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 Jar pribehla a prebehla tak 
rýchlo, že sme sa naraz ocitli 
na prahu leta. 

 Príroda sa dobehnúť nedá, 
sama dobieha zameškané 
a  úspešnejšie ako naši hoke-
jisti na majstrovstvách sveta. 
Napokon, nemali sme tam 
najsilnejší výber, tak čo by sme 
už len chceli.

 Nakoniec sme toho my, 
ľudia, stihli veľa. Postavili 
sme máju (vraj nie len jednu), 
pripomenuli si úmrtie M.R. 
Štefánika, koniec druhej sve-
tovej vojny, v  Devínskej pri-
pravujú Festival slovenskej 
národnej piesne a čo nevidieť 
aj Festival chorvátskej kultúry, 
oslavy 90. výročia futbalu 
v Devínskej, v čase uzávierky 
tohto čísla schvaľovali poslan-
ci miestneho zastupiteľstva 
záverečný účet roku 2012...ba 
stihli sme aj hody počas mi-
nulého víkendu, a  nemyslím 
len tie kolotočové pri futbalo-
vom štadióne, ale aj tie, podľa 
ktorých hody bývajú, teda ako 
pripomienka vysvätenia kos-
tola, u nás na sv. Ducha.

 To zelené a  pekné, čo 
v  Devínskej v  ostatnom roku 
pribudlo, práve v  tomto čase 
otvára svoju náruč, aby  vy-
dávalo svedectvo o  starostli-
vosti obce o  našu prírodu, 
o  naše okolie o  našu dobrú 
náladu a  vôľu, aby sme 
zvládali náročnosti doby 
v ktorej žijeme.

Vydavateľ

V 
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KRÁTKE SPRÁVY  

• Novú zrekonštruovanú 
učebňu s vybavením 17. 5. 
2013 slávnostne otvorili na 

pôde Študentského domova 
Mladá Garda. Rekonštrukciu 

a vybavenie novej 
učebne podporila 

Nadácia Volkswagen Slovakia 
sumou 10 000 eur. 

• V nedeľu 12. mája 
o 16.00 hod. a vystúpili 

v Istracentre súbory DFS 
Kobylka, DFS Grbarčieta, 
FS Črip a hosť ZUŠ DNV 

s programom ku Dňu matiek.
• V sobotu 27. apríla sa 
uskutočnila už druhá 

akcia Zelená spolupráca. 
Dobrovoľníci z radov obyvateľov 

bytoviek J. Jonáša 11, 13, 17, 
19 a zamestnancov Volkswagen 
Slovakia v rámci nej upravovali 
okolie pred bytovkami. Počas 
slnečného počasia celkovo 

80 ľudí vysádzalo stromčeky 
a kríky, zbieralo odpadky na 
zazelenaných plochách, na 

parkoviskách a kontajnerových 
stojiskách. Za dobre vykonanú 

prácu si všetci zúčastnení 
dali kotlíkový guláš, ktorý 
sa varil priamo na mieste.

1 - 2     Z Devínskej Kobyly zmizli... • Prečo 
to ešte nie je hotové?   3   Kliešte už útočia 
• Mamičkám • Dobrá povesť predáva
• Harmonogram pre kontajnery   4   Kultúra   
5  Spoločenská kronika • Deň matiek 
• Sme vďační... 6   Čipovanie a očkovanie 
• Zachraňujeme raky   7   Od srdca k srdcu   
8   Deň otvorených dverí ZUŠ   9   Výstavba 
ne Veľkej lúke • Advokát radí    10   Majster 
sveta, alebo... • DFK Horovan   11   Inzercia   
12  Z policajného zápisníka • 90 rokov 
futbalu v DNV

Národnej prírodnej rezervá-
cie Devínska Kobyla zmizli 
(pravdepodobne 3. alebo 4. 
5.) stovky vzácnych orchideí, 
poniklecov a kosatcov. Neznámy 
páchateľ ich pravdepodobne 
odcudzil. Po chránených druhoch 
zostali iba jamy. Slovenskej re-
publike tak vznikla škoda vyše 
47 000 eur a Štátna ochrana 
prírody SR už podala podnet 
polícii.
 V druhej polovici apríla bolo 
nájdených na Devínskej Kobyle 

Z DEVÍNSKEJ KOBYLY ZMIZLI 
stovky chránených rastlín

v časti Merice, ale aj pozdĺž 
náučného chodníka, ktorý ve-
die od Devína do Devínskej 
Novej Vsi, obrovské množstvo 
jám. Na miestach, kde predtým 
boli trsy poniklecov, kosatcov 
a orchideí, sú teraz veľké rýľom 
vykopané jamy,” informovala 
Monika Chrenková z DAPHNE 
– Inštitútu aplikovanej ekológie.
Pravdepodobnosť prežitia rastlín 
v umelo vytvorených podmien-

(Pokračovanie na strane 2)

Takto čistili a sadili na J. Jonáša 
obyvatelia a zamestnanci VW 

SK počas víkendu v 19. týždni.

Devex 05-2013.indd   1Devex 05-2013.indd   1 21.5.2013   21:3221.5.2013   21:32



DEVEX 2

Je otázka, ktorú často dostávam 
a poviem vám pravdu, odpovedá 
sa na ňu ťažko. Mnohým sa 
ťažko vysvetľuje, že po dlhých 
rokoch takmer ničnerobenia sa 
ťažko dá spraviť všetko naraz 
a čarovný prútik v samospráve 
nemáme. Je to ako s tou chara-
kteristikou pesimistu a optimistu, 
pri porovnávaní pohára, ktorý 
je do polovice naplnený vodou. 
Pesimista vám povie, že je polo-
prázdny a optimista že je polo-
plný. Ja som optimista a vidím, 
že sa podarilo spraviť mnoho, no 
určite je dosť takých, ktorý pove-
dia, že sa toho v Devínskej za 
posledné roky veľa nespravilo. 
Som však aj realista, ktorý vidí, 
že je ešte mnoho vecí, ktoré ešte 
nie sú spravené. 
 Najlepším príkladom je asi 
terasa na ul. M. Marečka, ktorá 
je v katastrofálnom stave napriek 
tomu, že bola v minulosti dvakrát 
rekonštruovaná a stálo to mnoho 
peňazí s takmer žiadnym výsled-
kom. Ide o naozaj vážny prob-
lém a priznám sa, že v súčasnosti 

nemáme ešte úplne jasno, ako 
terasu opraviť. 
 Túto jar nám všetkým pravi-
delne dvíhali adrenalín neo-
pravené výtlky na našich cestách. 
Na tomto mieste by som rád  
zjednodušene vysvetlil rozdele-
nie starostlivosti o cesty v našej 
mestskej časti. Tie cesty, po 
ktorých jazdí MHD sú v správe 
magistrátu a tie ostatné sú naše. 
Tie naše boli opravené hneď po 
tom, ako sa stratil posledný sneh 
a tie magistrátne nie sú opravené 
doteraz. Volali sme kompetent-
ným pracovníkom na magistráte 
mnoho krát, výsledok vidíte na 
našich cestách.
 Veľmi ma teší, že sa nám v spo-
lupráci s bratislavským ochranár-
skym združením podarilo osadiť 
obydlia pre dážďovníkov, ktoré 
nájdete na budove bývalej 
kotolne na Hradištnej ulici a na 
škole I. Bukovčana 1. Aj takým-
to spôsobom chceme prírodu 
vrátiť späť do nášho prostredia 
a hlavne chceme naše životné 
prostredie zlepšiť, veď tieto vtáky 

požierajú hmyz a komáre.
 Žiadame grant z projektu 
Živá energia vo výške 7000 
eur, vďaka ktorému by sme 
nainštalovali fotovoltaické články 
na školu I. Bukovčana, čím by 
sme prispeli k skvalitneniu nášho 
životného prostredia tým, že 
budeme el. energiu vyrábať eko-
logickým spôsobom a tiež by sme 
ušetrili na faktúrach za elektrickú 
energiu. Na škole I. Bukovčana 
1 sme vymenili v celej škole nové 
svietidlá, ktoré takisto znížia 
náklady na elektrickú energiu.
Je mnoho vecí, ktoré sú na prvý 
pohľad nepopulárne, no treba 
ich spraviť, lebo ak by sme 
nekonali, v budúcnosti by prišlo 
k veľkým škodám. Dobrým 
príkladom je búranie požiarnej 
zbrojnice na Istrijskej ulici, ktorá 
bola v dezolátnom stave a stála 
na cudzom pozemku. Niektorí 
občania mi v čase búrania hovo-
rili, že by sme ju mali zachovať, 
no nepovedali mi ako a hlavne 
za čo. Myslím, že s odstupom 
času sa väčšina z nás zhodne na 

Prečo to ešte nie je hotové?

