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 Zatvorili sme brány zábav 
a  plesov, nastáva čas upo-
kojenia, pôstu tak, ako po 
každoročnom fašiangovom 
čase.
 Zasiahli nás ešte závaly 
snehu, novinky doma i  vo 
svete: Ústav pamäti národa 
má nového šéfa, prekvapivo 
odstupuje pápež Benedikt 
XVI. (28. 2 2013), všetko 
ďaleko, napriek tomu sa nás to 
dotýka i v Devínskej.
 U  nás vari najdôležitejšou 
informáciou je, že poslanci 
schválili rozpočet na rok 2013 
a  môžeme tak pokojne plniť 
nielen predvolebné sľuby, ale 
aj riešiť otázky, ktoré nám 
život denne prináša. Od re-
vitalizácie Istrijskej až... po 
rekonštrukciu sociálnych 
zariadení na futbalovom 
štadióne...
 Kdeže sú tie akcie, kedy 
každý každému pomáhal, 
tešil sa z  výsledkov svojich 
i  susedov...dnes každý čaká 
kto čo urobí pre mňa, pre 
nás, za nás....a keď už ozaj 
nemáme čo robiť, tak hľadáme 
možnosti na ohováranie, 
udávanie, len aby sme zmyslu-
plne strávili čas a nemuseli sa 
nedajbože nudiť, keď nám už 
v obci neponúknu nejakú takú 
echt zábavu, od podpaľačov, 
strelcov, či fantasmagoristov.
 Ešte šťastie, že nastal čas 
skľudnenia. Verme.

Vydavateľ

V 
čí
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e:

KRÁTKE SPRÁVY  

• Hlava katolíckej cirkvi 
pápež Benedikt XVI. 

V pondelok 18. 2. oznámil, že 
sa 28. februára dobrovoľne 

vzdá svojho pontifi kátu.
• Do prvých ročníkov 

základnej školy zapísali 
v Devínskej 43 žiakov 
v ZŠ P. Horova a 129 

v ZŠ I. Bukovčana
• Výstavba mosta medzi 

Záhorskou Vsou a rakúskym 
Angernom je prioritou 

nasledujúceho programového 
obdobia 2014 – 2020. Most 
bude cestným mostom, ale 
projektový návrh počíta aj 

s pruhom pre peších a cyklistov.
• Pamätnú tabuľu 

násilne odvlečeným 
do trestaneckých táborov 

v bývalom ZSSR slávnostne 
odhalia a požehnajú 

v piatok 22. februára 2013 
v Katedrále sv. Šebastiána 

na Peknej ceste v Bratislave.

1   podporí školy a škôlky   2   Z miestneho 

zastupiteľstva DNV   3   Obchvat, alebo 

polkruh • Na rybníku   4   Kultúra   

5   Spoločenská kronika   6   Novinky 

vo výstavbe • Zaujímava výstava vo 

Volkswagene • Slovo Novovešťanov   •  Slovo 

Novovešťanov   8   Manželstvo...   9   Slovo 

Novovešťanov    10   Dobré rady   11   Inzercia   

12   Z policajného zápisníka • Futbal   

 Nadácia Volkswagen Slova-
kia vyhlasuje grantový program 
„Bezpečne na cestách“, zameraný 
na podporu dopravnej výchovy na 
materských a základných školách na 
Slovensku. Na projekt v tejto oblasti 
môžu získať sumu až do výšky 
2 000 eur.
 „Dopravná výchova je v dnešnej 
dobe podceňovaná. Vodiči, či chod-
ci sa síce často sťažujú na správanie 
sa iných v premávke. Často však 
zabúdajú, že prvé návyky ako sa 
v nej chovať získavajú už deti v níz-

PODPORÍ ŠKÔLKY A ŠKOLY 
NA SLOVENSKU SUMOU 
13 000 EUR

kom veku. Práve preto sme sa roz-
hodli podporiť projekty, ktoré budú 
deti viesť správnym smerom a pod-
poria aktívnych pedagógov a školy,“ 
vysvetľuje zámer grantového pro-
gramu Alexandra Pappová, projek-
tová manažérka Nadácie Volkswa-
gen Slovakia. Prostredníctvom gran-
tov chce nadácia zvýšiť povedo-
mie o pravidlách cestnej premávky 
medzi deťmi a žiakmi, podporiť 
ich záujem o dopravnú výchovu 
a zlepšiť tak podmienky vzdelávania 
v oblasti dopravnej výchovy na Slo-
vensku. Zároveň chce podporiť ino-
vatívne projekty zamerané na inter-
aktívny spôsob výučby a aktívneho 

zapájania sa detí do vzdelávacieho 
procesu.
 Grant až do výšky 2 000 eur 
od Nadácie Volkswagen Slovakia 
získa 7 najzaujímavejších projek-
tov materských a základných škôl 
z celého Slovenska. Celkový objem 
fi nancií v grantovom programe je 
13 000 eur. Škôlky a školy môžu 
podávať svoje žiadosti o podporu 
do 15. apríl 2013. Realizácia 
projektov by mala byť plánovaná 
v období máj až december 2013. 
Bližšie informácie je možné získať 
na www.nadacia-volkswaqen.sk.

vm

Nadácia Volkswagen Slovakia

Zima sa, po krátkej odmlke, vrátila so svojimi radosťami 
i starosťami. Krásu jej uprieť však nemožno.
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DEVEX 2

 Naša mestská časť dostala 
v januári 2013 z MPRV SR Roz-
hodnutie o schválení žiadosti 
o nenávratný fi nančný príspevok, 
na základe výsledkov odborného 
hodnotenia žiadosti a odporúčania 
výberovej komisie. 

 Projektovú žiadosť “Revitalizá-
cia verejného priestoru jadra Istrij-
skej ulice“ podala mestská časť 
26.4.2012.

 Zámerom tohto projektu je 
revitalizácia značne zdevas-
tovanej časti Istrijskej ulice 
tak, aby poskytovala  prime-
raný životný štandard pre 
obyvateľov aj návštevníkov 
obce a zároveň  výraznou mie-
rou prispela k zatraktívneniu 
centrálnej zóny obce.

 Po podpise Zmluvy o poskyt-
nutí NFP, mestská časť pristúpi 
k verejnému obstarávaniu na 
dodávateľa stavby. Po úspešnom  
ukončení VO sa začnú práce na re-
vitalizácii. Dúfame, že sa nám to po-
darí čo najskôr – v lete tohto roku. 
Rekonštruovať sa budú: chod-
níky, spevnené plochy, odto-
kové žľaby. Terén sa vyrovná tak, 
aby sa rešpektoval bezbariérový 
prístup na verejných priestoroch. 
Vybuduje sa drobná architek-
túra, malý parčík s detským 
bezbariérovým, certifi kovaným  
ihriskom v okolí Múzea kultúry 
Chorvátov na Slovensku a založia 
sa trávnaté plochy so stromo-
radím, kríkmi a kvetinovými 
záhonmi. Veľký význam k lepšej 
priepustnosti cestnej premávky 
a zvýšenia bezpečnosti pre chod-
cov aj motoristov bude presunutie 
a vybudovanie nových zastávok 
MHD, ktoré sa  osadia  novými, 
modernými prístreškami, čo 
taktiež napomôže k vzniku moder-
ného atraktívneho priestoru. V prie-
luke pred Múzeom kultúry Chor-
vátov - na mieste asanovaného 
domu - bude umiestnené certi-
fi kované detské ihrisko (certifi kát 
kvality TŰV). Hracia zostava bude 

spĺňať podmienky celoeuróp-
skych bezpečnostných noriem. 
Špeciálne prispôsobené herné 
prvky umožnia hru zdravým, ale 
aj handicapovaným deťom. Zos-
tava bude komponovaná tak, 
aby rozvíjala fyzické danosti detí, 
koordináciu, sústredenosť, logiku, 
predstavivosť, kombinačné schop-
nosti a pomáhala im oboznamovať 
sa so základnými fyzikálnymi 
zákonmi. Kvôli bezpečnosti sa do-
buduje múr, ktorý oddelí priestor 
v predĺžení zadnej steny múzea od 
susediaceho súkromného pozem-
ku. Projektová dokumentácia ako aj 
všetky naplánované stavebné akti-
vity musia byť realizované v rámci 
oprávnených nákladov striktne 
stanovených na tento projekt. 

 Poloha rekonštruovanej časti 
Istrijskej ulice voľne nadväzuje na 
historickú cestu – spojnicu bývalého 
Rakúsko – Uhorska, ktorá bola 
obnovená otvorením Cyklomostu 
Slobody. Tento  bol vybudovaný 
pomocou Programu cezhraničnej 
spolupráce CBC  SR – AT. Súvisí 
so zámerom prepojiť cyklotrasy 
bratislavských mestských častí – Dú-
bravky, Karlovej Vsi, Devína, Devín-
skej Novej Vsi s Dolným Záhorím 
a Dolným Rakúskom. Stúpla tak 
nutnosť humanizácie tejto lokality, 
ktorá výzorom, usporiadanosťou, 
ponukou možností na oddych 
a služby v súčasnosti už desiatky 
rokov v mnohom zaostáva.

 Navrhované zmeny v rámci 
projektu pomôžu oživiť túto loka-
litu a vytvoria predpoklady pre 
estetickosť, funkčnosť a bezpečnosť 
smerujúcu k zvyšujúcej sa kvalite 
života obyvateľov našej mestskej 
časti a jej návštevníkov.

 Základnou podstatou pro-
jektu je postupné vytvorenie 
uceleného multifunkčného priestoru 
a umožnenie pozitívneho rozvoja 
oblasti.

Váš starosta Milan Jambor 
a Zdenka Štrokendlová

ĎALŠÍ ÚSPECH Devínskej
MČ Bratislava  -Devínska Nová Ves sa podarilo  uspieť v ťažkej konkuren-
cii a získať nenávratný fi nančný príspevok z EÚ fondov v prioritnej osi
1. Infraštruktúra. Opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel – Samostatne do-
pytovo orientované projekty Operačného programu Bratislavský kraj/ 
ďalej OPBK/.

 Ulice Devínskej Novej Vsi 
sú pod nepretržitou kontrolou 12 
kamier. Financie na ich nákup 
poskytla Rada vlády pre preven-
ciu kriminality vo výške 46-tisíc eur, 
miestna samospráva prispela su-
mou 12-tisíc eur.

