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 Zvykne sa 
vravieť: „Sme 
akí sme, čo sa dá 
robiť“.
 Samozrejme 
s  posudzovaním 
a ohováraním sa stretávame po 
celý rok. Ten je taký, ten onaký, 
tomu chýba to, tomu prečnieva 
ono. Najlepšia realizácia ide 
v kolektíve. A tých dobrých rád...
ten by mal, tá by mohla, a prečo 
sa nedá...a to nehovorím o  no-
torických kverulantoch, ktorí 
neporadia, iba podrážajú. Aby 
na inom, zvyčajne verejnom 
fóre, nezabudli poukázať na 
svoje kladné a príkladné stránky, 
vlastnosti, či iné plusy tak, aby 
verejnosť ich ocenila, vyzdvihla 
a v dobrom „ohovárala“ div nie 
ich svätožiarne vlastnosti. Akoby 
sme žili vo vzduchoprázdne. No, 
nie celkom. Pretože kalkulovanie 
so slabou pamäťou, neochotou 
zabojovať keď treba za do-
bro,  s ochotou odpúšťať aj tým 
najväčším darebákom...počítajú 
mnohí, a pričasto im to vychád-
za. 
 A mohol by som pokračovať. 
Veď každý pozná...najmä 
z najbližšieho okolia. Prišlo mi na 
um, práve na záver roka, kedy sa 
obyčajne bilancuje a pripravujú 
sa záväzky pre rok budúci (nie 
dni, či týždne), čo tak zamyslieť 
sa a predsavziať si, že nebudem 
škodiť, podrývať, ubližovať...nie 
pre efekt, ale len tak pre vlastné 
svedomie, vlastné uspokojenie.
 Či je to možné? Predsavziať 
ide vždy. Ba aj splniť. Tomu, kto 
chce. A  prelom rokov je, aj keď 
možno malou, príležitosťou.

Vydavateľ 

V 
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KRÁTKE SPRÁVY  

• Predseda Bratislavského 
kraja Pavol Frešo ostáva 

vo funkcii aj ďalšie štyri roky. 
V druhom kole krajských 
volieb dostal do voličov 

74,24 percenta (74 132 hlasov). 
Jeho vyzývateľka Monika 

Flašíková Beňová (Smer-SD) 
získala 25,75 percenta (25 
714 hlasov). Volebná účasť 

v kraji dosiahla 17,89 percenta.

• Ako nám prezradili 
predstavitelia obce 

korčuľovania na rybníku 
na Mlynskej bude v túto 
zimu dovolené, ba... ak to 
poveternostné podmienky 

dovolia mestská časť 
zabezpečí aj prírodné klzisko 

na sídlisku Kostolné.

• V Základnej škole na 
I. Bukovčana pribudla 

pre naše deti nová pitná 
fontánka od Bratislavskej 

vodárenskej spoločnosti. Takže 
nie sú potrebné sladené 

a farbené kupované malinovky, 
ale deti dostanú zdravú, 
čistú vodu. Bezplatne.

• ZUŠ z Devínskej úspešne 
predstavila 11. 12. v DK 

Dúbravka muzikál Pinokio.

 Uplynul ďalší mesiac,  počas 
ktorého fi rma Duvystav realizuje 
práce na projekte „Revitalizácia 
verejného priestoru jadra Istrijskej 
ulice“ Operačného programu 
Bratislavský kraj.
 Projekt postupne začína  
naberať reálne kontúry. Je hotová 
vetva „B“ – spevnené plochy, ná-
jazdy, zastávka MHD,  detské 
ihrisko. Je osadený mestský mo-
biliár . Dokončila sa aj replika 
studne. Zelené plochy vrátane 
odvodňovacích rigolov, jarkov, vsa-
kovacej jamy už  zdobí vysadená 
zeleň, ktorá však čaká na svoj 
zelený šat.
 Veríme, že do jari, keď budeme 
s projektom  fi nišovať, sa už ho-
tové časti a osadené prvky zrevi-

Naša Istrijská

1-2   Naša Istrijská   2-3   Tri roky v živote... 

• Služby OLO počas sviatkov   4-5   Farnosť 

v DNV už 300 ročná • Vianočná ulička   

6   Kultúra   7   Spoločenská kronika   

8   TIK ponúka • Inovácia knižnice   

9   Zo života obce   10-11  Slovo Novovešťanov   

12-13   VW SK    14   Hokejbal • English Club   

15   Inzercia   16   Z policajného zápisníka

talizovanej  ulice nestanú obeťou 
vandalov a ľahostajného ľudského 
konania. Na jar, keď sa  dokončia 

(Pokračovanie na strane 2)

sadové úpravy  a vegetácia sa 
zazelenie, ulica ukáže svoju novú 
tvár po obnove.

Požehnané a pohodové Vianoce 
plné spokojnosti a radosti,
v Novom roku 
zdravia veľa, šťastia, 
ale aj možností 
pre všetkých,
trpezlivosti 
a odolnosti
všetkým občanom 
z celého srdca
želá Milan Jambor váš starosta.
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DEVEX 2

  Dovoľte mi na tomto mieste 
poďakovať všetkým pracovníkom 
Miestneho úradu, ktorí na týchto 
projektoch pracovali a často na 
hranici ľudských síl. Výsledok je 
vidieť všade okolo nás. Revita-
lizácia Istrijskej ulice je vo fi nále. 
Vráťme sa tri roky späť v čase 

 Tri roky sú v živote človeka pomerne dlhá doba, hoci často hovoríme, že čas plynie 
ako voda. Ja tento čas vnímam najintenzívnejšie cez moje dcéry, ktoré pred troma rokmi 
boli malé dievčatká a teraz sú z nich školáčky. Myslím, že takýto skok na nám podaril aj 
v Devínskej Novej Vsi.  Za posledné 3 roky sa nám v mnohých oblastiach života podarilo, 
obrazne povedané, dostať sa doslova z plienok. Tento rok sa nám podarilo dotiahnuť via-
cero väčších či menších projektov, čo ma veľmi teší a považujem ho za historický, lebo takú 
investičnú aktivitu si v Devínskej nepamätám dlhé roky. 

Tri roky v živote človeka 
alebo 1095 dní na stoličke starostu

a spomeňme si spolu ako vyzer-
alo okolie Múzea kultúry Chorvá-
tov. Bola to jednoducho katastrofa 
a hanba. Ak sa tam prejdete 
teraz, tak výsledok hovorí za 
všetko. A k tomu jedno prekvape-

nie. O niekoľko mesiacov by sme 
mali zrekonštruovať aj bývalú fur-
manku na Múzeum starej Devín-
skej. Ako bude vyzerať môžete 
vidieť na priložených obrázkoch. 
Myslím, že tým dotvoríme celý 
priestor a vznikne priestor, na 
ktorý budeme hrdí.

 Takisto budova 
bývalej reštaurácie 
na štadióne 
je na nepoz-
nanie.  Pamätám 
si to ako dnes, 
ako som tam 
v decembri 2010 
prišiel a ako som 
zaplakal nad 
stavom tejto bu-
dovy. Dnes je to 
jeden moderný 

krásny priestor pre našich 
športovcov. A oproti pôvodným 
plánom sme naviac opravili aj 
priestory v suteréne pre využitie 
športovcami. 
 Nové priestory majú naši hasiči. 

Deti na školách I. Bukovčana 1 
a 3 majú zrekonštruované toalety. 
Na sídlisku pribudli ďalšie miesta 
na parkovanie a intenzívne sa 
pracuje na parkovisku na ulici 
J. Smreka nad CO krytom, kde 
by malo pribudnúť takmer 60 
parkovacích miest. O niekoľko 
dní bude realitou aj nová trieda 
v škôlke na J. Smreka, kde nám 
pribudne asi 20 miest pre naše 
deti. Na vybudovanie tejto triedy 
sa nám podarilo získať dotáciu 
od Bratislavského samosprávne-

ho kraja vo výške 6800 eur. Fo-
tovoltaická elektráreň na škole I. 
Bukovčana 3 už vyrába elektrickú 
energiu pre školu. Na škole P. 
Horova sme vymenili všetky staré 
ventily na radiátoroch za nové 
termostatické, čo nám prinesie 
úspory na vykurovaní. Novú au-
tobusovú zastávku máme na Kre-
mencovej. 
 Náš cyklomost získal cenu min-
istra dopravy a rekonštrukcia Vily 
Košťálovej ocenenie za príkladnú 
obnovu. Máme nový informačný 

systém, jeden 
z najmodernejších 
na Slovensku. 
 
Obrovské množstvo 
zelene sme nasa-
dili na školách I. 
Bukovčana, P. Horo-
va, pri cyklomoste, 
v športovom areáli 
pri tenisových kur-
toch. Podarilo sa 
nám opraviť ďalšie 

poškodené strechy na školách 
a škôlkach.      Práce na územ-
nom pláne centra našej mest-
skej časti sú vo fi nále, to je tiež 
projekt, na ktorý sme čakali 20 
rokov. Súbežne pokračujú práce 
na územnom pláne zóny Koló-
nia a takto postupne plánujeme 
spraviť celú Devínsku. Nové okná 
máme na klube dôchodcov a aj 
v Istracentre. Dlhé roky sme čakali 
aj na nové vetranie v Istracen-
tre a už je realitou. Opravy sa 

 V súčasnosti sa realizuje revitalizá-
cia vetvy „A“ – chodník, spevnené 
plochy, zastávka MHD.
 V minulom čísle Devexu  bol 
uverejnený odkaz na kritické hlasy, 
ktoré poukazovali na problémy 
odvodnenia a statickú dopravu. 
Treba si uvedomiť , že projekt riešil 
dlhodobo  zdevastovaný stav ulice 
a verejných priestorov v zmysle 
povolených aktivít a povoleného 
rozsahu projektu. Tam kde sa robia 
stavebné úpravy, musia občania 
strpieť aj dočasné nepohodlie. 
Snažili sme sa vyjsť v ústrety 
občanom. Bohužiaľ, podmienky 
pridelenia grantu nám neumožnili 
zrealizovať niektoré individuálne 
požiadavky občanov. 

 Na základe podnetu nespo-
kojných občanov vykonal kon-
trolný orgán monitoring projektu, 
z ktorého MČ dostala správu, v 
ktorej sa konštatuje, že podnety po-
dané občanmi sú neodôvodnené.
 Čo sa týka spevnených plôch 
pozdĺž ulice – v projekte sme 
zachovali všetky vjazdy a existu-
júce spevnené plochy na kontaktné 
pozemky a „v zmysle podmienok 
OPBK a oprávnených výdavkov 
skupine aktivít 1.1.2 Samostatne 
dopytovo orientované projekty 
regenerácie sídiel, je budovanie 
parkovacích miest považované za 
neoprávnený výdavok“
 „Na základe výkonu monitor-
ingu , ale aj predchádzajúcej kon-

troly na mieste k žiadosti o platbu 
kontrolná skupinou konštatuje, 
že projekt sa realizuje v zmysle 
schválenej žiadosti o NFP a je 

v súlade s predloženou projek-
tovou dokumentáciou. Zneužitie 
fi nančných prostriedkov EÚ proti  
občanom a plytvanie nimi nebolo 

predmetnou kontrolou preukáza-
né.“ / text správy z výkonu moni-
toringu/
 MČ vynaloží maximálne úsilie na 

úspešnú realizáciu a dokončenie 
projektu, výsledky ktorého prinesú 
nový vzhľad riešenej  časti našej 
najstaršej ulice.        MČ BA DNV

(Pokračovanie zo strany 1)

(Pokračovanie na strane 3)
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 DEVEX 3

v lete dočkal aj pamätník M. R. 
Štefánika na Kolónii. Myslím, že 
darčekov pod vianočný stromček 
dostala naša mestská časť tento 
rok viac ako dosť.
Čo plánujeme 
na budúci rok? 
O múzeu starej Devínskej na Istrij-
skej ulici som už písal, plánujeme 
rekonštrukciu terasy M. Marečka 
v hodnote viac ako 200 000 
eur. Na škole P. Horova pripra-
vujeme opravu rozvodov teplej 
vody, ktoré sú v katastrofálnom 
stave a tiež rekonštrukciu toaliet. 
Na škôlkach plánujeme výmenu 
starých ventilov na radiátoroch za 
nové termostatické, čím usporíme 
ďalšie peniaze, ktoré škôlky 
budú môcť investovať do svojho 
ďalšieho rozvoja. Na skvalitnenie 
práce Denovy plánujeme nákup 
novej techniky. V marci 2014 
konečne splatíme úver za nákup 
predraženého areálu Textilanky. 
Každoročne to náš rozpočet 

