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 Veľa ľudí 
dnes bojuje za 
slušné Sloven-
sko a veľa ich 
aj vyzýva ísť 
demonštrovať 
do ulíc. Keď sa však opýtate 
za koho, alebo za čo treba 
bojovať v uliciach, akú alter-
natívu títo aktivisti ponúkajú, 
možno vidieť iba chamtivú, 
hysterickú opozíciu bažiacu po 
moci i po vlastných benefi toch, 
opozíciu bez akéhokoľvek 
konceptu a osobností, ktorá by 
niekoho reprezentovala. A nie 
je za tým slušné Slovensko.
 Nič dobré sa nedozvedám 
ani o prezidentovi, bývalom 
predsedovi socialistického zvä-
zu mládeže, synovi krajského 
podpredsedu okresného národ-
ného výboru v Poprade. 
 K akým východiskám potom 
človek môže prísť, komu a čomu 
má dôverovať, čo môže potom 
ponúknuť iným keď vidíme ako 
aj súčasní politici reprezentujú 
akurát vlastné záujmy.
 A už ani neprekvapuje (žiaľ) 
strkanie sa poniektorých „poli-
tikov“ na miesta, kde sa už 
niekoľko krát „osvedčili“ v tom 
najnegatívnejšom slova zmysle, 
vedia o tom, všetci o tom ve-
dia a oni dokážu so zdvihnu-
tou hlavou sa promenádovať 
a škodiť a škodiť. Politika je už 
vraj taká. Že by?
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KRÁTKE SPRÁVY  

Opatrovateľská služba 
• Čo je opatrovateľská služba 

Opatrovateľská služba je sociálna 
služba poskytovaná osobe, 

ktorá je odkázaná na dohľad 
alebo pomoc inej osoby. Stupeň 

odkázanosti sa určuje na základe 
posúdenia odkázanosti. Žiadosť 

o posúdenie sa podáva na obecný 
úrad či miestny úrad mestskej časti.

• Kronika DNV bude 
k nahliadnutiu v dňoch 

14. – 17. mája 2018 na miestnom 
úrade v úradných hodinách 

u pani I. Žatkovej:
• V ostatnom čase rezonuje medzi 

občanmi otázka budovania 
parkoviska pri cintoríne. 
Nezodpovedané otázky 

zverejníme  hneď ako dostaneme 
vyjadrenia kompetentných.

• Tohtoročný Festival slovenskej 
národnej piesne bude 

v dňoch 19. a 20. mája 2018 
v Istracentre.

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

2   VW SK potvrdil prioritu• Otvorme Srdce   
3   Samove hry• ponuka TIK • Čistenie alúvia 
Moravy  4   Predstavujeme čerstvú majsterku 
Slovenska • Bezočivosť   5   spoločenská kronika   
6-7  Kultúra • Festival slovenskej národnej piesne 
Ponuka ZUŠ • Aktuality filatelistov   8   Viva 
talentfestival  2018   9   Slovo Novovešťanov   
10   Motoršport • inzercia   11   Dar tvoriť má 
každý • Slovo Novovešťanov    12   Z policajného 
zápisníka • Futbal

OČKOVANIE 
psov a mačiek 
proti besnote

V sobotu 19. 5. 
sa bude vykonávať, 

v čase od 8:00-12:00 h.,
 povinné očkovanie psov 
a mačiek proti besnote 

vo Veterinárnej ambulancii 
na Novoveskej č. 9. 

Cena očkovania 
a známky je 7 eur.

M. Šubín, Na Grbe 30
tel.: 0907 222 231

Priesady: rajčiny, paprika, zeler,
bylinky, letničky a muškáty.



DEVEX 2 

• Rekordný počet 13 700 zamestnancov
• Solídne a stabilné fi nančné i produkčné ukazovatele
• Rozloha bratislavského závodu presiahla 2 000 000 m²

Volkswagen Slovakia   
 potvrdil pozíciu najväčšieho výrobcu 
automobilov aj súkromného zamestnávateľa

BRATISLAVA – Rok 2017 sa vo 
Volkswagen Slovakia niesol 
v znamení rastu. Bratislavský 
závod narástol nielen rozlohou, 
ale rozrástlo sa aj produktové 
portfólio a počet zamestnan-
cov dosiahol rekordnú výšku. 
Spoločnosť Volkswagen Slova-
kia potvrdila pozíciu najväčšieho 
výrobcu vozidiel aj súkromného 
zamestnávateľa na Slovensku.

„Po prvý raz v histórii sme v roku 
2017 pracovali na nábehoch troch 
SUV vozidiel pre tri rôzne značky 
súčasne. Nová generácia Porsche 
Cayenne sa od jesene vyrába kom-
pletne u nás. Do portfólia sme zís-
kali aj úplne nový model Audi Q8 
a úspešne sme spúšťali výrobu tretej 
generácie Volkswagen Touareg,” 
uviedol Ralf Sacht, predseda 
predstavenstva Volkswagen Slo-
vakia a člen predstavenstva pre 
technickú oblasť.

 Z výrobných liniek bratislavského 
závodu zišlo v roku 2017 celkovo 
361 776 automobilov piatich 
značiek. V polovici júna vy-
robila spoločnosť Volkswagen 
Slovakia jubilejné päťmiliónte 
vozidlo v histórii fi rmy. Približne 57 
% vlaňajšej produkcie tvorili SUV 
modely Volkswagen Touareg, 
Audi Q7 a Porsche Cayenne. Podiel
malých mestských vozidiel zo seg-
mentu NSF – Volkswagen up!, Volks-
wagen e-up!, ŠKODA Citigo a SEAT 
Mii – mal v produkcii 43-percentné 
zastúpenie. Zamestnanci Volkswa-
gen Slovakia vyrobili v Bratislave tiež 
281 700 prevodoviek, v Martine 
32,8 mil. komponentov a v stu-
pavskom závode 5 600 nástrojov 
pre výrobu vozidiel.
 Spoločnosť dosiahla obrat 7,55 
mld. eur a zisk pred zdanením 240 
mil. eur. Investície predstavovali 
za rok 2017 čiastku 368,6 mil. 
eur, čo v celkovom súčte od 

 Kameňolom Srdce na Devín-
skej Kobyle a konkrétne lúka 
pod ním je pre celé generácie 
Devínskonovovešťanov miestom 
pre turistiku, zábavu aj šport. Stre-
távali sa tu rodiny, robili tu súťaže 
pre deti, rekreačné futbalové zápasy 
miestnych tímov. Kameňolom, ktorý 
z diaľky pripomína tvar srdca, sa stal 
miestnym symbolom a orientačným 
bodom. Predovšetkým to však bolo 
miesto oddychu, zábavy a turi-
stiky. V roku 1963 však krásne 
a tak jedinečné miesto znehodno-
tili navezením toxických gudrónov 

priamo do kameňolomu Srdce.      
Devínskonovovešťanov to však 
neodradilo a „Planírku“ – lúku pod 
Srdcom naďalej využívali na svoje 
voľnočasové aktivity.  Postupne však 
vandali a gudróny dokázali vziať 
Devínskej Srdce. Našťastie v roku 
2015 bol toxický odpad zo Srdca 
odťažený.  
 Nastal čas oživiť Srdce a otvoriť 
ho pre všetkých. Zdevastovaný turis-
tický prístrešok a neupravené okolie 
čakalo na dobrovoľníkov. Mnoho 
slušných ľudí si pred opekaním 
muselo vyzbierať kopu odpadkov 

vzniku fi rmy v roku 1991 činí už 
4,35 mld. eur. Rozšírením výroby 
o segment Porsche presiahla ro-
zloha bratislavského závodu 2 000 
000 m2.
 V súvislosti s rastom produktového 
portfólia prijala spoločnosť Volkswa-
gen Slovakia v roku 2017 ďalších 
1400 spolupracovníkov a ich 
počet stúpol na 13 700. Volkswa-
gen Slovakia sa o svojich spolu-
pracovníkov stará. Na benefi ty 
pre zamestnancov vynaložila 
spoločnosť 23,1 mil. eur a na 
kvalifi kácie ďalších 10,3 mil. eur.
 Aj v roku 2018 spoločnosť 
pokračuje v náboroch, aktuálne 
hľadá viac než 500 ľudí do výrob-
nej oblasti, predovšetkým výrobných 
pracovníkov pre montáž, karosáreň 
a lakovňu. Ponúka nástupný plat 

od 1 050 do 1 250 eur v závis-
losti od kvalifi kácie. V roku 
2017 dosiahol priemerný plat 
v spoločnosti 1 854 eur bez 
zarátania manažmentu. Okrem 
neho môžu spolupracovníci 
využívať aj široký sociálny pro-
gram vrátane zmluvnej dopravy, 
ubytovania či ďalších fi nančných 
aj nefi nančných benefi tov.
 „V roku 2018 plníme záväzky 
priviesť úspešne do cieľa Volkswa-
gen Touareg tretej generácie, ktorý 
sa u nás vyrába už 16 rokov, ako 
aj úplne nový model Audi Q8. Pri 
rozhodovaní o nových produk-
toch chceme byť na tej najlepšej 
štartovacej pozícii, aby sme vedeli 
zabezpečiť stabilné pracovné miesta 
a boli konkurencieschopní,“ uzavrel 
Ralf Sacht.