 Podľa starostu mestskej časti 
Milana Jambora má Devínska   
Nová Ves modernejšie kamery než 
centrum mesta. „Z dvanástich ka-
mier máme tri otočné. Optickým 
signálom sa z nich prenášajú in-
formácie priamo na centrálny 

dispečing mestskej polície na 
Gunduličovej ulici, kde sa nachá-
dza 24-hodinová služba. V prí-
pade narušenia operačný dôstojník 
vysiela hliadku na miesto narušenia 
verejného poriadku,“ vysvetlil.

 Kamery sa mestskej časti zídu, 
keďže len málokedy sa polícii
podarilo usvedčiť vandalov 
z výtržností. Zabezpečia tak 
bezpečnosť nielen obyvateľom 
Devínskej Novej Vsi, ale aj približne 
8 000 ľuďom, ktorí tam denne 
prichádzajú za prácou.

 Tentokrát nešlo o predaj pozem-
kov pre výstavbu cudzím develo-
perom, ale šlo o predaj pozemkov 
pod garážami vlastníkom garáži na 
Hradištnej (za kotolňou). 

 Vlastníkmi garáži sú obyvatelia 
DNV, ktorí, po dostavbe sídliska na 
Hradištnej, so súhlasom vtedajšieho 
MNV, si zabezpečili prenosné 
panelové garáže a osadili ich na 

obecnom pozemku, vari pred 
štyridsiatimi rokmi.

 Dvadsať jeden stránkový doku-
ment, vysvetlenie predkladateľa, 
stanoviská komisií, zdôvodnenie 
žiadostí zástupcami vlastníkov 
garáži (zišlo sa ich takmer tridsať) 
rozhodli, že poslanci miestneho 
zastupiteľstva schválili predaj 
pozemkov vlastníkom garáži.         r

 Napriek bohatému programu rokovania miestneho 
zastupiteľstva v utorok, 5. 2., sa podarilo poslancom prerokovať 
všetky body a nebolo potrebné rokovanie prerušiť a pokračovať 
v iný deň.

Z dôležitých rokovaní starostu MČ DNV vyberáme:
• Výsledkom rokovania so zástupcami Bratislavského regionálneho 
ochranárskeho združenia je prísľub mestskej časti podporovať vybudo-
vanie hniezd pre hniezdenie chránených vtákov dažďovníka.

• Od fi rmy Philips sme dostali pre ZŠ I. Bukovčana nové svietidlá.

• Z rokovania s náčelníčkou Mestskej polície v Bratislave JUDr. Za-
jacovou vyplýva, že MČ DNV má najmodernejší kamerový systém 
v Bratislave, keď je monitorovaná dvanástimi kamerami napojenými na 
centrálny dispečing mestskej polície 24 hodín denne.

• Na rokovaní s ministrom životného prostredia pánom Žigom sa obaja 
partneri informovali o stave a budúcich krokoch na odstránení gudrónov 
z lokality Srdce.

• Ešte v januári doručili našej mestskej časti rozhodnutie Ministerstva pô-
dohospodárstva a rozvoja vidieka SR o schválení žiadosti o nenávratný 
fi nančný príspevok. Pôjde o projekt revitalizácie Istrijskej ulice. 

Devínsku Novú Ves sleduje
12 policajných kamier

Predaj pozemkov

D í k N ú V l d j

Napriek bohatému programu rokovania miestneho 
zastupiteľstva v utorok, 5. 2., sa podarilo poslancom prerokovať 
všetky body a nebolo potrebné rokovanie prerušiť a pokračovať 
v iný deň.

Z dôležitých rokovaní starostu MČ DNV vyberáme:
• Výsledkom rokovania so zástupcami Bratislavského regionálneho 
ochranárskeho združenia je prísľub mestskej časti podporovať vybudo-
vanie hniezd pre hniezdenie chránených vtákov dažďovníka.

• Od fi rmy Philips sme dostali pre ZŠ I. Bukovčana nové svietidlá.

• Z rokovania s náčelníčkou Mestskej polície v Bratislave JUDr. Za-
jacovou vyplýva, že MČ DNV má najmodernejší kamerový systém 
v Bratislave, keď je monitorovaná dvanástimi kamerami napojenými na 
centrálny dispečing mestskej polície 24 hodín denne.

• Na rokovaní s ministrom životného prostredia pánom Žigom sa obaja 
partneri informovali o stave a budúcich krokoch na odstránení gudrónov 
z lokality Srdce.

• Ešte v januári doručili našej mestskej časti rozhodnutie Ministerstva pô-
dohospodárstva a rozvoja vidieka SR o schválení žiadosti o nenávratný 
fi nančný príspevok. Pôjde o projekt revitalizácie Istrijskej ulice. 

P d j k

miestneho zastupiteľstva 
5. 2. 2013
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 DEVEX 3

Turistická informačná kancelária DNV 
pozýva

24. 02. 2013, 14.00 h
Exkurzia pri príležitosti Svetového dňa

sprievodcov cestovného ruchu
Kamenná tvár Devínskej Kobyly

Miesto odchodu: TIK DNV

07. 03. 2013, 17.30 h
Prednáška pre verejnosť spojená s praktickými

ukážkami ošetrovania ovocných drevín
Richard Ružovič – Jar v záhradke

Miesto: SNM – Múzeum kultúry
Chorvátov na Slovensku, Istrijská 68

14. 03. 2013, 18.00 h
Prednáška pre verejnosť spojená s premietaním

fotografi í a fi lmu RNDr. J. Maglaya, PhD.
Geologický vývoj územia Slovenska

vo štvrtohorách
Miesto: SNM – Múzeum kultúry

Chorvátov na Slovensku, Istrijská 68

 Rybník v Devínskej má v prenájme 
spoločnosť HOVIS s. r. o. od
Družstva podielnikov Devín. Správ-
cu vykonáva Viktor Veber. 
   Prístup do okolia  rybnika zostáva 
verejnosti volný. Korčulovanie na 
ľadovej ploche nie je z hladiska 
bezpečnosti našich detí možný. 
Prosíme preto verejnosť aby nevstu-
povali na ľadovú plochu JE TO 
NEBEZPEČNÉ. 
 Rybolov pre všetkých, celú 
verejnosť, aj bez rybárskeho listka 

je možný každý deň. Všetky pod-
stanné informácie o cenách povo-
leniek a podmienkach lovu najdete 
na bielej budove pri rybniku alebo 
na tel. čísle 0910-962 472.  Pozý-
vame občanov na rybolov na ryb-
ník na Mlynskej. Po intenzívnom 
a hojnom zarybnení pstruhmi 
dúhovými, kaprami a bielou rybou, 
ešte v jesenných mesiacoch prine-
sie aj jarná sezona zážitky z lovu 
o ktoré nebude núdza. Možnosť 
rybolovu je každý deň.

 Problémy s dopravou v severo-
západnej časti Bratislavy sú asi 
každému tunajšiemu obyvateľovi 
známe. Pri častých návštevách 
nákupných centier, kultúrnych, 
spoločenských podujatí a pohy-
boch po mestských častiach. Politici 
majú radi jednoduché a ľúbivé 
riešenia. Takým riešením je aj stavba 
sa názvom nultý obchvat Bratislavy 
(diaľnica D4). Často počúvame 
ako vyrieši táto stavba dopravné 
problémy, s ktorými bratislavčania 
denne bojujú. 

 Pozrime sa však bližšie na to komu 
nultý obchvat na severozápade 
Bratislavy naozaj pomôže. Nultý 
obchvat bude riešiť predovšetkým 
dopravu nákladnými vozidlami 
a jej odbreme-nenie od prejazdu 
mestom, bude pomáhať fi rmám, 
ktoré prepravujú tovar medzi 

okrajovými časťami Bratislavy 
a vzdialenejšími regiónmi, napr. 
zo severu Slovenska smerom do 
Rakúska a Maďarska ako aj medzi 
Lozornom, Malackami a Trnavou 
alebo Žilinou. Nepochybne môže 
pomôcť doprave výrobným a prie-
myselným závodom. Ak však 
očakávate, že po realizácii tejto 
stavby sa vám zrýchli z Devínskej 
Novej Vsi doprava do širšieho 
centra mesta alebo spojenie s nák-
upnými či športovými centrami 
v Ružinove, Petržalke či v širšom 
strede mesta potom vaše 
očakávania nebudú naplnené. Toto 
totiž stavba vôbec nerieši. Tomu 
má napomôcť iný projekt s náz-
vom mestský polkruh, ktorý by mal 
spojiť Lamač s predĺženou ulicou 
Galvániho. Táto komunikácia je aj 
v územnom pláne hlavného mesta, 
no verejnosť je o nej informovaná 

len veľmi málo. Mestský polkruh má 
slúžiť práve pre spojenie obyvateľov 
severozápadu Bratislavy (Lamač, 
DNV, Dúbravka...) so širším cen-
trom mesta. Problémom jej, že na 
oba tieto projekty v súčasnosti 
nie sú peniaze. Preťaženie mos-
ta Lafranconi, ktoré má nastať 
v roku 2015 sa z dlhodobého 
hľadiska nevyrieši stavbou nultého 
obchvatu, podľa samotných pod-
kladov, ktoré zverejnila Národná 
diaľničná spoločnosť rovnaký ob-
jem dopravy dosiahne most v roku 
2027 aj s realizáciou spomínanej 
stavby. Ide však len o odhad a ak 
sa objem dopravy bude vyvíjať 
menej priaznivo preťaženie nas-
tane aj skôr. Začiatok stavby je 
plánovaný okolo roku 2017 čím 
však nastane preťaženie do 10-ich 
rokov. Na území Devínskej je trasa 
diaľnice D4 plánovaná v okolí 

Marcheggského mosta smerom 
do Rakúska v dvoch variantoch 
popod a ponad rieku Moravu. Pri 
prechode ponad rieku bude mať 
všetky negatívne dôsledky, ktoré so 
sebou taká stavba prináša – hluk, 
emisie, narušenie rázu krajiny a jej 
fragmentáciu. Vedenie jej trasy 
pod riekou by bolo ohľaduplnejšie 
k životnému prostrediu, napokon 
podobne riešili rakúsky kolegovia 
obchvat Viedne rýchlostnou cestou 
S1 pod riekou Dunaj v mieste jej 
križovania s národným parkom Du-
najské luhy. V súčasnosti prebieha 
na ministerstve dopravy a životného 
prostredie vyhodnocovanie vplyvov 
tohto projektu na životné prostredie.

