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 Leto pre-

behlo ako voda, 

čas dovoleniek 

a  prázdnin 

odišiel takmer 

do zabudnu-

tia. Takmer preto, lebo bolo na 

čo spomínať, či pripomínať si. 

V  auguste, okrem SNP aj oku-

páciu v  šesťdesiatom ôsmom, 

začiatkom septembra teroristický 

útok na dvojicu budov v  USA, 

a  pravdaže veľa, veľa „drobných“ 

udalostí v našich, Európskych i sve-

tových dejinách, ktoré ovplyvnili 

i  ovplyvňujú myslenie ľudí   chod 

udalosti aj v súčasnosti.

 A  ľudia sa aj tak nepoučili. 

Nechávajú vládnuť peniaze, ne-

nachádzajú dostatok síl zmeniť 

zlé a  zlo v  prospech dobra a  do-

brého, akoby sa obávali nezvlád-

nutia, vari len nie nového feno-

ménu, ktorý by mohol zmeniť svet 

k lepšiemu.

   Denne sa presviedčame, že aj 

v kruhoch, od ktorých očakávame 

prevahu všetkých dobrých 

vlastností, sa akosi pletú zloba, 

závisť, nevraživosť, neochota 

spolupracovať... viac zlých ako do-

brých vlastností.

 Veď aj napriek všetkým pro-

testom a  nesúhlasom odvolávajú 

miestneho farára. Aj neukončený 

a  rozbabraný proces tohto pre, 

či počinu je svedectvom neúcty 

a  neochoty brať do úvahy veria-

cich. Tí nielenže plnia rozpočet, 

z  ktorého je cirkev fi nancovaná, 

a tvoria v podstate akoby neželanú 

väčšiu.

 Nuž orientuj sa potom človek, 

občan, člen...
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• Prihlasovanie na Vianočnú 
uličku 2016 je možné 

prostredníctvom ofi ciálnej prihlášky, 
ktorú nájdete na:

www.vianocnaulicka.sk
Cez vyššie uvedený web sa 
máte možnosť informovať i 

o podmienkach tohtoročného 
podujatia. Tento rok sa podujatie 

bude konať 1. – 3.decembra. 

• V dňoch 24. – 25. septembra 
sa na baseballovom ihrisku 

v DNV uskutoční o 9.00 h prvý 
ročník medzinárodného 

baseballového turnaja mužov. 

Sponzoruje firma Devínska invest, s. r. o., od apríla 2015

(Pokračovanie na strane 2)

 V období 29. júla až 31. au-
gusta realizoval Miestny úrad 
Bratislava-Devínska Nová Ves 

Európska komisárka pre regionálnu politiku CorinaCretu navštívila 
v piatok 16. septembra spolu so zástupcami Bratislavského samo-
správneho kraja a Dolného Rakúska Cyklomost slobody v Devín-
skej Novej Vsi. Nakoľko bol projekt cyklomosta spolufi nancovaný 
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – 
Rakúsko 2007-2013, chcela si pozrieť ako vyzerá, aký účel spĺňa, 
aký má význam pre kraj, ale zaujímali ju aj informácie o peších či 
cykloturistoch, ktorí tadiaľ prechádzajú.

V novom šolskom roku otvorili aj brány škôl v DNV.

ZBIERKA 
ŠKOLSKÝCH 
POMÔCOK 
PRE DETI Z DNV

zbierku školských pomôcok pre 
deti zo znevýhodneného prostre-
dia, alebo pre tie deti, ktoré po-
chádzajú z mnohodetných rodín. 
Máme veľkú radosť z toho, že 
ľudia z našej mestskej časti pris-
peli takým množstvom pomôcok, 
že sme mohli pomôcť odbremeniť 
10 rodín od veľmi nákladných po-
vinností, ktoré majú všetci rodičia 



DEVEX 2 

(Pokračovanie zo strany 1)
na začiatku každého školského 
roka. Okrem výtvarných pomôcok, 
pier, fi xiek, zošitov, gúm a praví-
tok nám priniesli aj školské tašky, 
peračníky, ktoré deti veľmi potešili. 
Našli sa aj darcovia, ktorí prispeli 
fi nančne a tak sme mohli dokúpiť 
všetko to, čo deti potrebovali. Medzi 
týchto darcov radíme aj miestny 

úrad, ktorý taktiež prispel na túto 
dobrú vec. Všetky veci sme deťom 
a ich rodinám odovzdali a môžeme 
konštatovať, že táto akcia bola 
veľmi úspešná. Úprimne ďakujeme 
všetkým, ktorí akýmkoľvek spôso-
bom prispeli.

Mgr. Zuzana Nagyová
Referent sociálnych vecí

ZBIERKA ŠKOLSKÝCH POMÔCOK 
PRE DETI Z DNV

 Už dlhé roky je bratislavská 
mestská časť Devínska Nová Ves 
sídlom najväčšej európskej auto-
mobilovej spoločnosti Volkswagen, 
ktorá dáva prácu mnohým ľuďom 
nielen z toho kraja. Volkswagen 
Slovakia je najväčším slovenským 
zamestnávateľom, ktorý podporuje 
aj rôzne študijné aktivity pre deti 
a mládež. Prostredníctvom Nadácie 
Volkswagen napríklad zriadil triedu 
zameranú na štúdium nemeckého 
jazyka, ktorá je určené najmä pre 
deti  zamestnancov fabriky žijúcich 
na území mestskej časti.
 Jedným z cieľov zástupcov 
Devínskej Novej Vsi je rozšírenie 
doterajšej spolupráce s automo-
bilkou. Aj z tohto dôvodu sa cez 
letné prázdniny zúčastnili ofi ciálnej 
návštevy v nemeckom meste Wolfs-
burg, v ktorom má Volkswagen svo-

je hlavné sídlo. Na pozadí dominu-
júcej témy užšej spolupráce medzi 
fabrikou a mestom Wolfsburg prijal 
starosta mesta Klaus Mohrs na rad-
nici slovenskú delegáciu vedenú sta-
rostom Milanom Jamborom.
 V rozhovoroch medzi zástupca-
mi oboch obcí prevládala téma 
spolupráce medzi Volkswagenom 
a príslušnými mestskými štruktúrami. 
O podobnú spoluprácu, ako majú 
v súčasnosti v nemeckom Wolfsbur-
gu, by mali záujem aj zástupcovia 
slovenského podniku a bratislavskej 
mestskej časti. Stretnutie vo Wolfs-
burgu tak prinieslo veľa zaujímavej 
inšpirácie a myšlienok, ktoré možno 
ďalej aktívne rozvíjať medzi obomi 
zainteresovanými subjektmi aj na 
slovenskej strane.   
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Spolupráca nemeckého Wolfsburgu s Volkswagenom 

inšpirovala aj Slovákov

Tohtoročný 7.september bol pre 
žiakov i pedagógov Duálnej aka-
démie, nástupkyne SOŠ automobi-
lovej J. Jonáša 5 v Devínskej Novej 
Vsi, prvým dňom prvého školského 
roka v histórii tejto novovzniknutej 
školy. Žiaci nastúpili do šiestich 
študijných a jedného učebného od-
boru so štyrmi zameraniami. Priamo 
u svojho budúceho zamestnávateľa 
budú študovať v odbore mechanik 
nastavovač, mechanik strojov a za-
riadení, mechanik – mechatronik,  
mechanik elektrotechnik, mechanik 
automobilových liniek, autotronik, 
autoopravár – mechanik, autoo-
pravár – elektrikár, autoopravár 
– karosár a v odbore autoopravár 
– lakovník. Do prvého ročníka Súk-
romnej strednej odbornej školy au-

tomobilovej – Duálnej akadémiesa 
zapísalo 161 žiakov, z toho v duál-
nom systéme sa bude vzdelávať 
125 žiakov.
„Odborné vzdelávanie záujem-
covia posudzujú podľa kvality, 
zamestnávateľa a výplatnej pásky. 
To sú tri faktory, ktoré rozhodujú 
o tom, kde sa chcú mladí ľudia 
odborne vzdelávať. V BSK sa 
snažíme budovať duálne vzde-
lávanie vo viacerých inštitúciách, 
založené na partnerstve budúcich 
zamestnávateľov. Máme tu 
inštitúciu, ktorá je na úrovni vzde-
lávania ako v troch špičkových 
krajinách svetav tejto oblasti 
- v Rakúsku, Nemecku a Švajčiarsku. 
Preto si Bratislavská župa dala 
záležať, aby sa slovensko-nemecké 

Bratislavský samosprávny kraj a Volkswagen otvorili v DNV 

spoločnú akadémiu

partnerstvo podarilo vybudovať 
napriek legislatívnemu prostrediu, 
ktoré nie je v týchto krajinách úplne 
rovnaké. Nemecký model sme 
museli prispôsobiť slovenskému 
legislatívnemu prostrediu,“ povedal 
preDEvínskonovoveskýEXpres 
predseda BSK Pavol Frešo.  
Zriaďovateľom Duálnej akadémie 
je záujmové združenie právnických 
osôb Duálna akadémia, ktorými sú 
Bratislavský samosprávny kraj, Volk-
swagen Slovakia, a. s. a Matador 
Holding, a. s. Vstup BSK do z. z. 
p. o. Duálna akadémia schválili 

župní poslanci na svojom pra-
covnom zasadnutí 19. februára 
2016. Bratislavský samosprávny 
kraj má v škole rozhodovacie kom-
petencie v oblasti výchovno-vzdelá-
vacieho procesu. Duálna akadémia 
prinesie žiakom kvalitnejšie ma-
teriálno-technické vybavenie a viac 
času, ktorý strávia na praxi priamo 
u svojho budúceho zamestnávateľa.

Prinesie však aj  rozvoj existujúceho 
Centra odborného vzdelávania 
a prípravy pre oblasť automobi-
lového priemyslu so schválenými 
odbormi vzdelávania. Aj po zmene 
zriaďovateľa sa zmeny v sieti 
študijných a učebných odborov 
budú diať v súlade s Regionálnou 
stratégiou výchovy a vzdelávania 
v stredných školách BSK a budú 
podliehať schváleniu v Krajskej rade 
pre odborné vzdelávanie a prípra-
vu, pričom musia korešpondovať 
so záujmami zamestnávateľov.

Na záver slávnostného otvore-
nia školského roka 2016/2017 
zaželal Duálnej akadémii, ale naj-
mä žiakom, rekvalifi kantom a pe-
dagógom veľa úspechov, nadšenia, 
radosti počas štúdia a vynikajúce 
výsledky počas skúšok, EricReuting, 
člen predstavenstva pre personálnu 
oblasť vo fi rme Volkswagen Slova-
kia.



 DEVEX 3

 Piaty september a krásne 
slnečné ráno. Takto sme sa všetci 
prebúdzali do nového, ale hlavne 
významného dňa. Práve sa začal 
nový školský rok 2016/2017.  
   Kto z detí by sa netešil po dvoch 
mesiacoch prázdnin  na dob-
rých kamarátov,  spolužiakov, 
získavanie  vedomostí, ale aj 
na dospelý personál tvorený 
z pánov  učiteľov, usmiatych  
pani kuchárok a upratovačiek, 
tiež na starostlivého pána 
školníka. Na žiakov čakali vyno-
vené  triedy. Druháci a starší už 
vedia, že prichádza ďalší  pra-
covne náročný rok, ktorý bude 
spestrený  množstvom príjemných 
aktivít. 

