej.

Na otvorení prehovoril aj náš starosta Milan Jambor.

Na nádvorí Schlosshofu.
fáza. Partnermi projektu sú: LP – 
Dolné Rakúsko – Oddelenie ciest, 
hlavný SK partner je BSK, ďalší SK 
partneri sú Devínska Nová Ves a 
Hlavné mesto SR Bratislava.

 Cieľom riešenia projektu C II je 
návrh a výstavba pešej - cykloturis-

tickej lávky, premostenie inundácie 
a vlastného koryta rieky Morava 
na slovensko-rakúskom hraničnom 
pôvodnom historickom premostení, 
v sídelnej aglomerácii  MČ Bratisla-
va – Devínska Nová Ves – Schloss-
hof. 

r
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 DEVEX 3

Volkswagen Slovakia ako 
najväčší výrobca automobilov na 
Slovensku preberá zodpovednosť 
aj za životné prostredie. Ochra-
na životného prostredia a eko-
logická angažovanosť pred-
stavujú investíciu pre bezpečnú 
a čistú budúcnosť. Think Blue. 
Factory. je komplexná iniciatíva 
prekračujúca hranice jednotlivých 
úsekov pre všetky závody značky 
Volkswagen na celom svete. Spá-
ja všetky opatrenia efektívneho 
využívania zdrojov a znižovania 
emisií. Energie, materiály a voda 
sa využívajú efektívnejšie, emisie 
CO2 a prchavých organických lá-
tok sa znižujú. V týchto oblastiach 
si Volkswagen stanovil cieľ, znížiť 
zaťaženie životného prostredia vo 
všetkých závodoch do roku 2018 
o 25 %.

Spoluprácou k ekologickej výrobe

PRE NAŠICH SENIOROV
 Každý potrebuje niekedy pomoc 
druhej osoby. Najviac to v dnešnej 
dobe potrebujú naši seniori. Občania, 
ktorí zastali doma sami alebo sa 
o nich rodina nezvláda alebo nestíha 
postarať. Keď už nevládzu robiť veci 
tak, ako voľakedy. Práve pre týchto 
občanov poskytuje MČ DNV pomoc 
formou opatrovateľskej služby. 
 Opatrovateľky absolvovali akredi-
tovaný kurz, majú dlhoročné skúsen-
osti s touto prácou a snažia sa do 
nej vkladať čo najviac obetavosti, 

ochoty a empatie. Naši klienti sú s ich 
službami nadmieru spokojní. 
   Pokiaľ patríte medzi občanov, ktorí 
sú doma sami a potrebujú pomôcť so 
seba obslužnými úkonmi, nákupmi, 
sprievodom k lekárovi, donáškou obe-
dov či pomocou okolo domácnosti, 
obráťte sa na pracovníkov MÚ DNV 
na t.č. 02/60 20 14 00 , 02/60 20 
14 30, ktorí vám poskytnú bližšie in-
formácie, pomôžu vám vyriešiť tento 
problém a prežiť krajšiu jeseň vášho 
života.

dk

Súčasťou programu VW SK pre ochranu životného prostredia bola aj akcia 
výsadby zelene na ulici J. Jonáša v sobotu 29. septembra v dopoludňajších 
hodinách. Predstavitelia VW SK a mestskej časti Devínska Nová Ves, za účasti 
zamestnancov a obyvateľov dotknutej ulice sa stretli na zmysluplnej brigáde, 
pričom vysadili niekoľko stromov kríkov pred bytovkou na J. Jonáša.