RNDr. Vladimír Kočvara
Člen komisie

 životného prostredia 
za odbornú verejnosť

Na rybníku v Devínskej

Pomôže vodičom severozápadu Bratislavy
nultý obchvat alebo skôr mestský polkruh? 
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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

17. 3. Gašparko a drak - detská divadelná scéna, 
účinkuje Stražanovo bábkové divadlo

miesto: veľká sála Istra Centra, od 16.30 h, vstupné: 1,50  eura

20. 3.  Koncert učiteľov základných umeleckých škôl
- koncert učiteľov ZUŠ Istrijská a ZUŠ Eugena Suchoňa

Miesto: veľká sála Istra Centra, od 17.00 h

19. 20. a 21. 3.  Región, v ktorom žijem
- vyhodnotenie literárnej súťaže a besedy so spisovateľmi 

a vydavateľmi v rámci Mesiaca knihy 
určené žiakom základných škôl
Miesto: veľká sála Istra Centra

Organizované podujatie

24. 3.  Ján a Jana
- premiéra divadelného predstavenia 
činoherného klubu Devínska Nová Ves

- v hre Milan Grgić účinkujú Jakub Abrahám a Tomáš Lamoš
 - skvelý herecký tandem v podaní dvoch mladých 
hercov ponúka divákom tú správnu dávku humoru, 

napätia, ale hlavne nečakaných situácií 
Miesto: veľká sála Istra Centra, od 19.00 h

 V sobotu 26.1. sa priatelia 
a členovia DFS Grbarčieta opäť 
stretli už na 6. reprezentačnom 
plese v krásne vyzdobenej sále DK 
Devín.
 Do tanečnej nálady nás uviedol 
tanec detí zo súboru. Smiechu a ra-
dosti sme si užili aj počas losovania 
tomboly, ktorá bola naozaj bo-
hatá, vďaka sponzorom aj všetkým 
obetavým rodičom a priaznivcom 
súboru.
Do tomboly prispeli: železiarstvo 
Ediali, drogéria Teta, železiarstvo 
Gazda, kaderníctvo p. Lova-
sová, lekáreň Pri Radnici, textil 
Jecková, obuv Jeck, bistro Jeck, 
pizzéria Corleone, kaderníctvo p. 
Hujsová, salón Ester, papiernic-
tvo Paci, penzión Helios, W-Hotel, 
záhradkárske potreby Herba, 
sklenárstvo Kralovič, reštaurácia 
u Michala, p. starosta M. Jambor, 
r. Peretičová, r. Griezlová, r. Ry-

 Po polročnom „trápení sa “ v 
podobe neustáleho učenia sa, 
naberania stále nových a nových 
vedomostí nastal čas zaslúženého 
oddychu narušeného len malou 
chrípkovou epidémiou v školských 
laviciach. Čas maškarných plesov 
či  bálov neobišiel ani nás v Základ-
nej škole na ulici I. Bukovčana. Nie-
len dospeláci, ale aj my sa môžeme 
pochváliť úspešnou sezónou plesa-

nia, ktorá za bránami našej školy 
vyvrcholila III. ročníkom valentínskej 
diskotéky. V mori srdiečok a milých 
valentínskych pozdravov tanco-
vali celé popoludnie spolužiaci 
z vyšších ročníkov, zabávali sa 
pri rôznych hrách, súťažiach 
a odchádzali domov šťastní a spo-
kojní s plnou náručou želaní pre 
svojich blízkych.                                    

Soňa Škulová

 A pravdaže množstvom 
vďačných divákov a poslucháčov. 
Veď v nedeľu 17. 2. sa ich vo veľkej 
sále  Istracentra zišlo len niečo 
tesne pod stovku. Ťahákom bol hosť 
talkshow činoherného klubu DNV 
Bez opony, kde  hosťom Jakuba 
Abraháma bola humoristka, mode-

rátorka i televízna zabávačka 
a k tomu všetkému aj obyvateľka 
Devínskej Elena Vácvalová. O tom, 
že podujatie bolo mimoriadne 
úspešné svedčí nielen neustály pot-
lesk ale aj spokojnosť návštevníkov, 
ktorých sme spovedali pri odchode.

r

6. reprezentačný ples 
DFS Grbarčieta

bárová, r. Sládeková, r. Bičkošová 
a nemenovaní darcovia – priaznivci 
súboru. Všetkým srdečne ďakujeme.
 Veľký obdiv si zaslúžia aj kuchári 
a čašníci z Baru u Kniežaťa Rastisla-
va, ktorí sa postarali o vynikajúce 
jedlo a prívetivú obsluhu.
Skupina Mondeo z Čunova nám 
vytrvalo vyhrávala až do rána, 
kedy sme sa veľmi neradi začali 
rozchádzať domov.
 Atmosféra mala rodinný nádych, 
bola veľmi uvoľnená a príjemná, 
všetci sme sa skvele zabávali. 
Každý odchádzal domov so slo-
vami: „ Už sa tešíme na ďalší rok!“ 
Naša vďaka patrí všetkým, ktorí sa 
akýmkoľvek spôsobom pričinili o to, 
že sa aj 6. reprezentačný ples DFS 
Grbarčieta vydaril.

Ďakujeme

Bez opony ale 
S príťažlivým hosťom

ODDYCHOVÝ ČAS 
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DEVEX 5

Spomienka

Zosobášili sa

Uvítali sme

Odišli z našich radov

Spolocenská kronikaˇ

 V roku 2012 „Európskeho roku 
aktívneho starnutia a solidarity medzi 
generáciami“ sa nám podarilo za 
pomoci Nadácie Volkswagen Slo-
vakia, podporiť náš projekt poznáva-
cieho vzdelávania seniorov pre rok 
2013. Získali sme peniaze na novú  
kvalitnú zobrazovaciu techniku pre 
fotografi cký a fi lmový materiál, po-
mocou ktorej budú  vzdelávacie stret-
nutia  seniorov nášho domova po-
sunuté do kvalitatívne vyššej úrovne, 
oveľa pútavejšie a atraktívnejšie. 
Známe   „raz vidieť je viac ako 
sto krát počuť“  bude naplnené 

pomocou nového notebooku, pre-
mietacieho plátna a projektora.  

 V domove seniorov Lamač, Na 
barine 5 v Bratislave prebiehajú 
poznávacie a vzdelávacie stretnutia 
seniorov už niekoľko rokov pravi-
delne počas utorkových popoludní. 
Tieto vzdelávacie aktivity vypĺňajú 
ich voľný čas a i v seniorskom veku sa 
dozvedajú nové poznatky a skúsen-
osti od svojich spoluobyvateľov. Stret-
nutia v spoločenskej miestnosti nášho 
zariadenia sú príležitosťou aj pre 
menej mobilných obyvateľov, aby 

sa zúčastnili  zaujímavých rozprávaní 
a  čítaní z  rôznych oblastí života. 

 Touto cestou by sme sa  chceli 
v mene obyvateľov, zamestnan-
cov a vedenia Domova seniorov 
Lamač, Na barine 5 v Bratislave 
Nadácii Volkswagen Slovakia 
za podporu projektu s názvom 
„Poznávacie vzdelávanie v je-
seni života“ čo najsrdečnejšie 
poďakovať.

za obyvateľov 
a zamestnancov DsL
Bc. Ivana Melíšková

Dňa 30.1. 2013 uplynulo 5 rokov, 
čo nás navždy opustil náš 

drahý manžel, otec, 
dedko a pradedko

Ladislav KOLENIČ
Kto ste ho poznali venujte 

mu prosím tichú spomienku.
Manželka a deti s rodinami

Ing. Ondrej DŽUPPA 
a Ing. Veronika SZABÓOVÁ

Branislav KÚDELA 
a Zuzana POKORNÁ

Marcel PÁNIK 
a Lenka ŽABČÍKOVÁ
Ing. Ondrej HLUCHÝ 

a Ing. Jana 
MURINČEKOVÁ, MSc.

Blahoželáme!

nových spoluobčanov
Sara KOZÁROVÁ
Sára SVITEKOVÁ

Vitajte!

Ján MARTANOVIČ
Jozef MRVA

Marián KINAŠ
Mária MOLNÁROVÁ, 
rod. Martanovičová
Karol VEIDINGER

Štefan GROŽAJ
Anna SÝKOROVÁ

Nech odpočívajú v pokoji!

Počasie ako sa povie, že ani psa 
neni hodno vyhnať von, no nám 
to nevadilo, predsa basu musíme 
pochovať.
Klub dôchodcov bol do miestečka 
naplnený. Muzikanti hrali tie naše 
najkrajšie pesničky, takže kto by 
netancoval, aj keď kĺby bolia.
Masky pripravené na vypochodo-
vanie medzi členov Klubu dôchod-
cov.

Krátky fašiang

- Koľko žil tvoj strýko? 
- 35 rokov, potom sa oženil.

•••
- Dežo, kde robíš? 
- Na letisku. - A čo? 
- Lietam s fúrikom.

•••
- Mamííí? - Prosím. 
- Opuchol mi prst! 
- Ako si na to prišiel? 
- Nezmestí sa mi do nosa.

•••

Boli ste už na Štrbskom plese?
- Nie, moja manželka 
nerada tancuje.

•••
Kedysi dievčatá vedeli variť 
ako ich mamy, dnes vedia 
piť ako ich otcovia.

POĎAKOVANIE

Zvedaví sa mali načo pozerať. Ako 
každý rok, aj teraz všetky masky 
boli prekvapením pre oči.