 A čo tí najmladší a zároveň 
najmilší? Áno, reč je o prváčikoch. 
Tých vítali  vo vestibule školy 

kych očkách, keď  na laviciach 
deti uvideli samé dôležité školské 
pomôcky. Práve o tie sa fi nančne 
postarali pracovníci Miestneho 
úradu DNV a  členovia Správnej 
rady Nadácie Volkswagen Slova-
kia.  Naša pani riaditeľka Renáta 
Balogová  spolu s predsedom 
predstavenstva Volkswagen Slo-
vakia Ralfom  Sachtom a členom 
Správnej rady Nadácie Volkswa-
gen Slovakia pánom Zoroslavom 
Smolinským   slávnostne zahájili 
školský rok.   
 Všetko je pripravené. Poprajme 
si veľa energie a pevnej vôle pri 
zvládaní  úloh v novom  školskom 
roku. 

md

najkrajšie a najlepšie pani učiteľky, 
aby si svojich žiakov priviedli do 
tried. Joj, bolo to radosti v prvác-

„KLOPI, KLOPI BRÁNA, ...“„KLOPI, KLOPI BRÁNA, ...“

Múzeum školstva a pedagogiky 
Vás srdečne pozýva na prehli-
adku priestorov historickej školy 
na Charkovskej ulici, ktorá sa po 
rekonštrukčných prácach stane je-
honovým pôsobiskom.
Kedy: sobota 8. 10. 2016, 
13.00 – 18.00 hod.
Kde: priestory bývalej Základnej 
školy, Charkovská 1, Bratislava - 
Devínska Nová Ves
Čo vás čaká: 
• prehliadka priestorov školy pred
    rekonštrukciou 
• múzeum sa predstavuje: dejiny
     múzea 
•  ukážka dobovej triedy

• staré školské predmety zo zbie-
rok múzea
• vzdelávanie v múzeu - ako sa ke-
dysi písalo
• budúcnosť múzea v adaptovanej 
historickej budove školy
• drobné občerstvenie
Ak máte doma školské predmety 
alebo fotografi e z čias, keď ste boli 
žiakmi,prineste nám ich, obohatia 
zbierku múzea.

Tešíme sa na Vás všetkých.
Podujatie sa koná pod záštitou 
starostu MČ Devínska Nová Ves, 
v spolupráci s OZ Promuseum, 
s fi nančnou podporou ZSE Nadá-
cie.

VEĽKÁ STRETÁVKA SPOLUŽIAKOV 
ZO ZŠ CHARKOVSKÁA OBYVATEĽOV 
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VEĽKÁ STRETÁVKA SPOLUŽIAKOV 
ZO ZŠ CHARKOVSKÁA OBYVATEĽOV 
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 Ak  sa má v Bratislave vyberať miestny poplatok za rozvoj už v budú-
com roku, je potrebné, aby príslušné všeobecne záväzné nariadenie 
(VZN) a novela štatútu mesta s ním súvisiaca boli schválené v tomto 
roku. Dokonca je nevyhnutné, aby proces pretavenia litery zákona 
o miestnom poplatku v podmienkach metropoly Slovenska bol spustený 
na rokovaní mestskej rady 14. septembra. Trvajú na tom všetci starosto-
via prítomní na dnešnom rokovaní Regionálneho združenia mestských 
častí hlavného mesta SR Bratislavy. 

Aplikácia zákona o miestnom poplatku za rozvoj v Bratislave súri
Na uvedenom rokovaní primátor Ivo 
Nesrovnal uviedol, že magistrát má 
pripravený návrh VZN o miestnom 
poplatku za rozvoj. Na rokovanie 
mestského zastupiteľstva ho však 
mieni predložiť až v novembri, keď 
zákon o miestnom poplatku za rozvoj 
nadobudne účinnosť.  Okrem toho, 
povedal, vyvstala otázka, či poplatok 
za rozvoj má byť rovnaký na území 
celého mesta, keďže „niektoré mest-
ské časti sú viac rezidenčné“.
 Starostovia nesúhlasia s tým, aby 
sa záležitosť dostala na rokovanie 
mestského zastupiteľstva až v novem-
bri. Naopak. Chcú, aby návrh na 
zmenu štatútu mesta vo veci správy 
miestneho poplatku za rozvoj bol 
zaradený do programu rokovania 
mestskej rady 14. septembra. Okrem 
toho, zásadné stanovisko k veci vy-
jadrilo regionálne združenie mest-
ských častí ešte v marci. Už vtedy 
povedalo, že je za zavedenie jednot-
nej sadzby spomínaného poplatku na 
celom území mesta, uplatnenie maxi-
málnej sadzby 35 eur za štvorcový 

meter a za deľbu výnosu z poplatku 
v pomere 32 percent pre mesto a 68 
percent pre mestské časti. „Od marca 
bolo dosť času, aby sa s týmito fakta-
mi pracovalo, treba sa pohnúť ďalej,“ 
hovorí predseda združenia, starosta 
Záhorskej Bystrice Jozef Krúpa.
 Návrh na zmenu štatútu, ktorý má 
podporu regionálneho združenia,  vy-
pracoval mestský poslanec a starosta 
Petržalky Vladimír Bajan a magistrátu 
ho predložil spolu s kolegami mestský-
mi poslancami Martinom Kurucom, 
starostom Vrakune a Milanom Jambo-
rom, starostom Devínskej Novej Vsi. 
V dôvodovej správe sa pripomína, že 
zákon o miestnom poplatku za rozvoj 
umožňuje, aby správu poplatku v pod-

mienkach Bratislavy mohli vykonávať 
aj mestské časti, ak tak ustanoví štatút 
mesta. A keďže mestské časti realizujú 
úlohy preneseného výkonu štátnej 
správy na úseku územného konania 
a stavebného poriadku, je celkom 
prirodzené, aby vykonávali aj správu 
miestneho poplatku. Napokon, 
pokiaľ ide o možnosti použitia výnosu 
z poplatku, týkajú sa záležitostí, ktoré 
sú väčšinou v kompetencii mestských 
častí a tie najlepšie poznajú svoje 
potreby. Preto sa navrhuje delenie 
výnosu z poplatku v pomere 68 per-
cent pre mestské časti a 32 percent 
pre mesto. Primátor nakoniec sľúbil, 
že sa pokúsi dostať tento bod na 
najbližšie rokovanie mestskej rady.

 V programe rokovania regionálne-
ho združenia bola aj informácia o ak-
tuálnom stave regionálneho školstva 
z pohľadu miest a obcí a petícii za 
zmenu kompetencií a fi nancovania 
regionálneho školstva. Petícia, ktorá 
bola vláde SR odovzdaná 25. mája 
tohto roku, obsahuje okrem iného 
bod, aby fi nancovanie materských 
škôl, základných umeleckých škôl, 
jazykových škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí 
a vyšších územných celkov prešlo zo 
súčasného režimu fi nancovania origi-
nálnych kompetencií do režimu fi nan-
covania prenesených kompetencií 
realizovaného prostredníctvom Minis-
terstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR. Regionálne združenie 
mestských častí Bratislavy s takýmto 
návrhom rozhodne nesúhlasí. Jeho 
stanovisko je v súlade s postojom 
Rady Združenia miest a obcí Sloven-
ska. 

Alžbeta Klesnilová,
tlačová tajomníčka Regionálneho 

združenia MČ BA
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Oči vidia, srdce plače, rozum volá... 2

(Pokračovania na strane 5)

Kňaza  Dr. Karola Moravčíka 
sa rozhodol bratislavský arcibis-
kup  Mons. Stanislav Zvolenský 
preložiť z Devínskej Novej Vsi. 
K preloženiu dochádza potom, 
ako Dr. Karol Moravčík spolu s 
Františkom Mikloškom vydal kni-
hu Radosť evanjelia na Sloven-
sku– pokus o analýzu katolíckej 
cirkvi.
V Devínskej Novej Vsi pôsobil  
Dr. Karol  Moravčík od roku 
1990. Tento rok oslávil 64 
narodeniny. Proti jeho odvolaniu 
sa začali veriaci ozývať a písať 
listy adresované  bratislavskému 
arcibiskupovi. Tu je jeden z nich:
„Je nám veľmi ľúto, že o svoj.
ho kňaza musíme už niekoľko 
rokov bojovať. Nedokážeme 
pochopiť, prečo kňaz, ktorý 
úprimne žije evanjelium a 
milosrdenstvo, sa neustále 
stretáva s nepochopením 
spolukňazov, a my, farníci 
a farníčky nielen z Devín-
skej Novej Vsi, ktorí už roky 
s pánom farárom Moravčíkom 
rastieme vo viere, sa cítime ne-
pochopení spolu s ním.
Z tohto dôvodu by sme sa veľmi 
potešili, keby ste nám osobne 
prišli do Devínskej Novej Vsi 
vysvetliť, prečo ste sa rozhodli 
nášho kňaza preložiť – radi 
by sme túto záležitosť vyriešili 
v otvorenej diskusii, ako bratia 
a sestry. Neradi by sme sa po-
korili nejakému príkazu zhora, 
ktorý je v našom chápaní ne-
zmyselný a ktorý nás oberá 
o akúkoľvek spoluúčasť...“
Aj tento pokus zostal bez 
odozvy, bez odpovede ako 
aj desiatky iných.  Aj keď ve-
riaci sú súčasťou cirkevného 
spoločenstva a majú právo byť 
informovaní, majú právo vedieť. 
Nakoniec cirkev je fi nancovaná 
členmi a členkami vo farnostiach 
a v súčasnosti (čiastočne) stále aj 
zo štátnych peňazí. 

Kódex kánonického (cirkevného) 
práva počíta s mienkou a vply-
vom členov cirkvi. Kán. 212, §2 
a §3 hovoria: Veriaci majú prá-
vo, aby sa so svojimi potrebami, 
najmä duchovnými, a so svojimi 
žiadosťami obracali na pastierov 

Cirkvi. Podľa vzdelania, odbor-
nosti a vážnosti, ktoré požívajú, 
sami majú právo, ba niekedy aj 
povinnosť prejaviť posvätným 
pastierom svoju mienku vo ve-
ciach, ktoré sa vzťahujú na dobro 
Cirkvi, a oboznámiť s ňou aj os-
tatných veriacich pri neporušení 
celistvosti viery a mravov i úcty 
voči pastierom a so zreteľom na 
spoločný osoh a dôstojnosť osôb.
Dokument Pápežskej rady pre 
spoločenské komunikačné pros-

triedky hovorí podobne: Druhý 
vatikánsky koncil  potvrdil, že 
členovia Cirkvi by mali slobodne 
a s dôverou dávať najavo svo-
jim pastierom svoje potreby 
a želania, ako sa svedčí na 
dietky Božie a na bratov a ses-
try v Kristovi; lebo podľa svojho 
vzdelania, odbornosti a vážnosti, 
ktoré požívajú sú oprávnení, ba 
niekedy aj povinní povedať svoju 
mienku o veciach, týkajúcich sa 
dobra Cirkvi. („Cirkev a inter-
net“, 2002).
Dr. Karol Moravčík si dovolil 
kritizovať a nasledoval TREST. 
Nemožno to zaobaliť a nazvať 
nejako inak. 