Vo Volkswagen Slovakia prebiehali nábehy troch SUV 
modelov pre tri rôzne značky súčasne.

OTVORME SRDCE

a upratať poškodený prístrešok 
nebolo tiež jednoduché. Obnova 
turistického prístrešku a čistenie 
areálu začala vďaka členom 
Dobrovoľného hasičského zboru 
Devínskej Novej Vsi, zamestnancom 
príspevkovej organizácie DENOVA, 
zamestnancom Miestneho úradu 
a obyvateľom s dobrým srdcom. 
Z iniciatívy vznikla veľmi príjemná 
a plodná spolupráca. Altánok dos-
tal nové farby, zmizli grafi ty, pribudli 
nové smetné koše a lavičky a ohnis-
ká.
 Podujatie Otvorme Srdce 2018 sa 
uskutočnilo 14. apríla a počasie vy-
slovene lákalo prísť si vychutnať príro-
du, zábavu a po celom pracovnom 
týždni sa trocha odreagovať. 
Hlavným programom bola súťaž 
vo varení gulášu. Od rána chystali 
svoje kulinárske dobroty prihlásené 
družstvá Kuchárky ŠJ I. Bukovčana 1, 
Učiteľky ZŠ I. Bukovčana 3, Pizzeria 
Corleone, Reštaurácia u Broňďáka 
a Best BoxingClub Devínska Nová 
Ves, Dobrovoľný hasičský zbor 
Devínska Nová Ves, Slaninári. Popo-
ludní uvarené guláše mizli závratnou 

rýchlosťou a jednotlivé družstvá 
ledva stihli odložiť vzorky pre porotu. 
Výherca bol síce jeden, ale vyhrali 
vlastne všetci. Celým podujatím vlád-
la príjemná atmosféra. Do večerných 
hodín si rodiny s deťmi a množstvo 
návštevníkov vychutnávali opekanie 
či bezstarostný sobotný oddych 
v prírode. Myšlienka oživiť Srdce 
v Devínskej sa tak pretavila do nao-
zajstného projektu, ktorý sa bude 
dúfam pravidelne opakovať. Ak 
nám bude záležať na našom okolí 
a nebudeme len frfl ať, potom už 
stačí spojiť sily a spraviť niečo aj pre 
druhých. Tak ako sme sa začali opäť 
starať o naše Srdce, mali by sme sa 
postarať aj o náš rybník. Ten síce 
patrí Družstvu podielnikov Devín, no 
vznikla teraz nádej, že by sa mohol 
vrátiť pod správu Devínskej Novej 
Vsi. Je to priestor, ktorý potrebuje 
verejné spravovanie, aby mohol 
slúžiť Devínskonovovešťanom. Verím, 
že s pomocou priateľov a kolegov 
z Dobrovoľného hasičského zboru 
Devínska Nová Ves sa mi podarí 
vrátiť rybník Devínskej Novej Vsi 
a obyvateľom.        Dárius Krajčír



 DEVEX 3

Podujatie sa konalo v sobotu 21. 
apríla 2018 a každý, kto prišiel si 
mohol vychutnať bohatý kultúrny 
program pre celú rodinu, živú hudbu 

SAMOVE HRY-  
OFICIÁLNE OTVORENIE TURISTICKEJ 
SEZÓNY 2018 V DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI

v historickom štýle, mušketierov, 
sokoliarov, šermiarske vystúpenia,  
nákup na historickom trhu priamo od 

remeselníkov, deti sa mohli povoziť 
na historickom drevenom kolotoči 

na ručný pohon, a samozrejmosťou 
boli stánky s množstvom jedla a pitia.
Ďakujeme organizátorom tohto 
krásneho podujatia: Mestskej časti 

Bratislava-Devínska Nová Ves – Turi-
stickej informačnej kancelárii Devín-
ska Nová Ves

Dárius Krajčír 

 S pekným počasím a zobúdzajúcou sa prírodou vyšli do alúvia Moravy 
aj nadšenci, ktorí každú jar začínajú čistením brehu rieky. Tento rok, v sobotu 
14.04.2018, sa na brigáde zišlo 20 nadšencov, ktorí vyzbierali množstvo 
odpadkov v priestore medzi riekou a cyklomostom, na hrádzi a v okolí. Dos-
peláci aj so svojimi deťmi spravili kus užitočnej práce. Miestny úrad zaobstaral 
vrecia na odpadky, rukavice a malé občerstvenie. Spoločnosť Denova vyz-
bierané odpadky odviezla a zlikvidovala. 
 Ďakujeme všetkým, ktorým nie je ľahostajné v akom prostredí žijú a vedú 
k tomu aj svoje deti. Povzbudzujeme aj ostatných, aby sa nabudúce pridali. 
Príroda sa nám všetkým za takú snahu odmení.                                                l

ČISTENIE ALÚVIA RIEKY MORAVY

 Vnímať starnutie bez stresu a brať 
ho ako zaujímavú kapitolu života, to 
je prístup, ktorý sa snaží do povedo-
mia Bratislavčanov v dôchodkovom 
veku vniesť nezisková organizácia 
STÁLE DOBRÍ. V kaviarni Berlinka 
organizuje pravidelné stretnutia 
pod názvom „Čaj o piatej“. Zo 
seriálu týchto podujatí si veľkú 
popularitu získala „Tančiareň“, 
v ktorej seniori tancujú pod ve-
dením tanečných majstrov. Disku-
sie o knihách priamo s ich autormi 
vedú seniori počas „Literárnych 
večerov“, „Hudobné večery“ zas 
ponúkajú príjemnú atmosféru s 
klasickou hudbou v súčasnom pre-
vedení. Vyhľadávanými sú aj ko-
mentované prehliadky aktuálnych 
výstav v Slovenskej národnej galérii, 
prehliadky mesta s výkladom, ale aj 
poznávacie vychádzky do prírody, 
či populárny Nordic walking. V 
spolupráci s Domom Quo Vadis 
organizujú STÁLE DOBRÍ pravi-
delné prednášky lekárov a iných 

odborníkov na rôzne užitočné 
témy týkajúce sa seniorov. 

 Nie sme síce najmladší, sme však 
STÁLE DOBRÍ. To je posolstvo, ktoré 
charakterizuje aktivity rovnomen-
ného klubu seniorov. Podľa neho 
nezáleží na tom, koľko má kto ro-
kov, ale na tom ako sa k nim postaví 
a ako si ich vie užiť. „Bratislavskí 
seniori trávia svoj voľný čas s nami 
zmysluplne a s nápadom. Okrem 
atraktívnych podujatí vytvárame 
priestor a príležitosť pre ich vzájom-
né stretávanie sa a odovzdávanie 
svojich skúseností a pozitívnej ener-
gie,“ informuje Mária Drahošová, 
ktorá riadi aktivity seniorského klu-
bu a dodáva: „Aj seniorský vek si 
treba užiť, venovať sa sebe a svojim 
blízkym. A prísť sa o ne a o radosť 
byť seniorom podeliť aj na akcie 
z programovej ponuky pre tých 
stále dobrých.“

www.staledobri.sk

AKO SI UŽÍVAŤ 
ŽIVOT V POKROČILOM VEKU? 