Krásne dve dámy ako kvetinárky 
oživili sprievod pestro vyfarbenými 
kvetinkami v košíkoch.
Aj medonosná včela zažiarila 
v kolektíve. Princ a jeho dáma vyni-
kali dobrým dojmom medzi maska-
mi. Tak isto superman Netopier sa 
tiež objavil medzi maskami. Veľkým 
prekvapením bolo, keď sa v sprie-
vode objavili dve veličizné postavy 
nafúknuté. Prvý bol zápasník Sumo 

a druhá nafúknutá guľa ako futba-
lová lopta boli neskutočnej veľkosti 
Sumo zápasník vyzeral ako 300 
kg chlap.Všetci sme ich obdivovali, 
aj to že vydržaliv tých skafandroch, 
bolo to skutočne prekvapenie 
večera. Na koniec sprievodu vbehli 
do sály Koza so siedmimi kozliatka-
mi a pridal sa k nim aj vlk.Kozliatka 
mali všetko, čo im patrí, uši, rožky, 
ba aj vemenká. Vlk výborne zho-
tovenú hlavu podomácky s veľkým 
chvostom. Všetky masky sa po 
úvodnom predstavení sa obecen-
stvu roztancovali spoločne.Zábava 
pokračovala do odmaskovania, 
Unavení, spotení, smädní ukončili 
sme našu Maškarnú zábavu.
Vyhlasovanie prvej ceny večera 
bola maska Zápasník Sumo. Bolo 
to veľkým prekvapením večera. 
Nešlo o cenu kto vyhrá, ale aby sa 
dôchodcovia mohli dobre zabaviť 
a spomínať na pochovanie basy, 
pretože aj keď za zlého počasia 
sme sa zúčastnili v klube dôchod-
cov.
Ďakujeme aj vedúcej klubu pani 
Danke za jej milý príhovor ku 
každej maske. O rok sme tu zase, 
aj keď vlk zožral všetky kozliatka, 
zostala ešte stará Koza Líza.

Terka Ivanová
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 Aký je rozdiel medzi 
poplašnou správou, ohováraním 
a správou, ktorej zjavnou snahou je 
diskreditovať?

da

 Prečo nikto nekontroluje, teraz 
keď sú návaly snehu, ktoré autá 
blokujú prístup k smetným kontaj-
nerom?

marek s

 Ako jednoducho v týchto 
dňoch odhalíte charakter človeka, 

suseda, občana...Sneh nám v os-
tatných dňoch narobil dosť starostí. 
Ale...Ako komu. Jedni chodia na 
parkovisko pred bytovku s lopatou, 
odhŕňačom a snažia sa a druhí...
čakajú kto odhrnie potom sa na up-
ratané miesto nenápadne, alebo aj 
nápadne  postavia. Veď miesta sú 
pre všetkých, nikto nemá vyárendo-
vané ak nie je predplatené, tak čo 
sa má kto čo rozčuľovať. Že ste si 
odhádzali? To nikoho nezaujíma. 
Občas platia vlčie (a to možno 

DEVEX 6

 Keď bola v minulom čísle 
DEVEXU informácia o Revital-
izácií verejného priestoru jadra 
Istrijskej ulice, tak sme netušili, že 
o niekoľko dní príde do Devínskej 
oznámenie o  pridelení fi nančných 
prostriedkov. Znamená to, že 
MČ Bratislava – Devínska Nová 
Ves v tomto roku so získaných 
prostriedkov Operačného pro-
gramu bratislavský kraj,  zre-
alizuje úpravu verejných 
priestranstiev, dlažby, spev-
nené plochy vrátane nového 
detského ihriska, prvky drobnej 
architektúry –lavičky, stojany na 
bicykle, zastávky MHD, smetné 
koše, obnovu nadzemnej časti 
pôvodnej historickej studne 
a  dosadenie novej verejnej ze-
lene a doplnenie jej parkového 
osvetlenia.

 Naša mestská časť začala 
pripravovať nový informačný sys-
tém s blížiacou sa novou turistickou 
letnou sezónou. Pribudnú 

nové informačné 
plochy a navigácia 
v kontakte rekreačné územia 
a v rámci intravilánu DNV.
Ďalšia dobrá správa pre MČ 

 V bratislavskom závode VW SK otvorili 19. februára jedinečnú 
technickú výstavu pre verejnosť. Netradičná výstava Z lásky k de-
tailu  o výrobe a kvalite venovanej ich spracovaniu je prístupná pre 
verejnosť do 28. februára 2013.

(Pokračovanie na strane 7)

SLOVO majú Novoveštania

NOVINKY 
vo výstavbe

Bratislava – Devínska Nová Ves je 
rozpracovanie projektu stavby 

Predĺženie Saratovskej ulice, 
investora Bory a.s. . Chýba-
júceho cestného  štvorpruhového 
priameho napojenia Dúbravky 
a centra Bratislavy na MČ Bratisla-
va – Devínska Nová Ves, čo umožní 
skvalitnenie fungovania MHD. 
V tom istom koridore je vedená 
trasa električky smerom do 
DNV na mostnom objekte ponad 
železnicu. V predĺžení Saratovskej 
ulice bude umiestnená satelitná 
autobusová stanica s možnosťou 
prestupu na električku a železnicu. 
Začatie výstavby očakávame do 
dvoch rokov.

 Ďalšia  správa hovorí o vysokej 
kvalite nášho závodu Volkswa-
gen SK v MČ Bratislava – Devín-
ska Nová Ves. Výroba nového 
modelu Bentley s označením 
EXF9 Falcon SUV zrejme pripadne 
závodu Volkswagen v DNV. 
Táto informácia sa objavila 
na titulnej strane nemeckého denní-
ka Handelsblatt. Nové auto značky 
Bentley bude merať päť metrov 
a vážiť 2,6 tony. Gratulujeme 
vedeniu a pracovníkom závodu 
Volkswagen k šíreniu dobrého 
mena Slovenska vo svete.

Ing. arch. Milan Beláček

Z lásky k detailu
 Interaktívna výstava zapojí nielen 
zrak, ale aj hmat a sluch, dokonca 
i čuch návštevníkov. Prostredníc-
tvom priameho kontaktu s rôznymi 
komponentmi, či materiálmi a od-
borného výkladu sprievodcov sa 
dozvedia o ich spracovaní pri 
výrobe. Spoznajú tiež rôzne zaria-
denia, ktoré sa využívajú na kvali-
tatívne testy pred i počas výroby 
automobilov. Na návštevníkov čaká 

množstvo zaujímavých informácií 
a zážitkov.
Bližšie informácie 
môžu záujemcovia získať 
v návštevníckom centre: 

Volkswagen Slovakia 
na visit@volkswagen.sk 
alebo na tel. čísle: 
02/6964 6964
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DEVEX 7 

Zažila som včera – 17.1.2013 do-
slova   horor ,  čo sa dopravy týka.. 
 Dopoludnia som mala ísť do Dú-
bravky ... pracovne ... išla som ... 5 
metrov pred autobusom mi vodič 
22-ky zavrel dvere a odišiel .... Vi-
del ma, utekala som mu naproti ... 
Nasledujúci išiel o 30 minút – č. 20 
.
 Pred tunelom, pred  Technickým 
sklom v zákrute, stál odhŕňač. Ra-
dlica hore, posyp ? asi žiaden, 
motor ? asi porucha ...akurát tam 
dobre zavadzal pred vchodom do 
podjazdu ... 
 Pri Technickom skle sa autobus  ri-
adne otočil   a žebože zamieril do 
Dúbravky, ako aj mal ísť ...ale mi-
erne stúpanie bolo nezvádnuteľné 
....tak zmenil smer, cúvol, otočil sa 
smerom nazad ... a že ideme do 
Lamača   .... Tam sa zas kĺzali – zad-
kom dolu -   okrem nás na briežočku 
aj kamióny, ktoré .tam už boli 3 či 4 
, vyzeralo to, že pôjdu takto nazad 
odkiaľ prišli ...  A z opačného sme-
ru sa tiež celá kolóna, od DNV, 
snažila  ísť smerom do mesta, takže 
sme nemohli odbočiť doprava na 
Lamač. Tak zas vodič s nami cúvol, 
keď cúvli aj tí za nami ... .aby mohol 
ísť doľava a na kruháče. Tam zah-
lásil, že ide nazad do Devínskej ....
Pri „koňoch“ sme sa ledva hrabali 
dopredu, odhrnutá cesta ?  a posy-
paná cesta ?  a čo by sme asi ešte 
nechceli ???? 

 Domov som prišla o 12 – tej 
... a pracovné stretnutie ????-  
preložené .... „ super „ .... O druhej 
ma čakalo druhé pracovné stret-
nutie .... v Petržalke ... tak som si 
počkala na 21 – ku a že teda ideme 
.... Akosi sme došli na  kruháče , ale 
najprv  pri „koňoch“ sme postávali 
takmer 45 minút !!!!!!!! Pohli sme 
sa a zrazu nebolo ako ísť ani na 
diaľnicu, ani na Lamač , lebo tam 
stál  super skrížený juhoslovanský 
kamión s vlekom ...Aké mal asi 
pneumatiky ??? ( ako naša MHD 
??? ) netuším .... tak sa vodič s nami 
zas trošku pootáčal a že ideme 
cez Dúbravku ...výborne .... hore 
briežkom na 9 pokusov .... odmietol 
nám zastaviť pri Saratove , aby sme 
sa mohli skôr vrátiť domov alebo 
ísť ináč .... briežok pri Zimnom 
štadióne v Dúbravke sme prekonali 
asi zázrakom , tak som vystúpila 
po čase na Patrónke  a (keďže 
som mala vozenia dosť a  stretnu-
tie som medzitým musela zrušiť) 
prešla som na Patrónke na druhú 
stranu, že idem nazad ... Išla 22 
– ka, reku výborne , pôjdeme síce 
cez Dúbravku , ale vyhneme sa 
tomu kamiónu .... Išli sme , relatívne 
v pohode, až prišiel briežoček 
na ul. Schneidera  Trnavského 
a pred nami napravo na  zastávke 
skrížená 34 – ka , za ňou blikajúca 
– možno pokazená -  83 – ka, sto-
jaca naľavo kúsok za zastávkou, 

Nech už nikdy nepadá!

medzitým 4 osobné autá a za 
nami rad ako had ...(  ďalšia 20 – 
ka, 83 – ka a 23 – ka plus osobné 
autá)
 Vodič 22- ky s nami vraj nemo-
hol tadiaľ prejsť – možno si len ne-
trúfol , miesta tam bolo dosť a keby 
mal lopatu, tak by si kúsok  uvoľnil 
a prešiel by, tiež, keby ten z 83 – 
ky trochu cúvol, ale NIE !!!!   
 Vypustil ( vyhodil  )  nás slušne so 
slovami, aby sme išli na električku 
na konečnú zastávku. 
Pri  kríži, že tam  MOŽNO !!!! 
príde náhradné vozidlo .... ale 
aby sme to povedali  „  v búde 
dispečerovi „ , aby ich tam ne-
nechal, a aby poslal niekoho,  kto 
tie dva autobusy odtiahne .... Zlý 
sen ?  NIE !!!  REALITA !!!! 
Napchali sme sa do 5 – ky 
električky , vystúpili na konečnej 
a čakali ...