 Volkswagen Slovakia sa na tejto 
iniciatíve podieľa trvalo udržateľnou 

výrobou, informovanosťou, motivá-
ciou zamestnancov a rôznymi aktivi-

tami ako napríklad:
– neustálym procesom a optimalizá-
ciou zlepšovania našej výroby ako 
i znižovania jej vplyvov na životné 
prostredie,
– pravidelnými školeniami našich 
zamestnancov,
– vizualizáciami ciest Think 
Blue. Factory. pre zamestnancov 
a návštevníkov vo výrobných halách,
– podporou návrhov našich zamest-
nancov na ochranu životného pros-
tredia,
– pravidelným a aktívnym podpo-
rovaním externých ekologických 
projektov.
Aby sme aj do budúcna dokázali 
zabezpečiť atraktívne pracovné mi-
esta, sledujeme s presvedčením víziu 
efektívneho spojenia hospodárnosti 
a trvalej udržateľnosti. Ciele možno 
dosiahnuť, keď budeme všetci spolu 
ťahať za jeden koniec povrazu. Tak 
sa do toho pustime spoločne.

vm
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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
19. 5.  Schôdza MO Jednoty dôchodcov Slovenska
vo veľkej sále Istra Centra, Hradištná 43, od 15.00 h.

5. 10.   Šarkaniáda
 - podujatie pre všetkých, ktorí si radi púšťajú šarkanov, 

oceňovanie šarkanov v rôznych kategóriách.
- podujatie je organizované v spolupráci s OZ Hlaváčik

Miesto: Glavica DNV
13.10.   Jablkové hodovanie

 - všetko o jablkách a dobrotách z nich, jablčné špeciality, 
predaj muštu a jabĺk, kultúrny program, súťaže a detské dielničky, 

informačný stánok Turistickej informačnej kancelárie DNV
ZUŠ Devínska Nová Ves a dychový orchester FOR BRATISLAVA

Folklórny súbor Črip, Country kapela Dunaj,
Miesto: Nádvorie miestnej knižnice, Istrijská 6, od 11.00 h

Organizuje: Bratislavský samosprávny kraj, MČ 
Bratislava – DNV a Istra Centrum  

13.10.   Mesiac úcty k starším
 - vystúpenie nevidiaceho tenoristu Maroša Banga

 - schôdza MO Jednoty dôchodcov Slovenska
Srdečne pozývame všetkých seniorov z DNV od 16.00 h

 Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, vstup voľný
27.10.   25. výročie Rosice a Grbarčiet

- výročný koncert hudobno-speváckeho súboru Rosica 
a destského folklórneho súboru Grbarčieta

Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43 od 16.00 h
30.10.   Lampionáda

- detský zábavný program pred jesennými 
prázdninami, diskoparáda Šaša Maroša

- súťaž o najkrajší tekvicový svetlonos, registrácia 
svetlonosov o 16.30 h pred Istra Centrom

- lampiónový sprievod – 19.00 h.
Vstupné: 1,50 eur, registrovaní účastníci súťaže zdarma

Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43

NEZABUDNITE:
zrnká obsahujú zvyčajne živiny

Keď je vám vaša milovaná neverná a vy 
sa chystáte vyskočiť z okna,

uvedomte si, že vám nasadili parohy a nie krídla.
•••

Starci radi dávajú dobré rady, aby sa utešili, nad 
tým, že už nemôžu dávať zlé príklady.

•••
Keby sme čakali na stretnutie s ideálom, 

strávili by sme celý život v čakárni.
•••

Daj do oka novú otravu a prudký jed starej sa zničí
•••

Zo všetkého, čo je večné, láska je najkratšia

 Odvážni a kreatívni pedagógo-
via môžu vďaka tomuto grantovému 
programu už 10 rokov realizovať 
svoje vízie. Majú šancu získať pod-
poru pre nápadité projekty, ktorými 
sa snažia prirodzeným spôsobom 
vzbudiť v žiakoch a študentoch záu-
jem o nové poznatky. „Program Školy 
pre budúcnosť patrí dlhodobo medzi 
najviditeľnejšie aktivity našej nadácie. 
Veríme v jeho zmysel a dôležitú úlohu, 
veď vo vzdelaných deťoch a mladých 
ľuďoch sa ukrýva budúcnosť našej kra-
jiny. Sme radi, že sa na nej môžeme aj 
touto formou spolupodieľať,“ hovorí 
správkyňa Nadácie Orange Andrea 
Cocherová.
 Desiaty ročník programu 
prináša aj novinku. V školskom roku 
2012/2013 sa môžu do iniciatívy 
zapojiť popri pedagógoch základ-
ných či stredných škôl, osemročných 
gymnázií a špeciálnych škôl po 
prvýkrát aj mimovládne a miestne 
organizácie pôsobiace v oblasti vz-
delávania. Aj tento rok budú Nadá-
ciou Orange podporené najmä 
inovatívne a moderné projekty, ktoré 
školy premieňajú na atraktívne prost-
redie, kde si žiaci a študenti osvojujú 
nové vedomosti zaujímavou formou, 
umožňujú im aktívne sa zapájať do 
vyučovania či spoluvytvárať samotný 
priebeh vyučovacích hodín. 