(Pokračovanie zo strany 2) zaťažovalo sumou 100 000 eur. 
Takto nezmyselne hospodárilo 
bývalé vedenie našej mest-
skej časti. Suma 15 000 eur je 
navrhnutá na ďalšie rozširovanie 
detských ihrísk, 20 000 eur je 
v novom rozpočte vyčlenených 
na rekonštrukciu zastávok MHD, 
ktoré sú v zlom stave. Peniaze sme 
našli aj na budovanie ďalších par-
kovacích miest na sídlisku. Ďalším 
veľkým projektom, ktorý rozbie-
hame, je vybudovanie kúpaliska. 
No a to najdôležitejšie nakoniec. 
   Rokovania o kúpe pozemku na 
centrálne námestie našej mestskej 
časti sú už takmer vo fi nále a keď 
všetko dobre pôjde, už o pár 
mesiacov môžeme mať vhodný 
pozemok a môžeme začať práce 
na jeho budovaní. Odkiaľ na to 
zoberieme peniaze? Nepotrebu-
jeme žiadne zbytočné úvery, za 
posledné roky sme si ich nagaz-
dovali dostatok fi nancií. Niekoľko 
krát som počul výčitku, že realizu-
jeme projekty za peniaze, ktoré 

nám nechali naši predchodcovia. 
Ani to nie je pravda, lebo v čase 
môjho nástupu do funkcie bolo na 
účtoch mestskej časti niečo viac 
ako milión eur a dnes je to suma 
p revy šu j úca 
dva milióny 
eur, teda dvo-
j n á s o b o k . 
A koľko sme 
za posledné 
3 roky prein-
vestovali, to je 
vidieť všade 
okolo nás. 
 N a k o n i e c 
by som 
rád zhodnotil 
tých 1095 dní na starostovskej 
stoličke. Nedávno sa ma jedna 
známa spýtala, odkiaľ beriem 
energiu, stále ma vidí usmiateho 
pri množstve práce, ktorú mám. 
Chvíľu som uvažoval, ako jej 
vysvetliť moju skutočnú motiváciu, 
lebo som sa bál, že na prvé 
počutie to bude znieť bláznivo. 

Jednoducho ma robí šťastným, 
keď môžem pomáhať druhým 
a keď sa darí realizovať projekty, 
ktoré zlepšujú život v Devínskej. 
Občas mi kolegovia na úrade 

hovoria, aby som sa zastavil, lebo 
tej práce je toľko, že nevedia, čo 
skôr. Priznám sa, aj ja cítim, že 
ideme na viac ako 100 percent, 
no keď vidím dokončené dielo 
a mám v hlave ďalší projekt, ktorý 
zlepší život v Devínskej, neudržím 
sa a začnem ho realizovať.   
Váš starosta  Milan Jambor

Odvoz zmesového komunál-
neho odpadu a separovaného 
zberu bude vykonávaný 
v bežnom režime okrem nasle-
dovných výnimiek:

01.01.2014 streda, Silves-
ter  - odvoz odpadu nebude 
vykonaný a až do soboty 
4.1.2014 bude posunutý o 1 deň,
t.j.
02.01.2014 štvrtok - bude 
vykonaný náhradný odvoz od-
padu za stredu 01.01.2014
03.01.2014 piatok - bude 
vykonaný náhradný odvoz od-
padu za štvrtok 02.01.2014
04.01.2014 sobota - bude 
vykonaný náhradný odvoz od-
padu za piatok 03.01.2014 
vrátane riadne plánovaného so-
botného odvozu
06.01 2014  Sviatok Troch 
kráľov v bežnom - odvoz od-
padu bude vykonaný v bežnom 
režime
 
Prevádzka Zberného dvo-
ra OLO na Starej Ivanskej 
ceste 2:
24.12 – 26.12.2013                             
zatvorený

31.12.2013                                           
otvorený od 08:00 hod. do 12:00 
hod.
01.01.2014 zatvorený
06.01.2014 zatvorený  
PREVÁDZKA SPAĽOVNE 
ODPADU:
Príjem odpadu bude
vykonávaný v bežnom
režime okrem 
nasledovných výnimiek:
24.-26.12. 2013 bez príjmu
01.01.2014 bez príjmu
06.01.2014 bez príjmu
Od 07.01.2014 štandardný 
režim

Kam s vianočným
stromčekom po sviatkoch?
 Spoločnosť OLO a.s., už 
tradične zabezpečí bezplatný 
zber a odvoz vianočných 
stromčekov od 13.1.2014 do 
konca februára 2014. Vianočné 
stromčeky budú odvážané zo 
zberných hniezd na zber od-
delených zložiek separovaného 
zberu a zo stojísk bytových 
domov, pričom ich je potrebné 
nechať   pri kontajnerovom sto-
jisku z vonkajšej strany. Oby-

vatelia rodinných domov môžu 
priviesť stromčeky okrem zber-
ného hniezda k najbližšiemu 
stojisku kontajnerov bytovému 
domu, prípadne do zberného 
dvora OLO a.s.,  na Starej Ivan-
skej ceste 2. 
 Vianočné stromčeky ako bio-
logicky rozložiteľný odpad sú 
odvážané na zhodnotenie kom-
postovaním, preto Váš žiadame 
o ich dôkladné „odzdobenie“, 
aby sme predišli ich likvidácií 
menej ekologickým spôsobom. 
 Zber vianočných stromčekov 
končí 28.2.2014. Po tomto ter-
míne zberáme stromčeky ako 
súčasť zmesového komunálneho 
odpadu.
FALOŠNÍ SMETIARI
(Bratislava, OLO a.s., 
6.12.2013) S príchodom 
vianočných a novoročných sviat-
kov sa v Bratislave každoročne 
objavujú falošní smetiari. „Koled-
níci“ v mene spoločnosti OLO 
a.s., zneužívajú dôveryhodnosť 
a dobrosrdečnosť hlavne 
starších ľudí a pýtajú si fi nančnú 
odmenu za celoročný odvoz ko-
munálneho odpadu.

 Spoločnosť OLO a.s. sa 
od týchto aktivít dištancuje 
a upozorňuje obyvateľov 
Bratislavy, že zamestnanci OLO 
a.s. majú túto činnosť zaká-
zanú pod sankciou okamžitého 
ukončenia pracovného pomeru. 
Takíto „vinšovníci“ spravidla 
nie sú jej zamestnancami ale 
podvodníci, ktorých oblečenie 
môže pripomínať pracovný 
odev smetiarov.  Ak vás 
prekvapí vo dverách neželaná 
návšteva v podobe falošného 
smetiara, v žiadnom prípade jej 
nedávajte peniaze, nie je na to 
žiadny dôvod, pretože vy ste 
si za túto službu riadne zapla-
tili. V prípade, že Vás takýto 
vinšovníci navštívia, budeme 
radi, ak nás o tom budete 
informovať a pomôžete nám 
ich identifi kovať fotografi ou, 
prípadne identifi káciou automo-
bilu, ktorým sa priviezli.
V mene spoločnosti OLO 
a.s., Vám prajeme ničím 
nerušené prežitie vianočných 
a novoročných sviatkov.

Úsek obchodu 
a marketingu.

Služby OLO a.s. počas vianočných a novoročných sviatkov
HARMONOGRAM  ODVOZU zmesového  komunálneho odpadu a separovaného odpadu: 
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DEVEX 4

 Keď som sa dozvedel o novej 
knihe autorov Jozefa Klačka 
a Karola Moravčíka, ktorých vní-
mam ako nenápadné, usilovné, 
pravdaže i vzdelané a inteli-
gentné kvapky pôsobiace v ma-
síve našej obce, vedel som, že 
dielo bude opäť rovnako kvalitné 

Farnosť v Devínskej Novej Vsi

Už tristoročná

a trvalej hodnoty ako stalagmity, 
ktoré tu zanechávajú už desiatky 
rokov. A nemýlil som sa.
 Publikáciu, ktorú vydal Chor-
vátsky kultúrny spolok v DNV 
a Rímskokatolícka cirkev, farnosť 
v DNV, pri príležitosti 300. 
výročia ustanovenia rímskoka-

tolíckej farnosti v Devínskej Novej 
Vsi.
 Túto pamätnú udalosť si farské 
spoločenstvo i občania Devínskej 
pripomenuli v dňoch 22. – 24. 11. 
2013.
 Najskôr na odbornom semi-
nári vo farskom centre s účasťou 

autorov knihy Farnosť Devínska 
Nová Ves 1713 – 2013 histo-
rika a archivára  PhDr Jozefa 
Klačka, správcu farnosti Mgr. 
Karola Moravčíka, prof. PhDr. 
Matúša Kučeru, DrSc.,  pána 
farára z Rusoviec PhDr. Jú-
liusa Mariána Prachára, Doc. 

 Nie každé kultúrne podujatie, 
nie každý koncert prináša obo-
hatenie ľudských duší (tak mimo-
riadne prepotrebné v dnešnom 
rozporov plnom svete) ako sa 
občas organizátorom podarí 
pripraviť a ponúknuť. Slávnostný 
koncert k 300. výročiu samostat-
nej farnosti v Devínskej v kostole 
Ducha sv. 23. 11. 2013 však ku 

takým zmysluplným podujatiam 
bezpochyby patril. Nielen priesto-
rom v ktorom sa odhrával alebo 
interprétmi, ktorí nadchli. 
 Predovšetkým scenár (Mgr. 
Vladimír Dobrík) a réžia (Ing. 
Jozefína Daničová) sa cho-
pili príležitosti stvárniť, s prenád-
herným ansámblom účinkujúcich, 
vážnosť, význam i hĺbku 

PhDr. Ivana Mrvu,CSc historika 
a vysokoškolského pedagóga, 
početného spoločenstva hostí 
i domácich priaznivcov histórie 
našej obce.
 Večer sa v kostole Ducha svä-
tého predstavili sólisti a súbory, 
ktorí primerane k slávnosti oboha-

tili spomienku svojim programom 
(píšeme na inom mieste). V nedeľu 
poctil svojou návštevou farnosti 
i obec J.E. Mons. ICDr. Stanislav 
Zvolenský PhD., bratislavský arci-
biskup metropolita.

Red.

Koncert v Kostole príležitosti, pri ktorej sa celý kole-
ktív vrátane poslucháčov zišiel. 
Istotne všetkým patrí vďaka.
 Aj hosťom, ktorí poctili Devín-
sku Novú Ves a toto podujatie: 
veľvyslancovi Chorvátskej repub-
liky na Slovensku Jakšu Muljačiča, 
veľvyslancovi Rakúskej republiky 
na Slovensku Markusovi Wuke-
tichovi, splnomocnenej minis-
terke Corvátskej republiky na 
Slovensku Ankice Vlašič, Predse- (Pokračovanie na strane 5)

dovi Chorvátskeho kultúrneho 
zväzu na Slovensku Radoslavovi 
Jankovičovi, starostovi MČ DNV 
Milanovi Jamborovi, a vlastne 
všetkým hosťom, ktorí prišli.
 Nie sme špecializovaný 
časopis pre hodnotenie hudobno-
kultúrnych podujatí, preto dovolte 
predstaviť iba interpretov, resp 
diela, ktoré predviedli. Na malom 
priestore nie je možné detailne 
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DEVEX 5

uzávierka: 10.1.,  07.2., 07.3., 17.4., 09.5., 13.6.,  05.9., 10.10.,  07.11., 05.12. 
vyjde: 17.1.,  14.2.,  14.3., 25.4., 16.5., 20.6.,  12.9., 17.10.,  14.11., 12.12.
 mesačná periodicita je zavedená skúšobne, po overení buď zostane alebo ju zmeníme

Predbežný harmonogram vydávania Devínskonovoveského Expresu v roku 2014:

(Pokračovanie zo strany 4)

Predbežný harmonogram vydávania Devínskonovoveského Expresu v roku 2014:

 Neznamenala adventné 
stíšenie, skôr naopak. Hudba, 
tanec, klobása, ako sa zvykne 
vravieť, dominovali tejto obľúbenej 
akcii v dňoch 6. – 8. 12. 2013. 
Pravda, kvalitného kultúrneho 
programu bolo neúrekom. V pia-
tok potešil Pavol Hammel, Taktici 
i Elán tribute, v sobotu orchester 
ZUŠ, Klapa Ravnica, CaK ko-
morný dychový orchester, Five 
Gentleman a Balkanansambel. 
V nedeľu 8. 12. potešili skupiny 
v ľudovom tóne, najskôr Boro-
vienka z Lančára, potom domáci 
Tomáš Ondriáš. Po jeho príjem-
nom vystúpení už prišiel Mikuláš 

a domáce folklórne súbory Kobyl-
ka, Črip a Grbačieta. Záver dňa 
i celého podujatia patril ľudovej 
hudbe Petra Kuštára.