Na DP ma informovali, že „  
Náhradné vozidlá nemajú. a ktoré 
majú, meškajú, lebo že „  MEŠKÁ  
DOPRAVA „  ! 
No super novinku  povedali .... 
NEMEŠKALA  , ZLYHALA  NA 
CELEJ ČIARE  a s ŇOU  AJ  
ÚDRŽBA  CIEST  A VŠETCI  KOM-
PETENTNÍ !!!!!
(čo tak dať lopaty všetkým tým, 
ktorí dlhodobo nepracujú , alebo 
nikdy nepracovali ....nech si na 
chlieb ZAROBIA !!! a nielen čakať 
na pošte a ceriť zuby do kamery 
či fotoaparátu , keď sa niečo udeje 
... a sťažovať sa na diskrimináciu 
... v zime údržba , v lete a na jar 
a jeseň čistenie mesta , parkov, 
priekop pri cestách  ... práca  pred-
sa nie je diskriminácia .... pardon, 
odbočila som  ...)
 Domov sme išli stopom. Našiel 
sa milý, ochotný a normálny človek 
, čo nás – 4 ženy – odviezol . 
   Ostatných cca 60 ľudí  ostalo na 
zastávke .... Volali sme aj na rôzne 
taxislužby   -  nemali vozidlá ....
 Dozvedela som  sa , že ľudia si 
predsa môžu vypýtať potvrdenie 
o meškaní spojov , ale že skoro 
nikto tak neurobil ani v ponde-
lok, keď nás PREKVAPIL  sneh ... 
(zvláštnosť v strednej Európe neví-
daná , neslýchaná !!!!  ) 

 Pýtam sa,  to by mali zabiť ďalší 
pracovný deň  ???  ( takže pre 
DP  vlastne kalamita nebola, nikto 
nechcel potvrdenku, všetko je OK 
!!!!!!!!!!!! alebo AKO  JE TO  ???? )
   Za celý ten čas som videla jazdiť 
JEDEN  voz s radlicou –  zdvihnu-
tou !!!! a jeden maličký „ sypač „ 
... To je asi tá „  VŠETKA  „  nasa-
dená  technika a v teréne že bolo 
80 ľudí ? .... to je tak pre dáke 
malé mestečko , nie pre HLAVNÉ  
MESTO !!!  ( 180 mechanizmov by 
bolo treba , o ľuďoch nehovorím ...)  
Jednoducho paráda ....  

js

zvieratám ubližujeme) zákony. Náš 
sused napríklad má tri autá, jedno 
nepoužíva vôbec len zatarasuje 
miesto a ďalšie parkujú tam kde je 
práve voľné miesto, kde je odhád-
zané, ale jeho s lopatou nikto nikdy 
nevidel!

mk z P. Horova

 Uhroveckú ulicu by bolo treba 
riešiť z hľadiska dopravnej situácie. 
Keď prichádzame od Hradištnej, 
kde sú garáže a odbočujeme 
vpravo, máme čo robiť, a iste aj 
vozidlá prichádzajúce zhora, teda 
od parkoviska Textilu a reštaurácie 
Corleone, pretože tam pri stret-
nutí ( a nedajbože pri vybehnutí 
z ktorejkoľvek strany) dochádza ku 
kolíziám  nebezpečným situáciám, 
že človek čaká, kedy dôjde ku tra-
gédii. Po pravej strane stoja zapar-
kované autá, vľavo nie je kde uhnúť, 
a tak sme svedkami, denne, že 

(Pokračovanie zo strany 6)

SLOVO majú Novoveštania

vodič z jednej, alebo druhej strany 
musí cúvať, aby uvolnil priechod 
vozidlu prichádzajúcemu oproti. 
Tá nebezpečná situácia tam trvá už 
roky a nik to nerieši.

lb, jm,

 Darmo píšete kde ako má 
kto parkovať. Pravideľne vidieť 
parkovať vozidlá bez označenia 
ZŤP na parkovisku pri Terne, ale aj 
na parkovisku pri závode Volkswa-

gen, keď ide človek na rehabilitáciu 
tak na vyhradenom parkovisku 
stáva kde kto, aj ostatné miesta 
vyhradené pre pacientov obsadí kto 
skôr príde a ponáhľa sa do práce. 
Rovnako je to pri pošte a ostatných 
miestach, kde sú síce vyhradené 
miesta pre zdravotne postihnutých 
ale pravideľne ich ostatní účastníci 
cestnej premávky s obľubou, a bez-
trestne, porušujú.

milan z
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DEVEX 8

 Tradičný týždeň venovaný 
manželstvu sa uskutočnil od 11.2. 
do 17.2.2013. Jeho história začala 
v Anglicku v roku 1997 a postupne 
sa rozšírila na všetky kontinenty. 
Tretí ročník NTM na Slovensku bol 
oslavou vernosti, ktorá je základom 
každého dobrého manželstva. 
„Vernosť nie je slabosť“ – hovorí 
idea roka 2013
 Čo je manželstvo?
 Muž a žena snažiaci sa 
dosiahnuť ideálu – dve duše preja-
vujúce sa ako jedna duša v nádeji 
a v túžbe.
 V manželstve láska vytlačuje zlo 
a osvetľuje najtemnejšie zákutia 
srdca vytvárajúc tak šťastie.

 Manželstvo je spojenie dvoch by-
tostí, aby sa na zemi mohla narodiť 
tretia bytosť. Je to ten vyšší stupeň 
jednoty, kde sa dve bytosti spájajú 
v jednu.
 Pokúsme sa zo svojho domova 
urobiť miesto, kde sa každý z nás 
bude snažiť, aby sa ten druhý cítil 
šťastný a spokojný. 
 Pokúsme sa nielen v týždni 
manželstva ale aj počas celého 
roku nájsť si na seba viac času, 
venovať si viac pozornosti, blíz-
kosti, vzájomného počúvania, 
a spoločných aktivít.

Viac informácii na
www.ntm.sk

Národný týždeň manželstva

 Na Slovensku slávime Národný 
týždeň manželstva už po tretí krát, 
v tomto roku pod heslom: Vernosť 
nie je slabosť! Aby každé 
manželstvo bolo naozaj cestou ku 
šťastiu, všetko stojí a padá s jeho  
stabilitou.  A stabilita závisí od ver-
nosti. Preto táto téma pre tento rok.
 Cieľom kampane Národného 
týždňa manželstva je zvýšiť úctu 
a rešpekt voči manželstvu; povzbudiť 
manželov k praktickým činom 
na budovaní vlastného vzťahu 
i vzťahov spriatelených manželských
párov; predstaviť v médiách hodno-
ty celoživotného manželstva mužov 
a žien a pod. Aj zamestnávatelia, 
zábavné podniky či reštaurácie 
majú možnosť sa zapojiť vlastnou 
tvorivosťou. Týždeň od 11.-17. 
februára  je takto výzvou a šancou 
s osobným nasadením a tvorivosťou 
urobiť niečo pre manželov v našej 
rodine, v našom okolí, v našej obci 
či meste, v našej farnosti alebo v 
zbore: aby nám blízki manželia 
mali príležitosť prehĺbiť svoj vzájom-
ný vzťah tým, že prežijú zopár dní, 
keď majú na seba viac času; alebo 
dostanú lístky na kvalitnú kultúru či 
šport a podobne.
 
Neustále rastúci počet rozvrátených 
manželstiev a rozvodov a ich hro-

zné dôsledky pre deti nás nemôžu 
nechať ľahostajnými k tomuto javu. 
Ježiš tento jav nazval v prorockej 
vízii: "Ochladne láska mnohých." 
Človek sa pýta so španielskym bás-
nikom Gustavom Adolfom  Beck-
erom: "Povedz mi, žena, kam od-
lieta láska, keď sa zabúda...!  

Ako vlastne vzniká 
manželstvo? Alebo: 
Prísaha, ktorá funguje...
   Pri uzatváraní občianskeho 
sobáša sa hovorí na otázku 
sobášiacej osoby, či vstupujú do 
manželstva dobrovoľne,  áno 
alebo nie. Ak "áno", je sobáš 
uzatvorený a zaprotokolovaný. 
Samozrejme predpokladáme, že 
snúbenci si už navzájom vyslovili, 
že to myslia vážne a že si sľúbili 
vernosť. Sľub dvoch dospelých ľudí 
- to je veľká vec! Stáročia sa sľub, 
sľub v akejkoľvek veci, vnímal ako 
záväzok, ktorého dodržanie je ve-
cou cti muža i ženy. Toto vedomie 
posilňovalo i úslovie: "Slovo robí 
muža" (samozrejme i ženu).
   Ako je to s mužmi a ženami, keď 
sa rozvádzajú? Spomenú si, že ke-
dysi dali sľub svojej žene (svojmu 
mužovi), porušením ktorého narušili 
svoju česť? A vôbec, je česť ešte 
v kurze?

MANŽELSTVO JE NOSNÝ MODEL 
vzťahov mužov a žien dnes i do budúcnosti
MANŽELSTVO JE NOSNÝ MODEL

   V prostredí súčasnej kultúry je postoj voči pradávnej a súčasne 
stále aktuálnej inštitúcii manželstva  krajne nepriaznivý. Preto  ako 
pozitívna odpoveď  vznikla v roku 1997 v  Anglicku iniciatíva sláviť 
každoročne Národný týždeň manželstva (Marriage Week) s cieľom 
ukázať dôležitosť a prínosy manželstva pre mužov a ženy, pre deti 
i pre celú spoločnosť. Myšlienka sa rýchlo rozšírila do celého sveta, 
od USA a Austrálie do veľkých i menších krajín Európy. Stačí si 
pozrieť rovnomennú internetovú stránku tejto už celosvetovej ini-
ciatívy: www. Marriage Week.