tom, že po jej zbúraní je Istrijská 
ulica krajšia. 
 Ďalším krokom, ktorý na prvý 
pohľad vyzeral nepopulárne, 
bolo zbúranie pekárne oproti 
múzeu kultúry Chorvátov na Slo-
vensku. Skúsme sa pozrieť trochu 
do budúcnosti a predstavme si, 
čo by sme v tomto priestore mohli 
mať o rok. Ja vidím v okolí múzea 
krásny priestor, v ktorom sa bude 
dať posedieť v príjemnom pros-
tredí. Na mieste schátralej bu-
dovy Furmanky vidím rozšírenie 
múzea, v ktorom nájdeme pred-
mety z našej minulosti. 
 Nechcem vás veľmi zaťažovať 
so svojimi problémami, no jed-
ným z najväčších sú verejné 
obstarávania. Pri každom ob-
starávaní každá samospráva 
doslova tŕpne, aby sa neprihlásili 
fi rmy s nepoctivými úmyslami, 
ktoré dávajú nízke ceny, ktoré 
potom nedodržia. Samospráva 
sa potom dostane do problémov, 
projekty sa nezrealizujú a stavby 
ostanú rozostavané.
 Veľmi nám v samospráve 
zväzuje ruky stav a kvalita 
našich zákonov a často k nám 
prichádzajú občania so svojimi 
požiadavkami a my im musíme 
s ľútosťou oznámiť, že nám zá-
kony neumožňujú urobiť to, čo 
po nás požadujú.
 Pribúda nám zelene, za po-
sledné 2 roky sme nasadili stovky 
stromov, ktoré treba polievať, čo 
nás stojí tisíce eur, ale výsledok 
stojí za to, Devínska sa na 
mnohých miestach zazelenala 
a skrásnela.
 Vynovili sme naše 
reprezentačné priestory – izolá-
cie vo vile Košťálová boli v zlom 
stave a skôr nám robili hanbu 
ako reprezentovali. Výsledok 
prekvapil aj mňa a som šťastný, 
že už sa pri sobášení nemusím 
hanbiť za našu sobášnu sieň.
 Pripravujeme opravu pamät-
níka M. R. Štefánika, ktorý je 
v zlom stave – náter, ktorý sa 
realizoval pred niekoľkými rokmi 
bol spravený nevhodne, odlupu-
je sa a pamätník vyzerá zle.
 Verte mi, že robíme takmer 
maximum možného. Musím sa 
priznať, že trochu mi chýba akti-
vita samotných občanov, uvítam 
zmysluplné aktivity a rád ich pod-
porím.
Váš starosta Milan Jambor

kach je podľa nej minimálna, 
pretože sú mimoriadne ťažko 
presádzateľné. “Ide o druhy 
extrémne citlivé na poranenie 
koreňov, respektíve druhy s veľmi 
špecifi ckými životnými nárokmi, 
preto môžeme predpokladať, že 
väčšina jedincov po presadení 
uhynula,” vysvetlil Dušan Senko 
z Botanického ústavu SAV.
 Ako ďalej informovala 
Chrenková, pri obhliadkach teré-
nu sa zistilo, že bolo zničených 
spolu minimálne 636 jedincov 
chránených rastlín. “Štátna 
ochrana prírody SR v tejto súvis-
losti svojím podnetom požiadala 
políciu o vyšetrenie prípa-
du,” povedal riaditeľ Správy 
Chránenej krajinnej oblasti Malé 
Karpaty Peter Puchala.

(TASR)

 Devínska Kobyla je chránená 
národnou legislatívou v kategórii 

Národnej prírodnej rezervácie 
od roku 1964 a od roku 2004 je 
územie zahrnuté do siete Európ-
sky významných území NATURA 
2000. Dôvodmi ochrany je na-
jmä výskyt bohatej teplomilnej 
a pieskomilnej vegetácie, fl óry 
a fauny (najmä hmyzu) a výskyt 
viacerých druhov vstavačovitých 
rastlín. Teplomilná vegetácia 
patrí k najohrozenejším trávnym 
porastom v celoeurópskom kon-
texte. Devínska Kobyla tak patrí 
v celoslovenskom, ale aj v európ-
skom meradle k najvýznamnejším 
stepným a teplomilným lokalitám.
O význame územia svedčí aj 
fakt, že jeho ochranu podporuje 
Európska únia v rámci projektu 
LIFE+ Príroda „Obnova území 
NATURA 2000 v cezhraničnom 
regióne Bratislava“. Cieľom 
projektu je záchrana stepných 
biotopov a druhov na území 
Národnej prírodnej rezervácie 

Devínska Kobyla aktívnou obno-
vou – výrubom náletových drevín 
a ich odstránením z extrémne sva-
hovitých terénov tak, aby mohla 
byť v území obnovená pastva.

 Podľa Vyhlášky Minister-
stva životného prostredia Slo-
venskej republiky č. 24/2003 
Z. z. je spoločenská hodnota 
poškodených chránených 
rastlín nasledovná:

Vstavač počerný: 
66,38 Eur

Poniklec veľkokvetý:
26,55 Eur

Kosatec nízky: 
26,55 Eur

Poniklec lúčny český: 
16,59 Eur

Z DEVÍNSKEJ KOBYLY ZMIZLI 
stovky chránených rastlín
(Pokračovanie na strane 2)
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 DEVEX 3

 Pochodil som už kúsok sveta 
a... u nás doma, na Slovensku, 
s prekvapením zisťujem, že v biz-
nise sme sa dopredu veľmi nepohli.
 Sedel som so známym v jed-
nej z novších reštaurácii, kde 
som žasol nad odpoveďami per-
sonálu. Ak to zhrniem, tak som 
registroval: Nemáme, nedáme! 
Nežiadal nič neskutočné, len ná-
poj nechladený. Vo svete žiaden 
problém. Z chladničky nápoj 
ohrejú (trochu) pod horúcou vo-
dou, do čapovaného ponoria ko-
vový (vkusný) ohrievač naplnený 
horúcou vodou. Bez rečí, bez 
zbytočných komentárov ako sa to 
nedá, bez poučovania zákazníka 
aký je ... Veď spokojný zákazník 
je najlepšia reklama a nespokojný 
môže zničiť celý ten biznis. U nás... 
Ozaj tri bodky.

zs

Pamätám, keď sme boli malé 
deti, ako sa nám rodičia venovali. 
Teda viac maminy, pretože boli 
s nami vlastne celý deň. Nekričali, 
vysvetľovali. Toto môžeš, toto nie je 
vhodné, preto a preto.
 Na sídlisku sme u nás vysadili 
na jeseň nové stromy a kríky. Akú 
sme mali na jar radosť, že sa ujali, 
zakorenili a budú nám skrášľovať 
naše životné prostredie.
 Aké však (nepríjemné) bolo 
naše prekvapenie, keď útle mag-
nólie, ktoré seba i nás obdarili 
prvými kvetmi, rozkošné dievčatká, 
vari štyri - päťročné obšklbávali, 
tešili sa z kvetiniek, ktoré uka-
zovali mamičke!? A tá nič. Mlčala 
a rozmýšľala hádam – nad 
nesmrteľnosťou chrústa.
 Ale rovnakú skúsenosť sme 
zažili na Novoveskej, zrovna pred 
miestnym úradom, kde rozkošné 
dievčatko šklbalo kvietky zo živého 
plota. Mamina tiež len nemo stála 
a...a čakala, kým dcérka sa nasýti 
šklbaním.
Škoda. Z mladosti si pamätáme 
takú pieseň: Škoda lásky, pre 

Pozor, sezóna kliešťov sa začala! 
Tieto parazity sú veľmi nepríjemné 
a aj keď ich uhryznutím väčšinou 
nehrozia zdravotné problémy, 
riziko tu predsa len nejaké je. Pre-
to, ak sa dostane ne pokožku, je 
dôležité ho správne odstrániť. Tak 
sa vyhnete chorobe, akou je tzv. 
Lymská borelióza, čo je infekčné 
ochorenie prenášané pohryznutím 
kliešťami.

 Vytiahnite kliešťa z pokožky 
čo najskôr, vyhnete sa infekčným 
chorobám, ktoré vám môžu 
spôsobiť.
 
Kde ich nájdete?
Kliešte sa nachádzajú 
predovšetkým v lesoch, na lúkach, 
ale aj v mestských parkoch. Dávno 
však neplatí mýtus, že ich náj-
dete v stromoch. Práve naopak, 
najviac ich žije v tráve a na 
kríkoch, ktoré sú do výšky jeden 
meter. Vyliezajú už vtedy, keď 
je teplota viac ako 7 stupňov 
a v prírode sú od apríla až do 
novembra. Aktívne sú práve 
v tomto období, stačí len krátka 
prechádza v lese a domov si 
môžete odniesť nepríjemného 
návštevníka prisatého na koži.

Použite pinzetu
Keď sa vrátite domov z oblastí, kde 
žijú kliešte, v prvom rade si starostli-
vo skontrolujte pokožku, vrátane 
pokožky vo vlasoch. Nezabudnite 
skontrolovať aj vašich domácich 
miláčikov.
Na odstránenie kliešťa použite jem-
né hroty pinzety, no ak ju nemáte, 
dajte si rukavice alebo zakryte 
svoje ruky savým papierom a až 
potom použite prsty. Nikdy však 
nesiahajte na kliešťa holými rukami.