 Organizátor, Mestská časť 
Devínska Nová Ves, zazname-
nala tento rok takmer 10 tis. 
návštevníkov, veríme že spokoj-
ných s ponukou občerstvenia 
a obvyklého predvianočného 
sortimentu, ktorý ponúkalo 45 
stánkarov na Hradištnej, tento 
krát vianočnej uličke vo svojom už 
treťom ročníku. Novinkou bola po-
nuka starostovského grogu v origi-
nálnych hrnčekoch s emblémom 

všetkých predstaviť a ponúknuť 
obraz ich interpretácie. 
Predovšetkým úlohy moderátora 
sa výborne zhostil Vladimír Do-
brík, v programe vystúpili (nadchli 
všetci) tamburášsky orchester Ivan 

Vukovič z rakúskeho Pandorfu (di-
rigent Johann Maszl), tenosrista 
Joachim Moser, sólista Volksoper 
vo Viedni, neopakovateľnú, už 
hviezdu operného neba, Máriu 
Hanyovú z DNV, Oto a Eva 
Gregorovci, vokálne teleso Klapa 

Vianočná ulička 2013 Devínskej, veľká LED obrazovka 
a dekoračné ohne dokresľujúce 

príjemnú predvianočnú atmos-
féru.                                            r

Ravnica (iba nedávno vznikli a už 
príjemne prekvapujú) a pravdaže 
hudobné doprovody P. Vargu, 
M. Vrábela a J. Pokludovej.

 Záver, recitácia Proglasu 
v podaní V. Dobríka a Staroslo-

vienský očenáš našho spevokolu 
Rosica, boli bodkami za pekným 
programom.

Peter Krug

Tohtoročnou novinkou bol 
aj starostovský punč

Klapa Ravnica

Mária Rychlová (Hanyová)Manželia Gregorovi
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DEVEX 6

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

ISTRA CENTRUM
centrum pre voľný čas

a kultúrne zariadenie
Hradištná 43, 841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves, 

02 / 64 77 00 33, www.istracentrum.sk

6. 1. o 19.00 h  Trojkráľový koncert 
 - slávnostný trojkráľový koncert v kostole Ducha sv.

 Organizuje: Farnosť Devínska Nová Ves a Istra Centrum

11. 1. o 19.00 h  21. Reprezentačný ples matičiarov
- otvorenie plesovej sezóny 2014 v Devínskej Novej Vsi

Vstupné: 15 eur s možnosťou dokúpenia večere a ďalšieho občerstvenia 
Predaj vstupeniek: v pokladni Istracentra 9. a 10.1.2014 

od 17.00 do 19.00 h, 11.1.2014 od 17.00 h
Miesto: veľká sála Istra Centra 

19. 1. o 16.30 h  Ako sa Jano s drakom porátal
- detská divadelná scéna, účinkuje bábkové divadlo Animare Silva

 Miesto: veľká sála Istra Centra, vstupné: 1,5 eur

25. 1. o 20.00 h  Ples rodičov a priateľov ZUŠ Istrijská 22
- do tanca hrá dychový orchester FOR Bratislava a jeho hostia a DJ Mirec

Vstupné: 17 eur (v cene večera a nápoj)
Rezervácia vstupeniek:  HYPERLINK “mailto:zusistrijska@
ba.netlab.sk”zusistrijska@ba.netlab.sk, +421 2 6476 1142

Miesto: veľká sála Istra Centra

26. 1. o 17.00 h  Bez opony
- talk show Činoherného klubu DNV, Jakub Abrahám 

privíta zaujímavého novoročného hosťa
 Miesto: veľká sála Istra Centra , vstupné: 2 eur

 U nás v školskej knižnici 
v Základnej škole na Ulici Iva-
na Bukovčana máme niekoľko 
poličiek zaplnených knihami 
od svetoznámeho spisovateľa 
Julesa Verna.  Na knihách je 
vidno, že prešli rukami mno-
hých čitateľov. Niet sa čomu 
čudovať, tento spisovateľ patrí 
medzi tých obľúbených. Preto 
sme využili možnosť navštíviť 
výstavu SVET PODĽA JULESA 

VERNA v nákupnom centre 
Shopping Palace. Výstava nás 
zaujala zobrazením najkrajších 
motívov z najznámejších diel 
tohto spisovateľa. Obdivovali 
sme balón, ponorku Nautilus, 
zemeguľu, raketu, chobotnicu, 
vlak z cesty okolo sveta, pracovňu 
spisovateľa. Pred našimi očami 
ožili príbehy z neznámych krajín, 
dobrodružstvá opisované v kni-
hách, technické vynálezy, ktoré si 

VÝSTAVA ZAUJALA

Predstavitelia organizácií Ma-
tice slovenskej bratislavského 
kraja sa stretli v nedeľu 17. no-
vembra 2013 v ISTRACENTRE 
na slávnostnej akadémii uspori-
adanej pri príležitosti 150. výročia 
Matice slovenskej. Cieľom podu-
jatia bolo prezentovať kultúrne 
aktivity miestnych, vedeckých 
a záujmových odborov MS 
a poďakovať sa ich členom a 
sympatizantom za aktívnu činnosť 
v matičnom jubilejnom roku 2013. 
Účastníkom sa poďakovali aj mi-
estni hostitelia, krajský predseda 

150 rokov Matice slovenskej

Na slávnostnej akadémii

MS Štefan Martinkovič, starosta 
DNV Milan Jambor a predseda 
MOMS Juraj Strempek. Z vrchol-
ných matičných predstaviteľov 

sa akadémie zúčastnil prvý pod-
predseda Matice slovenskej – 
herec a recitátor Jozef Šimonovič, 
ktorý prítomných potešil svojim 
vystúpením v kultúrnom programe 
a následne osobne odovzdal 
ocenenia zaslúžilým matičiarom. 
Medzi ocenenými boli predovšet-
kým osobnosti slovenskej vedy 
a kultúry z bratislavského kraja, ako 
napríklad sólista opery SND mae-
stro Ivan Ožvát, historik prof. PhDr. 

Ján Lukačka, CSc., no nechýbali 
ani aktívny členovia  Miestneho 
odboru MS v Devínskej Novej Vsi, 
z ktorých ocenenie prevzali MUDr. 
Juraj Hanzen, Irena Olgyayová 
a predseda Juraj Strempek.  Pred-
stavitelia MO MS vidia v podujatí 
okrem pripomenutia si vlastnej 
histórie aj predovšetkým možnosť 
výmeny skúseností, nachádzanie 
podnetov a ďalšej sily do matičnej 
činnosti.                                         r

zaslúžia obdiv ešte aj dnes. Za-
ujímavé, obdivuhodné, geniálne 
.Inšpirujúce, motivujúce, podnetné.  
Rozhodli sme sa, že aj my v našej 

knižnici uskutočníme výstavu ve-
novanú J. Vernovi. Určite to bude 
prinajmenšom zaujímavé.

Soňa Škulová
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DEVEX 7 

Zosobášili sa

Uvítali sme

Odišli z našich radov

Spomienka

Spolocenská kronikaˇ

Jaroslav ILEK 

a Mgr. Miroslava BOČKAYOVÁ
Blahoželáme!

nových spoluobčanov
Pavol MIKLOVIC

Lucia ĽAHKÁ
Matúš ĽAHKÝ

Eliška MATULOVÁ
Branko ANTOL

Nina BERNÁTHOVÁ
Vitajte!

Matej MIKULIČ
Emil BIHÁRY

Vladimír ŠIMEK
Nech odpočívajú v pokoji!

... Už dva roky nám 

veľmi chýbaš, 

toľko sme si toho 

chceli povedať, 

tak veľmi by sme 

sa chceli 

s tebou smiať...

... Život Ti nedo-

prial s nami 

dlhšie byť, ale v na-

šich srdciach 

budes stále žiť...

Dňa 12. 12. 2013 

uplynuli dva roky 

čo nás navždy 

opustila naša drahá  

Elenka FRATRIČOVÁ.

Nech si s nami 

zaspomína každý, 

kto ju mal rád.

S láskou a úctou 

spomína 

celá smútiaca 

rodina.

ANKETA Zeleň v Devínskej
 V číslach 8. a 9. Devexu sme 
vyzvali občanov Devínskej aby sa 
vyjadrili k u stavu zelene v DNV. 
Prišlo 16 odpovedí, niektoré boli 
podobné, niektoré podnetné. Všetky 
sme odovzdali Mestskej časti DNV 

a komisii životného prostredia aby 
mohli čerpať z námetov.

 Anketu sme aj vyhodnotili 
a vyžrebovali jedeho prispievateľa, 
Adrianu Palovú (ale nemáme ad-

resu!!, prosíme doručiť) pre ktorého 
máme pripravený darček od staros-
tu MČ DNV, hrnček s emblémom 
Devínskej.

r 

 Klienti Domu sociálnych služieb 
Senecio,n.o. dostali 5.12.2013 
o jeden deň skôr milý darček od 
Mikuláša, či skôr od pani riaditeľky, 
ktorá im v tento deň zorganizovala 
muzikoterapeutický koncert. Počas 
počúvania hudby sa klienti pre-
niesli do ďalekých krajín a mohli 
počúvať tóny indiánskej fl auty 
z Peru, zvonkohry z Číny, symfonic-
kých gongov z Indie, austrálskych 
didgeridoo ale aj slovenskej fujary.  
 Na záver im pán Rami predvie-
dol tibetské spievajúce misky, ktoré 

Darček 
k Mikulášu

svojimi vibráciami doslovne prenikli 
ku každému srdiečku klienta nášho 
zariadenia. Táto akcia rozžiarila oči 

starkých, potešila ich uši a pomohla 
im zabudnúť na ich zdravotné pro-
blémy.          Božena Janečková

Milí čitatelia, milé čitateľky 
Devexu! 

Vianoce už dávno nie sú len sviatky 
náboženské, ale v súčasnej kultúre 
sa všeobecne pokladajú za sviatky 
ľudskosti a rodinnosti. Otázka za 
milión je, kedy sa Vianoce ako sviat-
ky ľudskosti a rodinnosti vydaria? 
Oplatí sa pripomenúť, že kedysi 
dávno ľudia v Európe v dňoch 
okolo zimného slnovratu buchotom 
a rozličnými radovánkami zaháňali 
strach z dlhej noci a vzývali slnko, 
aby sa vrátilo na oblohu. Kresťania 
takéto riešenie ľudských úzkostí 
odmietli ako primitívne a naivné a 
niekedy okolo roku 300 n. l. zaviedli 
ako nový sviatok Vianoce, ktorý mal 
ohlasovať, že za zdroj svojho svetla 
a svojej nádeje viac nepokladajú 
slnko, ale Ježiša Nazaretského, 
popraveného na kríži. To môže 
znieť divne, ale kvôli pochopeniu 
možno Ježiša porovnať s iným 
známym ukrižovaným človekom 
z čias antického Ríma, a to s vod-
com vzbúrených otrokov Sparta-
kom. Jeho príklad občas niekoho 
v dejinách povzbudil, aby si v kra-
jnej situácii zvolil radšej smrť ako 

VIANOCE 2013

otroctvo. Skutoční nasledovníci 
Spartaka však nikdy nejestvovali. 
Gesto vzbury je totiž sympatické, 
ale napokon je zúfalé. V Ježišovom 
prípade je to inak. Na kríži zomrel 
rovnako ako Spartakus, mal však 
inú motiváciu. Nezomrel na násled-
ky jednorazovej vzbury, ale na 
následky toho, ako žil a čomu veril: 

že láska je mocnejšia ako hriech 
a smrť a že toho, kto miluje (Boha 
a ľudí), ani smrť neporazí.

