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 Ak sa nám 
podarí a vy-
držíme, tak tak-
mer tridsať ro-
kov oslávime 
život v de-
mokracii. 
 Pamätám, ako sme vtedy mali 
inzertnú kanceláriu vo vnútri 
bloku sídliska Stred a raz pred-
poludním skupinka chlapcov, vari 
8.-9. ročných,  hádzala do skle-
nených dverí prázdne plechov-
ky. Na vyčítavú otázku čo to ro-
bia, takmer zborovo odpovedali: 
„veď je demokracia...“ A ani 
starším, poniektorým, nebol výz-
nam tohto slova zrejmý. Ba ani 
dnes, keď čas odvtedy možno 
počítať na desaťročia, nie som 
presvedčený, že každý chápe 
o čo ide. Aj v demokracii. Že je 
to predovšetkým zodpovednosť... 
Aj o tom budeme, v tomto ro-
diacom sa roku, ktorý má už 
na začiatok prívlastok volebný 
veľa počuť, hovoriť, uvažovať 
a riadiť sa. Sme pripravení?
 V susednom Česku práve vr-
cholia voľby prezidenta. Dá sa 
z nich poučiť? Alebo potrebujeme 
zažiť, prežiť, prežuť...a aj tak si 
urobíme po svojom, ako „sa nám 
zachce“? Skúsený politológ ro-
zprával aj v našej DTV. Pomôže 
to zorientovať sa pri našich ko-
munálnych voľbách? Keď už 
dnes počúvame tých, čo skla-
mali, a niekoľkokrát, ako sa ho-
tujú nastúpiť a znova a znova iba 
mútiť a kaliť hladinu napriek vizit-
kám, ktoré zanechali v nedávnej 
minulosti. Kde je mlaď a novoty? 
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Sponzoruje firma Devínska invest, s. r. o., od apríla 2015

Droba bude mať 
troch vicežupanov

Župní poslanci sa na svojom prvom 
dnešnom pracovnom zasadnutí 
Zastupiteľstva BSK dohodli nielen 
na harmonograme zasadnutí pre 
budúci rok, ale aj na menách členov 
a predsedov jednotlivých Komisií 
BSK a najmä na menách troch 
vicežupanov. Traja podpredsedovia 

BSK budú mať vyhradené oblasti, za 
ktoré budú zodpovední.
„Dnes sme zvolili vicežupanov 
a teším z toho, že sme sa väčšinovou 
podporou zhodli a zvolili troch 
kvalifi kovaných odborníkov. Tí 
zastrešia tri kľúčové oblasti a to 
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v Devínskej Novej Vsi otvoril 
tradične toho roku už 25. ročník 
reprezentačného plesu matičiarov 
v sobotu 13. januára 2018. 
V tomto roku sa niesol ples v duchu 
oslavy štvrťstoročia samostatnej 
Slovenskej republiky. O výbornú 
zábavu až do ranných hodín sa 

postarala Devínskonovoveská ka-
pela BeHappy. Vďaka bohatej 
tombole si viacerí odniesli domov 
tiež zaujímavé výhry.  Vyslovujem 
veľké poďakovanie sponzorom 
tomboly a spoluorganizátorom.
Tombola a prispievatelia plesu 
15. 1. 2018

PLESOVÚ 
SEZÓNU 2018

1. Kniha „Na hrane“ Roman Prího-
da, 2. Ambulancia Zuzi Dent, 
3. Vinotéka Ludvik Pieskovcová 
20, 4. Piváreň CORGOŇ, 5. 
Kaderníctvo Lovasová, 6. Bar-
lando – zdravotnícke potreby, 7. 
Pizzeria Fragolíno, 8. Penzión 
Helios, 9. Členovia výboru MO 
MS, 10. Juraj Štiglic, Modra, 
11. Fun Cafe Eisnerova ul., 12. 
Kvetinárstvo Eisnerova ul., 13. 
Bistro Alda – Opletalova ul., 14. 
CShop.sk – Pod Glavicou 1, 15. 
Tolddybrothers Eisnerova 21, 16. 
Hostinec „Koľaj“, 17. Optika M 
Eisnerova ul., 18. COLORADO 
– M. Marečka 2, 19. Lekáreň 
Nada- DNV, 20. Drogéria 
TETA –Milan Stratený, 21. ALKA-
Julia Ajvaziová, 22. Farby laky 
„Železiarstvo“ Eisnerova ul., 23. 
Lekáreň „Pri radnici“, 24. Textil-

obuv Jecková, 25. Vinotéka 
Lovas, 26. HERBA – Valkovičová, 
27. Mária a Ján Žatkovci, 28. 
Mikletičová Vlasta, 29. Jozef 
Dobrík – víno, 30. Mäsiar-
stvo MIRAN, 31. Fi Višňovská, 
32- W – hotel, 33. Reštaurácia 
Kolony, 34. Pneuservis Brody, 
35. Reštaurácia Libella Viedeň, 
36. ROCKWOL, 37. GAMAPEX 
S.R.O. – Eisnerova, 38. Starosta 
MČ DNV.

Ing. Juraj Strempek
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dopravu, sociálne služby a životné 
prostredie. Na najbližšie obdobie 
nás čakajú  dva kľúčové kroky. 
Prvým bude schválenie rozpočtu 
v januári a druhým veľkým krokom 
bude programové vyhlásenie BSK. 
To bude presne sto dní od nástupu 
do funkcie, teda 13. marca 2018,“ 
povedal bratislavský župan Juraj 
Droba. 
Novozvolené poslankyne a poslanci 
zastupiteľstva Bratislavského samo-
správneho kraja na svojom prvom 
pracovnom zasadnutí schválili oba 
body, ktoré dnes mali v programe. 
Jasné je teda, kedy sa budú po-
slankyne a poslanci budúci rok pra-
covne stretávať, ale známe sú už aj 
mená členov a predsedov jednot-
livých Komisií BSK. 
Súčasťou hlasovania boli aj traja kan-
didáti na podpredsedov BSK. Svoj 
post poslankyne a aj vicežupanky 
obhájila starostka bratislavských 
Podunajských Biskupíc Alžbeta 
Ožvaldová, ktorá bude mať na pod 
palcom oblasť dopravy, druhou 
vicežupankou sa stala Elena Pätoprs-
tá zodpovedná za oblasť životného 
prostredia a trojicu podpredsedov 
BSK uzatvára Mikuláš Krippel, ktorý 
bude mať na starosti sociálnu oblasť, 