V homílii dňa 4. 9. 2016  Dr. 
Karol Moravčík povedal: „V os-
tatných mesiacoch som viackrát 
dostal od niektorých ľudí tzv. do-
brú radu: Keď si sa vyjadroval, 
písal, kritizoval, mohol si vopred 
vedieť, čo ťa čaká. Nuž, mo-
hol i nemohol, ale nikdy som 
nerozmýšľal, čo bude, keď... 
Taký som bol pred 5 i pred 26 

rokmi (keď som prišiel do Devín-
skej Novej Vsi), aj pred 41 rokmi. 
Keď som nastúpil na svoje prvé 
miesto, bolo to v topoľčianskom 
okrese vo farnosti Preseľany. Tam 
bol zhodou okolností farárom 
prastrýko nášho nového farára 
Andreja. Rok pred mojím svätením 
za kňaza som mal dramatický, 
úrady sa snažili, aby sme neboli 
vysvätení. Po skončení vysokej 
školy sme nedostali diplom na 
nejakej slávnosti, ale hodili nám 

indexy s pečiatkou o ukončení 
štúdia v jedálni na stôl. Niek-
torých z nás nechceli zamestnať, 
mne dali prvé miesto asi po 
štvrťroku. Môj prvý šéf, pán farár 
v Preseľanoch, ma povzbudzu-
júco privítal: Kaplánko, nič si 
z toho nerobte, moje najhoršie 
životné spomienky sú na semi-
nár. A to nebolo za komunizmu, 
ale za Slovákštátu! 

 Mne v seminári nebolo zle. 
Naopak, našiel som tam do-
brých priateľov, s ktorými som 
mal spoločné ideály. Ale pred-
stavených seminára a školy sme 
brali diferencovane. Niektorých 
sme si vážili, iných odmietali. 
Najmä tých, čo sa podkladali 
komunistickému režimu. Vtedy 
sme si naivne mysleli: Tí nemú-
dri a neľudskí kňazi sú len tí, čo 
držia s komunistami. Na protest 
proti nim náš ročník nemal ani 
záverečné tablo s fotografi ami. 
Zakázali nám totiž aj motto: 
Pane, ku komu by sme šli? Ty 
máš slová večného života, a my 

sme uverili a spoznali, že ty si 
Svätý Boží (Jn 6,68-69). Vtedajší 
cirkevní predstavení na škole totiž 
aj tento citát z evanjelia pochopili 
ako protest proti sebe. 

 Naša viera, naša kresťanskosť, 
naše nasledovanie Ježiša musí 
mať svoju charakteristickú chuť, 
musí mať svoju kvalitu. K tomu 
patrí, že kresťanovi je jasné, čomu 
dáva prednosť. Áno, malo by na 
nás vidieť, čo je našou najväčšou 
láskou. Alebo svetskejšie pove-
dané, čo je naším najväčším 
životným ideálom. Tým ideálom, 
tou najväčšou láskou je, mal by 
byť, pre kresťana Ježiš Kristus. 
Nie v tom zmysle, aby sme sa 
citovo naňho upli. On od nás 
očakáva, že budeme soľou v tej 
jeho veci, že tú vežu, tie naše 
projekty, vytvoríme spolu s ním 
a s ním pôjdeme aj do boja. A že 
v polovičke z toho boja nezdup-
káme... Jeho výzva k radikálnemu 
nasledovaniu je adresovaná aj 
nám. Všetkým, aby sme pocho-
pili, že nemožno žiť len pre seba 
a myslieť len na seba. Spoločnosť, 
rodina, manželstvo, cirkevná ko-
munita, ktorá takýto ideál nemá, 
pozná len s. r. o., teda spojen-
ectvá a prepojenia s ručeným 
obmedzením (pokiaľ sa chránia 
moje, naše záujmy). Pastorálny 
teológ Matthias Sellmann z uni-
verzity Bochum hovorí, že cirkev 
má ponúkať umenie ako milovať 
a žiť bez nátlaku a násilia. Seba 
však nemôže ponúkať za vzor. 
Aj v cirkvi sme toho postvárali až 
príliš veľa. O to viac nám svedčí 
skromnosť. A keďže vieme o svo-
jej biede, o to je dôležitejšia naša 
orientácia na Ježiša. On nám 
predžil vo svojich slovách, obra-
zoch a modlitbách, ako je možné 
žiť bez násilia – z lásky. Keď 
žijeme z neho, žijeme zo zásob, 
ktoré sme dostali a sami nevyt-
vorili. Tejto skúsenosti sa nevzdaj-
me, ale vytrvajme v radikálnej 
vďačnosti a vernosti voči svojmu 
Ideálu.“

Na záver poďakovanie 
V záverečnej správe o stave 
farnosti dňa 4. 9. 2016  Dr. 
Karol Moravčík uviedol: 
Ďakujem všetkým, s ktorými som 
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(Pokračovania zo strany 4)

Oči vidia, srdce plače, rozum volá...

Karol Moravčík

NEUZATVORENÁ KAUZA
Vzhľadom na vývoj a postupy okolo kňaza Karola Moravčíka 
nepovažujeme túto kauzu za uzatvorenú. Zatiaľ sa otázky riešili-
neriešili na domácom ihrisku. V redakcii nám zostalo nemálo 
príspevkov na otvorenú tému, hlásia sa aj ďalší s pripomienkami 
a názormi. My to nechceme ututlať, pretože dlhodobo neriešené 
otázky považujeme za celospoločenský problém. V publikovaní 
budeme pokračovať.

Redakcia

mohol žiť a spolupracovať vo 
Farnosti Bratislava – Devín-
ska Nová Ves. Na tomto mieste 
nebudem nikoho menovať osob-
ne, lebo by som pri množstve 
cenných spolupracovníkov 
na niekoho mohol zabudnúť. 
V kostole máme veľmi dobré 
kostolníčky, máme viacerých 
organistov, organistky, členky 
a členov spevokolov. Pri litur-
gii asistujú viacerí dospelí 
muži a mládenci, biblické texty 
a fi nančné zbierky majú na sta-
rosti dospelé ženy a dospelí 
muži. Deti majú priestor pri litur-
gii najmä pri tzv. žiackych sv. 
omšiach. Počas školského roka 
skupiny spolupracovníkov pri-
pravujú nedeľné katechézy pre 
malé deti. 
Od nového pána farára 
očakávam, že doplní stav 
miništrantov v chlapčenskom 
veku. O kostol sa stará via-
cero obetavých žien a mužov. 
Zabezpečená je správa 
a údržba cintorína; na kvalitnej 
úrovni sa zväčša v kostole kona-
jú pohrebné rozlúčky. Eviden-
cia hrobových miest a kontakt 
s ich nájomníkmi sa vykonáva 
na základe dohody s Miestnym 
úradom v jeho priestoroch raz 
mesačne. 
F centrum po rekonštrukcii 
pred niekoľkými rokmi slúži 
potrebám našich ľudí pri or-
ganizovaní rôznych podujatí 
(duchovných, oddychových, 
kultúrnospoločenských). Je k dis-
pozícii aj na prenájom pre širšiu 
verejnosť. O F centrum a har-
monogram podujatí sa obetavo 
stará niekoľko našich spolupra-
covníkov. 

 Pri plánovaní a organizovaní 
aktivít som sa mohol spoľahnúť 
na mnohých spolupracovníkov 
vo Farskej a ekonomickej rade. 
Vďaka nim sa vykonali mnohé 
rekonštrukcie stavieb a pripravili 
sa viaceré práce a podujatia. 
Vďaka nim je aj do budúcnosti 
ekonomická situácia farnosti 
nádejná. Bude dôležité naďalej 
zodpovedne chrániť majetok 
a fi nancie farnosti ako spoločný 
majetok všetkých členov far-

nosti. Tento majetok je v zásade 
dedičstvom po predkoch, 
ľuďoch, ktorí žili v Devínskej 
Novej Vsi už pred stáročiami. 

 K životu našej farnosti patria 
aj rôzne vzťahy, projekty, pro-
gramy, o ktorých sa možno viac 
dočítať na webovej stránke našej 
farnosti. Vlastne všetky aktivity 
a projekty vznikli vďaka nápa-
dom a dobrovoľnej neplatenej 
práci našich ľudí. Ja som sa len 
snažil ich prepájať a byť nápo-
mocný. Zvlášť v ostatných me-
siacoch som mohol prežiť, koľko 
ľudí sa za mňa modlí a prejavuje 
mi priateľstvo a dôveru. Nes-
mierne si to vážim, veľmi ma to 
posilňuje. 
K mojim spolupracovníkom 
a priateľom patria aj naši 
chorí a starí ľudia, ktorých 
som navštevoval a sprevádzal 
počas ich choroby a staroby, 
či už doma, v nemocnici alebo 
v Seneciu. Stretnutia s nimi boli 
často náročné, ale pre mňa vždy 
veľmi posilňujúce. Veľmi si ich 
vážim a ďakujem za ich dôveru 
a priateľstvo. Modlitbu a spo-
mienku si chcem zachovať – viac 
v srdci ako v zábudlivej pamäti – 
aj na všetkých našich zomrelých.

 Nový pán farár Andrej Kalam-
en nemôže za nepríjemnosti oko-
lo mňa a našej farnosti, ktoré sa 
objavili v ostatných mesiacoch. 
Už pred rokom som bol rád, že 
práve on príde po mne do našej 
farnosti. Očakávam, že bude 
dobre prijatý. Prečo som ja zos-
tal takpovediac v „lufte“, na to 
je viacero názorov. Opakovane 
som prosil, aby som v blízkej 
dobe mohol dokončiť niektoré 
aktivity. Pri mojom preložení som 
opakovane prosil, aby mi bolo 
dané primerané nové miesto 
na pôsobenie. Nenárokoval 
som si nič dôležité, hoci by som 
azda na základe dlhoročných 
skúseností, vzdelania a dosiah-
nutých výsledkov aj mohol. Bol 
som ochotný prijať aj najmenšie 
miesto. Nemohol som však prijať 
miesto úplne vzdialené od ľudí, 
na ktorých sa v mojom veku 
môžem spoľahnúť a ktorí ma 
potrebujú. A nemohol som prijať 

ani miesto úplne zdevastované. 
V mojom veku a pri oslabenom 
zdraví viem pokračovať tam, kde 
mám sociálne a duchovné záze-

mie a kde vidím v práci zmy-
sel. Nemôžem sa „reštartovať“ 
v podmienkach, ktoré sú nepri-
merané mojim (ne)schopnostiam,
veku a zdraviu. Čo ma čaká, 
stále neviem. Ospravedlňujem 
sa novému farárovi, že 
nemôžem hneď uvoľniť priesto-
ry fary, keďže neviem, kam sa 
mám sťahovať. Neviem, či mi 
ešte vôbec ponúknu nejaké pri-
merané miesto alebo ma pošlú 
mimo pastoračnej služby. Aj 
v takom prípade nemienim sa 
utiahnuť do súkromia a budem 
slúžiť ľuďom. Ako a kde dnes ne-
viem posúdiť. Predpokladám, že 
nový pán farár mi dovolí občas 
pôsobiť v našej farnosti, ak si to 
ľudia budú želať. 