To je téma, ktorá sa v kresťanstve 
slávi zvlášť na Veľkonočné sviatky. 
Antickí kresťania ju však preniesli aj 
na dni zimného slnovratu ako svia-
tok narodenia toho, ktorý sa stal ga-
rantom našej ľudskosti a rodinnosti. 
Vďaka Ježišovi spoznali, že život 
je darom nielen pre bohov a hrdi-

nov z rozprávok, ale pre každého 
človeka. Preto sa vianočný Ježiš 
stal akýmsi zástupcom každého 
človeka prichádzajúceho na svet 
a Vianoce sa stali sviatkami, keď sa 
nepoukazuje na hriechy a hlúposti 
nášho sveta, ale na pozitíva. To nie 
je pohľad cez tzv. ružové okuliare. 
To je realizmus! Náš svet nie je len 

hlúpy a zlý. Náš svet je aj dobrý 
a požehnaný! Nič iné si nemožno 
na Vianoce želať, len aby sme to 
naozaj zažili, dotkli sa tejto skúsen-
osti a zostali vďační! 

Karol Moravčík, 
farár rímskokatolíckej 

farnosti Bratislava 
– Dev. N. Ves. 

Bohoslužby v Kostole Ducha Svätého v Dev. N. Vsi: 

24.12. Štedrý večer (polnočná) – 23.00
25.12. Narodenie Pána – 8.00, 10.30, 18.00
26.12. Sv. Štefan – 8.00, 10.30 
31.12. Silvester – 16.30, 18.00
1.1. Nový rok – 8.00, 10.30, 18.00
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DEVEX 8

Miestny odbor Matice slovenskej
vás srdečne pozýva na devätnásty

REPREZENTAčNÝ PLES MATIČIAROV

v sobotu 11. januára 2014
vo veľkej sále Istracentra od 19.00 h

Ponúkame tradične dobrú náladu, 
príjemnú spoločnosť, občerstvenie, 

tombolu a dobrú zábavu.
Do tanca a na počúvanie bude hrať 

hudobná skupina TIP z Letničia
Vstupné: 15 eur

Predpredaj vstupeniek v pokladni Istracentra
9. a 10. 1. od 17.00 do 19.00 h

Srdečne vás všetkých pozývame

 Ide o integrovaný knižničný 
systém novej generácie, ktorý je 
vhodný takmer pre všetky typy 
menších a stredných knižníc. 
Miestna knižnica v DNV plánuje 
pre verejnosť tento systém spustiť 
od  januára 2014 .

 Napriek tomu, že práca 
s priraďovaním čiarových kódov 
pre čitateľov ako aj ku knižným 
zväzkom je časovo náročná, 
výsledkom budú široké možnosti 
vyhľadávania všetkých dokumen-
tov, veľké možnosti vyhľadávania 
jednotlivých knižných titulov 
a hlavne využitie čiarových kó-
dov vo všetkých moduloch pri 
manipulácii s dokumentami.

 Hlavnou výhodou systému 
Clavius je tiež  jednoduchosť 
pre obsluhu, bezpečnosť dát, 
zápis čitateľa a zápis knižných 
dokumentov. Tiež v praxi pod-
statne uľahčuje realizácie 
požičiavania výmenných súborov 
a vykonávanie povinných revízií. 

 Zjednoduší sa aj možnosť  
vystavovania a zasielania pí-
somných oznámení pomocou e-
mailu priamo zo systému. Čitateľ 
bude môcť využívať www.modul 
pre ON-LINE prezentáciu dát v 
sieti internet a intranet. .Veľkou 
výhodou systému Clavius pre 
našu miestu knižnicu bude rýchlo 
a presne urobiť fyzickú revíziu 
celého knižného fondu čo v praxi 
znamená, že uzavretie knižnice 
pre verejnosť v čase revízie sa 
skráti viac ako o  polovicu.

 Systém štandardne rieši 
okrem evidencie čitateľov 
a  výpožičky aj evidenciu poplat-
kov. Samozrejmosťou je plné 
využitie technológie čiarového 
kódu. Vlastný režim výpožičného 
protokolu eviduje absenčné 
a prezenčné výpožičky, tlačí upo-
mienky a oznámenia o rezervácii 
s možnosťou využitia elektron-
ickej pošty. Súčasťou modulu je 
i kompletná štatistika evidencie 
výpožičiek.

 Snahou miestnej knižnice 
v DNV je v každom smere 
zjednodušiť agendu knižnice.

 Popri zavádzaniu knižnično 
– informačného systému chce 
miestna knižnica aj  touto cestou 
upozorniť širokú verejnosť a školy 
v DNV, že naplánované aktiv-
ity a projekty sa budú naďalej 
plynule realizovať podľa stano-
veného harmonogramu na rok 
2013/2014. 

 Cieľom  vedenia IstraCentra 
ako aj pracovníčok knižnice je 
však najmä spokojnosť klien-
tov s novými možnosťami, ktoré 
systém ponúka. Ide nám o jeho 
rýchle zavedenie do praxe ako 
aj o sprehľadnenie a uľahčenie 
vyhľadávania knižných doku-
mentov pre našich stálych ale aj 
nových čitateľov.

Bc. Albína Kuzmová, 
vedúca knižnice IC

ISTRA CENTRUM, MIESTNA KNIŽNICA, ISTRIJSKÁ 6

Oznamujeme čitateľom, 
že knižky si môžete vypožičať 

do 20. 12. 2013

Knižnica bude opäť otvorená 8. januára 2014

MIESTNA KNIŽNICA v DNV ZAVÁDZA NOVÝ 
KNIŽNIČNO – INFORMAČNÝ SYSTÉM CLAVIUS

Inovácie v knižnici

PODUJATIA TURISTICKEJ INFORMAČNEJ 
KANCELÁRIE DNV na JANUÁR 2014

16. 01. 2014, 18.00 h
Prednáška a beseda pre verejnosť spojená s premietaním  
fi lmu Juraja Gelenekyho o prechode hrebeňov N. Tatier, 
Malej a Veľkej Fatry v lete, v zime, pešo aj na lyžiach.

Život na hrebeni
Miesto: SNM – Múzeu kultúry Chorvátov na Slovensku, Istrijská 68

23. 01. 2014, 18.00 h
Prednáška pre verejnosť spojená 

s premietaním fotografi í Vladimíra Hrubého
Ďaleko a dolu hlavou – obrázková exkurzia po Austrálii
Miesto: SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku, Istrijská 68

Prihlasovanie a bližšie informácie: 
Turistická informačná kancelária DNV, 

Istrijská 49, 02/6477 0260 • 0917 164 215, 
www.tikdnv.sk • www.tikdnv.sk
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DEVEX 9 

 V utorok 12. 11. 2013 sme 
v Základnej škole na Ulici 
Pavla Horova 16, v Devínskej 
Novej Vsi  pripravili pre rodičov 
našich žiakov „Ráno s kávičkou 
a koláčikmi“.  
 Vo vestibule našej školy vládla 
od rána príjemná atmosféra. 
 Tento deň sme začali spoločne. 
Rodičia s pani učiteľkami  
a vedením školy sa mali možnosť  
neformálne porozprávať  pri  
voňavom čaji,  lahodnej kávičke 

so sladkými  i slanými koláčikmi. 
   Všetkým rodičom a hlavne tým, 
ktorí priniesli na akciu vlastné 
koláčiky, veľmi pekne ďakujeme 
za účasť na tomto príjemnom 
rannom stretnutí a tešíme sa na 
ďalšie spoločné akcie s vami 
a vašimi deťmi.

Mgr. Ingrid Jančiarová 
a kolektív Základnej 

školy Ul. P. Horova 16,
 Bratislava

 V stredu  4.decembra sme 
navštívili Dom sociálnych služieb 
ROSA na Patrónke. Cieľom 
našej návštevy bolo spoznať 
a nadviazať priateľstvo s deťmi, 
ktoré sú „iné“ ak my. Privítali 
nás Lenka, Lucka, Kristínka, 
Samko, Radko... a pani učiteľky 
Gabika a Ingrid. Po spoločnom 
predstavení sa, sa jedna aj 
druhá skupina snažila prelomiť 
počiatočné rozpaky básničkami,  
pesničkami a rozprávaním 

Víno, hudba a poézia
 V sobotu 23.11. pripravili 
Istracentrum a Črip v pivnici 
F-centra podujatie s názvom 
Sviatok mladého vína. Vyše 
300 návštevníkov malo možnosť 
degustovať a porovnávať vína 
z Devínskej Novej Vsi (Encinger, 
Valkovič, Dobrík, Fratrič), zo Šale 
(Iványi), z Chorvátskeho Grobu 
(Černaj), zo Suchej nad Parnou 
(Magula) a z Burgenlandu. 
Novinkou tretieho ročníka Sviatku 
mladého vína bola prednáška 
someliéra Samuela Barantalu, 
ktorý predstavil vína Pivnice 
Oponice. 
 Večer spestrilo predstavenie 
knihy básní Juraja Baláža  s 
názvom Vráťanje domuom 
(Návrat domov). Pozvanie na krst 
knihy prijala prof. dr. sc. Sanja 
Vulić zo Záhrebu, recenzentka 
a jazyková korektorka knihy, 

veľvyslanec Chorvátska 
Jakša Muljačić a predseda 
Chorvátskeho kultúrneho zväzu 
na Slovensku Radoslav Jankovič. 
Kniha uzrela svetlo sveta vďaka 
fi nančnej podpore Ministerstva 
kultúry SR, Podravka Interational 
s.r.o. a OZ Črip. Okrem tradičnej 
tlačenej formy sa dá získať 
aj v elektronickej podobe. 
Záujemcovia o jeden z týchto 
formátov sa môžu informovať na 
tel. čísle 0907 480 143.
 K poézii a vínu neodmysliteľne 
patrí hudba. O tú sa počas 
celého poobedia a aj počas 
predstavenia knihy postarala 
hudba Folklórneho súboru Črip. 
Príďte si vychutnať príjemnú 
atmosféru pri hudbe a víne do 
priestorov farskej pivnice aj na 
budúci rok.

Terézia Mardiaková

 Už od septembra sa šepkalo 
v škole na P. Horova, že sa 
chystá zázračná noc, plná 
zábavy, hier a prekvapení.

 Až prišiel očakávaný večer 
8. 11. 2013, kedy škola,  na 

ulici P. Horova 16, na noc ožila. 
Deti prichádzali do školy nie 
s učebnicami, ale so svojimi 
spacími vakmi, obľúbenými 
hračkami a baterkami.
 V tmavých chodbách sa 
zrazu zjavili lúče z bateriek 

a z rozžiarených  detských očí. 
Hľadali sa škriatkovia a poklady. 
Aj keď sa nám školský škriatkovia 
skryli, poklad sme predsa len 
našli. So sladkým pokladom sme 
sa rozbehli na úžasný pyžamový 
večierok. Po noci plnej zážitkov 

a zábavy, deti zaspali, ako keby 
boli začarované škriatkami.

Ráno s úsmevom na tvári 
odchádzali v ústrety rodičom.

vychovávateľky

NOC V ŠKOLE

Druháci zo ZŠ P. Horova 16 v Dome sociálnych služieb

Ruka v ruke o svojich záľubách. Zistili sme, že 
napriek handicapu, sú tieto deti 
úplne rovnaké ako my. Majú totiž 
takisto dobré srdiečko.
 Na záver sme si spoločne 
zaspievali vianočné koledy 
a vymenili si darčeky, ktoré sme 
si pre túto špeciálnu príležitosť 
pripravili. Projekt „Ruka v ruke“ 
bude pokračovať vo februári 
spoločným kreslením snehuliakov. 
Už teraz sa na deti z DSS ROSA 
tešíme.

Druháci zo ZŠ 
Pavla Horova.

RANNÉ STRETNUTIE 
pri kávičke na ZŠ P. Horova 16

Vianoce plné lásky a radosti,
vstup do Nového roka
v zdraví a splnených 

očakávaní
všetkým  čitateľom i občanom 

zo srdca praje 
redakcia Devexu
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DEVEX 10

SLOVO majú Novoveštania
Materiály v tejto rubrike sú názory občanov, redakcia nezodpovedá za ich obsah.