 Nadácia Orange vyčlenila pre 
desiaty ročník grantového programu 
Školy pre budúcnosť doposiaľ rekord-
nú sumu v celkovej hodnote 160 000 
Eur, z ktorých 100 000 eur je 
určených na priamu podporu ak-
tivít učiteľov v rámci vyučovania 
a 60 000 Eur na podporu vzdelá-
vacích programov realizovaných mi-
estnych a mimovládnych organizácií. 
Predkladanie projektov po novom
 Žiadosti o podporu prostredníc-
tvom grantového programu Školy 
pre budúcnosť budú môcť žiadatelia 
zasielať po prvýkrát elektronicky, a to 
na ofi ciálnej webovej stránke Nadá-
cie Orange www.nadaciaorange.
sk, kde sú k dispozícii aj ďalšie infor-
mácie o grantovom programe a pod-
mienkach zapojenia sa. Záujemcovia 
o grantový príspevok môžu svoje 
projekty predkladať do 9. októbra 
2012. Výzvu o programe žiadatelia 
nájdu aj na webovej stránke www.
oskole.sk, ktorá tiež obsahuje vybrané 
najzaujímavejšie podporené projekty 
z predošlých ročníkov. 

Ďalšie informácie:
Richard Fides 
Orange Slovensko a.s. 
tel. +421 (2) 5851-4878, 
 +421 (905) 014 878
e-mail: richard.fi des@orange.sk

Poskytovanie dotácii 
v oblasti kultúry a športu na rok 2013

 Finančné dotácie môže mestská časť Bratislava – Devín-
ska Nová Ves poskytnúť oprávneným subjektom, ktoré vyví-
jajú činnosť v oblasti kultúry a športu. 
 Dotácia môže byť poskytnutá iba na základe písomnej 
žiadosti podanej v termíne do 15. 10. 2012. 

 Poskytovanie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Devín-
ska Nová Ves  právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom, 
okruh oblastí, ktorých sa poskytovanie dotácií týka, podmienok, za 
akých môžu byť poskytované, postup pri prerokovávaní ich posky-
tovania a zúčtovanie poskytnutých príspevkov upravuje Všeobecne 
záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves 
č. 7/2011, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií 
právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom.

sb

UŽ DESAŤ ROKOV PODPORUJE NADÁCIA ORANGE

MODERNÉ FORMY VZDELÁVANIA
Nadácia Orange už desiatykrát podporuje rozvoj vzdelávania na 
Slovensku prostredníctvom svojho grantového programu Školy pre 
budúcnosť. Sumou až 160 000 eur aj tento rok prispeje k šíreniu 
netradičného a tvorivého vyučovania v školách. Tisíce žiakov 
a študentov z celého Slovenska tak vďaka novým nápadom od svo-
jich učiteľov či miestnych mimovládnych organizácií dostanú možnosť 
zažiť vyučovanie, ktoré bude nielen záživnejšie, atraktívnejšie 
ale zároveň pomôže žiakom sa aj viac naučiť. 