STÁLE DOBRÍ POZNAJÚ ODPOVEĎ
Nezisková organizácia STÁLE DOBRÍ dlhodobo pripravuje 
pre bratislavských seniorov pestrý program podujatí. STÁLE 
DOBRÍ spája ľudí nad 60 rokov, ktorí vnímajú svoj vek po-
zitívne a chcú byť aktívni aj v dôchodkovom veku. Pravi-
delne pre nich pripravuje kultúrne, športové, vzdelávacie 
a spoločenské akcie

Baťov kanál, Skalica – autobusový  výlet
12. 05. 2018, 9. 30 h (odchod spred budovy TIK, Istrijská 49)       

cena: 29 eur (doprava, plavba po kanáli, vstupy do historických 
objektov, miestny sprievodca, ochutnávka vína, trdelníka)

Prihlasovanie a viac info: Turistická informačná kancelária DNV, 

Istrijská 49, 02/6477 0260, 0917 164 215, 0905 668 308, 
info@tikdnv.sk, www.tikdnv.sk



DEVEX 4

DEVEX predstavuje: 
Tereza Čorejová, majsterka 
Slovenska v atletickom viacboji
V nedeľu 12. marca sa konali v 
bratislavskej športovej hale Elán 
halové Majstrovstvá Slovenska 
mladšieho žiactva vo viacboji. Po 
úspešnom zvládnutí všetkých pi-
atich disciplín (beh cez prekážky 
na 60 m, skok do diaľky, beh na 
60 m, vrh guľou a beh na 600 
m) titul majsterka Slovenska zís-
kala bývalá žiačka našej Základnej 
školy Ivana Bukovčana a terajšia 
študentka Gymnázia Metodova, 
devínskonovovešťanka Tereza 
Čorejová, a to výkonom, ktorý 
zaostal za platným slovenským 
rekordom len o 32 bodov. Terezka 
na tomto podujatí vytvorila aj nový 
sezónny slovenský rekord v behu cez 
prekážky mladších žiačok na 60 m 
časom 9,34 s. 
Táto, len dvanásťročná pretekárka at-
letického oddielu Slávia STU Bratisla-
va je v súčasnosti aj držiteľkou titulov 
majsterka Slovenska vo viacboji 
na dráhe pre rok 2017 a halová 
majsterka Slovenska v behu cez 
prekážky na 60 m. 
K jej ďalším úspechom patrí aj 
skvelá reprezentácia našej krajiny 
na International Children´s Games 
v poľskom Lowiczi v minulom roku. 
V konkurencii pretekárok z Poľska, 
Česka, Maďarska, Estónska a Litvy 
vybojovala v skoku do diaľky výko-

nom 500 cm striebornú a v behu na 
60 m časom 8,19 bronzovú medailu. 
Pod vedením trénera Igora 
Gavenčiaka sa momentálne pripra-
vuje na letnú sezónu a obhajobu ti-
tulu majsterka Slovenska. Z Terezkou 
sme sa stretli a porozprávali o Ma-
jstrovstvách Slovenska vo viacboji, o 
jej ďalších plánoch a cieľoch. 

Terezka, aké boli tvoje prvé poc-
ity, keď si dobehla do cieľa v 
behu na 600 m a zistila si, že si 
majsterka Slovenska?
Šesťstovka bola posledná disciplína 
viacboja a dlhé trate mi veľmi nese-
dia. Keď som dobehla do cieľa, tak 
som mala pocit, že odpadnem, ale 
napriek tomu som bola šťastná. Na 
tieto preteky som sa pripravovala 
celú zimu. Trénovala som hlavne 
prekážky a diaľku a po šesťstovke 
som vlastne bola rada, že už to mám 
za sebou.

Prečo práve atletika sa stala tvo-
jím vyvoleným športom?
Od detstva som mala pocit, že be-
hám rýchlo a vždy som na školských 
pretekoch vyhrávala. Chcela som 
sa venovať atletike. Nevedela som 
však nájsť na blízku žiaden atletický 
oddiel, až raz tatino prišiel domov a 
povedal mi, že to môžem ísť skúsiť 

Začalo to nenápadne. V dlhodobo 
neudržiavanej záhrade na par-
celách číslo 1909/1 a 1909/2 
sa začiatkom roka 2015 objavili 
nové tváre. Spočiatku to vyzeralo 
ako vyčistenie zarasteného a roky 
zabudnutého pozemku. Tráva, ktorá 
bývala bežne vyše pása bola zrazu 
pokosená, kríky vystrihané, stromy 
opílené. Avšak miesto novo poko-
paných hriadok sa na pozemku zjavi-
la miešačka, náradie, betónové tvár-
nice, štrk a piesok. Nádejný staviteľ 
sa so svojou priateľkou spoza plota 
vyškierali na susedov. S úsmevom 
prezentovali ako sa postarali o poze-
mok aj ako vyčistili drobné čierne sk-
ládky v okolí svojho pozemku. Chvíľu 
potom sa nič nedialo a zrazu začali 
susedov obchádzať so žiadosťou 
o súhlas s výstavbou rodinného 

domu. Nepochodili. Začalo sa 
hovoriť o rekreačnej chate. Ani to 
neprešlo. Formou verejnej ohlášky 
sa nakoniec pustili do stavby pivnice 
o rozmeroch 5,6 x 7,6m ktorá mala 
byť podľa textu ohlášky čiastočne 
zapustená do spádovitého terénu 
s vegetačnou strechou. Moc sa im 
to podľa plánov nevydarilo. Mne 
to ako čiastočne zapustená pivnica 
s vegetačnou strechou nepripadá. 
Ale nie o tom som chcel. Hore 
svahom vedie podľa mapy cesta, 
možno kedysi pre vozy s koňmi, no 
v súčasnej dobe je to lesná cestička 
pre turistov. Jej sklon je totiž viac ako 
18 percent čo prekračuje všetky 
normy, dokonca aj na poľné cesty. 
V prvom kole stavebník suverénne 
požiadal mestskú časť o výstavbu 
prístupovej cesty. Nepochodil, tak 

nakoniec po rôznych ťahaniciach 
na úrad napísal, že prístupovú 
cestu vybuduje na vlastné náklady 
a mestskú časť žiada iba o súhlas 
s výstavbou a pripojil poznámku, že 
cesta bude v konečnom dôsledku 
verejná a miestny úrad by sa teda 
mohol na výstavbe cesty predsa 
len podieľať. Celkom odvaha. Čo 
je však najpodstatnejšie, celý svah 
kopca je nespevnený a pod váhou 
áut, ktorými stavebník vozil ... no ... 
ktorými „sa škriabal“ hore svahom sa 
pomaly zosúva a ľuďom bývajúcim 
na ulici Na Hriadkach sa na strechy 
a do dvorov sypú kamene a zemina. 
Že je svah nevhodný pre automobily 
svedčí aj incident, kedy sa stavebník-
ove auto zošmyklo a zastavilo sa až 
v stromoch. Keby nebolo stromov, 
auto už je spadnuté cez strechu 

do atletického oddielu Slávie STU 
Bratislava na Mladú gardu. Keď som 
tam začala chodiť, mala som osem 
rokov. Na tréningoch sme sa najprv 
hrali, ale bavilo ma to. Postupne sme 
začali riadne trénovať. V jedenástich 
rokoch som začala trénovať s 
pánom trénerom Gavenčiakom. On 
ma začal učiť techniku jednotlivých 
atletických disciplín. Vďaka nemu 
viem behať cez prekážky a skákať 
do diaľky bicyklom (pozn. red.: 
špecifi cká technika skoku).

Ktorá z atletických disciplín je 
tvoja srdcovka?
Najradšej mám beh cez prekážky. 
Myslím si, že toto mi ide najlepšie. 
Ešte mám rada diaľku, ale tu sa mi 
nie vždy darí.