 REAKCIA NA KRITIKU
Vážený pán Denis Ružovič, 
dovoľte mi, aby som zareagoval 
na vaše “Postrehy občana zo za-
sadnutia miestneho zastupiteľstva 
13.11.2013”, uverejnené v DE-
VEX-e, ročník: XXIII, číslo: 90.
 V prvom rade ma teší váš 
obdivuhodný záujem o rokova-
nia zastupiteľstva a ochotu byť 
priamo prítomný v sále počas 
rokovania. Dúfam, že to nemá 
vplyv na povolanie, ktoré vás 
živí, kedže začiatok rokovania 
bol v lete na základe uznese-
nia zastupiteľstva presunutý na 
10:00, čo považujem za veľmi 
nešťastné. Taktiež obdivujem 
elán, s akým ste začali prispievať 
do DEVEX-u. Vaše články začali 
vychádzať tento rok a prečítal 
som si ich všetky. Sú veľmi kritické, 
čo považujem za dobré. Občan 
musí poukazovať na nesprávne 
konanie politikov. Čo ma však 
zarazilo, je ich nevyváženosť, 
tendenčnosť. Naši občania, 
ktorí sledujú komunálnu politiku 
v našej mestskej časti, si zrejme 
môžu zadať otázku, či nie sú 
náhodou písané na objednávku. 
Mne osobne je ten rukopis pove-
domý a tiež som na to upozornil 
konkrétnu osobu a odpoveďou 
mi bol iba úškrn… Ale nezaškodí 
malé zhrnutie článkov. Január 
2013 – kritický článok na adresu 
poslancov za klub Devínska Inak, 
február 2013 - kritický článok na 
adresu kontrolóra, apríl 2013 
-  kritický článok na adresu po-
slancov za klub Devínska Inak 
a poslanca Rajkoviča, jún 2013 
- kritický článok na adresu kon-
trolóra a poslanca Rajkoviča, 
september  2013 - kritický článok 
na adresu kontrolóra … A TU SA 
ZASTAVÍM …. Ani jeden kritický 
článok na adresu poslancov za 
klub SDKÚ-DS/SaS a poslancov 
Baumannová a Krug. Zvláštne. 
Zrejme si vykonávajú svoje povin-
nosti par excellence.
 V poslednej dobe (všeobecne 
známe, že od leta) je zo strany 
poslancov Ružoviča, Čoreja a 
mňa čoraz viac kritických pozná-
mok na fungovanie vedenia mes-
tskej časti (aj materiálov, ktoré 

títo poslanci predkladajú na ro-
kovania orgánov samosprávy). 
Taktiež poslanec Tešovič, 
ktorý bol a je známy svojou 
konštruktívnou kritikou, podporil v 
niektorých problémových oblas-
tiach poslancov Ružoviča, Čoreja 
a mňa. Určite vám neuniklo, že 
sa funkcie zástupcu starostu vz-
dal poslanec Čorej, ktorý ako 
dôvod svojej rezignácie uviedol 
dlhodobý nesúhlas s metódami 
riadenia miestneho úradu a celej 
mestskej časti. Verím, že ste jeho 
abdikačný dopis čítal.

 A TERAZ BUDEM
POKRAČOVAŤ… 
október – kritický článok na ad-
resu poslancov Ružoviča a mňa 
(blížili sa voľby do VÚC, tak 
prečo nekritizovať), november 
2013 -  kritický článok na adresu 
poslancov Ružoviča, Čoreja, 
Tešoviča a hlavne smerované 
na moju adresu. Ťažko sa hľadá 
príčina takého obratu. Zrejme 
dôvodom je to, čo ste popísal. 
Píšem ZREJME… A preto mám 
pre vás zaujímavý a korektný 
návrh. V lokálnej televízii DTV sa 
každý pondelok vysiela diskusná 
relácia KRESLO PRE HOSŤA. 
Určite si vieme zladiť pracovné 
povinnosti, vy dokážete vystúpiť 
z čiastočnej anonymity (zatiaľ 
vás identifi kuje len meno v DE-
VEX-e) a spoločne si vydiskutovať 
témy, ktoré ste otvoril, poprípade 
aj v priamom prenose možnom 
ešte otvoríte. Verím, že takáto dis-
kusia prispeje k tomu, aby sme sa 
aj osobne spoznali a pozvanie 
budete akceptovať. Som vám 
k dispozícii tak, ako každému 
občanovi. Kontakt na mňa je 
verejný, ale pre istotu: 
vlado.hecko@gmail.com.

Prijemný deň vám a všetkým 
čitateľom DEVEX-u. A kedže toto 
vydanie je predvianočné, prajem 
všetkým príjemné prežitie sviat-
kov.

Ing. Vladislav Hečko, 
poslanec Miestneho 

zastupiteľstva MČ Bratislava 
- Devínska Nová Ves.

Pár pravdivých slov a faktov 
Reakcia na články v čísle 09 zo 
dňa 22.11.2013 strana 4 a 5 
a v čísle 08 zo dňa 20.10.2013 
strana 7 a 8.
   Neprajem nikomu ten veľmi 
nepríjemný pocit, keď sa o sebe 
dočítate klamstvá, polopravdy, 
jednoducho špinu, až sa vám 
žalúdok prevracia. Možno mám 
slabý žalúdok na politiku. Asi 
som do tej politiky nemal „liezť.“ 
Ale tu nejde o mňa. Keď sa moja 
mama a moja manželka dočítali 
prvý krát nepekné veci v Devexe, 
veľmi ťažko to niesli. Napodiv 
deti to znášali a znášajú zdá sa 
celkom dobre. Možno zdanie 
klame, alebo je to známka tejto 
doby? Možno je to našťastie ešte 
detská bezstarostnosť. 
 Zamýšľal som sa nad 
dôvodom, prečo táto štvavá 
kampaň. Niekde som počul: 
„Každý dobrý skutok nezostane 
nepotrestaný.“ Možno je toto ten 
dôvod. Alebo je to tým, že som 
začal viac poukazovať na veci, 
ktoré sa mi nepáčia?
 Nechcel som reagovať. Chcel 
som sa nad tým povzniesť. 
Nechcel som sa nechať vtiahnuť 
do tejto špiny, aj keď hranice boli 
prekročené už po prvom raze. 
Alebo inak povedané, pri tom 
množstve neprávd, osočovania 
a prekrucovania pomyselný 
kalich pretiekol hneď. Napriek 
tomu som to nechal tak, ale 
keďže ohováranie zo strany 
Denisa Ružoviča neprestáva, 
musím to dať na pravú mieru. 
Je tragikomické, že práve môj 
menovec sa dal na túto prácu 
proti mne. 
 Ani neviem, kde mám začať. 
Ale to je jedno, kde začnem. 
Fakty budú hovoriť samé za seba. 
Tak poďme na školu Bukovčana 
3, na opravu záchodov. Kto 
by s tým nesúhlasil, keď sú 
v katastrofálnom stave, treba ich 
opraviť! Tí, čo to trochu sledujú, 
vedia, že patrím medzi tých, ktorí 
preferovali a preferujú opravy na 
školách. Ale nemám rád chaos. 
Mám rád, keď sú veci pripravené 
a ani zmena rozpočtu, a ako sa 
ukázalo ani rekonštrukcia toaliet 
na škole Bukovčana 3, neboli 
pripravené, dobre pripravené. 
 Rekonštrukcia mala stáť 
30‘000.- EUR. Túto informáciu 
dostali poslanci od pána 
starostu. Koho zaujíma ,čo hovorí 
rozpočet, mal by byť na stránke 
Devínskej. Faktúry ukazujú, že 
oprava stála 45‘000.- EUR. Či je 
to primerané za vykonané práce, 
alebo nie, nie je bez kompletných 

podkladov ľahké posúdiť. Preto 
to uznesenie na poslednom 
zastupiteľstve. Zaujímavé je, že 
s tým súhlasili všetci, alebo skoro 
všetci poslanci. Ale nebavme sa 
o peniazoch, aj keď sú dôležité. 
Bavme sa o výsledku. Pán 
starosta a pán Denis Ružovič si 
myslia, že výsledok rekonštrukcie 
je dobrý. Ja si myslím presný 
opak. Ako to rozsúdime? 
Asi bude najlepšie, keď sa 
tam pôjdete pozrieť. Vrele to 
odporúčam hlavne rodičom detí, 
ktoré tam chodia do školy. To 
bude lepšie, ako tisíc napísaných 
slov.
 Poďme ďalej, DSS Senécio 
pani riaditeľka Lugdvigová. 
Vraj som operoval s divnými 
číslami. Pýtal som sa asi pred 
rokom pani Ludvigovej, koľko 
ľudí z Devínskej je v Senéciu, 
lebo som mal informáciu, že 
sú to len asi traja, alebo štyria. 
Pani Ludvigová mi povedala, že 
ich je päť. Takže aké pochybné 
čísla? Či to bolo o jedného, 
alebo dvoch viac, alebo menej, 
nezáleží, keď v Senéciu sa starajú 
o 35 ľudí. Na zastupiteľstve 
som vyzval pani riaditeľku, aby 
dodala presné čísla. Zaujímavé 
by bolo vedieť aspoň päť rokov 
dozadu, o koľko ľudí z Devínskej 
sa v Senéciu z tých 35 starali 
a ako dlho títo ľudia predtým 
bývali v Devínskej, lebo tu je 
pointa.

Človek býva taký sebave-
domý, ako je obmedzené 
jeho chápanie.

POPE

Správanie sa je zrkadlo, 
v ktorom každý ukazuje svo-
ju podobu.

GOETHE

Kto sa sám honosí, v hlave 
mnoho nenosí.

SLOVENSKÉ PRÍSLOVIE

Priemerným ľuďom nie je 
nič tak proti mysli ako pre-
vaha ducha. To je prameň 
všetkej nevraživosti.

STENDHAL

Cynických ľudí poznáme 
podľa toho, že sa zvrchu 
dívajú na ľudí, ktorí stoja 
vysoko nad nimi.

SARTRE

Buď sám sebou, aj tak sa to 
nedá dlho zatajovať.

BRIDZIŇSKI

(Pokračovanie na strane 11)
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DEVEX 11 

Dni voľna, alebo sviatkov: zaevidujme
1. január - Deň vzniku 
Slovenskej republiky (streda)
6. január - Zjavenie Pána  
(Traja králi a Vianočný sviatok 
pravoslávnych kresťanov)
24.2. – 28.2.2014 Jarné 
prázdniny pre BA kraj
17.4. – 22.4.2014 
Veľkonočné prázdniny
18. apríl – Veľký piatok
21. apríl – Veľkonočný pondelok
1. máj - Sviatok práce (štvrtok)
8. máj - Deň víťazstva nad 
fašizmom (štvrtok)
5. júl - sviatok svätého Cyrila 
a svätého Metoda (sobota)
29. august - výročie Slovenského 
národného povstania (piatok)
1. september - Deň Ústavy 
Slovenskej republiky (pondelok)
15. september- Sedembolestná 
Panna Mária (pondelok)

1. november - sviatok 
Všetkých svätých (sobota)
17. november - Deň boja za 
slobodu a demokraciu (pondelok)
od 22. decembra – 
Vianočné prázdniny
24. december - Štedrý deň (streda)
25. december - prvý 
sviatok Vianočný (štvrtok)
26. december - druhý 
sviatok Vianočný (piatok)

Taktiež boli zohľadnené 
predpokladané termíny volieb 
plánovaných na rok 2014: 
Voľby prezidenta SR        
1. kolo         12.4.2014
2. kolo         26.4.2014

Voľby do Európskeho parlamentu
24.5.2014
Komunálne voľby 22.11.2014

Vážený pán Mikolášik,
 čo sa týka času zasadnutí 
zastupiteľstva a účasti občanov, 
doteraz začínali zastupiteľstvá 
o 17:00hod. a účasť na 
zastupiteľstvách bola minimálna, 
preto ten môj povzdych. Mám 
zato, že účasť občanov na 
správe vecí verejných je nízka 
a tam smeroval môj apel. Na 
druhú stranu chápem, že toho 
máme všetci veľa a sledovať 
všetko, čo sa deje okolo nás sa 
jednoducho nedá. 
 Nie je mi ľahostajná 
bezpečnosť detí a občanov 
Devínskej, ale tvrdím, že 
realizovať kruhový objazd za 
tisíce eur tam, kde stačilo osadiť 
dva retardéry, ktoré by stáli 
zlomok ceny kruhového objazdu 

 Devínsku stála budova 
Senécia jeden milion euro, čítate 
dobre 30‘000‘000 SK. Tiež 
sa nedá nesúhlasiť, lebo aj pre 
starších ľudí treba niečo robiť. 
Ale z daní obyvateľov Devínskej 
pre ľudí z Devínskej. Podľa mňa 
môžu byť tiež v Senéciu aj ľudia 
nie z Devínskej, ale obyvatelia 
Devínskej by mali mať aspoň 
nejakú výhodu, keď si to zaplatili 
z daní. Aspoň nižšiu cenu. Keď 
je v nejakej dedine kúpalisko, 
lyžiarsky vlek, alebo niečo 
podobné, tak domáci majú 
bežne zvýhodnenú cenu.
 Musím sa zastaviť pri invektíve 
zo staršieho Devexu o mojich 
rodinných domoch. To množné 
číslo nie je tak úplne pravda. 
Koho to zaujíma, môže si to 
ľahko zistiť na katastri. Čo 
povedať na závisť? Nemám sa 
zo čo hanbiť. Ja nemám problém 
s preukázaním pôvodu majetku. 
A že ma zaujíma len Kolónia, 
môžem Denisa ukľudniť. Mám 
aj byt na Marečka, tak keby 
som to bral podľa neho, tak ma 
zaujíma aj sídlisko. Ale tí, ktorí 
ma poznajú, vedia, že to tak nie 
je. Devínska je moja srdcovka, 
v Devínskej som sa narodil a aj 
po skoro 12 rokoch zo zahraničia 
vrátil. 
 Verím, že od teraz sa bude 
môj menovec, pán Denis Ružovič 
držať faktov. Ešte by som chcel 
poďakovať pánovi Doc. Dr. 
Martinovi Mikolášikovi PhD. za 
to, že sa ma v Devexe zastal. Tiež 
je môj menovec, síce len krstným 
menom, ale taký, ktorý poteší. 
Všetkým prajem pekné Vianoce, 
v Novom roku veľa šťastných dní 
a príjemných stretnutí.