Postup pri vyberaní kliešťa
• Chyťte kliešťa čo najbližšie k jeho 

hlave, ako môžete (je to tá časť, 
ktorá uviazla vo vašej pokožke). 
Pri ťahaní sa tak bude telo kliešťa 
pohybovať nad pokožkou.

• Nevyťahujte kliešťa okolo jeho 
brucha. Ak ho chytíte za brucho 
a potiahnete smerom von 
z pokožky, stlačením jeho bru-
cha sa dostane infi kovaná teku-
tina z parazita do vášho tela.

• Kliešť vyťahujte rovno. Nikdy ním 
neotáčajte. Môže sa ľahko stať, 

že sa telo kliešťa zlomí a jeho 
hlava ostane vo vašej pokožke.

• Po vytiahnutí dajte kliešťa do 
pohára bez vody pre neskoršiu 
identifi káciu v prípade potreby.

• Oblasť uhryznutú kliešťom umyte 
teplou vodou a jemným myd-
lom. Môžete použiť aj antibi-
otickú masť, akou je polymyxín 
B sulfát (napr.: Polysporin) alebo 
Bacitracín. Dajte si trochu masti 
na ranu. Tak sa vám rana lepšie 
zahojí a obväz vám dobre priľne 
na pokožku. Ak ste spozorovali, 
že máte pod obväzom kožnú 
vyrážku alebo vás svrbí pokožka, 
ihneď prestaňte používať masť. 
Môže to znamenať, že máte 
alergickú reakciu na masť.

Ako zistíte, že máte kliešťa 
stále v pokožke?
Niektoré kliešte sú veľmi malé, 
preto je ťažké zistiť, či ste naozaj 
odstránili celého prisatého kliešťa 
z pokožky vrátane jeho hlavy. Ak 
však nevidíte žiadne zjavné časti 
kliešťa, pravdepodobne ste ho 
odstránili celého. V každom prí-
pade si dajte pozor na príznaky 
kožnej infekcie. Ak ich pocítite, zna-
mená to, že ste ho úplne z pokožky 
nevytiahli.

Príznaky infekcie:
• Bolesť, opuch, začervenanie 

a teplo v okolí pokožky uhryz-
nutej kliešťom.

• Červené pruhy na pokožke.
• Horúčka alebo zimnica.
 Ak máte vyrážky, bolesť hlavy 

alebo kĺbov, horúčku, alebo 
príznaky podobné chrípke, 
pravdepodobne máte ochore-
nie, ktoré vám spôsobil kliešť. Ak 
máte niektorý z týchto príznakov, 
alebo príznaky infekcie kože, 
vyhľadajte lekára.

Toto nikdy nerobte
V každom prípade sa nikdy 
nesnažte:
• Udusiť kliešťa, či už vazelínou, 

lakom na nechty alebo liehom, 
ktorý často používajú ľudia, keď 
sa ho snažia vybrať.

• Vypáliť ho zapaľovačom, keď je 
prilepený na pokožke.

• V oboch prípadoch by sa 
mohla uvoľniť tekutina z kliešťa 
do vášho tela, čím by sa zvýšili 
šance na infekciu.

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
 P. Horova pri ZŠ
28. 5. - 30. 6. 2013 križovatka Bystrická - Opletalova
 Na Kaštieli

 J. Smreka 7-11
4. 6. - 6. 6. 2013 Na Hriadkach
 Jasencova

 I. Bukovčana 2-8
11. 6. - 13. 6. 2013 križovatka Novoveská-J.Poničana
 Na Vyhliadke

 križovatka Charkovská - Delená
18. 6. - 20. 6. 2013 križovatka Bleduľova - Poniklecova
 P.Horova 1-5

 P.Horova 26-28
25. 6. - 27. 6. 2013 Š.Králika 2
 J. Jonáša ku garážam

 Hradištná  za obchodom
2. 7. - 4. 7. 2013 M.Marečka 1-3
 Kalištná 11-13

 I. Bukovčana 12-14
9. 7. - 11. 7. 2013 Bystrická na konci
 križovatka Ílová - Tehliarska

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.

KLIEŠTE
ÚTOČIA

MAMIČKÁM

DOBRÁ POVESŤ
PREDÁVA

HARMONOGRAM ROZMIESTNENIA

takého vola,.....Ono, by sa dala 
inovovovať. Možno. A načo?

am

Devex 05-2013.indd   3Devex 05-2013.indd   3 21.5.2013   21:3221.5.2013   21:32



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

1.6.   Deň detí
- bohatý program: skákacie hrady, súťaže, športové hry, 

maľovanie na tvár, kultúrny program, psovodi, kreatívne dielne
Organizujú: občianske združenia a  
organizácie z DNV a Istra Centrum

Vstup: voľný
Miesto: Istrijská ul. (trávnatá plocha za ZUŠ) od 14.00 h.

3. 6.   Otvorenie letnej čitárne
- možnosť posedieť si a čítať v príjemnom a tichom 

prostredí nádvoria knižnice, letná čitáreň bude otvorená 
v otváracích hodinách knižnice do 21.7.2013

Miesto: Miestna knižnica, nádvorie Istrijská 6, od 12.00 h.
6. 6.    Pyžamo pre šiestich

- divadelné predstavenie súboru Forbína pri 
Základnej umeleckej škole DNV

Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, od 18.00 h.
9. 6.   Šašaráda

 - detská divadelná scéna, cirkusový 
program Šaša Maroša s piesňami

Vstupné: 1,5 eurá
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, od 16.30 h.

16. 6.     Bez opony
- talk show Činoherného klubu DNV, hosťami Jakuba 

Abraháma budú operný spevák Martin Babjak a jeho 
sestra, sólistka opery SND, Terézia Kružliaková

Vstupné: 2 eurá
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, od 17.00 h.

21. 6. Medzinárodný festival detských 
folklórnych súborov Bratislava 2013

 - vystúpenie detských folklórnych súborov pre základné 
školy z DNV v rámci Medzinárodného festivalu detských 

folklórnych súborov, ktorý v dňoch 20. - 23.6.2013 organizuje 
v Bratislave Cech detských folklórnych súborov Bratislavy 

Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43
Organizované podujatie

22. - 23.6.   25. Festival chorvátskej kultúry
- prehliadka chorvátskych piesní a tancov, ochutnávka 

tradičných chorvátskych jedál a nápojov
Organizuje: Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku 

v spolupráci s MČ Bratislava - DNV
Miesto: priestory Farského centra (Istrijská 4) a Istra Centra (Istrijská 6)

29. 6.2013, 10.00 – 17.00 h
Letný Yoyo Contest 2013

- súťažná prehliadka v yoyo športe
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, 

30. 6. …a ešte jedna o láske
- premiéra divadelného predstavenia 

Činoherného klubu Devínska Nová Ves
-  komediálna dráma na motívy hry 

rumunského dramatika Mihai Ignata
Réžia, úprava, preklad,dramaturgia:  Katarína ŽELINSKÁ

Hrajú: ON:    Michal KUTLÁK, Tomáš LAMOŠ
           ONA:   Kristína KOCIANOVÁ, Zuzana 

CHUDĚJOVÁ, Dajana POLÁKOVÁ
Vstupné: 2 eurá

Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, od 19.00 h.

Pripomenuli sme si

 Pripomíname si koniec II. svetovej voj-
ny. Kedysi sme si tento deň pripomínali 
9. mája, dnes o deň skôr. Prečo?
Podpisom bezpodmienečnej kapitulá-
cie nemeckých ozbrojených síl v zá-
padofrancúzskom meste Remeš (7. máj 
1945), ktorá vstúpila do platnosti 8. 
mája 1945 o 23:01stredoeurópskeho 
času sa skončil najväčší a najkrvavejší 
konfl ikt v dejinách Európy. Keďže pri 
tomto akte nebol prítomný žiaden 
zástupca Sovietskeho zväzu, tak sa 
na jeho naliehanie kapitulačný ob-
rad zopakoval v Berlíne v noci na 9. 
mája 1945. Z tohto dôvodu sa v býva-
lom Sovietskom zväze a podobne 
aj v súčasnom Rusku oslavuje Deň 
Víťazstva (Den Pobedy) až 9. mája. 
 Porážka nacistického Nemecka 
predstavuje v svetových a slovenských 
dejinách významný medzník. V prvom 
rade bola defi nitívne porazená ne-
mecká vojnová mašinéria a nemecký 
nacizmus s jeho zločineckou ideológiou 
rasovej výnimočnosti a územnej expan-
zie. Naopak, podobne zločinecký režim 

– boľševický, vojnu prežil a Soviets-
ky zväz zosobnený v postave gene-
ralissima Stalina z nej vyšiel ovenčený 
gloriolou víťaza a rozhodujúcej sily 
v porážke nacizmu. 
 Druhá svetová vojna skončila 8. 
mája 1945. Považuje sa za najväčší vo-
jenský konfl ikt aj z hľadiska počtu obetí. 
 Zahynulo v nej takmer 60 mil. voja-
kov a civilistov, čo bolo oproti prvej sve-
tovej vojne takmer trojnásobok. Zmenil 
sa však pomer civilných a vojenských 
obetí. Zatiaľ čo v prvej svetovej vojne 
bol počet obetí z radov vojakov vyšší 
ako počet civilistov, v druhej svetovej 
vojne sa tento pomer zmenil v prospech 
civilných obetí. Vojna sa už neviedla 
len na bojiskách ale aj v zázemí 
a jednotlivé bojujúce strany sa snažili 
zlomiť morálku protivníka prostredníct-
vom civilného obyvateľstva. Najväčšie 
straty na životoch v zázemí spôsobilo 
hromadné nasadenie letectva proti 
európskym mestám (kobercové nálety) 
a plánovaná a prepracovaná genocí-
da na jednotlivých skupinách civilného 
obyvateľstva.

zdroj: výber z int.