Ako často mávaš tréningy?
Trénujem štyri až päťkrát do týždňa v 
hale, telocvični a na štadióne.

Okrem atletiky sa venuješ aj 
iným aktivitám?
Raz za dva týždne chodím na 
gymnastiku, ale to viac-menej pre 
zábavu. Neplánujem sa gymnas-
tike intenzívnejšie venovať. Ďalej 
navštevujem už tri roky ZUŠ-ku, kde  
sa učím hrať na saxofón. A to ma 
tiež veľmi baví, najmä hra v orchestri 
FOR Bratislava junior. Nedávno som 
sa začala učiť hrať aj na ukulele.

Čo by si chcela v atletike 
dosiahnuť? Aký je tvoj cieľ?
Môj sen od malička bol a stále je, 
vyhrať olympiádu. Bola by som 
veľmi rada, aby sa mi tento sen splnil 
a budem robiť všetko pre to, aby som 
sa na ňu raz dostala a samozrejme 
vyhrala.
Terezka, ďakujeme za rozhovor 
a držíme palce, aby si dokázala 
všetko to, čo si si naplánovala. 

MC

BEZOČIVOSŤ PROTEKČNÉHO OBČANA

v niektorom z domov na Hriadkach. 
A prečo je stavebník taký bezočivý? 
Prečo? No lebo stavebníkov otec je 
vysokopostavený člen KDH. 

A na toto je stavebný úrad (a aj 
slušní občania) krátky. Takže tak.

Denis Ružovič



DEVEX 5

 Na niektorom z predchádza-
júcich zasadnutí Miestneho 
zatupiteľstva DNV sa poslanci 
vrátili k problému predaja - nepre-
daja  pozemku pri bývalom Zdravot-
nom stredisku na Istrijskej ulici č. 20. 
Ich rozhodnutie ovplyvní to, či bude 
na pozemkoch v dotyku s ulicami Is-
trjskou a Na mýte parkovisko. Majiteľ 
dvoch pozemkov a budovy strediska 
požiadal o predaj pozemku v správe 
DNV, aby mohol vytvoriť bezpečné 
a kapacitne primerané parkovisko, 
slúžiace budúcim nájomcom budovy 
na Istrijskej ulici 20 a pacientom am-
bulancií, ktoré majú byť v budove v 
nájme. Okrem toho parkoviská slúžia 
aj obyvateľom okolitých domov a v 
tomto prípade aj turistom prichádza-
júcim na autách aby mohli využívať 
Most Slobody. Teda investor mal 
záujem urobiť to, čo je charakteru 
verejnoprospešnej stavby a čo táto 
zóna veľmi akútne potrebuje. O tom 
či, a ak áno ako, predať pozemok sa 
na zastupiteľstve v DNV diskutuje už 
štyri mesiace. Cena bola stanovená 
znalcom,  vôbec nie nízka, v cene 
teda problém nie je. V čom je teda 
záujem pozemok nepredať? Samo-
zrejme je ťažko byť proti niečomu, 
čo má slúžiť občanom, najmä ak sa 

blížia voľby. Ako to teda vyriešiť? 
Najlepšie obštrukciami tváriacimi sa, 
že ten kto ich robí nebojkotuje dobrú 
vec ale chráni “záujem”. A tak sa me-
nili koncepcie ako predať - nepredať 
pozemok až po ostané predminulé 
zastupiteľstvo. Na ňom skupina po-
slancov okolo pána Tešoviča s pomo-
cou pána Encingera navrhli znenie 
podmienok verejnej súťaže na predaj, 
ktoré sa dajú označiť ako neprávne, 
odporujúce platnej legislatíve. Právni-
ci to vytkli a tak sa bude prijímať na 
ďalšom zastupiteľstve ďalšie uzne-
senie. Konzultovali sme podmienky 
s právnikmi a dozvedeli sme sa, že 
návrh je absolútnou deštrukciou celej 
verejnej súťaže a nikto sa do nej 
zrejme neprihlási. Podmienky zak-
ladajú nekonečnú - navždy - časovo 
neobmedzenú právnu neistotu kupu-
júceho a lúpežnícke právo predáva-
júceho aj na to, čo na pozemkoch 
vybuduje investor - kupujúci. Nevieme 
sa dočkať ako bude vodca opozície 
obhajovať zmenu jeho vlastného 
protiprávneho návrhu. Sme zvedaví, 
či sa nájde niekto, kto bude mať záu-
jem pre občanov Devínskej na tomto 
mieste vybudovať parkovisko. Žeby 
niekto z terajších poslancov?    

jp

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

Zosobášili sa Uvítali smeSpolocenská kronikaˇ
nových spoluobčanov

Lenka ČERVEŇOVÁ

Karolína HRICOVÁ

Vitajte!

Ing. Andrej MIHÁLY 

a Lenka ŠEBEŇOVÁ 

Mgr. Jakub BUDINSKÝ 

a Alesia PISARCHYK

Blahoželáme!

 Valéria LAVRINČÍKOVÁ

Jadwiga KRALOVIČOVÁ 

r. Lagawa 

MUDr. Vladimír KOVAČIČ

Jana ŠTEFEKOVÁ 

r. Kralovičová  

Lucka  VALENTÍNOVÁ

Anna HAMAROVÁ 

r. Czéreová

O dišli z našich radov

 

V tichém bolu oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým,  
že z našeho rodinného kruhu odešel navždy náš drahý 

manžel, tatínek, tchán, dědeček, bratr, švagr a strýc  
 

pan 

 
Kdo umírá – neodchází navždy, 
zůstává stále živý ve vzpomínkách těch, 
kteří ho měli rádi. 

Ing. Jozef Vlk 
Zemřel neočekávaně 

v neděli dne 11. 3. 2018 ve věku nedožitých 77 let. 

S naším drahým zesnulým se rozloučíme 
v pátek dne 16. 3. 2018 ve 13.00 hodin 
ve smuteční obřadní síni v Chrudimi. 

Jménem pozůstalých: 
zarmoucená rodina 
Prachovice, Průběžná 186 

Děkujeme všem, kteří tichou vzpomínkou uctí jeho památku.  

Antónia CSORDÁSOVÁ 

r. Poláková

RNDr. Ing. Gabriel ORAVEC

Mária ŠOGOROVÁ r. Stranovská 

Karol MARTONOVIČ

Veronika UHLÍKOVÁ r. Cvečková  

Mária BELEŠOVÁ r. Preisingerová

Jakub EBRINGER

PhDr. Martin LIBJAK

Doc.PhDr.Ing.Milan GNOTH  CSc.

Natália GUTTOVÁ r. Putíková

Nech odpočívajú v pokoji! 

Hľadám správcu a pani na upratovanie rodinného domu v Devíne. 
Ideálne spoľahlivý manželský pár. Požiadavky na správcu: technické 
zručnosti a vodičský preukaz. V prípade záujmu ma prosím kontaktujte, prí-
padne pošlite CV. Telefón 0905 417 083. E-mail: Petrovicova@adsinvest.sk

OSPRAVEDLNENIE
V minulom čísle sme na piatej strane v Spoločenskej rubrike  Uvítali sme 
nesprávne uviedli meno nášho nového spoluobčana ako Damian Macho, 
v skutočnosti ide o Damiana Macka. Kde sa stala chyba po ceste rukopisu 
sme neskúmali, novému spoluobčanovi i jeho rodine sa ospravedlňujeme.

Redakcia

V predvečer májových 

dní  sme sa rozlúčili 

dlhoročným kama-

rátom, priateľom, 

bývalým kronikárom, 

matičiarom, rovným 

chlapom Martinom 

LIBJAKOM, ktorý nás 

navždy opustil po dlej 

chorobe. Ocenený pa-

mätným listom predse-

du Matice slovenskej za 

zachovávanie tradíciií 

a odkazu našich pred-

kov. Budeme spomínať.

Matičiari a priatelia 

z Devínskej 

ODIŠIEL PRIATEĽ

Súrne hľadáme spoľahlivú 
paniu na pozíciu upratovačky 
v Dome sociálnych služieb Senecio.
Pracovná doba krátky- dlhý týždeň.
Nástup: ihneď.
Bližšie informácie na tel. čísle:
Libuša Škorcová : 0911 721 823
Ing. Zuzana Horáčiková: 
0948 133 466

Zamestnáme do TPP 
vodiča nákl.voz. osemkola, 
ďalej zamestnáme strojníka 

na traktorbager 
a malé nakladače.