Dr.-Ing. Martin Ružovič

Otázka: 
Minulý týždeň som dostal zo súdu platobný rozkaz, podľa 
ktorého mám mobilnému operátorovi X. zaplatiť 396,87 EUR 
a úroky. Nepamätám si, že by som také číslo niekedy používal, 
mám iné číslo. Ide o faktúry za február a marec 2008 a tiež 
mi vyúčtovali zmluvnú pokutu. Ako môžem v tomto prípade 
postupovať. 

Martin K.

Odpoveď:
Z toho, čo píšete zastávam názor, že nárok Vášho mobilného 
operátora voči Vám je už premlčaný. Podľa § 101 Občianskeho 
zákonníka totiž platí všeobecná premlčacia doba, ktorá je trojročná. 
Inak povedané, aby bol operátor úspešný na súde, musí návrh doručiť 
súdu do troch rokov od platnosti dlhu. Avšak pozor, súd neprihliada na 
premlčanie automaticky. Na premlčanie musíte súd výslovne upozorniť. 
Proti platobnému rozkazu preto do 15 dní od doručenia podajte 
odpor a v odpore poukážte na to, že namietate premlčanie dlhu. 
Podotýkam, že podstatné je, či sa mobilný operátor stihol v trojročnej 
lehote obrátiť na súd – zistíte to z podacej pečiatky na návrhu, ktorý 
operátor podal na súd (nie je dôležité, kedy Vám platobný rozkaz bol 
doručený). Súd by mal návrh operátora zamietnuť a mali by ste byť 
v konaní úspešný. Okrem toho je tiež možné namietať, že operátor 
voči Vám uplatnil neprijateľnú zmluvnú pokutu. Viaceré súdy označili 
zmluvné pokuty operátorov za neprijateľné zmluvné podmienky 
a títo by ich nemali používať. Pre bližšie podrobnosti sa obráťte na 
Komisiu pre posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách. 
Jej sídlo je na Ministerstve spravodlivosti.

a splnili by taký istý účel bol zlý 
nápad. Majme rovnaký meter na 
všetky časti Devínskej. Keď stačia 
retardéry Na Grbe a na sídlisku, 
neviem prečo by nemali stačiť 
na Kolónii. Na toto sa spýtajte 
vášho poslanca.
 V poslednej časti píšete 
o demokratických postupoch 
a výsledkoch vôle občanov. Ja 
si ctím demokratické postupy 
a predpokladám, že aj vy.  
Nespochybňujem výsledky 
volieb, len tvrdím, že momentálne 
máme v Devínskej stav, keď 
Kolóniu, na ktorej býva cca 
10 % občanov zastupuje 50% 
poslancov zastupiteľstva. Na 
sídlisku, na ktorom býva cca 
70 % občanov DNV  býva len 
cca 10% poslancov. Podľa vás 
je toto v poriadku? Podľa mňa 
nie. A riešiť sa to dá jednoducho 
– treba v Devínskej vytvoriť 
volebné obvody, napríklad 
v Karlovej Vsi  majú 4. Je to 
v rukách poslancov, nakoľko 
sa to schvaľuje v zastupiteľstve 
a pevne verím, že naši 
poslanci nebudú mať s takýmto 
demokratickým krokom problém. 
Vyzývam týmto poslancov našej 
mestskej časti, aby zvážili návrh 
rozdeliť Devínsku Novú Ves na 
3 volebné obvody, a to sídlisko 
Podhorské, sídlisko Kostolné 
a ostatná časť DNV. V každej 
z týchto 3 oblastí býva cca 
6000 obyvateľov a v každej by 
sme volili 4 poslancov. Určite by 
prospelo celej Devínskej, keby 
občania tej ktorej lokality vedeli, 
ktorý poslanec bol zvolený 
za ich oblasť a toho sa potom 
priamo pýtali, čo pre nich robí. 
Keď tak nad tým premýšľam, 
nerozumiem, prečo a čím sa 
vlastne cítite dotknutý.

Denis RužovičVážený pán Mikolášik D i ľ l b i tk : id j

(Pokračovanie zo strany 10)

Advokát radí

 Neviem, na koho sa ob-
rátit ako nespokojný obyvateľ 
mestskej časti DNV. Veľmi ma 
zaráža, ako mestská polícia rada 
rozdáva “papuče” autám, ktoré 
v nočných hodinách parkujú na 
zakázaných miestach (samoz-
rejme, ide o dlhodobý problém 
mestskej časti - nadmerný počet 
aut na počet parkovacích miest, 
prečo sa však nezjednosmernia 
niektoré ulice [napr. “okruh” Pav-
la Horova-Štefana Králika], ale 
aby zakročila voci arogantným 
vodičom, ktorí nerešpektujú 
zákazovu značku “Zákaz vjazdu 
mimo nočných hodín” na chod-

níku pred MS na Jana Smreka, 
tak to nie?
 Ustavične totiž túto dopravnú 
značku nerešpektujú vodiči, 
ktorí v ranných hodinách (medzi 
7:00 a 8:00) vezú svoje ratolesti 
do školky a potrebujú zastaviť 
priamo pred vchodom, navyše 
prekračujú bežnú rýchlosť 
chodcov idúcich po chodníku. 
Podotýkam, že na predmetnej 
ulici neparkovali (=> neopustali 

ulicu, kde vošli v nočných 
hodinách), ale vchádzali na ňu 
po 7-ej hodine.
 Podobne, nerešpektujú súvislé 
žlté vodorovné značenie (V12.b) 
pred ZŠ na ulici P. Horova, kde 
na zákaze zastavenia a státia 
bežne auta parkujú a obmedzujú 
plynulý príchod žiakov na prvú 
vyučovaciu hodinu. 

Roman Hodal, 
obyvateľ DNV
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• VW SK získal národné ceny v dvoch kategóriách 
• V Európe jedinečný proces riadenia vodného 
 hospodárstva
V súťaži Národná podnikateľská cena za životné pros-
tredie SR získal Volkswagen Slovakia (VW SK) dve národ-
né ocenenia. 
Za udržateľné riadenie vodného hospodárstva, čistenie 
odpadových vôd a obnovu biodiverzity raka 

na Slovensku dostal najvyššie ocenenia v kategóriách
Proces a Podnikanie a biodiverzita 

Systém vodného hospodárstva Volkswagen Slovakia 

získal dve národné ocenenia
za životné prostredie

 „V riadení nášho vodného ho-
spodárstva sa zameriavame nielen 
na znižovanie spotreby vody a jej 
opätovné využívanie, ale aj na 
čistenie odpadových vôd. Vyčistenú 
vodu z našej čistiarne využívame 
na chov ohrozených pôvodných 
druhov slovenských rakov, ktoré 
potom vraciame do prírody,“ hovorí 
Michaela Ploszeková, vedúca odd-
elenia životného prostredia VW 
SK. Voda je zároveň jedným z pi-
atich indikátorov stratégie značky 
Volkswagen – Think Blue. Factory. 
zameranej na ekologickú výrobu 
automobilov. 

– viac ako 177 podporených 
  projektov
– 97 dobrovoľníckych projektov
   zamestnancov
– vynaložených 869 000 eur

 Presne päť rokov podporuje 
Nadácia Volkswagen Slovakia (VW 
SK) aktívnych študentov, učiteľov 
i zamestnancov pri zlepšovaní 
vzdelávania na Slovensku.

„Prvé aktivity Nadácie Volkswagen 
Slovakia sme odštartovali v decem-
bri 2008. Išlo o bilingválne triedy 
v materských školách pre verejnosť. 
Postupne pribudlo 6 grantových 
programov pre základné, stredné 
a vysoké školy. Za päť rokov sme 
podporili sumou 869 000 eur cel-
kovo 177 projektov,“ hovorí Boris 
Michalík, správca Nadácie VW 
SK. Nadácia VW SK smeruje svoju 
podporu vzdelávania do troch 
oblastí. Sú to technické vzdelávanie, 
dopravná výchova a vzdelávanie v 
nemeckom jazyku. Podporuje aj 
deti v detských domovoch, siroty, či 
inak znevýhodnené skupiny.
 Nadácia pravidelne vyhlasuje 

Už pri plánovaní prevádzok 
využívajúcich vodu VW SK kladie 
dôraz na najúspornejšie riešenia.  
„Náš ucelený proces vodného 
hospodárstva je unikátny nielen 
v slovenských, ale aj európskych pod-
mienkach,“ vysvetľuje M. Ploszeková. 
Firma všetku vodu využíva, pokiaľ 
je to možné, opakovane a znižuje 
tak jej spotrebu v prevádzkach až 
do 80 %. Ak to nie je možné, pre-

chádza na predčisťovanie štyrmi 
neutralizačnými stanicami a cez 
chemický a biologický stupeň 
čistiarňou odpadových vôd VW SK. 
Tá patrí medzi najmodernejšie na 
Slovensku. A práve vysoká účinnosť 
procesov čistenia odpadovej vody 
až 98% umožnila vytvorenie cho-
vnej stanice rakov. Rak je totiž 
chúlostivým živočíchom a zároveň 
indikátorom čistoty vody a prost-
redia a „lakmusovým papierikom“ 
ich zmien. Odborný dozor nad 
stanicou v hodnote 50 000 eur má 
Katedra zoológie Prírodovedeckej 
fakulty Univerzity Komenského 

v Bratislave.
Hlavným cieľom projektu
„Zachraňujeme raky pre Sloven-
sko“ je stabilizovať a podporiť rast 
stavu populácií pôvodných druhov 
rakov na Slovensku a zabezpečiť, 
aby z krajiny nevymizli úplne. 
Projekt zahŕňa ich chov, výskum 
ich rozšírenia a vypúšťanie cho-
vaných pôvodných druhov do 
prirodzených biotopov, kde sa ich 

počet nielen znižuje, či hrozí ich vy-
miznutie, ale aj tam, kde už vymizli. 
Súťaž o Národnú 
podnikateľskú cenu za 
životné prostredie v SR or-
ganizuje Asociácia priemyselnej 
ekológie na Slovensku (ASPEK) 
v spolupráci s rezortom životného 
prostredia SR. Súťaž je národným 
kolom prestížnej medzinárodnej 

súťaže Európskej ceny za životné 
prostredie v podnikaní (EBAE - Eu-
ropean Business Awards for the 
Environment
Spoločným zámerom obidvoch 
súťaži je umožniť prezentáciu 
schopností podnikateľskej sféry 
zosúladiť jej ekonomické záujmy 
s princípmi trvalo udržateľného roz-
voja.                                           vm

Podporuje deti a mladých 
ľudí už päť rokov–

grantové programy pre škôlky 
a základné školy „Hravo s tech-
nikou“, „Tajomstvá labákov“ 
a „Bezpečne na cestách“. Stredné 
školy sa môžu uchádzať o granty 

v rámci programu „Stredné školy 
a technika“, študenti a učitelia 
univerzít zasa prostredníctvom 
programov „Rozvíjať technikou“ 
a „Vysokoškoláci a technika“. 
Tie sa orientujú sa na zvyšovanie 
kvality technického vzdelávania 
s dôrazom na praktické riešenia, 
inovatívne postupy vyučovania, 
najmodernejšiu techniku a par-
ticipáciu žiakov a študentov na 
riešení zadaní. Grantový pro-
gram Budúcnosť = Vzdelanie sa 
sústreďuje na realizáciu vzdelá-
vacích projektov v prospech detí 
v detských domovoch.
 Z viac ako 200 bilingválnych, 
slovensko-nemeckých škôlkarov, 
už prví študujú vďaka Nadácii 
bilingválne aj na základnej škole. 
Okrem toho je ich výučba obo-
hatená o na Slovensku jedinečný 
technický koncept. Jeho zámerom 
je prebudiť v deťoch záujem o tech-
niku a rozvíjať ho.
 Významnou oblasťou podpory 
Nadácie VW SK sú dobrovoľnícke 
projekty zamestnancov VW SK, 
ktorých podporila doteraz už 97. 
Pomohla tak zvýšiť kvalitu života 
a vzdelávania v regiónoch po ce-
lom Slovensku. Mnohé z nich pritom 
obyvatelia lokalít považovali za pri-
ority. ,,Naším mottom je „Vedomos-
ti tvoria budúcnosť“. Investície do 
vzdelávania považujeme 

za kľúčové nielen pre 
konkurencieschopnosť hospodárst-
va krajiny, ale najmä pre budúcnosť 
celého Slovenska,“ dodáva B. Mi-
chalík.