 Dňa 31. 12. 2015 som na 
záver kalendárneho roka 
v našom kostole okrem iné-
ho povedal: Pápež František 
pokračuje v reforme, aby cirkev 
nebola organizáciou, kde 
vládne moc byrokracie, peňazí 
a funkcií, ale kde má hlavné 

slovo Ježišovo evanjelium a ak-
tuálne nasledovanie Ježiša. 
Vieme, že časti katolíkov sa to 
nepáči, že pápeža spochybňujú, 
a iným sa zasa zmeny zdajú byť 
pomalé. Nikdy nebude cirkev do-
konalá, vždy zostaneme nechá-
paví a hriešni. Základné hodnoty 
a smerovanie by však mali byť 
jasné. Učme sa od Ježiša, čomu 
on dával prednosť. Nevyhýbal 
sa ostrým diskusiám s farizej-
mi a zákonníkmi, ale najviac sa 
venoval tým, ktorí potrebovali 
posilu, povzbudenie, pomoc, 
solidaritu. Tým slúžil, často 
ľuďom na okraji spoločnosti. 
Nech je to príkladom aj pre nás. 
A na adresu tých, čo sú proti ob-
nove cirkvi, nech platia trochu 
tajomné Ježišove slová: „Nech 
si mŕtvi pochovávajú mŕtvych, 
ale ty choď a zvestuj Božie 
kráľovstvo! (Lk 9,60)

 Ak sa niekto v našej farnosti 
cítil mojím správaním niekedy 
dotknutý, nepochopený či od-
mietnutý, prosím o odpustenie. 
Úprimne ďakujem za všetky 
momenty, ktoré nás povzbudili, 
za všetky obohacujúce udalosti, 
za rozhovory a stretnutia, za 
modlitby a za vzájomné svedec-
tvá viery a hľadania.“ 

Ľudia majú právo vedieť. Pokúsili 
sme sa iba nahliadnuť do nezmy-
selného boja, ktorý musel náš 
(vraj bývalý) pán farár podstúpiť. 
Nik nespochybňuje schopnosti 
a opodstatnenie dosadenia nového 
pána farára. On v podstate za to 
nemôže, iste sa bude snažiť zhostiť 
novej úlohy v zložitých časoch, čo 
najlepšie. Želáme mu v tomto veľa síl 
a zdravia. 

Redakcia Devex
Peter Krug
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ISTRA CENTRUM
centrum pre voľný čas

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, info@istracentrum.sk 

1.10.  od 18.00 h
Gajdy idú do neba

- program pri príležitosti zápisu gajdošskej kultúry na Reprezentatívny 
zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO 
a 30. výročia založenia Slovenského Gajdošského Združenia

Vstupné: 7 eur (občerstvenie v cene)
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43,

8.10. od 11.00 h  Jablkové hodovanie
- všetko o jablkách a dobrotách z nich, jablčné špeciality, predaj 

muštu a jabĺk, kultúrny program, súťaže a program pre deti
- v programe vystúpia: Folklórny súbor ČRIP, Ľudová hudba 

PAPRČKOVCI, Country kapela DUNAJ, Tvorivé dielne pre deti
 s BUBLINKOU

Miesto: Nádvorie miestnej knižnice, Istrijská 6
Organizuje: Bratislavský samosprávny kraj, 

MČ Devínska Nová Ves a Istra Centrum 
Podujatie Jablkové hodovanie sa 8.10.2016 koná na 14 miestach 
v BSK – na jablkových špecialitách si môžete pochutiť aj v Modre, 

Senci, Pezinku, Viničnom, Limbachu, Svätom Jure,   Dunajskej Lužnej, 
Jablonove, Turni, Blatnom a v mestských častiach  Bratislavy – Rača, 
Vajnory, Petržalka, Devínska Nová Ves, Nové Mesto a Fresh Market. 

9.10. o 17.00 h  Bez opony
- talk show Činoherného klubu DNV,  hosťom Jakuba Abraháma 

bude moderátorka Soňa Müllerová
Vstupné: 4 eur (mládež do 18 rokov a dôchodci 3 eur)

Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, 

16.10. o 15.00 h  Mesiac úcty k starším
- koncert Ľudovej hudby BOROVIENKA z Lančára pri príležitosti 

Mesiaca úcty k starším
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, 

23.10. o16.30 h  Aladinova čarovná lampa
- detská divadelná scéna, účinkuje Stražanovo bábkové divadlo 

Vstupné: 1,50 eur
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, 

26.10. o 17.00 h   Lampionáda
- detský zábavný program pred jesennými prázdninami, 

diskoparáda Šaša Maroša
- súťaž o najkrajší tekvicový svetlonos, registrácia svetlonosov 

o 16.30 pred Istra Centrom
- o 19.00 h lampiónový sprievod 

Vstupné: 1,50 eur, registrovaní účastníci súťaže majú vstup zadarmo
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, 

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

ZÁVER KULTÚRNEHO LETA
 V nedeľu 28. augusta, v predvečer spomienky na SNP, si občania v Devín-
skej pripomenuli v Istracentre, nielen tento kus našej histórie, ale aj blízky Deň 
ústavy a zároveň záver kultúrneho leta.
 V úvode podujatia moderátor Vladimír Dobrík sa prihovoril účastníkom 
básňou Milana Rúfusa Večer na Ďumbieri a spolu so zástupcom starostu 
P. Krugom vyzdvihli význam spomínaných udalostí. Program obohatila výborná 
hudobná skupina Rendošovci z Košíc.                                                                r

Náboženstvo alebo etika? Takúto voľbu dostávajú rodičia pri vý-
bere predmetu na základných školách. Domnievame sa, že ani jed-
ného ani druhého niet dostatok. A že obe súvisia?
Preto sme príspevok-pokračovanie z predchádzajúcej strany zara-
dili do „rubriky“ kultúra. 

Takto hodnotí pána farára 
z Devínskej Novej Vsi Karola 
Moravčíka autor článku „Oči vi-
dia, srdce plače, rozum volá...“ 
pán  vydavateľ Devexu Peter  
Krug z júna tohto roku. Musím 
s ním ako človek – veriaci laik 
plne súhlasiť. Do Devínskej Novej 
Vsi ma zavial osud ešte pred 
piatimi rokmi a stala som sa ver-
nou účastníčkou rôznych podu-
jatí farnosti a najmä nedeľných 
bohoslužieb v kostole Svätého 
Ducha. Našla som si cestu aj 
k duchovnému otcovi Karolovi 
Moravčíkovi, s ktorým som sa 
niekoľko ráz rozprávala. Poradil 
mi, usmernil ma, duchovne ma 
veľmi povzbudil, veď to ako vyše 
šesťdesiatročná dôchodkyňa – 
vdova veľmi potrebujem.
Karol Moravčík po 26 rokoch 
aktívneho pôsobenia odchá-
dza z farnosti Devínska Nová 
Ves. Kam? Prečo? Čo vykonal? 
Otázok neúrekom, len odpoveď 
– tú pravdivú, ktorú pozná Pán 
Boh – nikto nahlas nevysloví. 
Viem však, o tom sa v spomenu-
tom článku nepíše, že škrípajúci 
kolotoč rečí, otázok, hľadaní 
odpovede na skutočnú príčinu 
odchodu sa roztočil nedávno 
v súvislosti s tým, že si Karol 
Moravčík „dovolil“ vysloviť 
svoje názory v knihe „Radosť 
evanjelia na Slovensku“. Zrejme 
rozvíril hladinu pokoja vo svojom 
živote, v živote farnosti a najmä 
na biskupských úradoch, pretože  
kritizoval ich prístup k niektorým 
záležitostiam vo farnostiach na 
Slovensku. Verejná, niekoľko 
hodín trvajúca beseda Karola 
Moravčíka a pomocného bis-
kupa Bratislavskej arcidiecézy 
Mons. Jozefa Haľka len potvr-
dila, že medzi farnosťami a bis-
kupskými úradmi na Slovensku 
pretrváva akýsi problém, o kto-
rom by sa mala verejnosť viac 
dozvedieť.

Neprislúcha mi súdiť, kto má prav-
du. Osobne poznám aj Mons. 
Jozefa Haľka z bratislavskej far-
nosti Panny Márie Snežnej na 
Kalvárii, kde dlhé roky duchovne, 
knižkami i osobnými návštevami 
a celebrovaním svätých omší 
v Lurdskej jaskynke prispieva 
k duchovnému obohateniu 
tamojších veriacich a pútnikov. 
Jeho homílie aj na televíznej ob-
razovke Lux sú prameňom života. 
Neverím, že by nevedel správne 
posúdiť počin Karola Moravčíka. 
Zrejme si myslí svoje v súvislosti 
so spomenutou knihou.

Práve pre tie dohady a nejasnosti 
bolo by vhodné veriacich najmä 
v Devínskej Novej Vsi otvorene 
informovať, v čom urobil chybu 
Karol Moravčík v spomínanej kni-
he, ktorú písal v spoluautorstve, 
čiže nie sám. Žijeme v roku, ktorý 
pápež František vyhlásil za rok 
Božieho milosrdenstva. Cirkev 
– vraciam sa k článku pána 
Kruga – v spojení s Kristom je 
totiž živým vtelením milosrdného 
Boha a je pozvaná prežívať mi-
losrdenstvo ako charakteristický 
prvok celej svojej existencie 
a svojho konania. Ešte som nes-
pomenula to úžasné povzbudi-
vé – odpustenie. To v prípade 
rozdielnych názorov biskupov 
a spoluautora spomenutej knihy 
nemôže prispieť k riešeniu veci?

Tu ide o osud kňaza a jeho 
veriacich jednej veľkej 
početnej časti Bratislavy. 
Nasilu, tajomstvami za-
halenými polopravdami, 
bolestivým tichom, nepri-
hliadajúc na volanie tých, 
ktorí nechcú prísť o svojho 
kňaza, sa môže urobiť viac 
zla ako dobra. Cirkev by 
mala svoje ovečky spájať.