Podujatia Turistickej informačnej 
kancelárie v DNV na jún 2013

01. 06. 2013, 14. 00 h
Tvorivé dielne

Deň detí s TIK-om
Miesto: Istrijská ul.

V rámci podujatia organizovaného OZ 
v DNV, Istra Centrom, MČ BA-DNV

08. 06. 2013, 9. 00 h
Autobusový výlet Viedeň – Schönbrunn

 prehliadka zámku, možná individuálna návšteva bludiska, 
Záhrady korunného princa, Glorietty, Palmového domu, Púštneho 

domu a ďalších atrakcií v areáli i mimo areálu zámku.
Miesto odchodu: TIK DNV

29. 06. 2013, 14. 00 h
Exkurzia

Niva Moravy
Objavte viac zo života Moravy a jej nivy

Miesto odchodu: TIK DNV
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DEVEX 5

Zosobášili sa

Odišli z našich radov

Spomienka

Spolocenská kronika

Ing. Marek LIPTÁK 
a Ing. Alena KASZOVÁ

Ing. Štefan SLUGEŇ 
a Mgr. Lenka NÉMETHOVÁ

Ing. PaedDr. Ján GABAJ 
a Michaela DOVALOVÁ

Rastislav VALENT 
a Jana ŠÁNDOROVÁ

Michal PALÁT 
a Martin STROMKOVÁ
Andrii SHEVLIAKOV 

a Adriana HASÁKOVÁ
Martin BALAŽOVIČ 

a Mgr. Erika KARLÍKOVÁ
Blahoželáme!

Dušan HORVÁTH
Anna ŽÁČIKOVÁ 

rod. Kopčíková
Milan HOZA
Ján DINGA

Mária KRALOVIČOVÁ
 rod. Mančíková
Marián BÁBIK

Marián VLKOVIČ
Mária PUTIKOVÁ

 rod. Róžová
Milan HAVALA

Mária VAVROVIČOVÁ
 rod. Pravdová

Alica HARBISTOVÁ
Nech odpočívajú v pokoji!

Dňa 18. 5. uplynulo 5 rokov,
keď nás navždy 

opustila naša drahá
mamička a babička 

Kristína HOJZÁKOVÁ.
S bolesťou v srdci , s láskou 

a úctou spomínajú
dcéra, syn, zať, nevesta ,

vnuci Petra, Bystrík, Braňo, 
Vilo, Katka, Jakub 

a Kristínka s rodinou.

zaznelo  v jedálni základnej školy od Lucky Kandrayovej 
a Mareka Šteliara, moderátorov programu.
 Vo štvrtok 16. mája v popoludňajších hodinách pri-
pravili žiaci základnej školy prekvapenie pre svoje 
mamičky, babičky, tetušky, oteckov a priateľov školy. 
Spoločne oslávili sviatok DEŇ MATIEK.
 Úsmev na tvárach prítomných rozžiaril veselý, vážny 
a miestami i dojímavý program. Deti sa pod vedením 
triednych pani učiteliek prezentovali svojím talentom. Po 

 Členovia Matice Slovenskej 
v Devínskej Novej Vsi si v pia-
tok 3.mája 2013 pripomenuli 
94. výročie tragického úmrtia 
generála Dr. Milana Rastislava 
Štefánika pri jeho pamätníku na 
Kolónii. Spomienky, sa okrem 
členov Miestneho odboru 
Matice slovenskej, zúčastnil aj sta-
rosta Devínskej Novej Vsi Milan 
Jambor. 

 Pripomeňme si aspoň stručne 
život  jedného z najvýznamnejších 
synov slovenského národa, ktorým 
zásadne ovplyvnil našu históriu. 

 Štefánik sa narodil v okrese My-
java. Vyrastal pomerne v biednych 
pomeroch a jeho život sa veľmi 
nelíšil od života ostatných detí 
košarištianskych roľníkov, no na 
rozdiel od nich bol už od detstva 
obklopený slovenskými knihami 
a časopismi – jeho otec oduševnený 
slovenský národovec a vzdelanec 

SME 

VĎAČNÝ 
ZA JEHO ODKAZ

Deň matiek na ZŠ Pavla Horova
Tebe,  mamička
za tvoju nehu mamička, za tvoju veľkú lásku,
za starosť bozky na líčka, za každú pribudnutú
vrásku – na tvári, na dlaniach, čo mäkučké sú celé,
nech naša kytička tlmočí vďaky tisíceré...

príhovore riaditeľa školy Mgr. Miloša Marka, skupina Silver Moon, ktorú trénuje Katarína Hegedüsová, svojím 
pestrofarebným vystúpením otvorila našu slávnosť. Priestory školy ožili prekrásnymi tónmi pri hre na hudob-
ných nástrojoch, mladších tanečníkov samby a starších žiačok hip –hopu. O zábavu sa postarali aj šikovní 
recitátori, malí „herci “ v scénkach,  hudobných pásmach. Prítomných rozosmialo pásmo vtipov a o umelecký 
zážitok sa postarali víťazky obvodných kôl Slávika Slovenska a Šalianskeho Maťka. Technickú stránku pro-
gramu zabezpečili žiaci ôsmeho ročníka Jakub Straka a  Dominik Čermák.
   A čo dodať na záver, za všetko hovorí  úsmev na tvárach a slzy dojatia prítomných mamičiek. Spokojné 
odchádzali  s voňavou ružičkou od svojich detí.

...dneska ti dám len tento kvet, no zajtra ti kúpim celý svet. 
Mgr. Katarína Müllerová

Pavol Štefánik mal totiž doma bo-
hatú knižnicu a aj touto cestou sa 
snažil vychovávať aj svoje deti. Aby 
mohol Štefánik študovať na strednej 
škole, musel sa dôkladne naučiť po 
maďarsky. A tak už ako deväťročný 
odišiel z domu do Šamorína, 
aby sa pripravil na strednú školu. 
Stredoškolské štúdium začal na 
evanjelickom lýceu v Bratislave, 
vtedajšom Prešporku, ktoré bolo 
v tom čase silne pomaďarčené.    
Vysokoškolské štúdiá absolvoval 
Štefánik v Prahe kde vyštudoval 
astronómiu na Filozofi ckej fakulte 
a v roku 1904 promoval za dok-
tora fi lozofi e. V Prahe patril medzi 
aktívnych členov spolku Detvan, 

ktorému sa stal predsedom.

 Štefánik sa začal po škole 
venovať vedeckej kariére. V roku 
1904 sa stal jeho cieľom Paríž 
kde úspešne pôsobil a získal 
tam dôležité politické kontakty. Stal 
sa francúzskym štátnym občanom 
a podarilo sa mu vďaka svojej 
práci precestovať veľký kus sveta, 
čo v tom čase nebolo bežné nie len 
pre Slovákov. Z jeho zahraničných 
ciest sú azda najznámejšie cesty na 
Tahiti, a do Ekvádoru. 

(vybrali sme z príhovoru 
predsedu MO MS DNV 

Juraja Strempeka)
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DEVEX 6

Čipovanie 
spoločenských zvierat
Od 30. septembra 2013 vstupuje 
do platnosti zákon č. 39/2007 
o veterinárnej starostlivosti podľa 
ktorého je majiteľ psa a mačky po-
vinný zabezpečiť  označenie zvie-
rat mikročipom (čipovanie).
Aplikáciu mikročipu môže vykonať 
len veterinárny lekár. Čipovanie 
svojim priebehom pripomína vak-
cináciu. Mikročip je aplikovaný 
sterilnou jednorázovou striekačkou 

pod kožu. Úkon je bezbolestný. 
Informáciu o identifi kovanom 
psovi do centrálneho registra 
spoločenských zvierat zadáva 
veterinárny lekár, ktorý vykonal 
identifi káciu zvieraťa. Z mnohých 
dôvodov prečo čipovať sú napr.:
strata zvieraťa, odcudzenie, jasná 
identifi kácia vlastníka zvieraťa v prí-
pade pohryznutia, vakcinácia proti 
besnote, evidencia...

Očkovanie psov 
a mačiek proti besnote
Dňa 1.6. (sobota) sa bude konať 
povinné očkovanie psov proti  bes-
note v ambulancii MVDr. Vojtecha 
Baculáka na Novoveskej 9 v čase 
od 8:00 – 12:00. 
Cena spolu s lysetkou 6 eur

Čipovanie psov a mačiek
V tom istom čase je možné si dať 
začipovať psov za akciovú sumu 
12 eur.