á i St d é šk l
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 Krajské riaditeľstvo PZ 
v Bratislave v súvislosti s blížiacimi 
sa vianočnými sviatkami 
a obdobím predvianočných 
nákupov vyzýva občanov 
k zvýšenej opatrnosti. Zhon 
spojený s predvianočnými 
nákupmi a nepozornosť ľudí 
v tomto období vytvárajú 
ideálnu pôdu pre vreckových 
zlodejov. V čase, keď sa vydáte 
za predvianočnými nákupmi, 
stávate sa pre zlodejov lákavým 
objektom. Viac ľudí v obchodoch, 
na uliciach, v prostriedkoch 
mestskej hromadnej dopravy, 
v nákupných centrách, na 
vianočných trhoch, ktoré sú 
preplnené ľuďmi prináša viac 
nepozornosti, sústredenia sa na 
nakupovanie, čo je najlepšia 
príležitosť pre vreckových 
zlodejov. Len za posledných 
10 mesiacov roku 2013 eviduje 
polícia v Bratislavskom kraji 
637 vreckových krádeží, z toho 
najviac v prvom bratislavskom 
okrese, a to 181.

 Praktiky zlodejov sú rôzne. 
V dave ľudí môžu pozorovať 
váš spôsob platby ako i obnos 
peňazí, ktorým disponujete, 
na aké miesto si po zaplatení 
peňaženku odložíte. Potom už len 
čakajú na vhodný okamih, aby 
vám spôsobili majetkovú škodu. 
Predmetom záujmu páchateľov 
sú okrem peňazí napríklad i 
šperky, retiazky, mobilné telefóny, 
bankomatové karty, doklady, 
a iné cenné a použiteľné veci. 
Obeťou vreckových zlodejov 
sa stávajú náhodne vytipované 
osoby - ľudia všetkých vekových 
kategórií. Zlodeji sa zameriavajú 
taktiež na zaparkované autá, na 
krádeže z osobných motorových 
vozidiel, v ktorých si nechávate 
svoje vianočné nákupy. 
V žiadnom prípade preto z auta 
nerobte výklad pre zlodeja, a to 
ani v prípade, keď auto opustíte 
len na pár minút. 

Preto polícia vyzýva občanov 
k zvýšenej opatrnosti. 
Dodržiavaním jednoduchých 
preventívnych odporúčaní je 
možné predísť krádeži a vyhnúť 

sa nepríjemnej skúsenosti.
• pri nákupnom ošiali si strážte 

v každom prípade kabelku, 
nedávajte si ju do nákupného 
vozíka, držte si ju blízko pri 
tele,

• pozor si dávajte na tlačenie 
v rade alebo „náhodné“ 
vrazenie niekoho priamo do 
vás, aj v takýchto situáciách 
treba mať kabelku či tašku 
nonstop pod kontrolou,

• tašky a ruksaky, v ktorých 
máte peniaze alebo doklady 
nenoste na chrbte,

• peňaženku alebo doklady 
si nenechávajte na ľahko 
dostupných miestach (v 
zadnom vrecku nohavíc, 
vo vrecku kabáta, na vrchu 
kabelky alebo nákupnej tašky),

• peňaženku, mobil, doklady, 
prípadne iné cenné veci si 
nenechávajte v odevoch, ktoré 
si prevesíte cez nákupný vozík 
alebo stoličku v reštauračnom 
zariadení, 

• peniaze a doklady noste 
oddelene,

• pokiaľ je to možné, nenoste 
so sebou veľkú fi nančnú 
hotovosť a využívajte 
možnosť bezpečnejšieho 
platobného styku, prípadne si 
hotovosť vyberajte až priamo 
v nákupnom centre, predídete 
tým krádežiam v prostriedkoch 
MHD,

• ak idete predsa nakupovať 
s hotovosťou, rozdeľte si ju na 
viac častí a odložte na viac 
bezpečných miest,

• platobnú kartu odporúčame 
nosiť oddelene od dokladov 
a peňazí, v žiadnom prípade 
si nezapisujte PIN v blízkosti 
karty,

• v prípade odcudzenia 
platobnej karty, okamžite 
kontaktujte banku a požiadajte 
o zablokovanie karty,

• zvýšte ostražitosť, ak vás 
niekto zastaví s otázkou 
na čas či cestu, alebo vás 
požiada o rozmenenie 
peňazí, môže ísť len o snahu 
o odlákanie pozornosti.

Prispejte aj vy k vašej bezpečnosti, 
vaša ostražitosť je na mieste!

VAŠA OSTRAŽITOSŤ 
je na mieste i v predvianočnom období!

ADVENTNÉ DIELNE
 V čase vianočnej uličky nezostali bokom ani žiaci v základnej 
škole na I. Bukovčana 1-3. 6iaci, so svojimi rodičmi, za asistencie 
učiteľov pripravili vo svojich triedach čarokrásne výrobky zo všetkých 
dostupných materiálov aké v škole i doma našli. A neboli to len 
ozdoby, ale aj pekné achutné zákusky a koláčiky, ba prekvapili aj 
chutnou kapustnicou. A tak mali návštevníci Vianočnej uličky možnosť 
sa zohriať v priestoroch školy a obdivovať, čo všetko naši malí dokážu.
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Nijako inak sa nedá nazvať 
postoj poniektorých občanov 
k svojim vlastným veciam, k svojim 
dokladom a to ešte nehovorím 
o pocite zodpovednosti 
k majetku, nášmu spoločnému, 
obecnému, štátnemu, alebo aj 
k susedovmu.
Prečo sa nad tým 
zamýšľam? Pretože 
v policajných zložkách sa 
možno dočítať:
– občan nahlásil (a nie jeden), 
že na neznámom mieste, 
v nezistenom čase, stratil 
peňaženku, doklady...
– z nezabezpečených 
(neuzamknutých) bytov, či domov 

ukradol neznámy páchateľ... 
voľne položený telefón, 
peňaženku, doklady...
– z tašky zavesenej na kočíku 
v obchode ukradli peňaženku, 
doklady...
– v herni z vrecka bundy 700 eur 
ukradol neznámy páchateľ...
– z nákupného vozíka, voľne 
odstaveného, len „na sekundu“ 
už ukradli kadečo...
Obdivujem trpezlivosť 
polície zaznamenávať tieto 
nezodpovedné a nedbalostné 
počiny. Voľakedy sa udeľovali 
za to tresty. Demokracia priniesla 
aj...
r

 Neviete, ako sa naučiť 
prirodzene hovoriť po anglicky? 
Ak sa vám nepozdávajú jazykové 
kurzy či školy, príďte sa pozrieť 
na výnimočné miesto! English 
Club v Devínskej je jedinečným 
spoločenským priestorom, 
v ktorom zažijete konverzáciu 
v anglickom jazyku úplne inak, 
ako ste boli zvyknutí. English 
Club je unikátny projekt, vďaka 
ktorému si pri rozhovoroch v 
angličtine užijete zábavu v 
príjemnom prostredí. Po anglicky 
sa budete môcť porozprávať pri 
zákusku, čítaní novín, sledovaní 
fi lmu, hraní biliardu alebo 
exkurzii do vinotéky.
 English Club vám okrem 
možnosti zdokonalenia sa 
v konverzačných schopnostiach 
pod vedením profesionálnych 
lektorov, poskytuje aj príležitosť 
spoznať nových ľudí. Stretnete 
sa tu so zaujímavými ľuďmi, 
ktorí sa rovnako ako vy snažia 
o  zdokonalenie svojej angličtiny, 
spoznáte takých, ktorí v anglicky 
hovoriacich krajinách žili, aj 
tých, pre ktorých je anglický 
jazyk rodnou rečou. 
 Skúsení lektori zaručujú 
individuálny prístup a 
konverzáciu budú stavať na 
vašich doterajších jazykových 
schopnostiach. Učia vás vyťažiť 
maximu z toho, čo už viete 
a priebežne vám na základe 
vašich potrieb vytvárajú osobné 
učebné materiály. Zabudnite 

V sobotu 14. septembra 
odštartoval 9. ročník Zohorskej 
hokejbalovej ligy.  Na 13-tich 
účastníkov čaká 24 kôl z ktorých 
vzíde osmička postupujúcich do 
play off. Náš zástupca HBC 
Iepurii Devínska Nová Ves, ktorý 
fi guruje na hokejbalovej mape 
od roku 2006 a od 2008 je 
pravidelným účastníkom ligy. 
Najväčším úspechom klubu 
je minuloročný neúspešný boj 
o bronzové medaily po ktorom 
zakončili ročník na 4.mieste, 
čo oproti výsledkoch, ktoré 
dosiahol klub v začiatkoch 
možno radiť ako veľký úspech. 
Pred začiatkom nového 
súťažného ročníka si tak klub 
iný cieľ ako zakončiť ročník na 
medailovej pozícií dať nemohol 
. Žreb úvodných kôl bol k našim 
chalanom nemilosrdný, keď 
v prvých troch kolách nastúpili 
proti mužstvám ašpirujúcich na 
medailové umiestnenie. V 1. kole 
hostili hokejbalisti HBC Iepurii 
súpera zo susednej Stupavy, 
s ktorým mali ešte v živej pamäti 
úspešnú štvrťfi nálovú sériu 
z minulej sezóny po ktorej sa tešili 
z historického postupu medzi 
semifi nalistov ZHbl. Zápas sa 
hral dlho vyrovnane až napokon 
aj vďaka nulovej streleckej 
efektivite posunuli domáci 
prvé body v ročníku hosťom 
po výsledku 0:4. V ďalšom 

Kapitálna nezodpovednosť

English Club v Devínskej
Angličtina pri biliarde, čaji a poháriku

na rigídnosť tradičných učebníc 
a jednotné tempo pre všetkých!
 English Club je výnimočný 
aj tým, že vám dá možnosť 
trénovať si konverzáciu počas 
diskusných blokov. V nich sa 
naučíte prirodzene reagovať na 
to, čo hovoria ostatní. Vďaka 
takýmto diskusiám budete 
schopní osvojiť si a rozvíjať 
potrebné vyjadrovacie návyky.
 Lektori z English Clubu budú 
s vami trénovať konverzáciu 
v anglickom jazyku až dovtedy, 
kým nebudete cítiť v rozhovore 
komfort a istotu. Vytvoria pre 
vás množstvo príležitostí hovoriť 
a spoznať prácu s   cudzím 
jazykom v iných rozmeroch. 
Snahou English Clubu je 
dosiahnuť to, aby ste z hovorenia 
v anglickom jazyku mali radosť 
a aby ste angličtinu nielen 
študovali, ale ňou aj plynule 
a spontánne hovorili.
Ste vítaní aj keď s angličtinou iba 
začínate.
Ponúkame vám nezáväznú 
návštevu a hodinovú konzultáciu 
zdarma.

www.thinkenglish.sk
0911 103 177

K itál d d ť

Po 13. kolách Iepurii 
Na výbornom 2. mieste 

zápase cestovali Iepurii na 
najvzdialenejšie ihrisko do Gajár, 
ktoré je prechodným domovským 
ihriskom hokejbalistov Pretorians 
Trnava. Zápas iepuráci zvládli 
a po výsledku 2:5 si pripísali prvé 
body v ročníku. Žiaľ v 3. kole 
prišlo opäť domáce zakopnutie 
o ktoré sa postarali hráči Farmy 
Petržalka po výsledku 1:5. 
Nasledovali dva zápasí proti 
obom mužstvám zo Zohora 
v ktorých Iepurii potvrdili úlohu 
papierového favoriti a zvíťazili 
najprv na ihrisku v Zohore nad 
domácim mužstvom Roconaba 
0:6 a o týždeň neskôr doma 
zdolali Parkovisko vysoko 11:3. 
Nabudený prvým domácim 
víťazstvom  si hokejbalisti 
Iepurii v 6. kole verili aj na 
majstra. Zápas výborne 
takticky zvládli a pripísali si 
historicky prvé víťazstvo nad 
úradujúcim majstrom ligy HBT 
Slovan Bratislava. V poslednom 
siedmom odohratom kole 
rozstrieľali Iepurii nováčika ligy 
Ružinov Capitals na jeho ihrisku 
hrozivým pomerom 22:0, čím 
potvrdili svoju stúpajúcu formu.  
Za uznanie stojí, že sa mladý 
hokejbalisti Ružinova ani za 
veľmi nepriaznivého výsledku 
nevzdali a zápas dohrali vo 
vysokom nasadený. 
V mene klubu HBC Iepurii 
Devínska Nová Ves pozývame 
všetkých občanov na domáce 
zápasy ZHbL - seniori 
2013/2014 (1. SHbL Bratislava 
– Záhorie), ktoré sa uskutočňujú 
v nedeľu o 10:00 hod. na novom 
hokejbalovom ihrisku v Devínskej 
Novej vsi na Vápencovej ulici.  
Viac o lige nájdete na www.zhbl.
wbl.sk.