Mgr. Eva Pichlerová

Pravdu poznajú, len ju taja?
„S jeho príchodom  prišlo veľa svetla do obce. Ešte stále 
je zdrojom inšpirácie a vzorom nielen ako kňaz, ale aj 
ako človek. Jeho studňa v obci ešte nevyschla“.
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Uvítali sme

O dišli z našich radov

Diamantový sobáš 90 rokov

Spomienka

Zosobášili sa

Spolocenská kronikaˇ

Jozef BABJÁR 

a Kristína HOŠKOVÁ

Tomáš MAJDIŠ 

a Martina BAJMÓCZYOVÁ

Petr TOŠEK 

a Silvia ZEMANOVÁ

Pavol ŠMELKA 

a Ing. Katarína GÉRINGOVÁ

Mgr. Juraj ŠVEC 

a Mgr. Lucia POLÁČKOVÁ

Norbert KOVAČIČ 

a Katarína TVRDOŇOVÁ

Michal BEDNÁR 

a Vanda NEUBERGOVÁ

Michal Cikhart 

a Michaela ICHMANNOVÁ

Michal SEDLÁK 

a Patrícia ŠKURLOVÁ

Lukáš MOLNÁR 

a Sandra TATIERSKÁ

Igor KOSTOLANSKÝ 

a Silvia VENCLOVÁ

Martin OUZKÝ 

a Denisa PLÁŠEKOVÁ

Juraj VEDEJ 

a Ing. Jasna SITÁŠOVÁ

Ing. Andrej ZAHRADNÍK 

a Natalja GIAKA

Adam FILO 

a Lucia STULLEROVÁ

Richard KARDHORDÓ 

 a Mgr. Iveta SOBOTOVÁ

nových spoluobčanov

Patrik PAVLÍK

Pavlína PATRNČIAKOVÁ

Petra MOZSÁRIOVÁ

Ing. Soňa HALAMOVÁ

Pavel VAKEŠ

Viola MALINOVÁ

Jozef CRKOŇ

Pavel DINŽÍK

Jozef JÁNOŠ

Jozefína ŠČEPÁNOVÁ 

r. Lipková

Jozef EBRINGER

oslávili Ján HEROLD 

a Gizela rodená HAVLOVÁ

Blahoželáme!

oslávila 

Jozefína STOPKOVÁ

Blahoželáme!

BEZPLATNÉ PRÁVNE PORADENSTVO V NAŠEJ MČ JE ZRUŠENÉ A TÁTO SLUŽBA SA UŽ NEPOSKYTUJE!

Oprava – V minulom čísle sa nám podarilo v rubrike odišli z našich 
radov skomoliť meno.
Správne má byť Emília FRATRIČOVÁ, rodená Bazalová. 
Všetkým dotknutým sa ospravedlňujeme.                               Redakcia

POĎAKOVANIE
Dňa 12. júla 2016 sme sa rozlúčili s našou milovanou mamk-
ou, babkou, pra a praprababkou, sestrou i švagrinou a tetou,
Jozefínou ŠČEPÁNOVOU r. Lipkovou, 
ktorá nás navždy opustila 8.7.2016 vo svojich 90-tich rokoch života.
Ďakujeme za modlitby, spomienku a kvetinové dary. Odišla, ale 
v našich srdciach a spomienkach naďalej zostane.

Smútiaca rodina.

Tomáš BACHMAN

Nela PANICOVÁ

Olívia  DUDÁŠOVÁ

Vitajte!

Mario LUPTÁK 

a Zuzana ČIERNA

Viliam KRIŽAN 

a Lenka TUČNÁ

Martin PUŠKÁR 

a Viktoriia GNATKOVYCH

Tomáš  ZAPLETAL 

a Ingrida KUBKOVÁ

Michal HLAVÁČ 

a Mgr. Dana VANKOVÁ

Doc.Mgr. Martin SABOL, PhD, 

a Ing. Elena URMÍNOVÁ

Rastislav ŠČEPÁN 

a Ing. Eva KAMENSKÁ

Ivan KRAMÁR 

a Mgr. Lenka LEVICKÁ

Matej HANÚSEK 

a Mgr. Petra HOFMEISTEROVÁ

Mgr. Peter VALO 

a Cornelia   ULLMANN

Marek ZABÁK 

a Katarína KOTLÁROVÁ

Štefan  MACEK 

a Mária KONDÁŠOVÁ

Peter HUDEČEK 

a Mgr. Danica ŽÁČIKOVÁ

Norbert GROSZ 

a Ing. Klaudia IRÓOVÁ

Ing. Miloslav PROKSA 

a Ivana KOCÚRIKOVÁ

Tomáš  ŠEMBERA 

a Ing. Daša KOLENIČOVÁ

Peter KAŠARIK 

a Dária FRÍBERTOVÁ

Blahoželáme!

Ferdinand MÜLLER

Doc. MUDr. Dušan SALÁT, CSc.

Zuzana PATÁKOVÁ 

r. Cibulová

Štefan EBRINGER

Ivan ČECH

Mária VALACHOVIČOVÁ 

r. Kovaríková

Ladislav ČAMBAL

Anna BALÁŽOVÁ

Mgr. Zvonimír BARTOVIČ

Róbert WEBER

Miroslav BLECHA

Nech odpočívajú v pokoji!

a Katarína ZÁHORSKÁ 

(13. 9. 2015)

Odišli tíško, zostali len 

spomienky.

Nezabúdame, spomíname.

Syn Miro s manželkou Ľubicou 

a vnúčatami Nikolkou 

a Riškom, brat Jozef, sestry 

Margita a Vlasta s rodinami

a kamarátky Ruženka 

a Marienka a Emil 

s manželkou Annou

V týchto dňoch spomíname, 

s láskou a úctou,  

na našich drahých

V hlbokom žiali oznamujeme celej rodine, 

priateľom a známym, že nás dňa 

13. septembra 2016 vo veku 62 rokov,

 nás po dlhej a ťažkej chorobe opustila naša 

drahá manželka, mamka a babka

Zlatica BUMBEROVÁ, rodená Mazúrová.

Posledná rozlúčka s našou drahou zosnulou 

bola dňa, 20. septembra 2016 o 9,30 hod. 

v Kostole Ducha Svätého v Devínskej

Smútiaca rodina

Bruno ZÁHORSKÝ 

(17. 7. 2011) 

Prečo sobota a nie nedeľa
Určite si priaznivci futbalu všimli 
zmenu hracieho dňa futbalis-
tov  DNV z nedele na sobotu 
a pýtajú sa na dôvody. V no-
vom súťažnom ročníku došlo k 
zlúčeniu mužstiev FCL a VW. 
A mužstvo má na súpiske 23 
hráčov a v súťažnom zápase ich 
môže nastúpiť najviac 14.Títo 
hráči /9/ môžu potom nastúpiť 
v nedeľu za B mužstvo, čím je 
zabezpečená ich herná prax. 
Priaznivci futbalu o nedeľu bez 
futbalu neprídu, v nedeľu bude 
hrávať B mužstvo. Okrem se-
niorov  budú hrávať cez víkend 
2 mužstvá dorastu,2 mužstvá 
žiakov a 3 mužstvá prípraviek. 
Presný rozpis zápasov je k dis-
pozícii na stránke futbalového 
klubu.

ms

Situácia v devínskonovoves-
kom futbale je napätá. Keďže 
každá zo zúčastnených strán 
tvrdí svoju pravdu a príspevky 
kultivované (sčasti) ale aj nie cel-
kom kultivované prichádzajú do 
redakcie rozhodli sme sa pro-
blémom zaoberať. Nechceme 
nikomu uškodiť, preto sme si 
prichádzajúce materiály necha-
li rozanalizovať, posúdiť a po 
ukončení uverejníme výsledok.

Redakcia

F U T B A L



DEVEX 8

ÚSPECHY mladých z ŠK 
STRELEC DNV
 Na Majstrovstvách Slovenska 
v rapid šachu v Ružomberku, 
v kategórii do 6 rokov získal 
striebornú medailu 5-ročný tal-
ent Šimon Kačeriak  a 11-ročný 
Jakub Šošovička obsadil  4. 
miesto v kategórii do 12 rokov.
ŠACH – ligové súťaže 
– 2016/2017

Extraliga:
DNV A – Dunajov 2 : 6
DNV A -  Čadca 5 : 3
Liptovská šachová škola 
– DNV A 3,5 : 4,5
Dubnica nad Váhom – DNV A 2 : 5
DNVV A – Dunajská Streda 2,5 : 5,5
DNV A – Humenné 4 : 4
Stará Ľubovňa – DNV A  6,5 : 1,5
DNV A obsadila 9. miesto 
spomedzi 12-ich účastníkov a udržala 
tým najvyššiu slovenskú súťaž pre 
Devíndku Novú Ves.

II. liga: 
DNV B – Slovan Bratislava D 6 : 2  
Skalica – DNV B 2,5 : 5,5
Modranka - DNV B 1: 7
DNV B – Trnava B 5 : 3
DNV B – Osuské B 4 : 4

ŠACH
DNV B obsadila bez porážky 2. 
miesto len o skóre za víťazným Klu-
bom šachových nádejí.

III. liga:
Slávia STU Bratislava – DNV C 4 : 4
DNV C – Doprastav Bratislava D 2 : 6
Slovan Bratislava E – DNV C 7 : 1
DNV C – Pezinok B 5,5 : 2,5
Tatran Dúbravka – DNV C 2 : 6
DNV C – Senec 1,5 : 6,5
DNV C obsadila 9. miesto z 12-ich 
účastníkov.

IV. liga:
Ružinov – DNV D 4,5 : 3,5
DNV D – Pezinok D 4 : 4
Apollo – DNV D 5 : 3
Doprastav Bratislava F 
– DNV D 7,5 : 0,5
DNV D – Slovan Bratislava F  2 : 6
Svätý Jur – DNV D 3,5 : 4,5
DNV D – Láb 4,5 :3,4
DNV D obsadila 8. miesto zo 14-
ich účastníkov.

V. liga:
DNV E - Tatran Dúbravka C 3,5 : 4,5
Krasňany C – DNV E 5,5 : 2,5
DNV E – Lokomotíva 
Bratislava C 1 : 7
Slovan Bratislava H – DNV E 4,5 : 3,5
DNV E – Ružinov C 7 : 1 
DNV E - Slávia STU 
Bratislava B 6,5 : 1,5
Tatran Dúbravka D – DNV E 2,5 : 5,5
NBS – DNV E 6 : 2

Marián Jurčák

Od 26.8. - 3.9.2016 sa Grbarčieta 
zúčastnili Adriatic festivalu v No-
vom Vinodolskom v Chorvátsku a 
odtiaľ putovali do Lido degli Estensi 
do Talianska na Art Talent Festival. 

Reprezentovali menšinu sloven-
ských Chorvátov, MČ DNV ako 
aj ZŠ I. Bukovčana veľmi úspešne. 
Za ich prezentáciu boli ocenení 
víťazným pohárom a medailami 
„Víťaz veľkej ceny za žáner 
tanec”.
Vedúca súboru Nikoleta Griezlová 
- Krajčírová získala ocenenie 
za vysoký profesionalizmus. 

 K nezabudnuteľným zážitkom 
patrí aj návšteva San Marína. Po-
sledný prázdninový deň súbor ešte 
vycestoval do ČR - Jevišovka.
 V priebehu 10. dní Grbarčieta 
prešli 7 štátov a osviežili sa v 
Jadranskom mori z Chorvátskeho aj 
Talianskeho pobrežia. Obohatení 
novými zážitkami, skúsenosťami 
a novými priateľstvami sa tešia na 
ďalšie reprezentácie a spoločné 
zážitky so súborom.