Prax vítaná, telef.: 
+421 903 778770



DEVEX 6

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 

6. 5. o  17.00  Šašaráda
- detská divadelná scéna, cirkusový program Šaša Maroša

- Šašo Maroš sa vracia z cirkusového turné a presviedča deti, že v cirkuse 
sa z neho stal hudobný virtuóz, možno i kúzelník a že vôbec nezabudol 

predovšetkým zabávať deti, Vstupné: 1,50 eur
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, vstupné: 1,50 eur

13. 5. o 15.00 h  Koncert ku Dňu matiek
- vystúpenie DFS Grbarčieta, DFS Kobylka, Gajdošskí trogári

Vstup: voľný
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, Vstup: voľný

15. 5. o 18.00 h  Koncert ku dňu rodiny
- verejný koncert Základnej umeleckej školy v DNV venovaný Dňu rodiny

Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43,

16. 5. o 15.30 h  Akadémia ku dňu matiek
- vystúpenie detí Materskej školy Milana Marečka

- organizované podujatie
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, 

18. 5. o 18.00 h  Ray Cooney: Všetko najlepšie!
- absolventské predstavenie žiakov 4. ročníka 

LDO Základnej umeleckej školy v DNV
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, 

20. 5. o 16.00 h Festival slovenskej národnej piesne
– prehliadka piesní a tancov v podaní súborov a sólistov

Miesto: Nádvorie F-centra, Istrijská 4, 
– v prípade nepriaznivého počasia Istra Centrum, Hradištná 43

Organizuje: Miestny odbor Matice slovenskej v DNV

23. 5. o 15.30 h  Akadémia ku dňu matiek
- vystúpenie detí Materskej školy Milana Marečka

- organizované podujatie
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, 

• kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra •
ZÁ

KL
AD

N
Á 

UM
EL

EC
KÁ

 Š
KO

LA
 

V 
DE

VÍ
N

SK
EJ

 N
O

VE
J 

VS
I

 

FESTIVAL 
SLOVENSKEJ 

NÁRODNEJ 
PIESNE 

2018  
 
 
 
 
  

Bratislava – Devínska Nová Ves 
19. a 20. mája 2018 



DEVEX 7

Miestny odbor Matice slovenskej                      
v Devínskej Novej Vsi                

v spolupráci s Mestskou časťou                          
Bratislava-Devínska Nová Ves                          

a Farnosťou Bratislava–Devínska Nová Ves 
 

si vás dovoľujú  pozvať  
 na jubilejný 25. ročník 

FESTIVAL SLOVENSKEJ 
NÁRODNEJ PIESNE 

v dňoch 19. a 20. mája 2018 

v Bratislave Devínskej Novej Vsi 

z   úcty k odkazom našich predkov a rodnej vlasti 
organizátori pre vás pripravili pásmo slova,                
hudby a tancov v podaní súborov a sólistov 

pre sviežosť ducha, potvrdenie                           
spolupatričnosti a uchovanie tradícií 

 
v sobotu 19. mája 2018 

15°° h. spomienka na spisovateľa Ruda Slobodu 
v SNM Múzeu kultúry Chorvátov na Slovensku 

s autorom jeho pamätníka  
akad. sochárom Alexandrom Ilečkom 

 
 
 

 

Milan JAMBOR                                            Juraj STREMPEK 
starosta MČ BA-DNV                                          predseda MO MS DNV 

 
Andrej KALAMEN                                                  Peter KRUG 
správca farnosti DNV                                                     riaditeľ festivalu 

 

 
               

 

 

PROGRAM 
v nedeľu 20. mája 2018 

hodová slávnosť v Devínskej Novej Vsi – slávnosť 
zoslania Ducha sv. 

11°° h. Kostol Ducha svätého - slávnostná sv. omša  
 

16°° h. pásmo piesní a tancov 
veľká sála Istracentra (Hradištná 43) 

Hlavný program: 
1555 h. SLNIEČKO DFS z materských škôl v DNV 

16°° h. otvorenie festivalu 
Základná umelecká škola DNV 
Folklórny súbor BYSTRIČAN 

Detský folklórny súbor KOBYLKA 
Ženská spevácka skupina KYTICA 

Folklórny súbor RODOKMEŇ  
Ľudová hudba DUDÍCI 

a husľový virtuóz Miroslav DUDÍK 

mimoriadny hosť 
sólista opery SND Miroslav DVORSKÝ 

 
moderátor festivalu:  

Vladimír Dobrík 
___________________________________________ 

sprievodné podujatie 

výstava historických vozidiel  
pod záštitou akad. maliara Mariána Komáčka 

v nedeľu 20. mája od 10°° h.  
v záhrade Istracentra (Istrijská 6) 

 
 

 Utvorením nového štátu vznikla potreba 
nových známok pre poštový styk a tak bol 
poverený český maliar Alfonz MUCHA 

100. výročie prvej československej známky

AKTIVITY FILATELISTOV
Ukončením prvej svetovej vojny rozpadom 
Rakúsko-Uhorskej monarchie v roku 1918 
vzniká samostatný štát Česko-Slovensko, 
v októbri 1918. 
k tvorbe známok. Za motív 
a symbol samostatnosti Česko-
Slovenska si zvolil Pražský hrad. 
Týmto známkam sa hovorí 
Hradčany. Bolo vydaných 28 
hodnôt strihaných a 14 hodnôt 
zúbkovaných známok.
Prvá známka Hradčian bola 
vydaná 18.12.1918. Odvtedy 

je tento dátum dňom poštovej 
známky. 

 Pri príležitosti stého výročia 
prvej známky a tvorby 
československej poštovej známky 
sa uskutoční celá rada význam-
ných fi latelistických podujatí. Len 
krátky výber:

1./   4. - 7.7.2018 výstava NITRAFÍ-
LIA
2./  15.- 18.8.2018 veľká medzi-
národná výstava známok v PRAHE.
3./  26.10. - 4.11.2018 Salón 2018 
- nesúťažná výstava na Bratislavskom 
hrade.
  Na tejto výstave sa budú podieľať 
aj mladý fi latelisti z Devínskej Novej 
Vsi a Záhorskej Bystrice.

Srdečne vás pozývame na 
uvedené akcie.
 Aj Vaša ratolesť sa v budúcnosti 
môže podieľať na podobných podu-
jatiach ak sa pridá k mladým fi latelis-
tom v DNV alebo Záhorskej Bystrici.

Jaroslav Valentín



DEVEX 8

VIVA TALENT FESTIVAL 2018, 
ktorý sa konal v Košiciach.
Množstvo účinkujúcich v rôznych ve-
kových kategóriach od 6-26 rokov 
súťažilo v nominovaných žánroch: 
Hudba, Spev, Tanec, Divadlo a Výt-
varné umenie. Festival sa skladal zo 
súťažnej a reprezentačne časti v CVČ 
v Košiciach, ktorá mala vyvrchole-
nie v Historickej radnici v programe 
Galashow, spojená s vyhodnotením 
súťaží a odovzdávania ocenení 
porotou zloženej s profesionálov 
a odborníkov umeleckého sveta zo 
Slovenska i Zahraničia. Hosť festi-
valu a zároveň aj porotca bol profe-
sionálny herec, skladateľ, hudobník 
a spevák Kamil Mikulčík. Súťažný 
deň bol náročný, ale keď nám orga-
nizátor oznámil, že postupujeme do 
Galashow, únava zmizla.
Druhý festivalový deň sme spoznávali 
historické centrum mesta a poobedie 
bolo vyhradené prípravám na večerné 
vystúpenie. Pre všetkých súťažiacich 
bolo vyvrcholením festivalu vyhodno-
tenie súťaží a odovzdávanie ocenení.
Vtedy prišla neočakávaná chvíľa: 
V Kategórii ľudový tanec sme zís-
kali ZLATÉ MIESTO, ktoré pre nás 
znamená veľmi veľa. Porota udelila aj 
ocenenia najlepším pedagógom, ve-

Súbor GRBARČIETA v Košiciach
Od 23.3.-26.3.2018 sa DFS Grbarčieta zúčastnil medzinárodného festivalu – súťaž 
detskej a mládežníckej tvorivosti pod názvom

dúcim kolektívov za vysoký profesion-
alizmus, ktoré získala aj naša vedúca 
súboru Nika za 30.ročné vedenie 
súboru. 
Všetci sme ostali v nemom úžase 
a nesmierne hrdí , že sa nám opäť 
podarilo reprezentovať:        ZŠ I. 
Bukovčana , MČ DNV, HLAVNÉ 
MESTO BRATISLAVA, CHORVÁ-

TOV ŽIJÚCICH NA SLOVEN-
SKU.            