 Pri uzatváraní cirkevného 
sobáša, napríklad v katolíckej 
cirkvi,  novomanželia posilňujú svoj 
vzájomný sľub vernosti aj prísa-
hou: "Pred oltárom nášho Pána 
Ježiša Krista prisahám, že svoj 
manželský sľub dodržím. Tak mi 
Pán Boh pomáhaj." Tým do svojho 
manželského vzťahu pozvali Boha 
ako garanta svojej vernosti v láske 
a prijali požehnanie Cirkvi,

 Sú žiaľ už prípady aj medzi 
manželmi, ktorí uzavreli cirkevný 
sobáš, že prísahu porušia, rozídu 
sa a prípadne uzavrú nový, už 
iba občiansky sobáš. Môžeme 
sa pýtať: Ako mohli porušiť tak 
vznešený záväzok? Čo bolo 
silnejšie ako sľub lásky, vložený 
do rúk Boha  a jeho Cirkvi? Ako 
je možné, že sa iniciatívna strana 
rozvodu vzdáva svojho záväzku 
s takou ľahkosťou?
 Výsledky výskumu  hovoria, 
že najväčším dôvodom pre ro-
zhodovanie sa pre  rozvod  sú 
dve skutočnosti, vlastne iba jed-
na: mladí ľudia sa nepoznajú 
ako osobnosti. Nie sú priateľmi 
v zmysle spoznania svojich slabých 
i silných stránok, rodinnej kultúry 
a názorov na manželské a rodinné 
spolužitie a na ich prirodzené pra-
vidlá. Nepoznajú sa, lebo svoj 
vzťah začali možno priskorou komu-
nikáciou tela, sexuálnym spolužitím. 
Jej sila spravidla oslabí až umlčí ko-
munikáciu o podstatných  otázkach 
spolužitia, o ich spoločnej budúc-
nosti. Takí dvaja navzájom nez-
námi ľudia nedokážu spolu dlho 
žiť. Takých partnerov, ktorí skončia  

v rozvodovom  konaní, je podľa 
autora výskumu cca 70 %. Voľný 
sex na celom svete ničí manželstvá 
a rodiny. V Európe a v Maďarsku, 
kde sa konal výskum,  iba asi 30 % 
párov má šancu na prežitie svojho 
vzťahu. Tí,  ktorí sa na manželstvo 
pripravujú dôsledne kresťanským 
spôsobom a v čistote, vzájomne sa 
poznajú ako zrelé osobnosti, majú 
šancu  prežívať trvalý vzťah lásky 

až v 95-99 %. Toľko autor 
výskumov a knižnej pub-
likácie Spoľahlivá cesta 
(Bisztos út) prof. Ferenc 
Tomka, Budapešt, 2010.
   Prax ukazuje, že sila 
manželskej prísahy dokáže 
zvládnuť i ťažké choroby, 
ba aj neveru manžela/
manželky. Môjmu bratovi 
ťažko ochorela manželka 
a on ju verne opatroval. 
Zdravotné sestry, ktoré 
občas prišli vykonať od-
borné služby, ho obdi-
vovali, s akým nasadením 
robil všetky potrebné úkony 
starostlivosti o ťažko chorú 
manželku. A on sa nám 
súrodencom priznal: "Nie 
je to ľahké! Viete, čo mi 
dáva silu? Môj manželský 
sľub, veď ja som manželke 
prisahal vernosť v šťastí 
i v nešťastí..."
 
Jedna pani hovorila: "Ak 

by sa mi môj manžel stal neverný - 
nemôžem ho opustiť v tej chvíli, keď 
ľudsky najviac zlyhal. Práve vtedy 
potrebuje moju pomoc, aby som 
pri ňom stála ako ochrana jeho cti."
 Aj tak sa pozerajú na vzácnosť 
manželskej prísahy ľudia, hoci sú 
obklopení úplným tolerovaním 
rozvodov: zostávajú sami sebou, 
neotročia móde či väčšinovej 
verejnej mienke. V takých 
manželstvách môžu byť deti pokoj-
né: neprídu o svoj domov, o svojich 
súrodencov, o jedného z rodičov. 
Lebo ich rodičia sú čestní ľudia 
a ctia svoj sľub i toho, komu ho dali.
 Manželská prísaha je naozaj 
mocný prostriedok pre manželov 
a pomáha im pri zušľachťovaní 
vzájomnej lásky. Na nedávnom 
stretnutí 70-kov po 49 rokoch od 
promócie  zaznievalo unisono: 
Som veľmi vďačný/vďačná za 
moju rodinu, deti, vnúčatá. Toto 
rozvody  neumožňujú! Veríme v silu 
lásky? Ja verím!

Terézia Lenczová, 
Devínska Nová Ves, 

február 2013
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DEVEX 9 

Fantázia, či skutočnosť?
 Asi všetci sa zhodneme v tom, 
že v dnešnej ťažkej hospodárskej 
situácii musíme v ruke obracať 
každé euro niekoľkokrát. Smutné 
je, že si to nemyslia aj niektorí naši 
poslanci v miestnom zastupiteľstve. 
Narážam na fakt, že v decembri 
2012 schválili kontrolórovi mestskej 
časti odmenu vo výške 1200 eur 
za 2. polrok roku 2012. Na prvý 
pohľad si poviete nič nezvyčajné, 
je tu však zopár zaujímavých 
skutočností. Funkcia kontrolóra je 
určite dôležitou funkciou, a k tomu 
kontrolórovi prislúcha podľa záko-
na č. 369/1990 plat vo výške 
1,96 násobku priemernej mzdy, 
čo je v prípade Devínskej Novej 
Vsi viac ako 1500 eur mesačne. 
Plán činnosti kontrolóra schvaľuje 
miestne zastupiteľstvo. 
 Za 1. polrok roku 2012 predložil 
kontrolór mestskej časti ing. Kamil 
Dedinský  na júlové rokovanie miest-
neho zastupiteľstva 2 kontrolné 

správy – správu o vyhradených 
parkovacích miestach ZŤP a správu 
o kultúrnych akciách za roky 2010 
a 2011. Prvá správa mala rozsah 
asi 3 strany a druhá asi 7 strán A4. 
Na tomto júlovom zastupiteľstve 
v roku 2012 poslanci hlasovali aj 
o návrhu odmeny pre kontrolóra, 
ktorý nenašiel dostatočnú podporu 
a ani sa nedostal na rokovanie. 
Za druhý polrok 2012 kontrolór 
predložil na decembrové rokovanie 
zastupiteľstva 3 kontrolné správy 
– kontrolu poskytovania jednora-
zových sociálnych výpomocí (5 
strán), kontrolu Denovy za roky 
2010 a 2011 (2,5 strany) a kon-
trolu rozúčtovania nákladov medzi 
Devínskou Novou Vsou a Lamačom 
za spoločný stavebný úrad (2,5 
strany). 
 Pri tejto kontrole zabudol kon-
trolór zistiť, že Lamač nám za 2 roky 
nezaplatil určitý poplatok nemalej 
výšky. Našťastie to zistili pracovníci 
miestneho úradu a už je to na po-

Zaslúžená odmena? riadku. Pre úplnosť treba uviesť, že 
na odbore kontroly pracuje ešte 
referentka na ½ úväzok. Návrh 
na odmenu kontrolórovi za 2. 
polrok 2012 podala poslankyňa 
Hlaváčová, ktorá je členkou 
združenia Devínska inak. V roz-
prave k tomuto bodu sa poslanec 
Tešovič z toho istého združenia 
vyjadril, že kontrolór si odmenu 
zaslúži. 
 Keď je kontrolór taký šikovný, že 
si zaslúži odmenu, prečo nezistil, 
že sme roky zbytočne platili daň 
za motorové vozidlá a naša mest-
ská časť prišla o nemalé peniaze?  
Nové vedenie obce túto skutočnosť 
zistilo a  dalo na poriadok. 
 Vážení občania Devínskej Novej 
Vsi, myslíte si, že je to primerané 
ohodnotenie? Ak si poslanec zo 
skupiny Devínska inak myslí, že za 
jednu stranu A4 mesačne je pri-
meraná odmena viac ako 1700 
eur, ja si to teda určite nemyslím. 
A k tomu spraviť v kontrole fatálnu 
chybu. Samozrejme, že kontrolór 
má aj iné úlohy, ale toto by mal byť 

základ jeho práce. Takto sa stavajú 
k našim spoločným peniazom po-
niektorí poslanci. Veď z cudzieho 
krv netečie. 
 Prirodzene si nikto nemyslí, že že 
vyprodukovaná správa na jednu 
A4 je, môže, alebo musí byť mera-
dlom. Keď by sme to porovnali 
s prácou, teda správou, vedec-
kého pracovníka akadémie vied, 
hoci aj v Bangladéši, porovnávať 
nemožno. Ale...
 A to najlepšie nakoniec. Pán kon-
trolór Dedinský sa prihlásil na našu 
Vianočnú uličku ako ľudový výrob-
ca s ukážkou výroby. Ako ľudový 
výrobca podľa trhového poriadku 
neplatil žiadne vstupné. A náš pán 
kontrolór veselo 3 dni predával 
medovinu a vôbec mu nevadilo, 
že by za to mal zaplatiť 100 eur 
ako predajca alkoholických ná-
pojov. Myslíte si, že človek, ktorý 
takto porušuje pravidlá by ich mal 
v našej mestskej časti kontrolovať?  

Denis Ružovič, 
takmer fejtónovým perom

Reprezentanti. Cítime istú 
spolupatričnosť. Podávajú najlepšie 
možnè výkony a robia všetko pre to 
aby ukázali svetu čo dokážeme. V so-
botu, 26. 1. 2013, sa uskutočnila veľká 
najprestížnejšia súťaž Slovenskej repub-
liky v spoločenských tancoch, v mestskej 
športovej hale Trnava, v ktorých Bratisla-
vu reprezentovala mladá športovkyňa 
Karolína Blechová s partnerom a inými 
tanečnými pármi. Skupina tanečníkov 
pochádza z Interklubu. Tento istý klub 
sa v novembri umiestnila vo formáciach 
na ôsmom mieste. Sú už 15-násobný fi -
nalisti majstrovstiev sveta. Súťaž začala 
o desiatej hodine rannej ako prvè kolo 
a druhá časť poobede. O 19.00 sa 
začal voľnejší galavečer. Tento rok 
spoločne vyhrali súťaž vo formáciach. 

Na súťaži pretekali rôzne kategórie od 
juniorov až po seniorov. Formácia je sku-
pinový tanec tanečných párov. Viete si 
to predstaviť? Tanečný parket, vznešená 
hudba, krásne pestrè šaty niekoľkých 

SLOVO 
majú NovoveštaniaMáme medailu 

dievčat a galantnè fraky ich 
partnerov. Ako keby ste boli v roz-
právke a práve tu sa pripravovala 
na svoj výkon naša športovkyňa 
Karolína Blechová so svojím part-
nerom a ostatnymi z interklubu, kde 
sa umiestnili na prvom mieste zo 
všetkých zúčastnených na majstrov-
stvách.

Kto je Karolína Blechová? 