Devex 13-2012.indd   4Devex 13-2012.indd   4 2.10.2012   22:572.10.2012   22:57



DEVEX 5

Ján Zemko a Bc. Lucia Filová
Ján Gdovin a Anna Demková
Peter Struhár a Iveta Košická

Martin Koza a Michaela Oškerová
Martin Šimon a Eli Hricová

Peter Dávidek a Zuzana Dvorčáková
Ing. Martin Kuzma 

a Otgonchimeg Sukhbaatar
Peter Ritomský a Marcela Humajová

Ing. Juraj Hirner 
a Lucia Brunclíková

Matej Škodler 
a Ing.Zuzana Križanová

Jakub Tarčák a Mária Pavlovičová
Bc. Peter Telár a Erika Gallová

Imrich Bariak a Ing. Marta Košíková
Juraj Danielovits 

a Katarína Tóthová
Juraj Náter a Slavka Máčková

Matej Pajgert a Lucia Patoprstá
Roman Fačkovec 

a Mgr. Petra Klimešová
Michal Huber a Zuzana Piknová
Lukáš Kvašňák a Lucia Cvečková

Mgr. Vladimír Nemček 
a Mgr. Natália Lipová, PhD.

Marek Tomša a Petra Čalovkiová
Michal Orban a Mgr. Iveta Madajová

Ľuboš Lehoczký 
a Ing. Dana Augustinová

Tomáš Táborský 
a Katarína Machayová

Ing. Roman Žitniak a Zu-
zana Staňová

Ľuboš Kronauer 
a Martina Masárová
Mgr.art. Ján Lupták 

a Katarína Lániková
Jozef Málek a Eva Buchtová

Ján Puškáš 
a Ing. Zuzana Medzihorská

Andor Szlama 
a Slávka Dúbravčíková

Ing. Zdeno Kardoš 
a Mgr. Jana Kovářová

Pavel Čerpák a Renáta Töžerová
Ing. Štefan Opremčák a 
Mgr. Linda Solčániová

Róbert Urbanec 
a Monika Hajtmánková

Blahoželáme!

Zosobášili sa

Privítali sme

Odišli
z našich radov

Spolocenská 
kronika
ˇ

VPLYV BETONÁRKY
 Rodinám z novej štvrte za panelákovým 
sídliskom v Devínskej Novej Vsi hrozí, že 
prídu o to, za čím sa tam presťahovali. Po-
hodu a čerstvý vzduch má narušiť výstavba 
betonárky, ktorú 200 metrov odtiaľ plánuje 
súkromná spoločnosť. Petíciu proti nej spísa-
lo 555 ľudí. Mestkí poslanci ju prerokovali 
a vyzvali úrady v DNV, aby zistili možný 
vplyv betonárky na životné prostredie 
v Devínskej Novej Vsi.
 „Svojou výrobou, dopravou surovín 
a odvozom betónovej zmesi spôsobí 
výraznú prašnosť a hlučnosť,“ napísali. 
Natrvalo by podľa nich poškodila tiché 
bývanie v 450 bytoch a 123 rodinných 
domoch. Preto žiadajú samosprávu, aby 
výstavbe zabránila.
Petíciou sa najprv zaoberala mestská rada 
ale aj poslanci MZ MČ DNV. 
 Mestskí poslanci a dnes už aj miestni 
poslanci preto žiadajú úrady, aby nano-
vo posúdili vplyv betonárky na okolie 
a aby bol zámer výstavby betonárky po-
sudzovaný podľa zákona o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie. 

 Silikónový pásik na zápästí. Nemá alarm ani iné elektronické za-
riadenie či dokonca čip. A tento zázrak má zachrániť život? Áno!

 Volajú sa informatívne náramky záchrany. Cenou sa vyrovnajú 
lacnejšej plastovej čačke z pouličného stánku. Lenže každá farba 
má v sebe zalisovaný názov vážnej diagnózy. V predaji sú štyri 
druhy: modrý náramok označuje hypertenziu, teda vysoký krvný 
tlak. Biely epilepsiu. Žltý alergiu. Zelený diabetes, teda cukrovku.

 

 Videli ste už na vlastné oči situáciu, keď v meste niekto spadol 
na chodník a na špinavej zemi zostal v kŕči, slinách alebo bez 
pohybu? Všetky jednoduché ankety aj seriózne prieskumy potvr-
dzujú, že prvé, čo okoloidúcim pri takomto pohľade napadne, je: 
asi to prehnal s alkoholom a je mu jedno, kde bude spať. Farebný 
náramok na zápästí môže dať všetkým najavo: nieje opitý, nutne 
potrebuje pomoc, volajte záchranku! Ak pôjdete nevšímavo ďalej, 
tento človek môže zomrieť! Toto je myšlienka, z ktorej náramky 
vznikli.