ČIPOVANIE A OČKOVANIE

W Hotel 
sa stal ofi ciálnym predajným miestom lístkov

na zámok Schloss Hoff. 

Poskytujeme aj zľavu z cien základných lístkov 
pre deti a dospelých 10% oproti rakúskej strane.

Jeho cieľom je výskum rakov a ich 
návrat do slovenskej prírody. 
 Ofi ciálny štartom projektu bolo 
otvorenie chovnej stanice rakov 
v čistiarni odpadových vôd VW SK 
a vypustenie prvej generácie raka 
riečneho do Chránenej krajinnej 
oblasti Malé Karpaty, v lokalite pri 
obci Borinka za účasti zástupcov 
VW SK, ministra životného prostre-
dia SR Petra Žiga, Univerzity Komen-
ského a Chránenej krajinnej oblasti 
Malé Karpaty. „Tento spoločný pro-
jekt súkromnej fi rmy a akademickej 
inštitúcie je jedinečným v celoeuróp-
skom meradle. Je dôležitým prvkom 
pri návrate rakov do Slovenskej 
prírody a výrazným posunie ich 
výskum,“ uviedol Eduard Stloukal, 
vedúci projektu z Katedry zoológie 
Prírodovedeckej fakulty UK.
 Naša spolupráca na pro-
jekte „Zachraňujeme raky pre 

Slovensko“ je príkladom aktivít 
Volkswagen Slovakia v oblasti 
ochrany životného prostredia 
a poukazuje na našu zodpovednosť 
v tejto oblasti. Verím, že odštartuje 
aj ďalší výskum životného pros-
tredia a prírody na Slovensku,“ 
uviedol Wilfried von Rath, člen 
predstavenstva VW SK pre per-
sonálnu oblasť. Hlavným cieľom 
projektu je stabilizovať a podporiť 
rast stavu populácií pôvodných 
rakov na Slovensku a zabezpečiť, 
aby z krajiny nevymizli úplne. Ide o 
raka riečneho a v ďalšej fáze i raka 
riavového. Projekt zahŕňa ich chov, 
výskum ich rozšírenia a vypúšťanie 
chovaných pôvodných druhov do 
prirodzených biotopov, kde sa nie-
len ich počet znižuje, či hrozí ich vy-
miznutie, ale aj tam, kde už vymizli.
V areáli jednej z najmodernejších 
čistiarní odpadových vôd na 

ZACHRAŇUJEME 
RAKY PRE SLOVENSKO

Volkswagen Slovakia (VW SK) a Katedra zoológie Prírodo-
vedeckej fakulty Univerzity Komenského spustili 21. mája 
2013 projekt

Slovensku bola pod odborným 
vedením Katedry Zoológie UK vy-
budovaná chovná stanica rakov. 
Jej výstavbe predchádzali merania 
a testy, ktoré ukázali, že prečistená 
voda z čistiarne odpadových vôd 
VW SK dosahuje čistotu, ktorá je 
vhodným prostredím pre chov tak 
chúlostivého živočícha akým rak 
je. Rak je totiž indikátorom čistoty 
vody a prostredia a zároveň „lak-
musovým papierikom“ ich zmien. 
Projekt „Zachraňujeme raky pre 

Slovensko“ je vyústením dlhodo-
bej úspešnej spolupráce VW SK 
s Katedrou zoológie Prírodove-
deckej fakulty UK a podpísania 
spoločného memoranda s Univer-
zitou Komenského o spolupráci pri 
výskume a ochrane životného pros-
tredia a prírody na Slovensku. Je 
zároveň súčasťou aktivít Think Blue. 
Factory. spoločnosti, ktoré sa zame-
riavajú na udržateľnú produkciu 
s dôrazom na životné prostredie.

vm
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DEVEX 7 

 Rétorika je umenie pekne, 
pôsobivo, kultivovane hovoriť, 
vystupovať pred poslucháčmi. 
V našej základnej škole sa budúci 
rečníci učia zvládnuť toto „ume-
nie“  na hodinách slovenského 
jazyka a literatúry. Dokonca 
medzi sebou  aj súťažia v tom, kto 
prednesie zaujímavejší, pútavejší 
a presvedčivý rečnícky prejav.         

 Základná škola  Pavla Horova 
16 je už dlhé roky spolu s Cen-
trom voľného času v Dúbravke 
spoluorganizátorom obvodného 
kola tejto súťaže. Inak to nebolo 

ani tento rok. Tešili sme sa na štvrtok 
25.  apríla 2013. Slávnostne vyzdo-
bená školská knižnica, pripravené 
občerstvenie, netrpezliví súťažiaci, 
milá odborná porota. To všetko bolo 
predzvesťou príjemne stráveného  
dňa,  ktorý navyše slniečko obdari-
lo teplými lúčmi. V úvode  všetkých 
prítomných srdečne privítal pán Mi-
chalides, riaditeľ CVČ v Dúbravke.  
A rečnícke vystúpenia  mohli začať. 
Súťaže sa zúčastnilo 24 žiakov
z ôsmich základných  škôl IV. 
bratislavského obvodu. Súťažilo sa 
v dvoch kategóriách:
I. kategória – 5. -  6. ročník 

(reprodukcia vylosovaného textu 
a jeho dotvorenie)
II. kategória – 7. - 9. ročník 
(vopred pripravený rečnícky
prejav a improvizovaný  prejav na 
vylosovanú tému ).
 Vypočuli sme si množstvo  zaujíma-
vých a  presvedčivých rečníckych 
prejavov. Mnohí žiaci dokázali svo-
je majstrovstvo v ovládaní rodného 
jazyka a pohotovosť v krátkom 
časovom limite vytvoriť a predniesť 
zaujímavý rečnícky prejav.
Výkony súťažiacich hodnotila od-
borná porota. Veru mala čo robiť! 
Víťazi postupujú priamo do celo-

slovenského kola súťaže Štúrov 
Zvolen do Zvolena.
 Dievčatá a chlapci spolu so 
svojimi pedagógmi  prežili naozaj 
príjemné dopoludnie a určite si zo 
súťaže odniesli aj krásny umelecký 
zážitok. Svedčia o tom aj slová 
chvály a radosť mnohých 
súťažiacich, ktorí odchádzali so 
slovami: „ Na budúci rok prídeme 
opäť!“ Bol to naozaj sviatok hovo-
reného slova.

Mgr. Zdena Balajová
učiteľka  SJL,  ZŠ 

P. Horova 16 

V sobotu 25. mája
o 16.00 sa stretneme pri pamät-
níku spisovateľa Ruda Slobodu na 
Slovinci, kde si pripomenieme život 
a dielo tohto rodáka z Devínskej.

o 17.00 pozývajú matičiari do 
SNM múzea Chorvátov na Slo-
vensku, kde ponúknu pásmo slova, 
spevu... ale aj pásmo Darina 
Laščiaková – Život s piesňou.
Autobiografi cká próza známej 
a populárnej slovenskej speváčky 
ľudových piesní. Knihu v rámci edí-
cie Návraty vydal a grafi cky ilustro-
val Milan Stano.
Prezentáciu publikácie spojenú 
s autogramiádou v rámci 20. fes-
tivalu slovenskej národnej piesne 

v Devínskej Novej Vsi. Moderuje 
Vladimír Dobrík.
Milan Stano: Slovenská krajina
Výstava olejomalieb a grafík výtvar-
ného umelca Milana Stana.
V rámci podujatia v programe 
vystúpi spevácky súbor senioriek 
z Rovinky Jabĺčko. Predstaví sa 
s trávnicami.

V nedeľu 26. mája
od 16.00 h v rámci programu vys-
túpia v priestoroch Farského centra 
na Istrijskej 4
Kristína Surová, mladá heli-
gonkárka, Základná umelecká 
škola DNV s pestrým programom 
svojich žiakov so skupinou FOR 
Bratislava, LIRA Lipovljani sú-

SVIATOK HOVORENÉHO SLOVA

Od srdca k srdcu

Národná pieseň je neoddeliteľnou súčasťou národnej 
kultúry. Hudba a spev je reč, ktorá nepotrebuje tlmočníka. 
To nie je len folklór, alebo ľudová pieseň. Do fondu národ-
ných piesní možno zaradiť piesne: historické, hymnické, 
vlastenecké, duchovné, náboženské a liturgické, ale aj 
ľudové i umelé.