 Radosť, smiech a slzičky 
šťastia nás sprevádzali celým 
festivalom. S nezabudnuteľnými 
zážitkami a medailami na 
krku sme sa veľmi šťastní vrátili 
vláčikom domov.

Ďakujem všetkým, ktorý sa 
akoukoľvek pomocou podieľajú 
na našom úspešnom vzraste 
súboru. Viva Talent Festival, bol aj 
pre nás skvelý dar.
V Košiciach sme spievali a tanco-
vali, popritom aj druhým radosť 
rozdávali.
Je to súťaž krásna, žiarili sme ako 
hviezda jasná.
Všetkých snaha stála zato, vyhrali 
sme zlato.         VAŠE GRBARČIETA



DEVEX 9

 Hnutiu členov Devín-
ska inak sa síce podari-
lo zablokovať iniciatívu 
rekonštrukcie bývalého zdra-
votného strediska na Istrijskej 
(bývalé laboratória HPL).
(Blokovanie znamenalo nesúhlas 
s plánovanými parkovacími úpra-
vami pred strediskom, kde chcel záu-
jemca, okrem ambulancií odborných 
lekárov, ktorí v Devínskej chýbajú, 
pripraviť priestory pre ambulancie 
aj ďalších lekárov). Táto nevšedná 
iniciatíva zdržala pôvodný zámer 
ponúknuť občanom ďalšie zdravot-
nícke služby. Teraz síce práce na re-
vitalizácii pokračujú, ale v obmedze-
nom množstve a začíname 
pochybovať, či pôvodný zámer 
bude realizovaný, alebo prekazenie 
vybudovania parkovacích plôch pre 
návštevníkov budúceho zdravotného 
strediska sa podarilo. 

za rb

 Často diskutovanou témou 
dňa je výstavba zeleného parkov-
iska pri cintoríne.
Navrhované riešenie nie je 
najšťastnejším riešením, pretože 
časť občanov je zásadne proti, 
časť obyvateľov je za takéto 
riešenie nedostatku parkovacích 
miest, časti obyvateľom je to jed-
no a časť je vďačná téme s ktorou 
ani nepočítali. Ako sa nová kauza 
vyvinie, dáme vedieť.

r

 VW SK iste potrebuje veľa 
zamestnancov, veľa ich dopraviť 
do Bratislavy, veľa parkuje v areá-
li závodu, veľa pri príjazdových 
cestách v oboch smeroch a je to 
tiež situácia, ktorá neteší a žiada 
komplexnejšie riešenie. Kto sa 
toho zhostí?

dč

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

 Sme environmentálne orien-
tovaná škola, stali sme sa Zelenou 
školou a triedeniu odpadu sa venu-
jeme dlhodobo. Zapojili sme sa 
do ďalšieho environmentálneho 
vzdelávacieho projektu Triedim, 
triediš, triedime, ktorý má 
učiť deti separovať odpad. 
Do každej triedy na prvom stupni 
pribudol set troch farebných tašiek 
: zelená na sklo, žltá na plasty, mo-
drá na papier a informačná tabuľa, 
ktorá má viesť žiakov k správnemu 
triedeniu odpadu. 

 Dňa 15. februára 2018 sa v našej 
škole uskutočnila tlačová beseda 
s ministrom životného pros-
tredia Lászlóm Sólymosom 
a generálnym riaditeľom 
Slovenskej agentúry 
životného prostredia Mate-
jom Ovčiarkom, ktorí v našej 
škole predstavili 2. fázu projektu 
Triedim, triediš, triedime a vyzvali 
ostatné školy na Slovensku k zapo-
jeniu sa do projektu. 

 Riaditeľ ZŠ Pavla Horova 16, 
Mgr. Miloš Marko, vysvetlil, že: 
" pokiaľ sa deti naučia správne 
triediť odpad, tak dokážu zmeniť aj 

spôsob triedenia odpadu v samot-
ných rodinách. Upozornia rodiča 
alebo staršieho súrodenca, že 
toto nepatrí tam, ale patrí to sem. 
Pokiaľ to začneme robiť u týchto 
najmladších, tak postupne nám 
bude dorastať generácia, ktorá to 
už bude brať ako samozrejmosť, 
nie ako povinnosť. To znamená, 
že im príde úplne samozrejmé, že 
odpad triedime a tak robíme niečo 
pre životné prostredie." 

 Naši žiaci sú veľmi akční, trie-
denie odpadu ich baví. Pravidelne 
pre nich organizujeme rôzne envi-
ronmentálne aktivity a súťaže, rea-
lizujeme kolektívne vzdelávanie a k 
prehĺbeniu poznatkov využívame 
digitálne výučbové materiály. 
O vynášanie farebných setov sa 
pravidelne starajú  samotní žiaci 
pod vedením pani učiteliek.

 Naši najaktívnejší mladí 
ekológovia navštevujú krúžok Zele-
nej školy, počas ktorého sa venujú 
ochrane životného prostredia. 
Veríme, že sa nám vďaka nášmu 
snaženiu podarí vychovať čo na-
jviac environmentálne mysliacich 
mladých ľudí.

TRIEDIM, TRIEDIŠ, TRIEDIME

Mgr. Ingrid Jančiarová a Mgr. Ivana Kralovičová 

 Hľadáme osoby na pomoc ľuďom so zdravotným postihnutím for-
mou asistencie. Tá sa vykonáva podľa potrieb a pokynov človeka so 
zdravotným postihnutím. Čas a miesto výkonu sa dohoduje priamo 
s ním. Táto práca je veľmi fl exibilná časom a lokalitou. 

 Čo k tomu potrebujete? Empatiu, spoľahlivosť, vek nad 18 rokov 
a spôsobilosť na právne úkony. Štátom stanovená odmena je 2,78 eura/
hodinu, individuálne prípadná dohoda možná. Naše služby a zápis 
v agentúre sú bezplatné.
 Tiež poskytujeme aj bezplatné sociálne poradenstvo pre ľudí so zdravot-
ným postihnutím a ich rodiny. 

Ak Vás táto ponuka zaujala, 
ozvi sa na asistencia@omdvsr.sk, 

alebo na tel. 0948/529 976.
Kontakty: Organizácia muskulárnych dystrofi kov v SR – Agentúra osobnej 

asistencie, Vrútocká 8, 821 04 Bratislava, 
tel. čísla: 02/4341 0474, 0948 529 976, mail: asistencia@omdvsr.sk, 

www.omdvsr.sk, www.osobnaasistencia.sk

Hľadáme osobných asistentov

Minister životného prostredia László Sólymos na návšteve 
v Základnej škole, Ul. P. Horova 16, Bratislava



DEVEX 10

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.: 0915 329 514

03 - VOĽNÉ MIESTA
• Dom sociálnych služieb Senecio 

hľadá sociálneho pracovníka, tera-
peuta alebo špeciálneho pedagóga 
na pozíciu sociálny terapeut. Práca 
je zameraná na záujmovú činnosť 
s ľuďmi v dôchodkovom veku s rôzny-
mi zdravotnými ťažkosťami. Pracovná 
doba je od PO-PIA , od 7:00 do 
15:30 hod.  Viac informácií na 

 tel.: 0918 133 466 
 (p.Horáčiková – riaditeľka).

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

• 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. 