Droba bude mať troch vicežupanov
(Pokračovanie zo strany 1)

ktorej sa profesionálne venuje už 
viac rokov.
Zvolení boli aj jedenásti predsedo-
via komisií BSK. Mandátovú komisiu 
povedie Zuzana Schwartzová, 
Finančnú komisiu István Pomichal, 
komisiu na ochranu verejného záuj-
mu Peter Tydlitát. Predsedom komisie 
dopravy sa stal Ján Buocik, komisie 
kultúry Zuzana Rattajová, komisie 
životného prostredia, regionálneho 
rozvoja a územného plánovania 
Martin Vlačiky, Komisie školstva, 
športu a mládeže Juraj Jánošík, 
komisie európskych záležitostí, re-
gionálnej spolupráce a cestovného 
ruchu Barbora Oráčová, komisie 
majetku, investícií a verejného ob-
starávania Mária Hudáková, komisie 
zdravotníctva a sociálnych záležitostí 
Juraj Štekláč a za predsedu dotačnej 
komisie bol zvolený Dušan Pekár.

Lucia Forman

Rok 2017, tak ako roky predchádza-
júce, bol pre mňa rokom usilovnej 
práce, snažili sme sa dokončiť tie 
projekty, ktoré sme si naplánovali na 
začiatku roka.
 V roku 2017 sme si naozaj pred-
savzali množstvo projektov. Väčšinu 
sa nám podarilo spraviť a pevne 
verím, že takto budeme pokračovať 
aj v roku 2018. Preto by som chcel 
podakovať všetkým kolegom, ktorí 
spolupracovali na spoločných projek-
toch. Bolo to s nasadením všetkých síl, 
keď sme sa snažili stihnúť to, čo sme si 
predsavzali.
 Atmosféra na miestnom úrade 
bola veľmi dobrá. Darí sa nám 
s kolegami robiť jeden projekt za 
druhým. Nebolo by to možné, keby 
nasadenie jednotlivcov nebolo 
primerané potrebám. A aj preto 
je DNV  krajšia.  Ďakujem aj tým 
poslancom, ktorí priložili ruku dielu. 
   Každý rok niečo začína, niečo nám 
končí a ja si pamätám ako väčšina 
projektov začínala. Na začiatku bola 
často nesmelá myšlienka, z ktorej po 
rokoch tvrdej práce vznikol výsledok, 
ktorý často prekvapil aj nás. Pre mňa 
je moja práca beh na dlhú trať. Je to 
ako v maratóne, nesmiete to vzdať 
a jednoducho dobehnúť do cieľa. 
Pamätám si ako sme začínali s cyk-
lomostom, odstraňovaním gudrónov, 
rekonštrukciami škôl... Musel som 

Nemali sme dohovorený príhovor, ale podarilo sa nám, aj so súhla-
som autora, teda starostu MČ BA-DNV pána Milana Jambora vybrať 
podstatné z príhovoru, ktorý odznel v DTV. Aj preto, že nie každý má 
DTV sme sa rozhodli jeho príhovor zverejniť v našich novinách.

Šťastie a zdravie 
v osobnom živote...

absolvovať množstvo stretnutí, musel 
veľa vysvetľovať, prosiť, presviedčať. 
Hneď ako nám jeden projekt skončí, 
ďalšie už čakajú na štart. Často si 
preto ani nedokážeme vychutnať 
radosť z hotového. Ale keď človek 
vidí výsledok svojho diela, často aj 
zabudne na strasti, ktoré musel pri 
jeho realizácii prekonať.

 Tento rok sa veľmi teším na 
dokončenie parku na Charkovskej 
ulici, ktorého slávnostné otvorenie 
bude koncom mája. Veľkou radosťou 
ma napĺňa aj pokračovanie 
rekonštrukcie našej starej školy na 
Charkovskej, ktorá roky chátrala 
a z ktorej sa stane krásne Múzeum 
školstva a pedagogiky. 
Ďalším obrovským úspechom v mi-
nulom roku bolo vybudovanie novej 
hasičskej zbrojnice.  Po dlhých rokoch 
majú konečne naši dobrovoľní hasiči 
priestory na svoju činnosť. Je úžasné 
vidieť, s akým zápalom, chuťou 
a nasadením teraz pracujú. Presne 
o takýchto projektoch by mala byť 
samospráva, takto sa buduje komu-
nita, takto si navzájom pomáhame 
a posúvame sa spolu dopredu. 
Ďakujem všetkým, ktorí na tomto pro-
jekte spolupracovali.
 V roku 2017 oslávili okrúhle 30. 
výročie Grbarčieta aj Rosica. Chcem 
sa poďakovať všetkým, ktorí tam de-
siatky rokov pôsobili a pozdvihovali 
kultúru našej mestskej časti. Ďalšou 
krásnou udalosťou ktorú sme v roku 
2017 spolu prežili bola vysviacka 
Tomáša Jendrucha. Po mnohých 
desiatkach rokov máme novokňaza 
a to ma napĺňa radosťou.
 Aj v oblasti športu sme zazname-
nali posun k lepšiemu. Zrekonštruovali 
sme časť areálu na Vápencovej, 

z ktorého je dnes krásny športový 
stánok. Pamätám si, ako vyzeral 
pred 7 rokmi, keď som tam prvýkrát 
prišiel v decembri 2010, tak som sa 
skoro rozplakal, v takom zúboženom 
stave som ho našiel. Devínska sa 
vďaka vybudovaniu hokejbalového 
ihriska a tvrdej práce pracovníkov 

(Pokračovanie na strane 3)

03. 02. 2018 (sobota), 9. 00 h
KURZ LYŽOVANIA PRE 

ZAČIATOČNÍKOV
Základy pohybu, jazdy 
a brzdenia na lyžiach.