Jubilejný 20. ročník Festivalu slovenskej národnej piesne 
ponúka v dňoch 25. a 26. mája 2013 Miestny odbor Ma-
tice slovenskej.

bor z Chorváska s piesňami: 
Hojže Bože, A ja v tej višnej vsi, A ja 
taka čarna, Kysuca, Kysuca, Slo-
vensko krásna zem, Kytica, spe-
vácky súbor bývalých lúčničiarok 
ponúkne časť liptovských spevov, 
Keď svitalo na doline a Tri výcho-
doslovenské, Milan Gibala 
a Sekerešovci z Haliče od 
Lučenca zaspievajú piesne 
z Podpoľania, KOBYLKA, detský 
folklórny súbor z Devínskej príde 
s Tancami z Terchovej, Mária 
Hanyová a Ivan Rychlo (Ivan 
len ak vyzdravie), obaja študenti 
VŠMU z Devínskej, Rodokmeň 
súbor zrelých mužov, bývalých 

lúčničiarov ponúkne piesne: Za 
našu stodolečku, Cesta hore, cesta 
dolu, Kačenko turanská a Niže 
linča.
Na záver súbory Rodokmeň a Ky-
tica prednesú pieseň Aká si mi krás-
na a na záver, spolu s poslucháčmi: 
kto za pravdu horí.
PS.: tento krát okrem duchovnej po-
travy v piesňach a tancoch, v po-
nuke knihy D. Laščiakovej, máme 
prísľub aj občerstvenia v bufete.

Všetkých obyvateľov Devín-
skej Novej Vsi srdečne pozý-
vame.

Peter Krug
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DEVEX 8

 Slovíčkom „mikro“ zvykneme 
označovať  veci, ktoré sú veľmi 
malé, drobné, nezriedka voľným 
okom neviditeľné. Väčšinou ani len 
netušíte (a možno ani nechcete 
vedieť), koľko drobučkých tvorov 
sa vám „preháňa“ po pokožke, 
keď sa v lete kúpete na prírodných 
kúpaliskách, koľko života je vo 

„vyležanom“ matraci, na ktorom 
možno spíte, v starom koberci, po 
ktorom chodíte...
 Videli ste už niekedy červenú 
krvinku, ktorá spolu so svojimi 
„družkami“ neúnavne prenáša 
v našom tele kyslík z pľúc do svalov, 
do mozgu, do kostí? Viete, ako 
vyzerá zemiakové škrobové zrnko, 

 V piatok 10. mája 2013 sa 
v areáli Základnej umeleckej školy 
na Istrijskej 22 uskutočnil „Deň 
otvorených dverí“. Medzi 15.00 
– 19.00 hod. si mohli návštevníci 
školy pozrieť priestory, v ktorých 
prebieha vzdelávací proces v hu-
dobnom, tanečnom, výtvarnom 
a literárno-dramatickom odbore, 
ako aj v odbore audiovizuálnej 
a multimediálnej tvorby. Žiaci 
a pedagógovia školy pripravili bo-

Čo myslíte, o čom bude tento článok? (A oplatí sa vám ho vôbec čítať?) 
Ešte chvíľku nechám vašu predstavivosť pracovať na plné obrátky...

Pedagóg so žiakom Bývalý žiak Najdôležitejšie je ozvučenie

nepríjemne pŕhlivý chlp žihľavy, 
chlpatá noha obyčajnej muchy, 
peľové zrniečko zlatožltej púpavy, 
či pestré krídlo motýľa zblízka?
 Aby sme mohli nazrieť do ríše 
mikroorganizmov a „krajiny drob-
ností“, zvedaví výskumníci vymysleli 
dômyselné optické prístroje – mi-
kroskopy (drobnohľady). Sú pre 
nás ľudí akousi „kľúčovou dierkou“ 
do tajomnej komnaty mikrosveta! 
No nie sú lacné... Vďaka Nadácii 
Volkswagen Slovakia sa však našej 
škole ZŠ I. Bukovčana 3 podarilo 

začiatkom roka získať grant na 
zakúpenie tejto drahej techniky, 
a tak odteraz už majú naše deti 
možnosť priložiť ku tej pomyselnej  
„kľúčovej dierke“ svoje bystré očká 
a so zatajeným dychom pozorovať 
napríklad vodné „mikropríšerky“ 
zo školského jazierka, zelenú 
„dlažbu“, ktorá chráni povrch listov 
rastlín, či mnohé ďalšie, vo svojej 
„veľkej malosti“ fascinujúce de-
taily z voľným okom neviditeľného 
„kráľovstva maličkostí“.

Vladimír Durmek

O „dierke“...

Deň otvorených dverí
v ZUŠ Istrijská 22

hatý program, v ktorom dominovali 
najmä orchestre a súbory, či rôzne 
tanečné zoskupenia. V divadelnej 
miestnosti zahrali mladí herci dve 
rozprávky pre najmenších. 

 Podujatiu, bohatému na program 
a návštevníkov prialo aj počasie. 
Poslaním dňa otvorených dverí 
bolo informovať o možnostiach 
štúdia v ZUŠ, ako aj o termínoch 
prijímacích skúšok. 

Mgr. Vladimír Dianiška
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DEVEX 9 

S manželkou som sa rozviedol v marci 2009. 
Približne o rok na to som manželke poslal výzvu 
na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva. 
Počas manželstva sme nadobudli byt. Podľa 
znaleckého posudku, ktorý som si objednal mal 
byt hodnotu 93 800 EUR. Bývalej manželke som 
navrhol, aby si byt ponechala a polovicu tejto sumy 
mi vyplatila. Na výzvu nereagovala, obrátil som 
sa teda na súd. Bývalá manželka spochybnila cenu 
bytu (tvrdí, že má hodnotu 70 tis. EUR) a požaduje 
zohľadniť investície, ktoré urobila v byte po 
rozvode. S tým ale nesúhlasím. Súd, ale ustanovil 
znalca z  odvetvia odhad hodnoty nehnuteľností 
a neviem ako môže súd pokračovať ďalej. 

V prípade rozporu medzi 
účastníkmi konania v tak pod-
statnej otázke akou je hodnota 
nehnuteľnosti je štandardným 
riešením, že súd ustanoví znal-
ca, aby podal znalecký posu-
dok. Podľa ostatného právneho 
názoru Najvyššieho súdu 
Slovenskej republiky, znalecký 
posudok podaný na základe 
súkromnej objednávky má po-
vahu bežnej listiny, nie povahu 
znaleckého posudku. Je teda 
možné, že súd bude prihliadať 
skôr na závery ním ustano-
veného znalca, než závery uve-
dené vo Vami objednanom zna-
leckom posudku. Každopádne 
platí, že súd sa musí v odôvod-
není rozhodnutia vysporiadať 
s každým vykonaným dôka-
zom, vrátane Vášho posudku. 
V prípade vážnych odborných 
alebo logických pochybností 

o záveroch znalca môžete 
navrhnúť vykonanie „kontrol-
ného“ znaleckého posudku 
(pri koncipovaní námietok proti 
posudku odporúčam poradiť 
sa s iným znalcom). Bude na 
úvahe súdu, či návrhu vyhovie. 
Pre úplnosť dodám, že podľa 
súdnej praxe sa pri vyporiadaní 
vychádza zo stavu veci v čase 
rozvodu, pričom však hodnota 
sa stanovuje vždy ku dňu roz-
hodovania súdu, nie ku dňu ro-
zvodu. V prípade vyporiadania 
bezpodielového spoluvlastníc-
tva však odporúčam dospieť 
k mimosúdnej dohode, hlavne 
so zreteľom na častú dĺžku 
týchto konaní a tiež na výšku 
súdneho poplatku, ktorý pred-
stavuje až 3 % z hodnoty vypo-
riadavaných veci. 

Mgr. Róbert Bardáč, 
advokát

O
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 V Dúbravke sa už niekoľko rokov 
hovorí o výstavbe na Veľkej Lúke. 
Ide o priestor, ktorý sa nachádza 
pri starej továrni Technické sklo. 
Mestská časť Dúbravka si nechala 
vypracovať aj urbanistickú štúdiu 
a v tomto roku by chcela v mest-
skom zastupiteľstve požiadať 
o zmenu územného plánu pre danú 
lokalitu. Starosta a aj mnohí poslanci 
z mestskej časti vidia a prezentujú len 
výhody tohto riešenia. Skutočnosť 
však nie je až taká jasná.
 V prvom rade chýba verejná dis-
kusia. O tom by síce starosta Sandt-
ner povedal, že predsa štúdia mala 
aj verejné prerokovanie. Podľa infor-
mácií, ktoré som získal od poslan-
cov, ktorí nezdieľajú názor, že by sa 
na Veľkej lúke malo stavať, viem, že 
verejné prerokovanie sa dialo trochu 
zvláštnym spôsobom. Bol navrhnutý 
termín a miesto, no v deň konania sa 
miesto i čas zmenili a dozvedeli sa 
o tom len niektorí majitelia pozem-
kov, ktorým záleží na tom, aby sa 
ich pozemky lepšie ocenili. Verejná 
diskusia teda nie je žiadna.
 Ďalej chcem poukázať na 
argumenty proti tejto výstavbe. 
Najdôležitejším argumentom v tejto 
diskusii je pre mňa ochrana prírody. 
Veľká Lúka totiž priamo susedí 
s Chránenou krajinou oblasťou 
Malé Karpaty. Hraničí priamo 
s významným územím Devínskej 
Kobyly. Toto územie je natoľko výz-
namné, že sa tu nachádza niekoľko 
prírodných rezervácií. Rastú tu druhy 
rastlín, ktoré inde na Slovensku ne-
nájdete (Hlaváčik jarný, Poniklec 
lúčny...), žije tu i chránená užovka 
stromová. Hoci tieto biotopy sú geo-
grafi cky na druhej strane kopca, 
mám za to, že toto územie ohrozí 
akákoľvek výstavba.