 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. Králika 
7, DNV, 11 m2, elektrina, voda v ob-
jekte. Ponuky s cenou zasielajte 

 na adresu: krutil@centrum.sk
• Predám menšiu záhradu s murovanou 

chatou v DNV, a to v záhradkárskej 
osade pri Waitovom lome (voda a 
elektrina pri pozemku). Záhrada je 
výhodne umiestnená (hneď pri príjaz-

dovej ceste) a umožňuje nádherný 
výhľad. Ide o lokalitu, ktorá čoskoro 
bude najvyhľadávanejšou lokalitou 
v tejto časti Bratislavy, podobne ako 
Slavín v Starom Meste. Niektoré luxu-
sné vily tam už stoja. 

tel.: 0903 244 777

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
• Za pomoc v domácnosti bezplatne 

ubytujem staršiu veriacu pani ka-
tolíčku v rodinnom dome v Devínskej 
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

• Dáme do prenájmu skladový priestor 
o výmere 1700 m² s elektrickými 
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: 0908 700 684

• Hľadám správcu a pani na 
upratovanie rodinného domu 
v Devíne. Ideálne spoľahlivý 
manželský pár. Požiadavky na 
správcu: technické zručnosti 
a vodičský preukaz. V prípade 
záujmu ma prosím kontaktujte, 
prípadne pošlite CV. Telefón: 
0905 417 083. E-mail: 
Petrovicova@adsinvest.sk

Indoorové Majstrovstvá sveta v mo-
tokárach, Kart World Championship 
(KWC) sa po niekoľkých ročníkov v 
Stredomorí presúvajú na druhý koniec 
Európy, na severozápad Poľska do 
mesta Štetín. V siedmom najväčšom 
poľskom meste budú najlepší jazdci 
z celého sveta bojovať o titul Majstra 
sveta od 25. do 29. Júla 2018. Mar-
cel Liedl štartuje na KWC pravidelne 
od roku 2015 a aj tento rok si zmeria 
sily so svetovou špičkou.
Marcel vie, že v Poľsku budú všetky 
preteky náročné, pretože konkurencia 
je veľmi silná. V Štetíne bude štartovať 
200 jazdcov, ďalší sú na čakacej 
listine a na KWC sa dostanú, len ak 
niektorý z pretekárov nebude môcť 
prísť. Štartová listina obsahuje Majstrov 
sveta z minulých rokov: Ruben Boutens, 

Rico Haarbosch, Mathias Groo-
ten. Nebude chýbať ani ostrieľaný 
rakúsky pretekár Werner Trügler, 
rýchly Maďar Adrian Janecsko, či veľa 
domácich pretekárov. Predstavia sa aj 
jazdci zo zámoria, napríklad z Chile 
alebo Brazílie. Svoju premiéru je na 
KWC odbijú aj špičkoví českí jazdci 
ako Dominik Šurýn, či Tomáš Cagaš. 
Slovenské farby bude okrem Marcela 
Liedla hájiť aj Andrej Haluška, ktorý si 
KWC vyskúšal aj minulý rok.
Na pretekárov čaká vyše 500 m dlhá 
dráha v Silver Hotel a Gokart centre 
Štetín, ktorá sa radí medzi najlepšie 
motokárové haly v Poľsku. Pre jazdcov 
pripravia motokáry Rimo Evo 6 s mo-
torom Honda a výkonom 11 k. Formát 
šampionátu zahŕňa 8 kvalifi kačných 
20-minútových pretekov, z ktorých sa 

MARCEL LIEDL IDE ŠTVRTÝKRÁT 
NA MAJSTROVSTVÁ SVETA 
V MOTOKÁRACH KWC

7 najlepších výsledkov započítava 
do celkového hodnotenia. Najlepších 
64 jazdcov postúpi do semifi nálových 
pretekov s dĺžkou 30 minút. Top 16 
jazdcov si to potom rozdá v 45-minú-
tovom veľkom fi nále. Pretekár, ktorý 
nazbiera najviac bodov sa stane 
novým Majstrom sveta v halových 
motokárach.
Marcel Liedl v minulosti vybojoval 

bronz v kvalifi kačných pretekoch. Aj 
tento rok sa na KWC tvrdo pripravuje 
a pokúsi sa nadviazať na úspechy 
z minulosti. Marcela na Majstrovst-
vách sveta v halových motokárach 
podporujú SOOP, Todos, DQS Au-
tomotive, Presskam, Alcohol Killer, 
Max60, Detail Art, Rádio Aktual 
a TopSpeed.sk.

Zamestnáme do TP vodiča nákladného vozidla  
osemkola, ďalej zamestnáme strojníka na traktorbager 

a malé nakladače.
Prax vítaná, telef. +421 903 778770

Ponúkam priesady: rajčiny, paprika, zeler, 
bylinky, letničky a muškáty. 

M. Šubín, Na grbe 30 • tel.: 0907 222 231
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V dnešnej uponáhľanej a pretechni-
zovanej dobe sa ľudia akosi nevedia 
zastaviť a stále sa kdesi a za čímsi 
naháňajú. Avšak okrem fyzického jed-
la a vody, ktoré vyživujú telo, je treba 
si nájsť čas a „nakŕmiť“ aj svoju dušu. 
Duševnú potravu by som rozdelil na 
aktívnu a pasívnu. Pasívna je návšteva 
divadla, galérie, umeleckého fi lmu 

v kine a pod., aktívna je, keď človek 
niečo len pre potechu duše tvorí ako 
napríklad maľovanie, kreslenie, hra 
na hudobný nástroj, spievanie, mo-
delovanie, vyrezávanie ... . Určite sem 
však nepatrí zbieranie čohokoľvek 
a ani či už pasívny alebo aktívny relax 
alebo oddych.
U mňa, teraz, v hlbokej dospel-

osti so mnou zarezonovala práve 
olejomaľba. Prihlásil som sa na kurz, 
pravidelne chodím „trénovať“ a pod 
vedením Magdalény Klimekovej sa 
moja, už prebudená duša rozvíja. 
Magdalénka nás učí ako miešať farby, 
ako narábať so štetcom a špachtličkou, 
ako pracovať so svetlom a  tieňom 
alebo ako pracovať s priestorom 

a perspektívou. Často zabúdame jesť 
a piť a 5hodín nám ubehne ako voda. 
Obrazy maľujeme v technike „alla 
prima“, teda všetko na jedno sedenie. 
Magdalénka sa nám venuje, trpezlivo 
vysvetľuje čo, prečo a ako sa maľuje 
a keď sme v koncoch nám pomôže. 

A či sa mi darí? 
Posúdenie nechám na vás. :-)

DAR TVORIŤ MÁ KAŽDÝ Z NÁS.
(NIELEN POTRAVOU JE ČLOVEK ŽIVÝ.)

 Na niektorom z predchádza-
júcich zasadnutí Miestneho 
zatupiteľstva DNV sa poslanci 
vrátili k problému predaja - nepre-
daja  pozemku pri bývalom Zdravot-
nom stredisku na Istrijskej ulici č. 20. 
Ich rozhodnutie ovplyvní to, či bude 
na pozemkoch v dotyku s ulicami Is-
trjskou a Na mýte parkovisko. Majiteľ 
dvoch pozemkov a budovy strediska 
požiadal o predaj pozemku v správe 
DNV, aby mohol vytvoriť bezpečné 
a kapacitne primerané parkovisko, 
slúžiace budúcim nájomcom budovy 

na Istrijskej ulici 20 a pacientom am-
bulancií, ktoré majú byť v budove v 
nájme. Okrem toho parkoviská slúžia 
aj obyvateľom okolitých domov a v 
tomto prípade aj turistom prichádza-
júcim na autách aby mohli využívať 
Most Slobody. Teda investor mal 
záujem urobiť to, čo je charakteru 
verejnoprospešnej stavby a čo táto 
zóna veľmi akútne potrebuje. O tom 
či, a ak áno ako, predať pozemok sa 
na zastupiteľstve v DNV diskutuje už 
štyri mesiace. Cena bola stanovená 
znalcom,  vôbec nie nízka, v cene 