Miesto: Kamzík 
– cvičná lúka, Bratislava

Udelením štátnych vyznamenaní pre-
zident Slovenskej republiky oceňuje 
osoby (výnimočne aj kolektívy) za ich 
mimoriadne alebo významné zás-
luhy v prospech Slovenskej republiky, 
demokracie, obrany a bezpečnosti 
štátu, výsledky činnosti alebo za ich 
iné výnimočné činy. Prezident môže 
na návrh Národnej rady Slovenskej 
republiky alebo vlády Slovenskej 
republiky, alebo aj bez návrhu (na 
základe vlastného uváženia) udeliť 
tieto štátne vyznamenania: Rad 
Bieleho dvojkríža (občiansky alebo 
vojenský druh), Rad Andreja Hlinku, 
Rad Ľudovíta Štúra (občiansky alebo 
vojenský druh), Kríž Milana Rastisla-
va Štefánika, Pribinov kríž, Medailu 

Vyznamenania
prezidenta 
Slovenskej 
republiky. 
O k r e m 
M e d a i l y 
prezidenta Slovenskej republiky 
majú štátne vyznamenania tri triedy, 
z ktorých najvyššia je I. trieda, pri 
ktorej udelení sa predpokladá 
obzvlášť mimoriadna miera zásluh 
vyznamenaného. Z iných vyzna-
menaní prezident Slovenskej repub-
liky udeľuje slovenské vojenské vyz-
namenanie - Medailu za statočnosť. 
Tento rok, na začiatku, sa tejto cti, 
Pribinov kríž 1. triedy, dostalo in me-
moriam spisovateľovi Rudolfovi 
Slobodovi.

Podujatia Turistickej informačnej kancelárie DNV – február 2018
15. 02. 2018 (štvrtok), 18. 00 h

BRÁNY DO STRATENÉHO SVETA
Prednáška prof. RNDr. Romana Aubrechta PhD.

V spolupráci so Slovenskou geologickou 
spoločnosťou.

Miesto: Múzeum SNM – MKCHS, 
Istrijská 68, Bratislava
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DNV športu a nadšencov stala 
opäť stala hokejbalovou veľmocou. 
Napĺňa ma radosťou, že deti majú 
kde športovať, máme stovky detí 
v športových oddieloch, kde zmys-
luplne trávia svoj voľný čas. Veľký 
rozmach zaznamenal box.
 V roku 2017 sme spustili prípravné 
práce na projekte rozhľadne na 
Devínskej Kobyle. Podarilo sa 
nám obstarať nádherný projekt 
– rozhľadňa sa podobá pamod-
livke. Verím, že sa nám ju v tomto 
roku podarí postaviť a stane sa 
najnavštevovanejšou turistickou 
atrakciou celej Bratislavy a prispeje 
k väčšiemu športovaniu a turizmu 
nielen v našej mestskej časti.

 Tak ako po ostatné roky aj 
v roku 2017 sme investovali do 
škôl a škôlok, a výsledky je myslím 
jasne vidieť. Na našich školách 
a škôlkach dlhodobo prispievame 
k ekológii, riešime havarijné stavy. 
Postupne rekonštruujeme vykurova-
nia tak, aby spĺňalo najmodernejšie 
požiadavky. Aj tento rok chceme 
pokračovať v zatepľovaní, chceme 
postupne maľovať, meniť podlahy 
v telocvičniach, aby sa žiaci cítili 
v školách príjemne.
 Myslím, že žijeme v nádhernej 
mestskej časti, veď nikto nemá taký 
nádherný priestor okolo seba, 
možno ešte Devín... V tomto roku 
chceme majetkovo vysporiadať 

(Pokračovanie zo strany 2)

Šťastie a zdravie 
v osobnom živote...

 V čísle 12 zo 16.12.2017 sme na 
3. strane uverejnili v rubrike Krátke 
správy informáciu o výbuchu stanice 
plynu v Rakúsku.
Už 21.12.2017 nás upozornil pán 
Tomáš Hulík, že sme porušili autor-
ský zákon, pretože sme bez jeho 
súhlasu uverejnili jeho fotografi u.
 A 27.12.2017 sme sa vyjadrili 
pánovi Hulíkovi listom, v ktorom 
vysvetľujeme:
Dobrý deň pán Hulík,
Ďakujem za upozornenie ohľadom 
fotografi e výbuchu plynu v Rakúsku 
uverejnenú v Devexe 16.12.2017 na 
podnet čitateľov, ktorí mi fotografi u 
s upozornením poslali. Keďže vý-
jav bolo vidieť aj z nášho balkóna 
a videl som fotografovať aj suse-
dov, netušil som, že môže dôjsť ku 
komplikovanej situácii, hlavne keď 
mojím záujmom bolo výlučne iba 
informovať obyvateľov Devínskej 
Novej Vsi v snahe zabrániť panike, 
bez nároku na akýkoľvek prospech, 
pretože iste viete, že Devex vydá-
vam už desiatky rokov bez príspe-
vku od Mestskej časti (sadzbu, tlač 
a distribúciu hradia sponzori), vy-
dávam bez nároku na honorár za 
svoju prácu už 25 rokov... ale ako si 
želáte, všetky tieto informácie s vaším 
súhlasom uverejním, aj s ospravedl-
nením, v najbližšom čísle, ktoré vyjde 
v roku 2018.
Ešte raz sa vám ospravedlňujem, 
moju chybu z nevedomosti uverejním 

a o kompenzácii nemajetkovej ujmy 
prosím bližšie vysvetlenie vašej pred-
stavy
Ďakujem Devex,
Peter Krug
A dodali sme aj odporúčanie: v da-
nom prípade ste uplatnili výnimku 
a obmedzenia majetkových práv 
podľa § 39 ods. 2 Autorského záko-
na (použitie diela na informačné 
účely),  podľa ktorého: „Do autor-
ského práva nezasahuje osoba, 
ktorá bez súhlasu autora použije 
dielo vyhotovením rozmnoženiny, 
verejným prenosom alebo verejným 
rozširovaním prevodom vlastníc-
keho práva výlučne v súvislosti s infor-
movaním o aktuálnych udalostiach 
v rozsahu odôvodnenom právom 
na informácie.“, išlo výlučne len 
o informovanie o aktuálnych udalos-
tiach, ktoré je odôvodnené právom 
obyvateľov DNV na informácie 
vzhľadom na potrebu zabránenia 
šíreniu prípadných dezinformácii 
o pôvode explózie výrazného rozsa-
hu, ktorá bola viditeľná pre cieľovú 
skupinu čitateľov. 

 Ešte raz sa ospravedlňujeme, aj 
keď vybrať z troch dodaných pod-
kladov od troch rôznych občanov ne-
bolo ani jednoduché, ani zámerné, 
ani neznamenalo žiaden prospech 
pre Devex.