 Za podporu ďakujeme 
Mestskej časti  Bratislava - 
Devínska Nová Ves.  

DFS Grbarčieta 

V bratislavskej mestskej časti Devíns-
ka Nová Ves sa ani počas horúcich 
letných mesiacov nelenilo a usi-
lovne sa pracovalo na rôznych 
verejnoprospešných projektoch. 
Už v minulom roku investovali jej 
zástupcovia a zodpovední pra-
covníci množstvo úsilia a energie 
do realizácie viacerých projektov 
v oblasti ochrany a skvalitnenia 
životného prostredia, komunikácií 
a dopravy, školstva, bývania 
a občianskej vybavenosti, kultúry 
či športu. V nastolenom trende ak-
tívne pokračujú aj v aktuálnom roku, 
ktorý sa pomaly prehupol do svojej 
druhej polovice.
Medzi významnejšie projekty 
možno zaradiť zateplenie Mater-
skej školy na ul. Milana Marečka, 
rozšírenie kapacít a iné stavebné 
úpravy v Materskej škole na ul. Pav-
la Horova. Bez povšimnutia neostali 
ani zanedbané či zničené komu-
nikácie a chodníky, ktoré sú pravi-
delne upravované a opravované. 
V snahe riešiť pálčivú situáciu s par-
kovaním sa pokračuje aj v budovaní 
viacerých nových parkovacích miest
a zón. Mestská časť nezabúda ani 

na jej najmenších obyvateľov, pre 
ktorých pravidelne obnovuje detské 
ihriská a buduje nové. 
Do uvedených projektov sa v uply-
nulom roku celkovo investovalo 
800 000 eur. Aj napriek tomu však 
Devínska Nová Ves na konci sledo-
vaného obdobia hospodárila s pre-
bytkom vo výške viac ako 700 000 
eur. Väčšina z týchto prostriedkov 
však už v súčasnosti pozná svoj cieľ. 
Aktuálne prebieha rekonštrukcia 
kúrenia a toaliet na Základnej škole 
na ul. Pavla Horova v hodnote tak-
mer 250 000 eur, zatepľovanie 
Materskej školy na ul. Jána Smreka, 
realizovala sa výmena pôvodných 
svietidiel na základných školách za 
úspornejšie LED osvetlenie, opravy 
a oprava chodníka a cesty na 
Mečíkovej ulici či rozsiahly projekt 
rekonštrukcie požiarnej zbrojnice, 
ktorého cieľom je aj následná ak-
tívna práca s tunajšou mládežou. 
Na Základnej škole na ul. Ivana 
Bukovčana bola nedávno zria-
dená prírodovedná učebňa so 
špeciálnym vybavením. 
V rámci skvalitňovania verejných 
služieb ďalej pristúpila mestská časť 

Na Radnici bol aj cez prázdniny čulý pracovný ruch

Kto na P. Horova sa pravideľne stará u takéto  zátišia?      js

k rozšíreniu skladovacích priestorov 
pre odpad v areáli Denova a na ul. 
Milana Pišúta. Mestský časť ďalej 
pokračuje aj v budovaní tzv. vsako-
vacích zariadení (vsakov) na zachy-
távanie dažďovej vody, ktorých 
cieľom je úspora fi nančných pros-
triedkov a realizovala aj opravu 
parkiet v tunajšom kultúrnom cen-
tre Istra Centre a sobášnej sieni 
vo Vile Košťálovej, ktorá bola tiež 
nanovo vymaľovaná. Pri príležitosti 
blížiaceho sa 20. výročia Devín-
skonovoveskej televízie - DTV je 

pripravované nové štúdio, ktorého 
hlavným motívom bude známa 
dominanta mestskej časti cyklomost 
slobody. 
S príchodom nového školského 
roka pripravila Devínska Nová Ves 
zbierku školských pomôcok pre 
deti zo sociálne znevýhodnených 
a mnohodetných rodín. Zozbierané 
pomôcky budú rozdelené žiakom 
tunajších základných škôl do 
rodín, ktoré nemôžu tieto pomôcky 
zabezpečiť svojim deťom sami.

sh

OCENENÉ V TALIANSKU
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 Piateho septembra sme šli ráno 
na 8.15 h do krematória na pohreb. 
Šli sme z domu „len“ o 40 min. skôr 
a prišli sme na pohreb o 17 minút 
po začiatku. Vraj tie zápchy ráno sú 
normálne.
 Cesta z Devínskej po križovatku 
kde je Hornbach je preplnená už de-
siatky rokov a vraj „sa to bude riešiť“. 
Ďakujeme pekne za takú pružnosť. 

em
 Obchodný dom Glavica /

Tesco v DNV) nie je využitý tak ako 
by mohol, pretože je pre väčšinu, naj-
mä starších obyvateľov, „od ruky“, 
ďaleko od autobusovej zastávky 
a trak nákupov chtiví obyvatelia 
robia radšej cestu autobusom do 
Tesca v Lamači, kde pohodlne s ná-
kupom nastúpia na autobus, ktorý 
ich dovezie až do Devínskej. Iste 
neobstojí argument, že autobus 
v Devínskej pri Glavici, teda Tescu 
sa nemá kde otáčať. Je tam dosť 
priestoru (parkujú tam dokonca au-
tobusy prepravujúce pracovníkov 
v závodoch v DNV) ale ani neveľká 

investícia na to, aby mohol autobus 
zachádzať až ku obchodnému 
domu a dosiahli by sa priaznivé efek-
ty jednak pre predávajúcich – zvýšili 
by sa obraty a tržby a jednak pre 
kupujúcich, šetrili by čas skrátením 
vzdialenosti. Teda malo by záležať 
obci – spokojnosť občanov, obchod-
nému domu Glavica – Tesco aby 
priestor obchodu boli efektívnejšie 
využité.

dš, kp, rc
 V novom mäsiarstve OC Glavi-

ca (Tesco DNV) sme chceli v nedeľu 
18.9. kúpiť nejaké drobnosti. Mladý 
muž nám však odporučil, že si 
máme kúpiť niekde inde, pretože on 
zo stoeurovky vydať nemá. Mám 
cez sedemdesiat a musím používať 
paličku. Ťažko by sa mi behalo po 
obchodoch rozmieňať. On mi síce 
slušne vysvetlil, že to nie je jeho 
povinnosť(?!) mať drobné (zo 100 
eur), ale zabudol mi odporučiť, 
aby som nakupoval v Terne, na Eis-
nerovej, alebo inde.

pat

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

 Volám sa Denis Ružovič, som 
poslanec v miestnom zastupiteľstve 
v Bratislave v Devínskej Novej Vsi 
a obraciam sa na vás so žiadosťou 
o urgentnú opravu cesty do DNV od 
kruhového objazdu pri Hornbachu 
na Boroch po DNV.
Je smutné vysvetľovať dookola 
ľuďom, že cestu po ktorej jazdí 
MHD spravuje magistrát.
 Na hlavnom privádzači do DNV, 
čo je cesta od kruhového objazdu 
pri Hornbachu v Boroch (sú na ceste 
505) po DNV je zopár dier, ktorým 
sa počas cesty fakt už nedá vyhnúť. 
Aj taký kolos ako autobus dostáva 
pekné „šupy“. Nájdite si chvíľu a pre-
vezte sa v autobuse do DNV a späť 
(linka 21 alebo 20) aby ste videli, 
teda skôr pocítili, ako to podvozky 
autobusov MHD, ale aj každého jed-
ného vozidla, ktoré po ceste chodia 
znášajú.  Myslíte, že na oprave ciest 
ušetríte? Myslíte si že ľudí si „kúpite“ 
nejakou stavbou alebo hlúpymi 
zábavami prípadne ukazovaním sa 
pred kamerami a na pódiách keď 
popritom každý deň idú občania 

do práce a z práce po nekvalitnej 
ceste? Máme tu september, výtlky sú 
tu od zimy. Čo „ušetríte“ na oprave 
ciest zaplatíte na poškodených 
a predčasne zničených autobusoch 
MHD? Zatiaľ vyzeráte ako veľmi zlý 
správca.
 Bol by som rád, kedy ste sa 
„pravidelne nepravidelne“, ideálne 
v prestrojení vydali  na prechádzku 
po Bratislave, aby ste videli prob-
lémy bežných ľudí nakoľko mám 
dojem, že začínate byť odtrhnutý od 
reality. Nám, bežným ľuďom nejde 
o politikárčenie ale o bežný život 
a „starosti“ s ním spojené. Jedna 
z týchto starostí je aj cestovanie, či 
už autom alebo v MHD. V MHD 
cestujem takmer denne, hlavne kvôli 
môjmu postoju k našej matke Zemi, 
ktorá nás živí a o ktorú sa máme 
starať. Takisto sa má každý majiteľ 
alebo správca starať o svoj majetok 
ako aj o majetok zverený.  
 O opravu cesty sme vás už viac 
krát písomne žiadali. Do mestského 
rozpočtu prispievame nemalou su-
mou a som presvedčený o tom, že 

List primátorovi
O nekvalitnej ceste

našich viac ako 16.000 obyvateľov 
si vašu pozornosť a opravenú cestu 
zaslúžia.

Ďakujem za odpoveď ako aj skorú 
opravu „našej“ cesty.

S láskou Denis Ružovič

Poslali sme Dopravnému pod-
niku ale tých to nezaujíma. Tak po-
sielame do Devexu
 Neuveriteľnej drzosti sa dopúšťa 
vodič autobusu BA 044 1D, ktorý 
patrí Dopravnému podniku mesta 
Bratislava.
Pravidelne parkuje na Istrijskej 6, 
presne pred kultúrnym stánkom, kde 
sa pravidelne uskutočňujú podujatia 
a návštevníci nielen, že nemajú kde 
parkovať, ale aj sú ohrozené životy 
ich i ďalších účastníkov cestnej 
premávky, keďže veľkorozmerný 
autobus bráni vo výhľade autám 
snažiacim sa odísť zaparkovaným 
pred, či za autobusom. Denne tam 
vidno kolízie, keď chce auto odísť, 
vystrčí sa auto prichádzajúce z jed-
nej alebo druhej strany musí trúbiť 
aby nedošlo k zrážke. 
 Na túto anomáliu upozorňovali 
pracovníčky knižnice, pracovníci 
kultúrneho zariadenia na Istrijskej 
6, obyvatelia domov oproti (Istrijská 
9-15) ale aj okoloidúci peší chodci... 
Vodič obyčajne odvrkne, že nič 
neporušuje a má to dohodnuté 
s mestskou políciou, čo sú jeho ka-
maráti.