VPLYV BETO ÁNÁRKY

rria

laa
mm
dd
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pp
dd
aa
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pp
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vvz

Zaujímavosti, ale užitočné

OKRÚŽKOVANÍ

Slovo

majú Novoveštania

- Prečo nedostávam Devex 
na ulicu Š. Králika 5?

 Distribúcia Devexu prebieha 
na základe objednávok ešte od 
roku 2003. Odvtedy sme nerobili 
špecialny prieskum, pretože sme na 
to nemali prostriedky a ani dnes sa 
nenachádzajú. 
 Vlastne aj noviny vychádzajú 
bez fi nančnej podpory mestskej 
časti, pretože vydavateľ je po-
slancom miestneho zastupiteľstva 

a nemôže dostávať na vydávanie 
"súkromných novín" žiadne pe-
niaze z rozpočtu Mestakej časti (tzv 
konfl ikt záujmov) Keďže noviny dos-
távajú aj novinové stánky v DNV 
odporúčam dohodnúť sa s pre-
dajcom aby vám odkladal jedno 
číslo na meno. Noviny vychádzajú 
spravidla v piatok (v stánkoch sú 
v sobotu) každý  párny týždeň.

Vydavateľ Devexu,
P. Krug

ODBORNÉ PORADENSTVO
pre tehuľky a mamičky v oblasti:

– prirodzenej starostlivosti o bábätko a ženu počas tehotenstva a v šestonedelí
– dojčenia
  Čo s naliatymi prsníkmi?
  Ako riešiť zápal prsníka – teplé či studené obklady?
  Mám ploché bradavky, treba klobúčik?
  Čo s boľavými, popraskanými bradavkami?
  Je naozaj potrebné začať dokrmovať?
  Používam fľašku, cumlík, nevadí to?
  Ako zistím, že bábätko má dosť mliečka?
  Nemám dosť mliečka, čo s tým?
  Neprisávajúce sa bábätko...  Spavé bábätko...
  Odmietanie prsníka...       Novorodenecká žltačka...
  Nízky váhový prírastok... Dojčenská kolika...
  Grckanie verzus refl ux...
  • príprava na dojčenie (pred pôrodom)
  • dojčenie v tehotenstve  • dlhodobé dojčenie 
  • tandemové dojčenie (dvojičky, vekovo rozdielne deti)
  • akútne a chronické choroby a dojčenie
Kontakt: Mgr. Jana Boleková • bolekova.poradna@gmail.com
  mobil: 0903 302 306 • Možná návšteva u vás doma.
 www.bioporadna.sk

Občan sa pýta-my odpovedáme

nových spoluobčanov
David PETEREC
Šimon KLIMEK

Lucia KLIMEKOVÁ
Nikoleta PAPÁNKOVÁ

Matej FECISKANIN
Kristián ORLÍK

Vitajte!

Rudolf ČADEK
Oľga MORAVČÍKOVÁ

Mária URBANOVÁ
Kvetoslava ĽAŠOVÁ

Ladislav BEŇA
Peter MATFIAK

Miroslav TURÁNEK
Ján FRIBERT

Danka VERNEROVÁ
Mária Bružová r. ENCINGEROVÁ

Nech odpočívajú v pokoji!

 Prečo zasypali v skale 
pod Pieskovcom, pri výstavbe 
toho malého parkoviska, kde 
sa autobus nemá šancu ani 
otočiť, tie otvory do chodieb, 
či jaskyniek? Tam sme sa 
hrávali ako deti, iste tam je aj 
nejaký život (vtáci, jašterice, 
chrobáky...), ba vieme si tam 
predstaviť pestovanie húb 
(hliva, šampiony...). Nestačilo 
to zamrežovať? A opatriť po-
riadnym zámkom aby sa tam 
nemohli nasťahovať bezdo-
movci?