Vydavateľ Devexu 
Mgr. Peter KRUG

Ospravedlnenie pozemky pod cyklotrasami tak, 
aby sme časť z nich stihli ešte 
zrekonštruovať. V roku 2017 sa nám 
podarilo investovať do podniku De-
nova, rozšírili sme priestory a skvalit-
nili nakladanie s odpadom tak, aby 
sme to robili ešte  ekologickejšie ako 
doteraz. 
 Rok 2017 bol rokom prudkého 
rozvoja VW a s tým súvisí aj schvá-
lenie peňazí od vlády na obchvat 

VW, aby sme dokázali dopravu 
eliminovať a vytlačiť z našej mest-
skej časti. Ide o obrovský projekt 
a čaká nás množstvo práce, ale po 
dokončení projektu príde k uvoľneniu 
dopravy a to naša mestská časť by-
tostne potrebuje. Tento obrovský pro-
jekt bude realizovať naša MČ, takže 

opäť to znamená množstvo práce, 
ale takáto práca teší, lebo prispieva 
k rozvoju našej Devínskej.
Veľmi ma teší, že medinárodná 
spolupráca žije a stretávame sa 
a obohacuje nás to. Rozvinuli sme 
spoluprácu aj vďaka Mostu Slobody 
s rakúšanmi, ideme budovať ekocen-
trum z Mýtnice. Ide o pekný projekt, 
v ktorom budeme deti vychovávať 
k láske k prírode.
 Finančná kondícia našej mestskej 
časti je vynikajúca. Na rok 2018 sme 
pripravili historicky najvyšší rozpočet. 
Máme množstvo fi nančných 

prostriedkov určených na rozvoj 
a  chceme tento rok toho stihnúť veľmi 
veľa a opäť sa posunieme ďalej 
a naša Devínska bude krajšia a bude 
sa tu lepšie žiť. Ako mestský poslanec 
sa snažím už niekoľko rokov v mest-
skom zastupiteľstve a na magistráte 
presadiť rekonštrukciu našej základ-
nej umeleckej školy. Som šťastný, že 
aj tento dlhý beh sa blíži do fi nišu a v 
rozpočte mesta Bratislavy je v tomto 

roku vyčlenených 400 tisíc eur na 
rekonštrukciu. Verím, že naša ZUŠka, 
ktorá dosahuje výborné výsledky 
a aj medzinárodné úspechy sa 
dočká adekvátnych priestorov.
 Rok 2018 bude rokom komunál-
nych volieb, starosta a poslanci 
idú do fi nišu, aj rozpočet máme 

historický. Bude to zavŕšenie našej 
štvorročnej práce a verím, že kým 
dobehneme do cieľa tak sa väčšinu 
projektov sa podarí spraviť.
 Dovoľte mi preto popriať všetkým 
veľa síl k náročnej práci, čo sme 
si predsavzali k splneniu úloh, aj 
občanom, aby sa im splnilo všetko, 
čo si predsavzali v osobnom, pra-
covnom i spoločenskom živote 
a stretávali sa pritom len s peknými 
a zmysluplnými projektmi, usilovnými 
spolupracovníkmi a hlavne dobrými 
ľuďmi .



DEVEX 4

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 

24.1.2018, 19.00 h
Stretnutie klubu vínomilcov

Viac info: www.facebook.com/klubvinomilcov/
Miesto: Istrijská 6, Devínska Nová Ves

27.1.2018,  19.00 h  7. Ples OZ Devínska Inak
Rezervácia vstupeniek na: ples@devinskainak.sk
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, DNV

8.2. od 15.00 h  Detský fašiangový karneval
- karnevalová zábava pre deti pripravená v spolupráci zo ZUŠ v DNV

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

10.2. od 19.00 h  Chorvátsky bál
- tradičná plesová zábava Chorvátov žijúcich v Devínskej a ich hostí
Rezervácia na: 0908 701 228 alebo a.matusovychova@gmail.com

Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, 

13.2. od 19.00 h  Pochovanie basy
- ukončenie plesovej sezóny, tradičná tanečná zábava s polnočným 

programom na záver fašiangového obdobia
- do tanca hrá BeHappy

Vstupné: 8 eur, občerstvenie v cene
Predpredaj vstupeniek: v pokladni Istra Centra 9.2. a 12.2. od 17.00 do 

20.00 h, v deň podujatia od 18.00 h
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, 

18.2. od 16.30 h  Kráľ Šašo
- detská divadelná scéna, účinkuje Theatre FORTISSIMO

- najväčšou prednosťou ich netradične pojatých predstavení 
je aktívna spolupráca s obecenstvom

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

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

Pozývame vás na prehliad-
ku výstavy "Železné Vianoce", 
ktorá je prístupná verejnosti aj 
v roku 2018, avšak iba do 26. 
januára. 

 Výstava "Železné Vianoce" pred-
stavuje tradičné ľudové umenie 
slovenských drotárov známe nie 
len na Slovensku ale aj po celom 
svete.  Výstava je vhodná aj pre 
deti materských a základných škôl, 
nakoľko jej súčasťou sú viaceré 
predmety spojené so "svetom" 
zvierat a samozrejme aj Vianoc. 
Žiaci majú možno prostredníctvom 

tejto výstavy spoznať náročnú 
prácu jedného z tradičných sloven-
ských remesiel, ktoré sa pretransfor-
movali na umenie.  Je to jedinečná 
príležitosť uvidieť toľko diel na jed-
nom mieste v Bratislave, nakoľko 
väčšina prác sa o tri týždne vracia 
svojim majiteľom, prípadne do stále 
výstavy Drotárstva na Budatínskom 
hrade pri Žiline. Pre verejnosť je 
výstava prístupná v pracovné dni 
pondelok - piatok 11:00 - 16:00. 
 V januári je možnosť si pozrieť 
výstavu mimoriadne aj počas víken-
dov v čase od 12:00 do 17:00. 

as

Železné 
vianoce

Pozývame vás na 
11. Reprezentačný ples DFS Grbarčieta

27. januára 2018 v DK Devín
predaj vstupeniek a bližšie informácie

Nikoleta Griezlová
0904 630 973

pre hostí je zabezpečený bezplatný odvoz z plesu

Chorvátsky kultúrny spolok v Devínskej Novej Vsi

Vás srdečne pozýva na

27. CHORVÁTSKY BÁL  2018

10. február 2018, Istra Centrum, Veľká sála, 

Devínska Nová Ves

Hudobná produkcia FOR Bratislava

Otváranie plesu je o 19.30 h

Vstupenky si možno rezervovať u p. Anny Matušovychovej, 

tel. 0908 701  228

a zakúpiť v dňoch 1., 8. a 9.2.2018 od 16.00 – 18.00 v Istra Centre 



DEVEX 5

Spolocenská kronikaˇ
O dišli z našich radov

Spomienka

Pamfi l BRNA

Magdaléna PAVLOVSKÁ, 

rod. Krátka

Daniel KOPÚN

PhMr. Viola TÓTHOVÁ, 

rod. Benčíková,

Dňa 10.1.2018 uplynulo 15 rokov, 

čo nás navždy opustil náš milo-

vaný otec, manžel, brat, švagor 

Vladimír MORAVČÍK, 

ktorý nesmierne miloval 

svoju rodinu.