 Ostatní vodiči parkujú pri ob-
chodnom dome Tesco. Ale to 
je pre pohodlného vodiča tohto 
spoja nevhodné, musel by urobiť 
o niekoľko krokov viac ako dote-
raz, keď už parkoval na všetkých 
uliciach v okolí a všade prekážal. 
Pretože parkuje cez deň, v noci, 
niekedy aj viac nocí a pravdaže 
bráni vo výhľade vodičom.
 Najhoršie sú dni, keď je 
v kultúrnom zariadení akcia, podu-
jatie a nastávajú život ohrozujúce 
situácie nielen pre vodičov na komu-
nikácii Istrijská, ale aj chodcov pohy-
bujúcich sa po tejto ceste zahatanej 
autobusom, brániacim vo výhľade.
 Nemôže to byť neriešiteľný pro-
blém, keď ostatní vodiči dokážu 
rešpektovať požiadavky na 
bezpečný pohyb a parkovanie na 
komunikáciách v obci.
PS a ešte aj smradí keď štartuje, lebo 
mu to trvá dlhšie ako osobným au-
tám, a pravdaže pred oknami je to 
hlučné a prekáža to pri práci na jed-
nej strane a pravda aj obyvateľom 
pri odpočinku.

mj,br,vu

Ako teda s parkovaním v DNV?

Navštívte obchodík DARIA 
v Obchodnom centre GLAVICA (Tesco v DNV)

Poskytujem prezentácie -poradenstvo 
TUPPERWARE

Teším sa na vás.
info: 0905 324 014

Chcete urobiť radosť blízkemu?
Potrebujete DARČEK alebo DEKORÁCIU ?



DEVEX 10

01 - Kúpa
02 - Predaj
03 - Voľné miesta 
    (ponúka, hľadá)
04 - Služby (ponúka)
05 - Byty
06 - Nehnuteľnosti
07 - Rozličné

na živnostenský list resp. na dohodu. 
Dotazy na 

 tel.: 02 6436 9590. 
0905 703 979, 0908 700 684.

• Hľadá sa! Ekonómka s 20 ročnou 
praxou  /bankový sektor a štátna 
správa/ hľadá zamestnanie. 

tel.: 0905 926 735

04 - SLUŽBY
• Zabezpečím odborne a rýchlo zmlu-

vy, prevody, pre stavby inžiniersku 
prípravu, povolenia a iné. 

  tel.: 0905 616 798

• Maľovanie, stierkovanie,Vladimír 
Škultéty,tel.:    tel.: 0905 384 813

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

• Vedenie účtovníctva, spracovanie 
účtovných uzávierok, DPH. 

tel.: 0948 140 240
• TV servis Baláž – oprava 
 televízorov. Na Grbe 43. 
  tel. zázn.: 6477 6963
• Spracovanie účtovníctva a miezd,

controlling, reporty a analýzy.
 tel.: 0917 565 389
• Profesionálne líčenie aj v pohodlí 

vášho domova. 
tel.: 0908 424 209

02 - PREDAJ
• Predám skoro nové, (zánovné) 

plastové okno. Je veľké so sieťkou 
a žalúziami. Dlžka 240 cm. 

 Cena 99,- eur. tel.: 0905 444 815

03 - VOĽNÉ MIESTA
• Spoločnosť v Devínskej Novej Vsi  

hľadá pracovníka, ako údržbára 
pre viacero objektov,ktorý bude 
vlastniť vodičský preukaz skupiny C, 
je zámočnícky zručný, vie udržiavať 
trávnika porasty, vie zvárať plynom 
aj pod ochrannou atmosférou, má 
oprávnenie na vysokozdvižnývozík, 
výhoda s dokladmi na elektriku. Práca 

• Postrážim dieťa - starostlivo v do-
brom prostredí rodinného domu 
v DNV. Odmena dohodou. 

  tel.: 0911 311 626
• Za dobrú cenu urobím prestavbu 

aj vášho bicykla na výkonný e-bike. 
Plná záruka i servis v DNV. 

tel.: 0905 648 233

05 - BYTY
• Kúpim  jednoizbový byt v DNV. Nie 

som RK. tel.: 0903 795 432

06 - NEHNUTEĽNOSTI
• Kúpim záhradu v DNV, časť Glavica 

al. Pod srdcom. 
 tel.: 0903 961 302
• Predám 4-árovú záhradu s murova-

nou chatkou v lokalite Devínske Ja-
zero.               

 tel.: 0915 738 952
• Predám záhradnú chatku na 8 áro-

vom pozemku v Devínskej Novej 
Vsi pri cyklistickej trase v blízkosti 
cyklomostu. Chatka je drevená, 
zrubová s betónovou pivnicou. Na 
udržiavanom pozemku sa nachádza-
jú ovocné stromy, vodovod. Možnosť 
odkúpenia pozemku do osobného 
vlastníctva. Cena 18.500 eur. 

tel.: 0948 496 767

• Kúpim záhradu v DNV, prípadne 
v okolí. Nie som RK. 

 tel.: 0905 955 441
• Predám záhradu, 4á, voda, elektrina.

tel.: 0903 429 485

07 - ROZLIČNÉ
• HERBA – ZÁHRADNÍCKE POTRE-

BY, rozličný tovar, darčeky. 
 Na Grbe 55.     

tel.: 6477 4642
• Nevyhadzujte knihy - darujte ich 

nám.  
tel.: 0907 701 786 

• Konverzácia vo francúzštine. 
Chcete hovoriť po francúzsky? 
Komunikovať, alebo sa učiť? 

  tel.: 0917 461 097
• Predám prepeličie vajíčka na 

konzum,balené po 50ks  
tel.: 0907 353 352

FUTBAL
Jesenná časť Tipos III. ligy 

7. KOLO 11. 09. 2016 
16:30 ihr.Bernolákovo
ŠK Bernolákovo - FK VW Lokomotíva 
DNV "A" 0:2 (0:1) 
Góly:  Hrdlička, Šmahovský
6. KOLO 03. 09. 2016 
16:30 ihr. DNV
FK VW Lokomotíva DNV "A" 
- PŠC Pezinok 11:1 (6:1) 
Góly: Hrdlička 2, Bumbál 2, Lacko 
Samuel 2, Daniel, Šmahovský, 
Turanský, Janovský, Hanúsek
5. KOLO 31. 08. 2016 
17:00 ihr. Dunaj.Lužná
OFK Dunajská Lužná - FK VW 
Lokomotíva DNV "A" 2:1 (1:1) 
Gól: Bakar
4. KOLO 27. 08. 2016
17:00 ihr.DNV
FK VW Lokomotíva DNV "A" 
- FC Malacky 4:0 (1:0)
Góly: Sopúch, Bakar, Mihálik, Bumbál
3. KOLO 21. 08. 2016 
10:30 ihr.Rača
FK Rača BA - FK VW Lokomotíva 
DNV "A" 2:1 (1:1)
Gól: Hrdlička
2. KOLO 13. 08. 2016 
17:30 ihr.DNV
FK VW Lokomotíva DNV "A" 
- ŠK Báhoň 1:0 (1:0) 
Gól: Sopúch
1. KOLO 07. 08. 2016 
17:30 ihr.Tomášov
ŠK Tomášov - FK VW Lokomotíva 
DNV 1:1 (0:0) 
Gól: Bumbál

ms

• Hľadám dobrého a zodpoved-
ného človeka,  ktorý by mi 
postrážil malého bytového psíka 
počas mojej dovolenky. Ak máte 
vlastného malého psíka doma, 
nevadí. 

tel.: 0905 646 610

Prednáška Andyho Popoviča spojená s premietaním filmu 

PRALESY SLOVENSKA 
 
 
 
     
 

6.10.2016 (štvrtok) 18:00 hod                  vstupné dobrovoľné! 
Kde: Múzeum SNM – MKCHS, Istrijská 68, Bratislava  - Devínska Nová ves 

Info: Turistická Informačná kancelária, Istrijská 49, tel.: 02/6477 0260, 0905 668 308, www.tikdnv.sk, info@tikdnv.sk  

Občianske združenie Hematit šíri osvetu 
o darcovstve krvi vo verejnosti, aby ľudia 
chodili darovať krvi, pretože pomáhajú  
chorým, ale aj sebe. Darovanie krvi okrem 
kontroly a pozitívnemu vplyvu na zdravie 
podporuje k zdravému životnému štýlu. 
Ako darovanie krvi súvisí so zdravým 
človeka? Pravidelné darovanie krvi trénuje 
srdcovo-cievny systém a to odolnosťou 
voči krvným stratám a pružnosťou ciev. 
Podporuje krvotvorbu, organizmus doplní 
chýbajúce krvinky a vytvorí nové. Imu-
nitný systém sa tiež obnoví. Psychické 
uspokojenie  popisujú  darcovia krvi 
– pocit pomoci druhým, spolupatričnosť, 
radosť. Po darovaní krvi nastáva obnove-
nie a omladenie organizmu.  Zdravotný 
stavu darcu je overený lekárom pred 

darovaním krvi: vyšetrí darcu, vyhodnotí 
odpovede v štandardizovanom dotazníku, 
posúdi laboratórne výsledky. Keď je všetko 
v poriadku, môže sa pristúpiť k darovaniu 
krvi, alebo mu lekár odporučí ďalší postup 
napr. vhodné potraviny pri nízkych hodno-
tách hemoglobínu. Ďalej po odbere krvi 
sa doplnia laboratórne testy: vyšetrením 
pečeňového enzýmu ALT, protilátky proti 
vírusovej žltačke typu B a C, syfi lis, HIV, 
krvná skupina a RH faktor. Darcovia krvi 
nesmú mať rizikové správanie v zmysle 
častého striedania sexuálnych partnerov 
užívania drog a neregistrovaných liekov, 
fajčenia, pravidelné a nadmerné pitie alko-
holu. Správny životný štýl darcu krvi dopĺňa 
aj vhodná strava s dostatkom bielkovín, mi-
nerálov, stopových prvkov, vitamínov, dosta-

Darcovstvo krvi a zdravý životný štýl tok vhodných tekutín. Tieto odporúčania 
spĺňa tzv. stredomorská strava, ktorá obsa-
huje ryby, veľa zeleniny  a ovocia, netučné 
mäsá, mliečne výrobky, olivový olej. Pohyb 
a aktivity majú blahodarný účinok na 
správne fungovanie organizmus človeka.                                                   
Darcovia krvi svojím postojom a správaním  
veľmi pomáhajú chorým, a preto si ich 
musíme vážiť,  podporovať  osvetu o dar-
covstve krvi, aby táto vzácna tekutina - krv 
nechýbala pre chorých.

Projekt podporujú: 
Nadácia Pontis, Nadácia Tesco 



DEVEX 11

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 20% DPH. Zľavy: tri uverejne-
nia za sebou 5%, pri päť a viac 10%, celoročné 20%. Ponuka detských vecí bezplatne. Požiadavka na 

Rýchlejší internet a TV 
s najviac HD kanálmi

Internet S Balík DUO M Balík DUO L
Optický internet
50/5 Mbit/s
Dátovo neobmedzené 
pripojenie

Optický internet
150/15 Mbit/s
Digitálna TV
viac ako 50 TV kanálov

Optický internet
300/30 Mbit/s
Digitálna TV
viac ako 80 TV kanálov

9,99 € 17,99 € 22,99 €
10,99 € 19,99 € 24,99 €

Obchodný zástupca: Martin Beleš, +421 950 040 112, rezident@swan.sk

1. set-top box 

ZADARMO

 

Dostupné na uliciach: 

Rýchlo a na čokoľvek 
Teraz so super 
poistením!