kj

  Tomu novému mostu 
moc nerozumiem. To je 
odnikadiaľ nikam? To sa mám 
prešpacírovať kvôli tomu, aby 
som videl dve ťavy, tri kozy 
a štyroch oslov, zaplatil pritom 
10 eur... a to je všetko? A tých 
zopár susedov keď príde, čo 
im ponúkame?
 Keby tam za tie peniaze, 
aspoň autá mohli ísť a ľudia 
by si mohli nakúpiť, a pozrieť 
aj ďalej!
Ale takto? Veľa vyhodených 
peňazí len pre bicyklistov.

lj
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DEVEX 6

 V článku 10 garantuje slobodu 
prejavu. Zároveň vymedzuje dôvody 
prípustného obmedzenia slobody 
prejavu:•ochrana verejného záu-
jmu – národná bezpečnosť, územná 
celistvosť, verejná bezpečnosť, ochra-
na verejného poriadku, predchád-
zanie zločinom, ochrana zdravia a 
morálky, ochrana autority a nestran-
nosti súdov•ochrana individuálnych 
záujmov – ochrana povesti alebo 
práv fyzických alebo právnických 
osôb, ochrana pred zverejnením in-
formácií dôvernej povahy. 2.Medz-

inárodný pakt o občianskych a 
politických právach – bol prijatý v 
roku 1966 na pôde OSN. V článku 
19 stanovuje slobodu tlače a pre-
javu. Orgánom, ktorý kontroluje 
dodržiavanie ľudských práv, aj v tejto 
oblasti, je Výbor pre ľudské práva.

Autorský zákon a zásady profe-
sionálnej etiky
Kto si nectí, nedodržiava zásady, 
porušuje ich, nemá dostávať priestor 
na šírenie bulvárnych produktov

– SLOBODA, ETIKA, OBJEKTIVITA, SLUŠNOSŤ, SLUŽBA
1.Európsky dohovor o ochrane ľudských práv 
– bol prijatý v roku 1950 na pôde Rady Európy.

Prečítali sme na blogu:
Týmto blogom by som sa chcel 
rozlúčiť a zároveň poďakovať 
všetkými čitateľom, ktorých počas 
môjho takmer dvojročného blogova-
nia na SME zaujal niektorý z mojich 
blogov. Bohužiaľ SME mi nedalo inú 
možnosť a aj napriek tomu, že všetky 
články píšem pod svojím menom a 
nesiem za ne zodpovednosť ja, oni 
robili kroky, na základe ktorých som 
dospel k záveru, že na tomto blogu 
nemôžem naďalej písať články tak 
ako chcem ja, ale iba tak, ako chcú 
oni. A teraz stručné vysvetlenie...

mladý autor

 Sloboda prejavu novinára je skutočne 
obmedzená normami. Tými právnymi 
aj tými etickými. Právne normy vytvoril 
štát a pod hrozbou štátneho donúte-
nia prostredníctvom súdov vynucuje 
ich plnenie. Etické normy sú v nás 
a dodržiavame ich z vlastnej vôle, 
pretože vieme, že každá naša činnosť 
musí mať nejaké hranice už v záujme 
slobody iných. Štát ich dodržiavanie 
vo vzťahu k novinárom a ich slobode 
prejavu nevynucuje...

Pohľad z nového cyklomosta je úchvatný.

BRATISLAVA 30. septembra 2012 – Domi-
nancia mamy a dcéry Janečkových z Nových 
Zámkov, vyše 800 zaregistrovaných bežkýň 
vrátane diabetičiek, výťažok 5200 eur na 
výstavbu športového ihriska v Sade Janka 
Kráľa v Bratislave-Petržalke a výborná atmos-
féra na trati i popri nej – to boli hlavné črty 
premiérového ročníka dm ženského behu. 
Súťaž na 4 km, na ktorú sa prihlásilo 484 bežkýň, 
vyhrala časom 13:56 min iba 17-ročná Lucia 
Janečková, ktorá bola najlepšia aj pred dvoma 
týždňami na Bratislavskom nočnom behu - River Park 

Night Run. Pred vicemajsterkou SR na 800 m Paulou 
Habovštiakovou zvíťazila s náskokom 1:02 min. 
4 km: 1. Lucia Janečková (AC Nové Zámky) 13:56 
min, 2. P. Habovštiaková (J&T Sport Team Bratisla-
va/Slávia UK) 14:58, 3. K. Hegedüsová (AC Nové 
Zámky) 15:24.
9 km: 1. Dana Janečková (AC Nové Zámky) 36:11 
min, 2. E. Tulejová (Rapid Bratislava) 37:46, 3. M. 
Prášilová (Miletička Bratislava) 39:19.