Pavol NAGY

Ladislav HUNYADI

Viktor ONDRUŠ

Mirko VAVROVIČ

Nech odpočívajú v pokoji!

Kto ťa poznal, ten pozná našu bo-

lesť, ten vie čo sme v tebe stratili. 

V našom srdci žiješ večne 

ďalej - spi sladko, veď sa opäť 

stretneme....

Stále myslíme na teba 

a spomíname.... 

Manželka Monika, syn Miroslav

 s manželkou Jankou, dcéra 

Monika s vnučkou Erikou 

a príbuzní s rodinami

Fašiangy boli odjakživa 
symbolom veselosti, zábavy 
a hodovania. Fašiangové 
obdobie sa začína už v čase 
od Troch Kráľov a trvá do 
popolcovej stredy.

Len pred pár dňami sme sa rozlúčili 
s predchádzajúcim rokom a vykročili 
do nového roka 2018. Mnohí z nás 
si dali rôzne predsavzatia, to či sa 
nám podarí ich spĺňať ukáže až čas. 
Držím Vám palce, aby sa vám dari-
lo. Náš život je rýchly, plný ťažkých 
životných situácií aj prekážok. Je 
však aj plný spoločných zážitkov 
a šťastných momentov. Teraz je ten 
priestor pre príjemný a spoločenský 
štart do nového roka. Obdobie ple-
sov a zábav je v plnom prúde. 

Každý z nás má možnosť ísť sa 
zabaviť s priateľmi či blízkymi pri 
tanci a hudbe. Je to aj príležitosť ako 
podporiť naše školy, miestne spolky 
či združenia. Nemusíte byť pritom ich  
členom, stačí že tam idete s rodinou, 
alebo so svojimi priateľmi. Dôležité 
je že spojíte príjemné s užitočným. 
Každý má možnosť vybrať si 
z množstva miestnych fašiangových 
zábav.  Často počúvam, že v Devín-
skej Novej Vsi máme „veľmi veľa“ 
plesov. Avšak to, že tu máme 
takú bohatú ponuku svedčí o tom, 
že Devínskonovovešťan má rád 
spoločenský život a zábavu. 

Záujem je veľký a ponuka široká, to 
je dobrá kombinácia. Buďme radi, 
že si môžeme vybrať a baviť sa 
kľudne aj každý fašiangový víkend. 
Samozrejme nič netreba preháňať 
a všetko si dopriať s mierou. Dá 
to zabrať, podujať sa na orga-
nizáciu plesu s cieľom ponúknuť 
návštevníkom predovšetkým dobrú 
hudbu, niečo zaujímavé, príjemné 
prostredie či bohatú tombolu 
a kvalitné jedlo. 

Obdivujem tých, ktorí sa nám 
snažia dopriať kvalitnú plesovú 
zábavu. Nie je to jednoduché 
spraviť ples, nejeden aj tu v Devín-
skej skončil, zrušil sa. Nie pre to, 
že by ich tu bolo veľa. Myslím si, 
že ak ponúknete miestnemu človeku 
niečo naozaj zaujímavé, výnimo-

čné a pestré tak si rád príde 
„zaplesať“. Máme aj plesy, ktoré 
boli tak hojne navštevované, že už 
sa „nezmestili“ do Devínskej. Tie 
si našli priestor mimo chotár, no sú 
plné spokojných Devínskonovoveš-
ťanov. 

Za kvalitnou zábavou si ľudia cestu 
nájdu. Mal som možnosť podieľať 
sa na prípravách a zabezpečení 
množstva plesov. Viem čo to všetko 
zahŕňa a koľko síl a námahy treba 
vložiť do organizácie. A to  všetko 
s cieľom, aby ten kto príde na zába-
vu si ju skutočne užil. Plesy sú pre 
ľudí priestor, kde sa môžu stretnúť 
so známymi, priateľmi, užiť si jeden 
druhého pri tanci, hudbe a dobrom 
občerstvení. 

Urobme z plesov miesta, kde 
sa popri zábave budeme viac 
venovať partnerovi, jeden druhému. 
Myslime popri zábave aj na 
druhých, ktorí sa baviť nemôžu, pod-
porme organizácie, ktoré výťažok 
z plesu investujú do našich detí, 
do tých čo to potrebujú, do kul-
túry, športu, do  zmysluplných akti-
vít. 

Zabudnime aj počas fašiangov 
na nezhody, konfl ikty. Snažme 
sa zlepšiť svoj život, sústrediť na 
seba a byť lepším človekom, NIE 
na úkor iných ale naopak, byť 
prospešný tým, ktorí o to stoja. 
Všetkým želám úspešný rok 2018 
a plesajúcim príjemnú zábavu. 

Dárius Krajčír

Od Troch kráľov 
        do Popolcovej stredy

novú riaditeľku Senecia 
Ing. Zuzanu Horáčikovú 

Dovoľte mi predstaviť sa vám prost-
redníctvom miestnych novín Devex. 
Volám sa Zuzana Horáčiková a som 
absolvenstkou Metropolitnej  univer-
zity v Prahe a bakalárskeho štúdia 
sociálnej práce v Bratislave. Pred 
nástupom na materskú a rodičovskú 
dovolenku som pracovala v obdob-
nom zariadení sociálnych služieb na 
Záhorí, tiež ako riaditeľka. 

DSS Senecio je krásne zariad-
enie, s veľmi príjemným prostredím 
a ľuďmi. Rada by som sa zamerala 
na voľnočasové aktivity klientov, 
ktoré sú zatiaľ pokryté viacmenej 
iba v rámci zariadenia ale nie 
externe. Zamestnancom by som 
chcela dopriať vzdelávanie v oblasti 
práce s ľuďmi trpiacimi demenciou 
rôzneho typu a alzheimerovou 
chorobou. Myslím, že by bolo do-
bré naviazať spoluprácu s miestnym 

domovom dôchodcov, organizovať 
pre našich klientov poznávacie 
alebo relaxačné výlety, alebo len 
tak im dopriať krátku prechádzku 
s malým občerstvením v rámci DNV. 
Pevne dúfam a budem sa snažiť, aby 
naši klienti i napriek ich zdravotným 
ťažkostiam mali u nás zabezpečený 
kvalitný a obohacujúci život.           r

Dom sociálnych služieb SENECIO. Senecio je prvé novootvorené 
zariadenie typu Domu sociálnych služieb v Devínskej Novej Vsi. 
Poskytuje útočisko ľuďom v dôchodkovom veku a dospelým 
s ľahším psychickým a fyzickým postihnutím, ktorí sú odkázaní 
na nepretržitú 24 hodinovú individuálnu starostlivosť. Keďže 
doterajšia riaditeľka Ing. Drahomíra Ludvigová dosiahla dôchod-
covský vek a neprihlásila sa do výberového konania na post 
riaditeľka, vo výberovom konaní uspela Ing. Zuzana Horáčiková. 