Výstavba na Veľkej Lúke 
v Dúbravke

 S týmto súvisí aj druhý argument 
– táto výstavba bude preceden-
som pre ďalšie výstavby na úpätí 
Devínskej Kobyly. Nedávno sa 
hovorilo o pozemkoch nad Dlhými 
Dielmi v katastri Devína (tzv. Kráľova 
Hora). Stále hrozí výstavba. Veľmi 
lukratívne sú i pozemky na bývalých 
vinohradoch nad Devínom. Teraz 
tam totiž pripravila fi rma J&T 
pozemky na výstavbu. Aj Skanska 
chce stavať a to hneď vedľa prírod-
nej rezervácie. Ďalšie pozemky, kde 
by sa dalo stavať a tiež sa o nich už 
dávnejšie hovorilo sú na Dúbravskej 
Hlavici (okolo bývalého Salesu). 
A to nehovorím o záhradkách v lese, 
kde minulé leto dotiahli elektriku 
a výstavbe prakticky nič nebráni, 
lebo stavebný zákon umožňuje 
stavať rekreačné domčeky do 
300m2 zastavanej plochy. 
Tretím argumentom sú zbytočne vy-
hodené peniaze daňových poplat-
níkov z Dúbravky. Keďže stavebný 
zákon umožňuje postaviť si dom na 
vlastnom pozemku prakticky bez 
obmedzení, je predsa na zvážení 
majiteľa, či chce stavať vo svojej 
záhradke alebo nie. Prečo by mala 
mestská časť pripravovať investíciu 
v obrovskej hodnote? Prečo by sme 
mali podporovať zopár ľudí, ktorým 
nejde o ochranu všeobecného do-
bra (prírody) , ale o zlepšenie si 
životnej situácie? Dúbravka potrebu-
je vyriešiť iné priority – stará pošta 
a jej okolie je jasný príklad dobrej 
investície na urbanistickú štúdiu. 

 Čo s Veľkou Lúkou? Aby som 
nekričal len proti a nedal niečo 
konštruktívne, musím povedať, že 
s Veľkou Lúkou treba niečo spraviť. 

V súčasnosti je to skôr veľká skládka 
odpadu. Ale nemyslím si, že výstav-
ba je náplasť na túto ranu. Myslím, 
že po skultúrnení areálu Technic-
kého skla, by mohla byť Veľká Lúka 
príjemným miestom na oddych 
a rekreáciu. Rozhodne by tadiaľto 
mohla ísť cyklotrasa do Devínskej 

Novej Vsi. Rozhodne si myslím, 
že by bolo potrebné niečo spraviť 
s Villou Rustica, ktorá je srdcom tejto 
lokality. Toto miesto má svojho genia 
loci a toho by sme mali zachovať. 

Matej Nagy
obdivovateľ krás Devínskej Kobyly

Devex 05-2013.indd   9Devex 05-2013.indd   9 21.5.2013   21:3221.5.2013   21:32



DEVEX 10

 DFK HOROVAN DNV je 
dievčenský fl orbalový krúžok 
v Devínskej Novej Vsi, ktorý funguje 
od októbra 2012. Je určený pre 
dievčatá 5. – 9. ročníka. Začínajúce 
fl orbalistky, pod vedením učiteľky 
telesnej výchovy Ivany Kralovičovej 
trénujú každý štvrtok v čase 14.00 – 
15.30 v telocvični ZŠ P. Horova 16.

 Dievčatá sa venujú fl orbalu 
krátko a majú iba minimum fl or-
balových skúseností ,ale napriek 
tomu sa môžu pochváliť viacerými 
úspechmi. V obvodnom kole Orion 
FlorbalCupu sa umiestnili v kategó-
rii mladších aj starších žiačok na 
2. mieste. V súťaži Baby 
– bratislavské dievčatá (neregistro-
vaná dievčenská fl orbalová liga) 

DFK HOROVAN DNV
maďarského Komárom a v máji na 
turnaj Dudas Homa 2013.

Prevládali chlapčenské tímy, 
niektoré boli zmiešané, iba naše 
družstvo bolo čisto dievčenské.

V konkurencii dvanástich družstiev, 
ktoré tvorili predovšetkým chlap-
ci s neporovnateľne väčšími 
skúsenosťami, sa rozhodne ne-
stratili. Žiaden cenný kov si domov 
síce nedoviezli, nebolo z toho ani 
umiestnenie v prvej desiatke,  ale 
o výsledok v tomto prípade nešlo. 
Dôležité je, že dievčatá ukázali od-
vahu, chuť, odhodlanie a bojovné 
srdce.

Mgr. Ivana Kralovičová

skončili na 4. mieste. Majú za se-
bou aj medzinárodnú súťažnú pre-

miéru. Prijali v novembri pozvánku  
na turnaj Nokia Kupa 2012 do 

 Neskôr prešiel do Slávie Právnik 
(tréner Miloš Mečíř) a od 18 do 
28 rokov hrával na profesionálnom 
okruhu ATP. Dva roky bol členom 
daviscupového tímu Slovenska. 
Najvyššie postavenie v rebríčku ATP 
218. Málo, či veľa? Skúste v amatér-
skych podmienkať trénovať a... 

Niekoľkokrát vyhral Majstrovstvá 
Slovenska, kvalifi koval sa na Austra-
lian Open a víťazstiev na okruhu sa 
nedorátal.

 Teraz pôsobí ako tréner v Teniso-
vej škole v Petržalke, trénuje doras-
tencov, juniorov (14 – 18 ročných).
Je ženatý a má dve deti (chlapci 6 
a 3 ročný). Starší už hráva tenis.

 Pri stretnutí sme mu položili 
niekoľko otázok a tak  vznikol mini 
rozhovor.

Okrem práce trénera som 
hrával v zahraničných ligách 
– Rakúsko, Nemecko – ktoré 
ma až tak nezaťažili, pretože 
sa hrávalo cca 2 mesiace 
každú sobotu.
– Tento rok som dovŕšil 35 rokov 
a dostal som sa vlastne do pozície, 
že som mohol hrať seniorsky okruh.
 Vo februári t. r. som sa zúčastnil 
majstrovstiev Slovenska v Banskej 
Bystrici a ...... vyhral som ich.
V marci som sa prihlásil na Majstro-
vstvá sveta seniorov (nad 35 rokov), 
ktoré boli v Turecku v Antalii. 

MAJSTER SVETA
alebo Zlato z Antálie
Laco Švarc, rodák a obyvateľ Devínskej. Mnohí, na tohto talen-
tovaného tenistu, ktorého do štrnásť rokov trénoval otec a pán 
Aleš Zlocha na tenisových kurtoch v Devínskej, ešte pamätajú.

A, nebodaj si vyhral aj tie?
– Aj na moje prekvapenie som ich 
vyhral, aj keď som očakával, že sa 
medzi prvých osem dostanem, Ma-
jstrovstvá sveta som vyhral.
Predtým boli tímové majstrovstvá. 
Oslovili ma Trnavčania, s ktorými 
som teda odohral celý turnaj 
a z 22 krajín sme skončili na sied-
mom mieste.

Čo znamená výhra na MS?  
– Dostal som sa na 15. miesto vo 
svetovom rebríčku seniorov nad 35 
rokov.

Kde ste hrali?
– Antalia: ALE BEY CLUB pri 
mori, kde je 70 dvorcov, zišlo sa 
700 hráčov z celého sveta, v ka-
tegóriách 35-, 40-, 45-, 50-roční, 
muži, ženy, dvojhra, štvorhra, mix.
Bol som tam dva týždne a výsledok 
celkom fajn.

Tenisové kurty v DNV?
– Mám dojem, že vyzerajú a sú 
v takom stave, ako keď som tam 
pred 20 – 25 rokmi hrával ja.

Neviem, kde je chyba, ale bola 
by škody, nevyužiť potenciál, ktorý 
v Devínskej je. Sú tu štyri kurty, 
a iste aj veľa detí a mládeže, ktorí 
by mohli dosiahnuť aj vyššie výsled-
ky ako ja. Veď hrať a vidieť kus sve-
ta, všade nasať atmosféru, nasať 
poznatky a priniesť ich domov je 
na nezaplatenie.
   Tenisu som vďačný za to, že ma 
naučil všetko. O sebe a o živote. 
Považoval som ho ako    nástroj 
sebapoznávania. A čas môj názor 
potvrdil.