Tabuľka po neúplnom 13. kole:
 Team Z V P VP PP BODY SKÓRE ROZDIEL
1. HBC Farma Petržalka 11 10 1 0 0 30 105:24 + 81
2. HBC Iepurii DNV 12 10 2 0 0 30 87:25 + 62
3. ŠHBK Lizards Stupava 11 9 2 0 0 27 83:23 + 60
4. Pretorians Trnava 11 8 3 0 0 24 59:38 + 21
5. HBT Slovan Bratislava 11 7 4 0 0 21 65:23 + 42
6. HBC DNV Flyers 10 6 3 0 1 19 57:37 + 20
7. HK Bratislava Raptors 10 4 5 0 1 13 48:53 - 5
8. HBK Roconaba Zohor 12 3 6 1 2 13 34:54 - 20
9. THC Lúky 11 3 6 1 1 12 39:63 - 24
10. RŠK Ružinov 13 2 8 2 1 11 55:93 - 38
11. HBC Parkovisko Zohor 11 1 7 3 0 9 36:72 - 36
12. HKL-MJM Petržalka 12 1 8 1 2 7 32:72 - 40
13. Capitals Ružinov 13 2 11 0 0 6 23:146 - 123
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DEVEX 15

Inzercia - Cenník: 1 znak = 0,05 eur, 1/16 str. = 25 eur, 1/8 str. = 50 eur, 1/4 str. = 100 eur, 1/2 str. = 200 eur, 1 str. = 400 eur. 1 cm2 = 0,85 eur. 
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
• Hľadám krajčírku na pravidelné

 šitie bytového textilu. 
 tel.: 0905 458 272
• Hľadáme upratovač/ - ka, večerné 

upratovanie (2-4 hod denne) 
 tel.: 0948 696 898
• Hľadám opatrovateľku (ženu), 

ktorá má skúsenosti s opatrovaním 
a starostlivosťou detí. Najlepšie ak-
tívnu ženu na dôchodku, ktorá by si 
chcela fi nančne prilepšiť. Jedná sa o 
starostlivosť o jedno dieťa, ktoré má 
8 mesiacov. Preferujeme ak žena 
má záujem o dlhodobejší záujem. V 
prípade záujmu nás kontaktujte na 
mobilné číslo  

  tel.: 0910 885 888 
  v čase od 9-18hod.

04 - SLUŽBY
• Údržba a servis kotlov značky 

BUDERUS a 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
• TV servis Baláž – oprava 
 televízorov. Na Grbe 43. 
  Tel. zázn.: 6477 6963
• 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

Fit Woman – ženské fi tness a kozmetické štúdio 
v nákupnom centre Glavica na Eisnerovej 

64 v Devínskej Novej Vsi ponúka:

Fitko, ktoré je určené výhradne ženám každého veku bez ohľadu na fyzickú kondíciu

Špeciálne hydraulické stroje, ktoré sú pohodlné, bezpečné 
a cvičenie na nich je vysoko efektívne

Prítomnosť trénerky a poradenstvo

Kozmetika: ošetrenie pleti, špeciálne elektrokozmetické prístroje, 3D mihalnice
Kontakt: 0902 350 380

AKCIA v decembri: 
cvičte neobmedzene s mesačnou permanentkou už od 26,90 eur

Vianočná zľava na kozmetiku: 
-20% na všetky druhy ošetrenia, darčekové poukazy

• 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

• Harmony Space - kvalitné a ceno-
vo výhodné masáže. 

 tel.: 0902 560 476  
 www.harmonyspace.sk

06 - NEHNUTEĽNOSTI
• Predám záhradu, cca 300 m², 

s murovanou chatkou, (elektrina 
zavedená), v Devíne na Štítovej 
ulici.

 tel.: 0903 834 830
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
• Konverzácia vo francúzštine. 

Chcete hovoriť po francúzsky? 
Komunikovať, alebo sa učiť? 

 tel.: 0917 461 097

w
w

w
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Z policajného
zápisníka

do skladu náradia, ukradol 50 
roxorových tyčí 150 cm dlhých, 
v hodnote 100 eur, elektrickú 
strunovú kosačku a majiteľovi 
spôsobil škodu celkom 220 eur.
• Polícia začala, 23. 11., trest-
né stíhanie proti obvinenému 
z Mečíkovej, pretože viedol mo-
torové vozidlo Škoda Felícia pod 
vplyvom alkoholu.
• Prečinu marenia výkonu úrad-
ného rozhodnutia sa, 24. 11., 
dopustila osoba z Ľubovníkovej, 
pretože jazdil na motorovom vo-
zidle napriek uloženému zákazu 
viesť motorové vozidlo. Prípad 
rieši polícia.
• Zatiaľ neznámy páchateľ, 25. 
11., ukradol z I. Bukovčana mo-
torové vozidlo  zn. Seat Leon vo 
farbe čiernej metalízy.
• Polícia, 28. 11., vzniesla 
obvinenie a začala trestné 
stíhanie voči občanovi z ulice 
Pod Lipovým, ktorý viedol moto-
rové vozidlo pod vplyvom alko-
holu. Obvinený bol umiestnený 
na oddelení policajného zaist-
enia a eskorty, prípad rieši polí-
cia DNV.
• Rovnaký osud postihol 28. 
11., občana z Trebišova jazdi-
aceho po ulici Mlynská.
• Škodu 260 eur spôsobil, 1. 
12., neznámy páchateľ občianke 
z J. Jonáša, keď jej z uzamknu-
tého auta zaparkovaného na 
Mlynskej ukradol autorádio, hy-
draulický zdvihák a dve deky.
• Polícia DNV, 3. 12., zatkla 
dve osoby (nezávisle na sebe), 
pretože obaja boli zatknutí na 
príkaz súdom a odovzdala ich 
príslušným orgánom.

OO PZ DNV

• Neznámy páchateľ, 11. 11., 
ukradol z motorového vozidla 
Tatra 815 príručnú tašku s kom-
pletnými dokladmi od tohto 
služobného vozidla i dokla-
dy od ďalšieho vozidla VW 
Transporter.
• Páchateľ z J. Poničana, 11. 
11., nezaplatil objednaný tovar, 
ktorý prevzal a doručovateľa 
s vyhrážkami z bytu vyhodil. 
Prípad rieši polícia.
• Do ubytovne na 
Opletalovej, 12. 11, vnikol ne-
známy páchateľ, ktorý ukradol 
fotoaparát Olympus a kameru 
Sony, všetko v hodnote 240 
eur.
• V ten istý deň, 12. 11., 
v rovnakom zariadení opäť 
neznámy páchateľ ukradol mo-
bilný telefón HTC Desire, čím 
poškodenému spôsobil škodu 
170 eur.
• Hliadka polície, 12. 11., 
zadržala na J. Jonáša vodiča 
kamióna z Turecka, ktorý jazdil 
pod vplyvom alkoholu.
• V ubytovni na Opletalovej, 
13. 11., neznámy páchateľ 
ukradol poškodenému tablet 
Galaxy s nabíjačkou v hodnote 
150 eur.
• Zatiaľ neznámy páchateľ,. 
14. 11., ukradol v priemysel-
nom areáli na Opletalovej 
1 200 ks káblových zväzkov 
určených pre vozidlá VW 
Touareg v hodnote 5 184 eur.
• V Devínskom jazere, 17. 
11., vnikol neznámy páchateľ 

 Veľké športové šťastie malo 
44 žiakov z našej školy na Ulici 
Ivana Bukovčana 3.  V pondelok 
2.12. sa mohli osobne zúčastniť 
športového zápasu HC Slovan 
– Severstaľ Čerepovec.  Naši 
žiaci boli na zápas vybraní 
v rámci projektu ŠKOLA IDE NA 
SLOVAN.  Klubovým autobu-
som, ktorým jazdia naši hoke-

jisti, sme sa odviezli na štadión, 
kde sme prežili skutočné hoke-
jové zápolenie. Naše „chlapci 
do toho“ sa nieslo štadiónom  
a palce sme držali tak pevne, 
že slovanisti vyhrali. Domov 
sme sa vrátili s malým darčekom 
a s veľkými zážitkami z kvalit-
ného športového zápasu. 

Soňa Škulová

Neobyčajný športový zážitok

Neznámy páchateľ poškodil zariadenie
čerpacej stanice.

 Polícia pátra po doposiaľ 
neznámom páchateľovi, ktorý 
dňa 08.12.2013 v čase od 
01.00 hod do 03.00 hod 
poškodil  zariadenie v objekte 
jednej z čerpacích staníc na 
Eisnerovej ulici v Bratislave. 
Páchateľ doposiaľ neznámym 
spôsobom v objekte čerpacej 
stanice poškodil nezisteným 
predmetom uzamykací mecha-
nizmus plastových dverí vedúcich 
do priestorov strojovne, vstupné 

dvojkrídlové skladacie dvere do 
umyvárne , ako aj vysávač pre 
zákazníkov. Uvedeným konaním 
vznikla škoda poškodením ma-
jetku vo výške cca. 1000,- eur. 

 Poverený príslušník PZ začal 
v tomto prípade trestné stíhanie 
vo veci prečinu poškodzovania 
cudzej veci. V prípade dokáza-
nia viny hrozí páchateľovi trest 
odňatia slobody až na jeden rok. 

ms KrPz Ba

Cestujú dvaja veselí páni vlakom. 
Prisadne si k nim zvodná slečna. 
Jeden vraví: „Mohli by sme sa 
predstaviť. Ja som Smetana, 
ale nie Bedřich.“ Druhý sa 
pripája: „Ja som Dvořák, ale nie 
Antonín.“ Slečna sa začervená 
a skromne povie: „Ja som 
Orleánska, ale nie panna.

•••
– Pamätáte sa, ako 
ste dostali svoje prvé 
keramické prasiatko?
– To bolo vtedy, keď nás učili 
dávať peniaze sviniam!

•••
Pýta sa východniar 
svojho malého syna:
– Čím by si chcel byť, 
keď budeš veľký?
– Tak ako šicke z Košic 
– Blavákom!

•••
Roman Abramovič sľúbil 
milión dolárov každému, 
kto mu dá dva.

•••
– Aký je rozdiel medzi 
sliepkou a dôchodcom?

– Sliepka znáša vajcia 
a dôchodca biedu.

•••
– Jurko, čo myslíš, čo dostane 
tvoj brat na Vianoce?
– To neviem. Ale minulé 
Vianoce dostal osýpky.

•••
Na Silvestra pred 
polnocou v hoteli.
– Haló šéfe! Prečo u 
vás nejazdí výťah?
– Jazdí, ale vy ste 
v telefónnej búdky.

•••
– Dežo, koľko máš hodín?
– Ta zatiaľ sa mi podarilo 
ukradnúť len tri.

•••
– V ktorých mesiacoch 
sa rodia panny?
– Vo všetkých.

•••
Hovorí sa, že kravička 
dáva mlieko.
– Blbosť! Ľudia jej 
ho berú nasilu!

•••
– Môj sexuálny život je ako 
Porsche – tiež ho nemám.
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