Dnes predstavujeme 



DEVEX 6

Volkswagen Slovakia   
predstavil 15. decembra 
2017 nový segment Porsche

Bratislava – Spoločnosť Volkswagen Slovakia (VW SK) piatok 
15. decembra. 2017  verejnosti po prvý raz ofi ciálne predstavi-
la nový segment Porsche. Stámiliónové investície smerovali do 
novopostavenej karosárne, montážnej haly, testovacej dráhy 
a moderných technológií. Rozšírenie výroby v bratislavskom 
závode umožňuje produkovať kompletné vozidlá Porsche 
Cayenne, ktoré schádzajú z výrobnej linky od septembra a sú 
vyrábané pre celý svet exkluzívne na Slovensku.

„Je mi potešením, že môžem 
oznámiť zavŕšenie rozsiahlej in-
vestície v objeme takmer 800 mil. 
eur do segmentu Porsche. Teraz je 
v tomto smere našou úlohou inten-
zívne sa sústrediť na sériovú výrobu 
nového Porsche Cayenne, aby sme 
vozidlá vyrábali v najvyššej kvalite 
a požadovaných množstvách,“ 
uviedol Ralf Sacht, predseda pred-
stavenstva a člen predstavenstva pre 
technickú oblasť VW SK. 

Zamestnancom pomáhajú nové 
technológie.

 Nábehové obdobie sa však 
štartom produkcie modelu Porsche 
Cayenne nekončí. Medzi výzvy 
bratislavského závodu do budúceho 
roka patria ďalšie dva ohlásené SUV 
modely – Volkswagen Touareg tretej 
generácie a Audi Q8.
 „Rozšírením výroby o segment 
Porsche a nové haly presiahla ro-
zloha bratislavského závodu VW 
SK 2 000 000 m2. Od oznámenia 
investícií do karosárne a montážnej 
haly uplynuli približne dva roky. Dnes 
sa v karosárni na ploche 35 700 m2 
nachádza vyše 700 robotov a mo-
derné zariadenia, ktoré umožňujú 
vyrábať karosérie Porsche Cayenne 
najnovšími spájacími technológiami. 
Nová montážna hala Porsche 
disponuje rozlohou 90 000 m2.

S lakovňou je prepojená mostom 
a sčasti tunelom. V jej bezprostrednej 
blízkosti sa nachádza vlastná testo-
vacia dráha.
 V celom segmente Porsche je 
v nasadení vyše 600 zamestnancov 
na jednu zmenu. S nárastom per-
sonálu a rozlohy závodu súvisí aj 
vybudovanie novej osobnej brány, 
autobusových nástupíšť, parkovacích 
miest, administratívnej budovy, so-
ciálnych priestorov a jedálne s 250 
miestami.
 „Rozšírenie výroby so sebou pri-
nieslo aj stovky nových pracovných 
miest. Napriek náročnej situácii na 
pracovnom trhu sa nám zatiaľ po-
darilo nájsť nových zamestnancov 
na Slovensku,“ dodal Ralf Sacht. 
Náborové aktivity VW SK budú 
pokračovať aj v budúcom roku. 
Automobilka sa aktuálne sústreďuje 
na uchádzačov z celého Sloven-
ska. Tí majú možnosť dochádzať do 
práce zmluvnou dopravou s príspe-
vkom 70 % alebo využiť jednu zo 
zmluvných ubytovní v Bratislave, na 
ktoré zamestnávateľ tiež prispieva. 
Noví zamestnanci môžu očakávať 
atraktívny nástupný hrubý priemerný 
mesačný plat. Navyše získajú 
nástupný bonus pre novoprijatých 
zamestnancov, dovolenkový a via-
nočný príspevok (13. a 14. plat), 
odmenu za hospodárske výsledky 
a široký sociálny program.

 

• Zavŕšenie investícií v objeme takmer 800 mil. eur
• Nová karosáreň a montážna hala v prevádzke

Podporujte vychádzanie Devexu ako doteraz

číslo účtu vo VUB: 

SK29 0200 0000 0055 0124 1032

Aj vďaka vám Devex vychádza a informuje 

 Na referáte sociálnych vecí sa 
popri iných veciach venujeme aj 
sociálne znevýhodneným rodinám 

v Devínskej Novej Vsi. Ako po minulé 
roky, tak aj v roku 2017 sme pripravi-
li podujatie na Medzinárodný deň 

Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves pre rodiny

VYČARIŤ PRE DETI 
I RODINY ÚSMEV

detí, uskutočnili zbierku školských 
potrieb a pripravili predvianočný 
program.

 Ako sa dozvieme o rodine, ktorá 
by potrebovala našu pomoc? 
S mnohými spolupracujeme, lebo 
za nami prišli sami – zistiť, čo im 
môžeme poskytnúť, či môžu od mest-
skej časti dostať príspevok. Príspevky 
sú podmienené príjmom na hrane 
životného minima – čo predstavuje 
situáciu, ktorá je neľahká na zvlád-
nutie, znamená to, že napríklad 
školské pomôcky zo zbierky popu-
tovali ozaj do tých správnych rúk. Ak 
o takejto rodine viete, nehanbite sa 
a odporučte im, aby nás navštívili na 
referáte sociálnych vecí miestneho 
úradu. Radi im poskytneme informá-
cie, pomoc v našej kompetencii, prí-
padne budeme rodinu distribuovať 
ďalším odborníkom, ktorí by im ve-
deli pomôcť.

 Pre deti z týchto rodín sme aj v 
roku 2017 pripravili program k ich 
sviatku – Medzinárodnému 
dňu detí formou zážitkového výle-
tu. Podujatia sa zúčastnilo 17 detí, 1 
maminka, 2 babičky, dobrovoľníci 
z miestnej farnosti a 2 pracovníčky 
miestneho úradu. Pre deti boli pri-
pravené rôzne úlohy, po splnení 
ktorých dostali malú odmenu na 
posilnenie, ale aj hádanku a indície, 
ktoré ich doviedli k nasledujúcemu 
stanovisku. Na hrade Devín, ktorý 
bol cieľom výletu, už na deti čakalo 
živé prekvapenie - poníky. 