Viac informácií nájdete: 
www.bratislavamarathon.com

ÚSPEŠNÚ PREMIÉRU DM ŽENSKÉHO BEHU OVLÁDLI JANEČKOVÉ 
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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

03 - VOĽNÉ MIESTA
• Príjmeme do zamestnania lakýrnika 
so skúsenosťami lakovania automobi-
lov pre značkový servis. Podmienka - 
minimálne 3 roky prax. Lokalita Dev. 
Nová Ves, Dúbravka

tel.: 64286520 
mobil: 0905791580 

e-mail: ast@presskam.sk

04 - SLUŽBY
• ÚČTOVNÍCTVO – MZDY – DANE 
zodpovedne, spoľahlivo, za prijateľnú 
cenu.                   tel.: 0907 106 308, 

monika.koncova@gmail.com
• TIP – TOP  kvalitne čistíme koberce 
a čalúnenie. 

tel.: 6436 4102, 0907 226 322
• 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

Vyhlásenie výberového konania a určenie výberových kritérií pre 
voľbu riaditeľa DSS Senecio na nasledujúce funkčné obdobie

Správna rada neziskovej organizácie DSS Senecio vyhlasuje v zmysle zákona 
NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v platnom znení 
výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície riaditeľa Domu sociálnych 
služieb Senecio (ďalej len „výberové konanie).

Miesto výkonu práce: Senecio, Dom sociálnych služieb, n.o., 
Na Grbe 2, 841 07 Bratislava
Náplň práce: riadiť, organizovať a kontrolovať činnosť zariadenia
Termín nástupu: 1.1.2013
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer
Info: DSS Senecio, Na grbe 2, 841 07 Bratislava

VOĽNÉ PLOCHY NA PRENÁJOM
Spoločnosť Presskam s.r.o. ponúka na prenájom volné plochy pre skladovanie
resp. parkovanie vozidiel. Plochy sa dajú prispôsobiť podmienkam zákazníka 
a sú spevnené. Taktiež sú strážené a kontrolované kamerovým systémom. 
Cena je 8 eur/rok/m². 

Tel. 6436 9590 alebo 6436 9340  
e-mail: sekretariat@presskam.sk;

ZBER DOMOVÉHO DPADU
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

Zber sa uskutoční v MČ DNVv sobotu 
6. 10. 2012 od 8.00 do 10.00 h

 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 
Poznámka: 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 donesených  
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 obsahom 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. 

Chcete hovoriť po francúzsky? 
Tel.: 0917 461 097

• 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

• Ján Polák VODOINŠTALÁCIE – 
ÚDRŽBA          tel.: 0905 627 321

• Murárske práce, rekonštrukci, opra-
va komínov... tel.: 0905 428 626
• Umelecké kurzy pre dospelých 
a deti. www.martasstudio.eu 

tel.: 0908 709 500

07 - ROZLIČNÉ
• HERBA – ZÁHRADNÍCKE 
POTREBY, rozličný tovar, darčeky. 
Na grbe 55.        tel.: 6477 4642
• Nevyhadzujte knihy - darujte ich 
nám.                  tel.: 0907 701 786 
•Rekonštrukcie RD, bytov, voda,
elektro, maľby, obklad, dlažba, komí-
ny, krby, doprava. 
tel.: 0905 428 626 •0949 262 121
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- Ja si každé ráno zazvoním na 
sluhu.
- Ty máš sluhu?
- Nie, ale mám zvonček.

•••
- Dežo, prečo nedáš v tej 
fabrike výpoveď?
- Na čo by som dával, ja som 
tam spokojný.
- A koľko tam berieš?
- Koľko unesiem.