Karolína, priateľmi prezývana Kaja, 
je 17 ročná devínčanka a študentka 
španielskeho gymnázia v Petržálke, 
ktorá sa venuje spoločenským 
tancom už približne 10 rokov. 
Svojmu koníčku sa oddane venuje 
a pre úspech tvrdo trènuje a zdo-

konaluje svoje schopnosti. Tancovať 
začala pre klub Eleganza a neskôr 
prestúpila do Interklubu, kde svoje 
schopnosti obohatila. Má za sebou 
niekoľko súťaží a niekoľko umiest-
není. Vo svojom hoby je veľmi do-
brá a cieľavedomá. Nie všetkým sa 
nám v živote podarí robiť to čo nás 
baví a Karolína Blechová svojími 

záľubami reprezentuje svoj rodný 
kraj i vo svete. Prajeme jej veľa 
úspechov a umiestnení v budúc-
nosti. 

Veronika Valkovičová

Na Grbe 55
verca.valkovicova@gmail.com

+421 911 254 240

Materiály v tejto rubrike sú názory občanov, 
redakcia nezodpovedá za ich obsah.
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„Dobrý deň, mám takúto otázku. Pred niekoľkými rokmi 
si nechal syn napísať na seba jednu fi rmu (spoločnosť 
s ručením obmedzeným). S manželkou sme vtedy súhlasili, 
aby fi rma sídlila na adrese nášho domu, syn býval s nami. 
Neskôr sa ukázalo, že fi rma bola zadlžená a syn bol len 
„bielym koňom“. Teraz s nami už nebýva. Sme to ale 
my, ktorých obťažujú rôzne osoby (veritelia, exekútori, 
daňový úrad), vrátane osobných návštev. Zaujíma nás 
ako situáciu riešiť a či sa kvôli synovým dlhom máme báť 
o dom, iný majetok prakticky nemáme (okrem dôchod-
kov). Sme z toho zúfalí a nemáme pokoja. občan M.“

Dnešnú otázku pre advokáta poslali do redakcie manželia. 
S rovnakým problémom sa môžu stretnúť aj iní. Nech teda 
odpoveď poslúži všetkým.

Redakcia

Každá obchodná spoločnosť 
má sídlo, ktoré sa zapisuje do 
obchodného registra. Samotná 
skutočnosť, že adresa vášho domu 
je zapísaná v obchodnom registri 
nezakladá niečí právny nárok na 
váš dom. Inak povedané, exekú-
tor vám nemôže na dom „siahnuť“ 
ani iný majetok pre dlhy synovej 
spoločnosti. Ide však o nepríjemnú 
situáciu, pretože na adresu v ob-
chodnom registri zasielajú svoje 
zásielky súdy, exekútori, daňové 
úrady a iné štátne orgány. Podľa 
môjho názoru vo vašom prípade 
by prichádzalo do úvahy odňatie 
súhlasu so zápisom sídla do ob-
chodného registra. Odporúčam 
vám preto spolu s manželkou 
odvolať pôvodný súhlas so zá-
pisom adresy vášho domu do 
obchodného registra (je potrebné 
dostatočne identifi kovať synovu 
spoločnosť). Súhlas syna sa 

nevyžaduje. Toto odvolanie súhla-
su potom doručte príslušnému 
registrovému súdu podľa sídla 
spoločnosti (ak je sídlo v Devín-
skej Novej Vsi, resp. v Bratislave, 
bude to Okresný súd Bratislava 
I). Súd by mal následne začať 
konanie podľa § 200a ods. 1 
Občianskeho súdneho poriadku, 
ktorého cieľom bude dosiahnutie 
zhody medzi zápisom v obchod-
nom registri a skutočným stavom 
(t. j. so stavom po odňatí súhlasu). 
Konanie je bezplatné. Výsledkom 
konania by malo byť vymazanie 
adresy vášho domu z obchod-
ného registra. Pre zaujímavosť 
dodám, že ak váš syn po tomto 
výmaze neoznámi registrovému 
súdu nové sídlo spoločnosti, môže 
súd rozhodnúť o zrušení jeho 
spoločnosti.

Mgr. Róbert Bardač, 
advokát

Bezkonkurenčná ponuka 
 Dvoma najväčšími benefi tmi 
novej úverovej akcie sú fl exibilita 
a variabilnosť. Klient sa rozhodne 
pre ten úver, ktorý mu bude vyhovovať 
najviac. Obrovským benefi tom sú úro-
kové sadzby už od 1 % ročne. 
A to tu naozaj ešte nebolo. Flexibilita 
akcie spočíva najmä vo výbere dĺžky 
trvania zvýhodnenej úrokovej 
sadzby, ktorá môže byť 1, 2 
alebo 3 roky. V závislosti od toho 
sa potom mení aj úroková sadzba. 
Pri najkratšej lehote zvýhodnenia je 

najlepšia. Pri dvojročnom zvýhodnení 
je nižšia o 1,5 % a pri trojročnom ide 
o pokles o 1 %. Akciu môžu využiť 
všetci, ktorým záleží na svojom bývaní 
–  súčasní aj noví klienti Prvej stavebnej 
sporiteľne, a. s. 

 Napríklad, pri mimoriadnom 
medziúvere (žiada oň klient, ktorý 
si v PSS, a. s., nesporil ani nevložil 
jednorazový vklad) sú akciové úro-
kové sadzby neodolateľné. A úplne 
bezkonkurenčné sú pri medziúvere 
s podmienkami stavebného úveru:  

O
TÁ
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A
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D
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Bývajte s úvermi, aké tu ešte neboli
Úvery na bývanie s bezkonkurenčnými podmienkami – aj tak sa 
dá defi novať najnovšia ponuka od Prvej stavebnej sporiteľne, a. s. Impulz na jej 
spustenie dal aj mimoriadny záujem o úvery vlani. „Z pohľadu úverov bol pre nás 
rok 2012 rekordný. Poskytli sme takmer 24 tisíc úverov na bývanie v celkovom ob-
jeme 457 miliónov eur. Oproti roku 2011 je to nárast o 15 %. Vieme však, že eko-
nomické podmienky slovenských rodín, či už mladých, v strednom veku a aj seniorov 
nie sú ideálne ani v roku 2013. Bývať lepšie a s nižšími nákladmi však potrebujeme 
každý. Preto chceme zjednodušiť prístup k fi nancovaniu bývania a úverové pod-
mienky neustále skvalitňovať. Prichádzame s novou akciou“, hovorí predseda pred-
stavenstva PSS, a. s., Ing. Imrich Béreš. Akcia potrvá dva mesiace. Klienti ju 
tak môžu využiť až do konca marca 2013.

 Aktuálne akciové úrokové 
sadzby sa tak pri úveroch na bývanie 
od Prvej stavebnej sporiteľne, a. s., 
pohybujú od 1 % do 5,69 %, čo je 
pokles oproti tradičným sadzbám o 1 
% až 4,69 %. Zvýhodnená úroková 
sadzba závisí od dĺžky jej platnosti, 
ktorú si volí klient, ale aj od druhu úveru 
a platí 12, 24 alebo 36 mesiacov od 
konca mesiaca, v ktorom bol medziúver 
schválený.
 Prvá stavebná sporiteľňa, 
a. s., je bankou pre lepšie, 
kvalitnejšie a krajšie bývanie. 

Predseda jej predstavenstva Ing. Im-
rich Béreš dodáva: „Práve preto, peni-
aze z výhodných úverov môžu klienti 
použiť na akýkoľvek účel súvisiaci s ich 
bývaním. Dokonca akciovým úverom 
môžu splatiť predtým poskytnutý 
stavebný úver alebo medziúver v PSS, 
a. s.“ 
 Výška úveru so zvýhodnenou 
úrokovou sadzbou môže byť až do 
170 tisíc eur pre jednu osobu. Až 
80 % fi nančných prostriedkov 
z úveru môže klient čerpať 
okamžite. 

Druh úveru Rizikové životné
poistenie Neakciová sadzba Akciová úroková

sadzba

zvýhodnenie 1 rok

Medziúver 
s podmienkami 
stavebného úveru

nie 5,79 % 1,09 %

áno 5,69 % 1,00 %

Mimoriadny 
medziúver

nie 6,49 % 3,49 %

áno 6,39 % 3,39 %

Na nádhernú zasneženú zimnú prírodu uplynulých dní zos-
tanú pekné spomienky. Deťom, lyžiarom, poľnohospodárom 
i záhradkárom. Nakoniec ani ostatní nevydržia nadávať na ka-
lamity dlho.
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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

03 - VOĽNÉ MIESTA
• Prijmeme dôchodcu na občasnú 
manuálnu prácu do skladu reziva 
v Technickom skle. 
  tel.: 0911 883 202

04 - SLUŽBY
• Geodetické práce 
  tel.: 0905 333 727
• ELEKTROMONTÁŽNE práce 
 aj opravy,  revízie elektro.
  tel.: 0905 825 724
• 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

Váš spoľahlivý partner

Predávate nehnuteľnosť v Devínskej Novej Vsi? 
Ponúknite Váš byt, dom, pozemok našim klientom

sme tu pre Vás a ponúkame Vám:
• bezplatnú inzerciu

• právny servis
• geometrické plány
• znalecké posudky

• stavebné povolenia

Ing. Roman Síth tel: 0905 680 122,  Soňa Strieborná tel: 0905 22 33 55

www. reality – poradenstvo.sk

Mgr. Slávka Gánovská
Tlmočenie • (simultánne, konzekutívne)

Preklady • anglický jazyk – nemecký jazyk
slavka.ganovska@gmail.com • +421(0)903 931 846

• Glazúrovanie vaní. 
  tel.: 0905 983 602
• TV servis Baláž – oprava 
 televízorov. 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
 techniky. Predaj a poradenstvo.
  tel.: 0949 654 072
•  Autovýfuky, rozvody motorov,
 tlmiče, ramená a čapy a ine nové
 lacné náhradne diely. Rozvoz
 tovar. tel.: 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
• Doučím anglický a francúzsky 
 jazyk.  
  tel.: 0904 566 706

07 - ROZLIČNÉ
• HERBA – ZÁHRADNÍCKE
  POTREBY, rozličný tovar, darčeky. 
  Na Grbe 55. 
  tel.: 6477 4642
• Nevyhadzujte knihy - darujte 
 ich nám, kontakt:
  tel.: 0907 701 786 
• Rekonštrukcie RD, bytov, voda,
 elektro, maľby, obklad, dlažba,
 komíny, krby, doprava.
  tel.: 0905 428 626
  0949 262 121

VÍNO?
Ochutnávka zdarma!
Ceny od 1,60,-/liter
Vinotéka Ludvig

Pieskovcová 7

Nám. Sv. Františka 14, Karlova Ves 841 04 Bratislava •Možnosť parkovania v okolí.