 Počas letných prázdnin 2017 
realizoval Miestny úrad Bratislava-
Devínska Nová ves zbierku 
školských pomôcok pre deti 
zo znevýhodneného prostredia, 
pre rodiny, ktoré by nemohli tieto 
potreby svojim deťom zabezpečiť. 
Môžeme byť hrdí na to, že ľudia 
z našej mestskej časti prispievali do 
zbierky ako aj použitými školskými 
taškami, peračníkmi, tak aj novými 
farbičkami, výtvarnými potrebami 
a inými školskými pomôckami. 
Vďaka tomu, ako aj vďaka daru 
od Miestneho úradu, sme mohli na 
školský rok 2017/2018 pripraviť 24 

detí z 12 rodín . Na záver sa chceme 
úprimne poďakovať všetkým, ktorí 
akýmkoľvek spôsobom prispeli.

 Deti z nízkopríjmových rodín, 
z posledných ročníkov na Základ-
ných školách, mali možnosť vďaka 
výletu do Mesta povolaní sa 
intenzívnejšie zamyslieť na akú 
strednú školu sa prihlásiť. Svetom 
povolaní ich sprevádzali animá-
torky, ktoré deťom vysvetľovali rôzne 
druhy profesii, ktoré si mohli samé 
odskúšať. Okrem pekného zážitku 
bolo pre deti pripravené aj kariérne 
poradenstvo. 

 V predvianočnom čase sa nám 
podarilo zrealizovať dve podujatia 
k príležitosti sviatku sv. Mikuláša, 
pre mladšie aj staršie deti. Mladšie 
deti spoločne so Snehuliačkou 
Mili z divadla KaSia pripravili 
všetko potrebné na príchod Via-
noc a Mikuláša, ktorý ich potešil 
svojou prítomnosťou a obdaroval 
balíčkami. Staršie deti mali možnosť 
zažiť vystúpenie moderného 
klauna Slíža, ktorý predvie-
dol veľkolepé kúsky žonglovania 
s prímesou humoru a do účasti 
angažoval nie len deti, ale  i rodičov 
a tí sa mu odvďačili oduševneným 
smiechom. Na záver, aj vďaka 
dobrovoľníkom z Goodsports 
a o.z. Ichtys , prišiel na návštevu 
Mikuláš. Deti za vytúžený balíček 
mali vykonať aktivitu, ktorú za pod-
pory a pomoci povzbudzovania 
Mikuláša a dobrovoľníkov s plným 
nasadením úspešne splnili.

 Takéto podujatia predstavujú 
motivačný faktor pre rodiny pri dl-
hodobej spolupráci na riešení svoj-
ho sociálneho znevýhodnenia, ako 
aj príležitosť pre nás pracovníkov 
prehĺbiť vzťahy s rodinami, s ktorými 
pracujeme, čo má za následok 
lepšiu spoluprácu v budúcnosti. 
Naším cieľom je samozrejme aj 
vyčariť deťom a ich rodičom úsmev 
na tvári a obohatiť ich život o príjem-
né zážitky v ich neľahkej životnej 
situácií, v ktorej sa nachádzajú.

Mgr. Zuzana Pestúnová
Referent sociálnych vecí



DEVEX 7

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:  t r i  uverejnenia za sebou 5% ,  pri  päť a viac 10% ,  celoročné 20% .  Ponuka detských vecí bezplatne. 
P o ž i a d a v k a  n a  f a r b u  +  1 3 5  e u r .  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 z e r c i a :  e - m a i l :  d e v e x @ b a . n e t l a b . s k ,  p o š t o u :  D e v e x ,  8 4 1  0 7  B r a t i s l a v a ,  K a l i š t n á  9 ,  t e l . :  0 9 0 3  4 2 9  4 8 5

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

02 - PREDAJ
• Predám zdravé čerstvé prepeličie 

vajíčka, balené po 50 ks, cena 5 eur,
tel.: 0907 353 352

03 - VOĽNÉ MIESTA
• Spoločnosť sídliaca v Devínskej Novej 

Vsi hľadá pracovníka pre údržbu 
objektov v priemyselnom parku. Pod-
mienky – vodičský preukaz, preukaz 
vodiča vysokozdvižného vozíka resp. 
zaučenie, inštalatérske a zámočnícke 
zručnosti.

 Informácie: 
 mail: sekretariat@presskam.sk

mobil: 0908 700 684

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.: 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
• Za dobrú cenu urobím prestavbu aj 

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

tel.: 0905 648 233

• Účtovníctvo, mzdy, DPH, daňové 
priznania, 20-ročné skúsenosti, 
diskrétnosť.     tel.: 0940 137 999

05 - BYTY
• Kúpim 4-izbový byt na prízemí. 

tel.: 0904 239 227
• Prenajmem 1-izbový byt na ulici Pavla 

Horova 7 v Bratislave Dev. Novej Vsi. 
Nie som realitná kancelária. 

 Kontakt tel.: 0902 453 912

06 - NEHNUTEĽNOSTI
• Kúpim 3-4 izbový byt na prízemí. 

tel.: 0904 239 227 
• Predám uzamykateľný garážový box 

v garážovom dome na ulici Š. Krá-
lika 7, DNV, 11 m2, elektrina, voda 
v objekte. Ponuky s cenou zasielajte 
na adresu: krutil@centrum.sk

• Dáme do prenájmu skladový 
priestor o výmere 1700 m2 s elek-
trickými bránami (8 ks) s výškou pre 
ťahač s návesom, rozmery 47 x 36 m 
s výškou 5,5 m a 9 m s 2 ks žeriavmi 
s nosnosťou 1000 kg. Možnosť roz-
delenia priestoru skladu na 4 x 425 
m2. Uprednostňujeme dlhodobý ná-
jom. Lokalita Devínska Nová Ves. 

 Informácie: 
 mail: sekretariat@presskam.sk
 mobil: 0908700684

• Spoločnosť sídliaca v DNV 
hľadá stavebnú fi rmu, ktorá by so 
svojím projektantom upravila počas 
zimných mesiacov priestory haly, 
podľa navrhnutej štúdie. Úprava 
vyžaduje všetky práce spojené so 
stavbou bytov resp. domu. 