•••
Nikdy nesúper s blbcom. Stiahne 
ťa na svoju úroveň a tam ťa 
prevalcuje svojimi skúsenosťami.

•••
- My s manželkou vieme,

 aké je tajomstvo šťastného 
manželstva, a tak by sme 
sa chceli s vami o to podeliť 
a niečo vám o tom napísať. 
Nuž, u nás je to takto:
   Dvakrát týždenne si po 
namáhavej práci zájdeme 
posedieť do príjemnej 
spoločnosti v nejakej 
reštaurácii. Trochu vínka, 
dobré jedlo, príjemná hudba... 
Ona ide v utorok, ja vždy 
v piatok. V lete spávame 
v oddelených posteliach. Ja na 
chate, ona v hoteli. Ja beriem 
moju manželku všade, ale ona 
aj tak vždy trafí domov.

 
 

DEVEX 8
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Z policajného
zápisníka

• V noci zo 16. na 17. 9. o 00.55 
h poverený príslušník polície začal 
trestné stíhanie vo veci nedovolenej 
výroby, držania, prechovávania 
a obchodovania s drogami, voči 
trestne zodpovednej osobe.
• Tiež v noci zo 17. a 18. 9. 
neznámy páchateľ poškodil os-
obné motorové vozidlo Ford Fiesta. 
Škoda bude vyčíslená po oprave 
vozidla.
• Opäť v noci z 21. na 22. 9. 
na J. Smreka neznámy páchateľ 
vykradol osobné motorové vozidlo 
Škoda Favorit. Odcudzené náradie 
malo hodnotu 260 eur.

OO PZ DNV

• V stredu,. 12. 9., nahlásil 
občan z P. Horova, že mu ne-
známy páchateľ poškodil osobné 
motorové vozidlo a spôsobil mu 
škodu 700 eur.
• O deň neskôr, 13. 9., našla 
osoba na P. Horova retiazku zo 
žltého kovu, ktorú odovzdala na 
polícii v DNV.
• Cez víkend 16. – 17. 9. 
predviedla hliadka polície dvoch 
občanov, ktorí nevedeli hod-
noverne dokázať svoju totožnosť.

5. kolo 15. 9.
 Danubia - DNV 2: 0
6. kolo 22. 9.
 BCT -DNV  0:2 
g: Stupavský, Hrica
7. kolo 30. 9. 
 DNV - Domino B   5 : 0
g: Hrdlička 2, Stupavský,Pillar, Hullman

ms

KSST Bratislava – 5. liga, muži 2011/2012 •Tabuľka súťaže po kole - základná časť

KSST Bratislava – 7. liga, muži 2011/2012 •Tabuľka súťaže po kole - základná časť

Stolný tenis • Stolný tenis

Nemám prečo ďakovať
 Odkedy má vydavateľ problémy s fi nancovaním vydávania Devexu 
mnohí vedia, mnohí netušia. Ani v tomto volebnom období nie je priestor 
podporovať fi nančne vydávanie miestnych novín (konfl ikt záujmov 
vydavateľ – poslanec – mestská časť) a tak je vydavateľ odkázaný na 
inzerciu, dary, sponzorov...
 Viete si predstaviť, ako to najmä v čase krízy chodí a vyzerá! A k tomu 
sa pridá nejaký vandal, čo mi, a dosť prudko, preliači na desaťročnom 
aute blatník.
Veru nemám dôvod mu ďakovať, veď ukrojil z prostriedkov na naše no-
viny.

Vydavateľ

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
 Pieskovcova
09.10. - 11.10.2012 Na Hriadkach 
 M.Marečka 1-3

 Hradištná za obchodom
16.10. - 18.10.2012 J.Smreka 1-3
 J.Jonáša ku garážam 

 Charkovská-Delená
23.10. - 25.10.2012 Mlynská pri Rybníku 
 Zavadilova

 Ílová-Tehliarska
30.10. - 31.10.2012 Pod Lipovým
 P.Horova 1-5

Záhradný a drobný stavebný odpad je možné doviezť 
do 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. 
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