Pracujem ako viazaný 
fi nančný agent pre 
spoločnosť 
PROFI CREDIT 
Slovakia, s.r.o. www.pozickaspoistenim.sk

Pôžička 
na SUPER 
istotu 

Volajte na 0910 368 039

DOBRÁ SPRÁVA PRE CYKLISTOV 
– V PODUNAJSKÝCH BISKUPICIACH PRIBUDNE NOVÁ CYKLOTRASA
 Spoločnosť Skanska vybuduje cyklotrasu, ktorá bude spájať Železničnú stanicu 
a Trojičné námestie v Podunajských Biskupiciach. Investorom projektu v hodnote 64 
875,60 eur je Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy (STaRZ) a bude fi nancovaný z rozpočtu verejného 
obstarávateľa. Skoro dvojkilometrový úsek cyklotrasy bude vybavený novými zvislými, 
vodorovnými dopravnými značeniami, ako aj refl exnými prvkami.

farbu + 135 eur. Zamestnanie hľadám: zľava 50%. Príplatky: 1 strana + 100%, posledná strana + 50%. 
Inzercia: e-mail: devex@ba.netlab.sk, poštou: Devex, 841 07 Bratislava, Kalištná 9, tel.: 0903 429 485
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Z policajného
zápisníka

mal pri sebe okrúhlu plechovú 
škatuľku, v ktorej sa nachádzala 
neznáma zelená sušená rastlina, 
nakoľko bol podozrivý z prečinu 
Nedovolená  výroba  omamných 
a psychotropných  látok,  jedov  
alebo  prekurzorov, ich  držanie 
a obchodovanie s nimi podľa §-u 
171 ods. 1 Trestného zákona.
• Hliadka PZ  05.08.2016 v čase 
o 23.45h  na Eisnerovej ulici 
obmedzila na osobnej slobode 
34-ročného muža, ktorý odho-
dil na zem zatavenú injekčnú 
striekačku, v ktorej sa nachádzala 
neznáma biela kryštalický látka, 
nakoľko bol podozrivý z prečinu 
Nedovolená  výroba  omamných 
a psychotropných  látok,  jedov  
alebo  prekurzorov, ich  držanie 
a obchodovanie s nimi podľa §-u 
171 ods. 1 Trestného zákona.
• Neznámy páchateľ od 
11.08.2016 do 12.08.2016  na 
Istrijskej ulici poškodil zástavku 
MHD a to tak, že poškodil  
sklenenú výplň, čím spôsobil 
poškodenej mestskej časti škodu 
poškodením zatiaľ v nezistenej 
výške.  
• Hliadka PZ dňa 20.08.2016 
v čase o 20.40h  na Eisnerovej 
ulici kontrolovala motorové vo-
zidlo zn. Renault Laguna, ktorého 
vodič bol  vyzvaný, aby  sa 
podrobil dychovej skúške. Tá  
preukázala  hodnotu 0,51 mg/l 
alkoholu v krvi. 64-ročného vodiča  
zaistili, nakoľko bol podozrivý 
z prečinu Ohrozenia pod vplyvom 
návykovej látky podľa §-u 289/1 
Trestného  zákona.
• Hliadka PZ v pondelok 
29.08.2016 v čase o 17.00h  na 
Ulici Ivana Bukovčana obmedzi-
la na osobnej slobode dvoch 
22-ročných mužov, 21-ročného 
muža, 20-ročného muža, 
23-ročného muž, 28-ročného 
muža, ktorí mali pri sebe platený 
obal, v ktorom sa nachádzali 
tri igelitové vrecúška s nezná-
mou zelenou sušenou rastlinou, 
nakoľko boli podozriví z prečinu 
Nedovolená výroba  omamných 
a psychotropných  látok,  jedov  
alebo  prekurzorov, ich  držanie 
a obchodovanie s nimi podľa §-u 
171 ods. 1 Trestného zákona.
• Hliadka PZ  31.08.2016 v čase 
o 17.42h  na Istrijskej ulici kon-
trolovala motorové vozidlo zn. 
Mazda 323F. Vodič bol vyzvaný, 
aby sa podrobil dychovej skúške, 

Z pol
záp

• Neznámy páchateľ v presne 
nezistenom  čase do 06.00h  
18.06.2016  na ulici Mlynská, 
v areáli hospodárskeho družstva, 
podpálil seno v senníku, čím 
spôsobil poškodenému družstvu 
škodu zhorením sena vo výške 
2.500 eur a škodu  poškodením 
strechy senníka vo výške 5.000 
eur.
• Hliadka PZ 29.06.2016 v čase 
o 22.05h  na Opletalovej ulici 
kontrolovala motorové vozidlo 
zn.SuzukiSwift, ktorého vodiča  
vyzvala, aby predložil  dokla-
dy. Následnou lustráciou bolo  
zistené, že 37-ročný muž má za-
kázané viesť motorové vozidlo do 
doby 08.09.2019. Muža  zaistili, 
nakoľko bol podozrivý z prečinu 
marenia výkonu úradného rozhod-
nutia podľa §-u 348 Trestného 
zákona.
• Hliadka PZ 11.07.2016 v čase 
o 00.00h  na Ulici J. Smreka 
obmedzila na osobnej slo-
bode 25-ročného muža, ktorý 
mal pri sebe zatavenú injekčnú 
striekačku, v ktorej sa nachádzala 
neznáma biela kryštalický látka, 
nakoľko bol podozrivý z prečinu 
Nedovolená  výroba  omamných 
a psychotropných  látok,  jedov  
alebo  prekurzorov, ich  držanie 
a obchodovanie s nimi podľa §-u 
171 ods. 1 Trestného zákona.
• Neznámy páchateľ v čase 
od 23.30h dňa 22.07.2016 
do 00.15h dňa 23.07.2016  
na Hradištnej ulici v podniku 
odcudzil koženú taštičku, v ktorej 
na nachádzal mobilný telefón 
zn. Nokia E7, osobné doklady 
a fi nančná hotovosť vo výške 600 
eur, čím spôsobil poškodenému 
48-ročnému mužovi škodu 
krádežou vo výške 700 eur.
• Neznámy páchateľ v čase od 
19.30h do 21.00h  27.07.2016  
na Ulici J. Jonáša  na siedmom pos-
chodí obytného domu odcudzil 
z cyklistickej tašky mobilný telefón 
zn. Honor 4C, čím poškodenému 
39-ročnému mužovi spôsobil 
škodu krádežou vo výške 160eur.
Hliadka PZ 02.08.2016 v čase 
o 00.04h  na Ulici Ivana 
Bukovčana obmedzila na osobnej 
slobode 19-ročného muža, ktorý 

- Vraj aj žena po päťdesiatke 
môže dráždiť muža.

- A čím?
- Každým slovom

•••
- Počúvaj Milan, bol tu nejaký 
chlap a chcel kúpiť somára.

- A čo si mu povedala?
- Že nie si doma.

•••
Malý vyrastie, ožratý sa vyspí, 
nemocný uzdraví, ale blbec 

zostane blbcom
•••

-Dobrý deň, dovolali ste 
sa na záznamník Rýchlej 

zdravotníckej pomoci. 
Po zaznení signálu nám 

zanechajte odkaz.
•••

Vodka s ľadom 
poškodzuje obličky.

Rum s ľadom poškodzuje pečeň.
Gin s ľadom poškodzuje srdce.

Whisky s ľadom 
poškodzuje mozog.

Je to možné, že je ľad
taký škodlivý?

ktorá preukázala  hodnotu 0,95 
mg/l alkoholu v krvi. 50-ročného 
vodiča  zaistili, nakoľko bol 
podozrivý z prečinu Ohrozenia 
pod vplyvom návykovej látky 
podľa §-u 289/1 Trestného  záko-
na.
• Neznámy páchateľ v čase 
od 12.15h do 15.30 h dňa 
03.09.2016  na Ulici Štefana 
Králika zo skladovej miestnosti  
reštaurácie odcudzil  fi nančnú 
hotovosť vo výške 1553,90,-
eur, čím spôsobil poškodenej 
spoločnosti škodu krádežou vo 

výške 1.553,90,-eur.
• Hliadka PZ dňa 11.09.2016 
v čase o 00.16h  na Mlynskej 
ulici kontrolovala motorové vo-
zidlo zn. Ford Transit, ktorého 
vodič bol  vyzvaný, aby  sa 
podrobil dychovej skúške. Tá 
preukázala  hodnotu 0,85 
mg/l alkoholu v krvi. 20-ročný 
vodič bol zaistený, nakoľko bol 
podozrivý z prečinu Ohrozenia 
pod vplyvom návykovej látky 
podľa §-u 289/1 Trestného  
zákona.
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 Okrsková stanica Dúbravka 
má od 1. augusta 2016 nové-
ho veliteľa. Jej doterajší veliteľ 
Vladimír Stanko totiž odišiel do 
dôchodku. Náčelník mestskej 
polície Peter Krajíček: „Touto ces-
tou ďakujem odchádzajúcemu 
veliteľovi za jeho odvedenú prá-
cu, za profesionálne roky, ktoré 
venoval mestskej polícii a želám 
mu veľa osobných úspechov“. 
Doterajší veliteľ okrskovej stanice 
Vladimír Stanko pôsobil v mestskej 
polícii od roku 2002, niekoľko me-
siacov ako zástupca veliteľa a  14 
rokov ako veliteľ okrskovej stanice. 
 Od 1. augusta je novým 
veliteľom Okrskovej stanice 
Dúbravka doterajší zástupca 
veliteľa Vladimír Šustr. V mestskej 
polícii pôsobí od roku 2004. Od 
roku 2006 až do konca júla 2016 
bol zástupcom veliteľa Okrskovej 
stanice Dúbravka. 
 Okrsková stanica Dúbravka pô-
sobí v šiestich mestských častiach: 
v Dúbravke, Karlovej Vsi, Lamači, 
Devínskej Novej Vsi, Devíne 

Okrsková stanica Dúbravka má 
nového veliteľa a v Záhorskej Bystrici. Pôsobí 

v ňom 45 príslušníkov mestskej 

polície, ktorí zabezpečujú verejný 
poriadok na ploche takmer 100 
km2. V mestských častiach žije 
približne 100 tisíc obyvateľov. 
Od začiatku tohto roka riešili 
mestskí policajti Okrskovej stan-
ice Dúbravka 7563 udalostí, 
mesačne ide o 1080 udalostí.
 V rámci mestskej polície pôsobí 
v súčasnosti 5 okrskových staníc 
(Staré Mesto, Ružinov, Nové 
Mesto, Dúbravka a Petržalka) 
a Stanica jazdnej polície a kynoló-
gie. Činnosť veliteľa okrskovej 
stanice riadi náčelník mestskej 
polície, ktorého volí a odvoláva 
mestské zastupiteľstvo.