 Informácie:
 mail: sekretariat@presskam.sk
 mobil: 0908700684

07 - ROZLIČNÉ
• HERBA – ZÁHRADNÍCKE  POTRE-

BY, rozličný tovar, darčeky. 
 Na Grbe 55.                    

 tel.: 02/6477 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

• Klietky pre chov prepelic , králiky, 
činčily, pasce na líšky a kuny, liahne 
na vajíčka, odchovne pre kuriatka, 
krmítka a napájačky, robíme roz-
voz po celom Slovensku, viac na 
www.123nakup.eu , 

tel.: 0907 181 800
• Medzinárodná poradenská 

spoločnosť hľadá pre svoju novú 
kanceláriu v Devinskej Novej Vsi 
pracovníkov do administratívy a ob-
chodu. Ponuky s motivačným listom a 
životopisom posielajte na adresu:

 jobs@upstream.sk
• Za pomoc v domácnosti bezplatne 

ubytujem staršiu veriacu pani  
katolíčku v rodinnom dome v Devín-
skej Novej Vsi.” 

tel.: 0903 780 797
• Hľadám osobu - muža, alebo ženu 

do 55 rokov, ktorá by mi bola k dis-
pozícii na určité práce.  Som imobilný 
v rodinnom dome v DNV. Podmienka: 
byť k dispozícii podľa potreby. Viac 
osobne.  tel.: 0944 687 797

NOVÉ POTRAVINY 
OTVÁRAME UŽ 

V MARCI
JÁNA KOSTRU 1, DEVÍNSKA NOVÁ VES

Viac info na www.krajpotravin.sk

KRAJ 17-010 INZ Otvarame 182x130-Devex.indd   1 09.01.18   14:13
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Z policajného
zápisníka

Podľa doterajších informácií neznámy 
muž ozbrojený krátkou guľovou zbraňou 
fyzicky napadol zamestnankyňu stánku 
a následne ukradol 500 eur, dva 
kartóny cigariet a dobíjacie kupóny na 
telefónne karty. Ako informoval bratislav-
ský policajný hovorca Michal Szeiff, 
muž je vysoký približne 160 cm, 
zavalitej postavy, oblečené mal tma-
vomodré nohavice a tmavú bundu 
s kapucňou.

Akékoľvek informácie, ktoré by 
polícii mohli pomôcť pri pátraní, 
možno oznámiť na linke 158, prí-
padne osobne na ktoromkoľvek 
policajnom oddelení.

Z pol
zápi

Polícia vyšetruje lúpežné pre-
padnutie novinového stánku 
v Bratislave: 

POMÔŽTE PRI PÁTRANÍ
BRATISLAVA - Polícia vo štvrtom 
bratislavskom okrese vyšetruje 
okolnosti večerného lúpežného 
prepadnutia novinového stán-
ku na Ulici Pavla Horova v Bra-
tislave. 

Ide chlapík dolu schodmi 
a suseda mu hovorí:

Pán sused, počula som, aký ste vy 
milenec... aale, to nestojí za

reč... No, presne to som počula!
•••

Čo si dostal na narodeniny? 
Obraz od Martina Benku 

a od ostatných?
•••

S jedlom rastie ... tuk.
•••

Uprataný byt je známka 
toho, že človek absolútne 

netuší, ako naložiť 
so svojim časom. 

•••
V správach hovorili, že by 

každý, kto vyrazí v tomto zlom 

počasí mal mať so sebou reťaze,   
lopatu, rozmrazovač, ťažné 

lano, baterku, hever, a náhradné 
koleso... no vyzeral som ráno 

v autobuse ako idiot...
•••

Ráno je múdrejšie večera. 
Ale keď si raz sprostý, 

denná doba nerozhoduje.
•••

Umyješ okná, povysávaš, 
utrieš stôl a nábytok, 
urobíš si kávu, sadneš 

na gauč a len 
tak pozeráš, ako na to 

zasa sadá prach. 
•••

...áno, vzniká nová profesia 
asistent debila s mobilom.

POLÍCIA PRERUŠILA PÁTRANIE PO ZOOLOGIČKE
Bratislava – Po zoologičke Miroslave 
Sojákovej (45) pátrali záchranné zložky 
od soboty 13.1.2018 kedy našli jej os-
obné veci pri skupinke opustených psov 
na ostrovčeku v zatopenej oblasti Devín-
skeho jazera. Z dôvodu nedostupnosti 
prehľadávaného terénu polícia pátraciu 
akciu prerušila. „Bohužiaľ, rátame s tým, 

že nezvestná už nie je nažive, a preto 
ďalej pátrame po jej tele, no menej in-
tenzívne. Len čo hladina opäť ustúpi, 
budeme v pátraní pokračovať,“ vyjad-
rila sa policajná hovorkyňa Lucia Mihá-
liková. 

zdroj: Internet

 V piatok 6. januára 2018 v do-
poludňajších hodinách si vyžiadalo 
Operačné stredisko krajského 
riaditeľstva HaZZ našu jednotku 
Dobrovoľného hasičského zboru 
z DNV  k zásahu spolu s člnovou tech-
nikou. Išlo o záchranu viacerých uviaz-
nutých psov pri povodí rieky Morava, 
ktorej sa v uplynulých hodinách prudko 
zdvihla hladina vody. Na miesto, kde 
už zasahovali kolegovia z DHZO Stu-
pava a príslušníci štátnej a mestskej 
polície dorazila naša jednotka 5+1 
s Iveco Daily, laminátovou pramicou 
s motorom HONDA a malým gumeným 
člnom. Pomocou člnov sme sa dopravili 
na miesto, kde sme lokalizovali svorku 

16 vystrašených psov, ktoré sa nám 
podarilo prepraviť do nezaplavenej 
zóny a odovzdať Slobode zvierat. Pri 
odchyte zvierat boli nájdené osobné 
veci 46 ročnej ženy, ktorá týchto psov 
venčila, čím sa udalosť rozšírila o pátra-
nie po nezvestnej osobe. Na miesto 
boli po zistení nových skutočností privo-
laní aj potápači HaZÚ, záchranári 
HaZZ, policajní psovodi a príslušníci 
pátracej služby Policajného zboru SR. 
Po zotmení v podvečerných hodinách 
bolo pátranie pre zlú viditeľnosť, 
ktorú zhoršovala aj hmla, dočasne 
prerušené. Pokračovať v pátraní sa 
plánuje na druhý deň ráno v skorých 
hodinách. 

ZÁCHRANA 16 PSOV A PÁTRANIE 
PO NEZVESTNEJ OSOBE