+421 2 64 77 88 88 • 0904 377 508

Novootvorená zubná ambulancia DENTAL CARE Dr. Rosa
ponúka široké spektrum stomatologických služieb:

www.dentalcare-rosa.sk

p p g ýp

Výroba nábytku podľa Vašich predstáv. 

0905 763 761 • mvnabytok@gmail.com
cenová kalkulácia je bezplatne    zameranie    dodávka    montáž

  kuchynské linky  (vrátane zabudovania vstavaných spotrebičov)

  možnosť výroby a výmen dvierok na starších 

    kuchynských linkách  vstavané skrine, sektorový nábytok 

  dvere, posuvné dvere, zárubne
  postele, komody, stoly, stolíky 
  nábytok do detských izieb, predsiení a iné
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Z policajného
zápisníka

• V stredu, 23. 1., oznámila 
občianka z Istrijskej, že po 23. 
hodine z blízkeho podniku vy-
chádza hluk a hlasná hudba, čím 
ruší nočný pokoj.
• Škodu 1 000 eur spôsobil 
neznámy páchateľ, 23. 1., keď 
poškodil auto Renault Laguna 
modrej metalízy, zaparkované 
na ulici M. Marečka.
• V ten istý deň, 23. 1., začala 
polícia trestné stíhanie voči 
neznámemu páchateľovi, 
ktorý ukradol na Š. Králika 
z bytu zlaté predmety v hodnote 
1 500 eur.
• V piatok, 25. 1., zadržala 
hliadka polície na J. Jonáša 
vodičský preukaz vodičovi, ktorý 
jazdil pod vplyvom alkoholu.
• V noci, 28. 1., neznámy 
páchateľ vnikol do rodinného 
domu, kde ukradol rôzne 
veci v hodnote 5 273 eur 
a poškodením spôsobil škodu 
150 eur.
• V stredu, 30. 1., neznámy 
páchateľ ukradol z križovatky ulíc 
I. Bukovčana a Kosatcova osob-
né motorové vozidlo Citroën C3 
striebornej metalízy v hodnote 
15-tis. eur.
• V sobotu, 2. 2., začali 
policajti trestné stíhanie voči 
obvinenému, ktorý v podniku na 
Istrijskej výtržníctvom spôsobil 
zranenia.
• Vo vchode domu na J. Smreka 
napadol v nedeľu, 3. 2., nezná-
my páchateľ obyvateľku, ktorej 
najskôr ponúkal zvrhlé návrhy.
• V ten istý deň, 3. 2., na 
J. Poničana, zatiaľ neznámy 
páchateľ napadol občana DNV 
päsťou, zhodil ho na zem a ušiel. 
Prípad vyšetruje polícia.

OO PZ DNV

• V piatok, 11. 1., ukradol 
neznámy páchateľ osobné mo-
torové vozidlo Škoda Felícia 
modrej metalízy spred garáže 
zaparkované na ceste medzi 
benzínovým čerpadlom a De-
novou na Eisnerovej.
• O deň neskôr, v sobotu 12. 
1., ukradol neznámy páchateľ 
majiteľovi z J. Smreka prívesný 
vozík zaparkovaný pred 
garážou pod železničnou 
traťou.
• O týždeň neskôr, v sobotu 
19. 1., zaistila na M. Marečka 
hliadka polície DNV dve 
podozrivé osoby, ktoré mali 
pri sebe vrecúška so sušenou 
rastlinou (uviedli, že ide 
o marihuanu). Polícia voči 
páchateľom začala trestné 
stíhanie vo veci prečinu 
nedovolenej výroby omam-
ných a psychotropných látok, 
ich držane a obchodovanie 
s nimi.
• V utorok, 22. 1., zaistili poli-
cajti v OD Tesco na Eisnerovej 
občana, ktorý sa preukázal 
preukazom vykazujúcim znám-
ky falšovania. Polícia začala 
voči obvinenému trestné 
stíhanie.
• V ten istý deň, 22. 1., ne-
známy páchateľ vybral z účtu 
poškodeného prostredníctvom 
bankomatovej karty 3 810 eur. 
Prípad polícia vyšetruje.
• A do tretice, 22. 1., z ulice 
P. Horova neznámy páchateľ 
ukradol motorové vozidlo 
BMw čiernej metalízy v hod-
note 13-tis. eur.

Opäť vykradli dom
 Ďalší rodinný dom vykradli  
pred niekoľkými dňami v bratislav-
skej Devínskej Novej Vsi. Zlodej 
si z Ílovej ulice odniesol viac ako 
5200 eur. Obyvatelia aj samo-
správa mali pritom spolu s mestskou 
časťou Devín s vykrádaním domov 
problémy už v auguste minulého 
roka.
 Dom podľa polície vykradol 
neznámy páchateľ v pondelok 28. 

januára v čase od 2.00 do 3.15 h.
Obyvatelia spali, keď sa zlodeji 
napriek prítomnosti strážneho 
psa vkradli do domu, vzali veľké 
množstvo šperkov a ďalších vecí. Po 
páchateľovi polícia pátra. Poverený 
policajt v tomto prípade začal trest-
né stíhanie vo veci prečinu krádeže 
v súbehu s prečinom porušovania 
domovej slobody.
 V auguste 2012 pritom došlo 
v priebehu ôsmich dní v Devínskej 
Novej Vsi a Devíne k viacerým 

krádežiam. Medzi 9. a 17. augus-
tom podľa polície vykradli dva domy 
na devínskej Muránskej a Hutníckej 
ulici a ďalšie dva v Devínskej Novej 
Vsi na Kremencovej a Mlynskej uli-
ci. Starostka Devína Ľubica Kolková 
vtedy tvrdila, že podľa informácií 
od obyvateľov prišlo v Devíne 
ešte k ďalším trom vlámaniam. 
“Odvtedy sme však už problémy 
s lúpežníkmi nemali. Toto je prvý 
prípad od leta,” dodal starosta 
DNV.

 Devínskonovoveská samo-
správa preto opäť na zlodejov 
upozorňuje na svojej webovej 
stránke. “Dbajte preto na zvýšenú 
opatrnosť, zamykajte dvere, prí-
padne použite alarm alebo kame-
rové systémy. Ak máte akékoľvek 
podozrenie alebo informácie, kon-
taktujte linku polície 158,” vystríha. 
Rady, ako sa nestať obeťou vláma-
nia, možno nájsť aj na stránke mi-
nisterstva vnútra v sekcii “Pre širokú 
verejnosť”.                                   bn

Nedeľa, 10 Február 2013 
Starší žiaci
Žolík Malacky A - Moravský Ján 1:1, 
Foltýn – Velický. Domino Bratislava 
- Devínska Nová Ves 3:2, Herman 
2, Fraňo - Polák 2. Žolík Malacky 
A - Devínska Nová Ves 2:0, Mifkovič, 
Hitmar. Domino Bratislava - Moravský 
Ján 3:2, góly: Fraňo 2, Herman - 
Studenič, Martin Hýll. Devínska Nová 
Ves - Moravský Ján 1:0, Molnár. Žolík 
Malacky A - Domino Bratislava 10:0, 
Čeřovský 3, Hitmar a Mifkovič po 2, 
Kovár, Ďuriš, Muškát.
Konečné poradie:
1. Žolík Malacky A 7 bodov, 
2. Domino Bratislava 6, 
3. Devínska Nová Ves 3, 

4. Moravský Ján 1.
Mladší žiaci
Devínska Nová Ves - Plavecký Štvrtok 
4:0, Džugas 2 a Molnár po 2. Žolík 
Malacky B - Veľké Leváre 3:0, Kubinec 
2, Novosádek. Devínska Nová Ves 
- Veľké Leváre 3:0, góly: Molnár 2, 
Džugas. Žolík Malacky B - Plavecký 
Štvrtok 2:0, Foltýn, Novosádek. Veľké 
Leváre - Plavecký Štvrtok 1:1, Studenič 
– Petrušová. Žolík Malacky B - Devínska 
Nová Ves 0:1, Molnár (11 m).
Konečné poradie:
1. Devínska Nová Ves 9, 
2. Žolík Malacky B 6, 
3. Plavecký Štvrtok 1 (1:7), 
4. Veľké Leváre 1 (1:7). 
Ing. Marián Spišiak

ZIMNÝ TURNAJ BFZ 2012/2013
Tabuľka ZT BFZ 2012/2013 
Skupina C 

 ŠK Lozorno  3  3  0  0  16:1  15  9   
 Tatran Stupava  3  2  1  0  16:2  14  7   
 FK Lokomotíva DNV  
  3  1  1  1  12:4  8  4   
 FC Zohor  3  1  0  2  8:14  -6  3   
 TJ Velké Leváre  3  1  0  2  5:11  -6  3   
 ŠK Suchohrad  3  0  0  3  3:28  -26  0   

Prehľad výsledkov turnaja
3. kolo 10.02.2013 – nedeľa 
Plavecký Štvrtok 
12:00 FC Zohor - TJ Velké Leváre  
  0:5 (0:2)
14:00 ŠK Lozorno - ŠK Suchohrad
  10:1 (6:1)
10:00 FK Stupava - FK Lokomotíva 
DNV 2:2 (1:2)
Góly: Adam, Hrdlička

2. kolo 03.02.2013 – nedeľa 
Plavecký Štvrtok 
10:00 FK Lokomotíva DNV - ŠK 
Lozorno 0:2 (0:1)  
12:00 TJ Velké Leváre - FK Tatran 
Stupava 0:7 (0:4)
14:00 ŠK Suchohrad - FC Zohor 
  2:8 (1:5)

1. kolo 27.01.2013 – nedeľa 
Plavecký Štvrtok 
10:00 FK Tatran Stupava - FC Zohor   
   7:0 (3:0)
12:00 FK Lokomotíva DNV - ŠK 
Suchohrad   10:0 (4:0) 
Góly: W. Rischer 5, Hrdlička 2, 
Valla, M. Rischer, Hullman

14:00 ŠK Lozorno - TJ Velké Leváre 
  4:0 (1:0)

Ing. Marián Spišiak

Halová liga žiakov - Malacky 2013 – fi nále.
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