Zhováral sa Peter Krug,  
snímky z archívu L. Švarca
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DEVEX 11

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
• Lambee- súkromné jasle a škôlka.
 Príjmeme učiteľku na plný 
 pracovný uväzok do súkromných
 jaslí a škôlky v DNV . Pedagogické
 vzdelanie podmienkou, prax 
 výhodou. Životopisy posie-
 lajte na skolka@lambee.sk. 

www.lambee.sk 

04 - SLUŽBY
• Údržba a servis kotlov WOLF  
  tel.: 0903 945 658
• 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
• 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
• Postarám sa o dieťa, rodičov, 
 upracem byt. Prax mám aj 
 v cudzine.

tel.: 0914 112 422

P O N Ú K A M
letničky, muškáty 
a zeleninové priesady

Na grbe 30
0907 222 231

VYBRALI SME...
defi novať – zbavovať sa Fínov
dogmatik – pes vycvičený 
na matematické úlohy
Snehurka – zmrazená jaternica
vendety – výkrik záhoráckej 
mamy vyháňajúcej deti na dvor
virgule – povel obsluhe 
výrivky v kúpeľoch
kongeniálny – úžasne nadaný kôň
stehno – prosba Angličana, 
aby ho nezašívali

drbol – doktor, ktorému odňali titul
požiarnik – na ceste do 
Žiaru, nie je ani živej duše
ventilačný – vyhnanie 
hladného z jedálne
obariť – otcov závet dvom 
nehodným synom
stoporiť – dĺžka ľudských nôh, 
vyjadrená v centimetroch
defi lé – otázka Záhoráka, 
na zmiznuté fi lé

Mikletič Jozef, Odborárska 52, Bratislava
0905 583 496, mikletic@gmail.com

 Výroba nábytku na mieru

 kuchynské linky
 vstavané skrine
 detské izby
 obývačky
  a iné

Chcete hovoriť po francúzsky? 
Komunikovať, alebo sa učiť? 
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šiel ruka v ruke s rozvojom obce. 
O tom všetkom sa bude hovoriť 
v dňoch 15 a 16 júna 2013, kedy 
sa uskutočnia oslavy 90. výročia 
organizovaného futbalu v Devín-
skej Novej Vsi. 
 V sobotu 15.06. o 9.30 
hod. začínajú futbalové zápasy 
otváracím zápasom najmladších 
prípraviek „pusiniek“. Naši 
najmladší futbalisti sa stretnú 
s rovesníkmi ŠKP Inter Dúbravka. 
O 10.30 FK Lokomotíva DNV 
prípravka „A“ -  ŠKP Inter Dú-
bravka, 13.00 hod. sa stretnú naši 
mladší žiaci so Žolíkom Malacky 
a sobotu zápasy ukončia naši 
Internacionáli s mužstvom 
Jabloňové. 
 O 16.00 hod. bude v sále 
Istracentra vyhodnotených 77 
bývalých funkcionárov, hráčov 
a občanov, ktorí sa pričinili o roz-
voj futbalu v Devínskej Novej Vsi. 
V nedeľu 16.06.2013 naši starší 
žiaci hrajú svoj zápas o 11.00 

hod a starší dorast o 13.00 
hod. Ukončenie osláv formou 
prípravných zápasov ukončia 
naši muži zápasom s atratívnym 
súperom.
 Ukončenie osláv bude 
s príhovorom súčasných 
činovníkov a starostom a poslan-
cov mestskej časti Bratislava – 
Devínska Nová Ves.
Radi privítame všetkých priazniv-
cov futbalu v Devínskej Novej Vsi 
na štadióne a v sále Istracentra. 
Občerstvenie je zabezpečené.   

Výbor futbalového klubu Loko-
motíva Devínska Nová Ves. 

4. liga  seniori
19. 5. 2013
DNV - Vajnory 4:0 
Góly: Hrdlička, W.Rischer, 
M.Rischer, Hullman

ms
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Z policajného
zápisníka

bude prerokovaný na dopravnom 
inšpektoráte a okrem mastnej po-
kuty mu hrozí zákaz činnosti.
• V čase od polovice apríla, do 
4. 5, dosiaľ neznámy páchateľ 
ukradol laminátovú loďku dlhú 
päť metrov, bielo-modro-červenej 
farby, s nápisom BABKA, 
v záhradkárskej osade Múrnice. 
Ak niekto videl takúto loďku, 
polícia prosí, aby túto skutočnosť 
oznámil na polícii.
• V noci, zo 6. na 7. 5., nezná-
my páchateľ na Kalištnej ukradol 
z pivnice pánsky horský bicykel 
KTM Ultra Limit, biely, v hodnote 
600 . Polícia aj v tomto prípade 
prosí občanov o pomoc pri 
pátraní.
• V piatok, 10. 5., zatiaľ nezná-
my páchateľ vnikol na Eisnerovej 
ulici do miestnosti pre personál 
v lekárskej ambulancii detskej 
lekárky a ukradol kabelku s os-
obnými vecami, dokladmi a mo-
bilným telefónom. Poškodenej 
spôsobil škodu 740 .
• Policajti PMJ vo štvrtok, 16. 5., 
na ulici Na Grbe, zaistili osobu, 
ktorá si v ruke niesla vrečko s ob-
sahom marihuany. Obsah poslali 
na expertízu.

OO PZ DNV

• V stredu, 17. 4., popoludní 
pri kontrole vodiča na ulici 
P. Horova zistili policajti OO 
PZ DNV, že jazdí na motoro-
vom vozidle napriek zákazu. 
Následne vydal policajtom 
igelitové vrecko s obsahom ne-
známej sušenej rastliny (mari-
huana) a dve striekačky s ob-
sahom bielej kryštalickej látky 
(pervitín). Bol obvinený nielen 
z marenia výkonu úradného 
rozhodnutia, ale aj z drogovej 
trestnej činnosti a už je vo väz-
be.
• V sobotu, 20. 4., vo 
večerných hodinách, policajti 
OO PZ DNV na ulici J. Jonáša 
zastavili vodiča motorového 
vozidla Škoda Fabia, ktoré vie-
dol bez predpokladaného os-
vetlenia. Následnou dychovou 
skúškou zistili, že jazdí pod vply-
vom alkoholu. Za tento prečin 
mu hrozí jeden rok väzenia.
• O týždeň neskôr, 27. 4., 
ráno o 7.20 h, vodič kamiónu 
Marcedes Benz viedol toto 
vozidlo na ulici J. Jonáša pod 
vplyvom alkoholu. Za tento čin 

V pondelok 06.05.2013 v čase 
od 14.00h do 17.00h realizovalo 
Okresné riaditeľstvo Policajného 
zboru v Bratislave IV policajnú akciu 
zameranú na kontrolu dodržiavania 
osobitných ustanovení o  cyklistoch 
podľa § 55  zákona č. 8/2009 
Z. z. o cestnej premávke v znení 
neskorších predpisov s cieľom pre-
ventívne ovplyvniť disciplinovanosť 
vodičov bicyklov vo vzťahu k ich 
bezpečnosti na cestách.
Počas akcie skontrolovali 15 osôb 
(cyklistov), 1 motorové vozidlo, 8 
bicyklov a uložili jednu blokovú 
pokutu vo výške 10,- eur z dôvo-
du spáchania priestupku proti 
bezpečnosti a plynulosti cestnej 
premávky.
 V utorok 07.05.2013 v čase 
od 06.00h do 09.00h realizovalo 
Okresné riaditeľstvo Policajného 
zboru v Bratislave IV polica-
jnú akciu zameranú na kontrolu 
dodržiavania osobitných ustano-

vení o chodcoch podľa § 52, 53  
zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej 
premávke  v znení neskorších pred-
pisov v súvislosti nepriaznivým vývo-
jom podielu usmrtených chodcov 
pri dopravných nehodách (37,2%) 
na celkovom počte zaevidovaných 
usmrtených osôb v roku 2013 a to 
aj napriek priaznivému vývoju 
celkovej dopravno-bezpečnostnej 
situácii na cestách Slovenskej re-
publiky za 13. týždňov roku 2013 
pri usmrtených a ťažko zranených 
osobách. 
Akcia bola realizovaná na uliciach 
(križovatka Molecova-Karloveská, 
ZŠ Karloveská 32, M. Sch. 
Trnavského, Saratovská, Pavla 
Horova zákaz vjazdu medzi ob-
jektmi ZŠ a MŠ). Počas akcie bola 
uložená jedna bloková pokuta vo 
výške 20,-  a 74  účastníkov cest-
nej premávky bolo prednostne 
riešených inštitútom napomenutia.

mk OR PZ Ba 4

Zvestovatelia jari i nového života 
už prišli aj do Devínskej.

Dežo sa snaží predať 
televízor. Krvopotne 
vysvetľuje zaujemncovi: 
- Jój, farebný, šetky farby 
má, aj diaľkový ovládač 
aj reproduktor aj... 
Zaujemca ho preruší: 
- A uhlopriečka? 
- Čisto nová, čisto nová.

•••
Legenda hovorí, že existuje 
žena, ktorá keď otvorí 
skriňu, vie, čo si obliecť...

•••

Anketová otázka v ruských 
novinách: „Aká je vaša 
najobľúbenejšia historická 
postava a prečo práve Lenin?“

•••
- Čo je vrchol korupcie? 
- Keď sudca podplatí 
obžalovaného, aby sa priznal.

•••
- Čím sa principiálne odlišuje 
ženský byt od mužského? 
- V ženskom byte sa 
umýva riad po varení, 
v mužskom pred varenim.

Zamerané na cyklistov a chodcov

Rozvoj futbalu v Devínskej

90. výročie organizovaného 
futbalu v Devínskej Novej Vsi
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