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

teda problém nie je. V čom je teda 
záujem pozemok nepredať? Samo-
zrejme je ťažko byť proti niečomu, 
čo má slúžiť občanom, najmä ak 
sa blížia voľby. Ako to teda vyriešiť? 
Najlepšie obštrukciami tváriacimi sa, 
že ten kto ich robí nebojkotuje dobrú 
vec ale chráni “záujem”. A tak sa me-
nili koncepcie ako predať - nepredať 
pozemok až po ostané predminulé 
zastupiteľstvo. Na ňom skupina 
poslancov okolo pána Tešoviča s 
pomocou pána Encingera navrhli 
znenie podmienok verejnej súťaže 
na predaj, ktoré sa dajú označiť ako 
neprávne, odporujúce platnej legis-
latíve. Právnici to vytkli a tak sa bude 
prijímať na ďalšom zastupiteľstve 

ďalšie uznesenie. Konzultovali sme 
podmienky s právnikmi a dozve-
deli sme sa, že návrh je absolútnou 
deštrukciou celej verejnej súťaže 
 nikto sa do nej zrejme neprihlási. 
Podmienky zakladajú nekonečnú 
- navždy - časovo neobmedzenú 
právnu neistotu kupujúceho 
a lúpežnícke právo predávajúceho aj 
na to, čo na pozemkoch vybuduje in-
vestor - kupujúci. Nevieme sa dočkať 
ako bude vodca opozície obhajovať 
zmenu jeho vlastného protiprávneho 
návrhu. Sme zvedaví, či sa nájde 
niekto, kto bude mať záujem pre 
občanov Devínskej na tomto mieste 
vybudovať parkovisko. Žeby niekto 
z terajších poslancov?                     jp
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Z policajného
zápisníka

Z pol
zápi

-Čo znamená pojem spoločné 
konto manželov?

-Jeden vkladá a druhý vyberá.
•••

- Čo majú spoločné idioti 
a mračná?

– Veľa. Keď odtiahnu, nastane 
pekný deň.

•••
-Dnes sa ma asi desať žien 

spýtalo, či by som nešiel von. Až 
potom som si uvedomil, že som

na dámskych toaletách!
•••

Najobľúbenejší nápoj v USA je 
Coca cola, na Slovensku Citro 

cola, v Rusku Podaj vodu
Koľa.
•••

Príde babka k lekárovi 
a sťažuje sa mu:

-Pán doktor, mne strašne tmavnú 
nohy.

-A umývate ich?
-A to pomáha?

•••
Ak sa chce mať Východniar 

lepšie, odíde na Západ.
•••

-Marka, povedz mi pravdu. 
Mala si už v živote chlapa?
-Ako sa ma to môžeš pýtať,

 však vieš, že mám 
dvojročného syna.

-Ale počul som, 
že to chlapča nemá otca.

•••
-Lustig sa strašne rozčúlil po 

akejsi manželskej hádke: 
-Už toho mám dosť, Hedviga. 
Teraz sa vychystám a idem do 
najbližšieho erotického salónu.   

 Potom uvidíš, ako budeš 
ľutovať!

-Čo ja, ale ako bude ľutovať 
tá slečna!

•••
-Pán doktor, bolí ma žalúdok.

-Pijete?
-Pijem, ale nepomáha to.

(pokračovanie z minulého čísla)

V lete tohto roku oslávili doras-
tenci FCL VW DNV postup do II. 
dorasteneckej ligy. Je to veľký 
úspech devínskonovoveského 
futbalu. Naposledy hrali do-
rastenci DNV takto vysokú 
ligu v hierarchii slovenského 
futbalu pred 60-timi rokmi.
Mužstvo staršieho dorastu 
,kategória U 19 vedie tré-
ner Rastislav Boris, ktorý 
odpovedal na otázky k priebe-
hu jesennej časti.

Ste dvojičkou spolu z mladším 
dorastom... tvoj pohľad na 
mužstvo U 17?
Že sme dvojičkou znamená, že náš 
mladší dorast hrá tiež druhú ligu v kat-
egórii mladší dorast tzv u17. Vždy po 
sebe sa hrajú dva zápasy – najskôr 

FUTBAL starší a potom mladší. Ja tomu vravím, 
že títo chlapci (rok narodenia 2001 
a 2002) sa k tejto súťaži dostali ako 
slepé kura k zrnu...tým, že postup 
vybojovali starší dorastenci , tak au-
tomaticky postúpil aj mladší dorast. 
Z môjho pohľadu si niektorí z týchto 
chlapcov nevážia, že môžu hrať takú-
to vysokú súťaž , nevenujú jej patričnú 
pozornosť a patričnú snahu. Verím 
však, že po v zore ich starších kamará-
tov urobia na jar aj oni maximum.

Chceš nám ešte záverom niečo 
povedať?
Chcem pochváliť prístup chlapcov. Aj 
napriek veľmi ťažkej príprave, ťažkým 
súperom a problémami zo zranenia-
mi, som z nich cítil túžbu a snahu niečo 
dokázať a presadiť sa. Pevne verím 
a dúfam, že im ich nasadenie a prístup 
vydrží aj naďalej.

Nedá mi nespomenúť aj predstaviteľov 
klubu FCL. Od prezidenta klubu Zora 
Smolinského až napríklad po vodiča 

• Neznámy páchateľ dňa 
09.04.2018 v čase od 16:00h do 
18.30h na detskom ihrisku vo vnútri 
bloku na  adrese Ivana Bukovčana 
16-22 odcudzil z tam odloženého  
detského  kočíku  zn.Mutsy, madlo 
potiahnuté hnedou koženkou, ktoré  
slúži  na zabezpečenie dieťaťa, čím 
poškodenej žene spôsobil škodu 
ktorá  bude  vyčíslená  dodatočne.
• 36-ročná žena podala  oznáme-
nie  na  vodičku  mot.  vozidla  Š. 
Octávia, ktorá dňa 10.04.2018 v 
čase o 08:05 h v  Bratislave  -  Devín-
skej  Novej  Vsi  na  ul.  Eisnerova   
ohrozila oznamovateľku a jej dcéru 
na prechode pre chodcov  svojou  
bezohľadnou jazdou pri mäsiarstve 
Miriam.
• Neznámy  páchateľ sa dopustil 
priestupku proti majetku podľa  §  
50/1  zák.  č. 372/1990 Zb. z., 
a to tak že, dňa 10.04.2018 v čase 
od 03.30 h do 03.40 h v  Bratislave  
na  ulici  Jána Jonáša č. 1 na praco-
visku Volkswagen zo  šatne, odcudzil  
peňaženku  hnedej  farby  s obsahom, 
čím NP spôsobil 58-ročnému mužovi 
škodu krádežou vo výške 33 Eur.

• Hliadka OO PZ DNV dňa  
15.04.2018  v čase 17:00 zais-
tila 19ročného muža, v zmysle § 19 
ods. 1  písm. b) zák. č. 171/1993 
Z.  z., ktorý v Bratislave  -  Devínskej  
Novej  Vsi, v parku nachádzajú-
com sa medzi bytovými domami na  
ulici  Jána  Poničana 5-7 postriekal 
sprejom budovu kotolne a múrik  
nachádzajúci  sa  vedľa kotolne.
• Neznámy páchateľ sa dopustil 
priestupku proti majetku podľa § 50  
ods.  1  zákona SNR č. 372/1990 
Zb. o priestupkoch, tým že, v čase od 
08:30 dňa 15.04.2018  do  07:00  
dňa  16.04.2018  odcudzil  na ad-
rese Bratislava - Devínska Nová Ves,  
z  odparkovaného  vozidla Volkswa-
gen Golf, bez použitia násilia rádio, 
sekerku, autolekárničku, diaľkové 
ovládanie na bránu a doklady od 
vozidla. 
• Neznámy páchateľ v čase od 
22.30h dňa 16.04.2018 do 16.30h 
dňa 18.04.2018 v Bratislave, na ul.  
Jána  Jonáša odcudzil bez použitia 
násilia z motorového vozidla zn. 
Mazda 3, ktoré bolo odparkované 
na ul. Jána Jonáša v Bratislave, 2ks 
tabuľky s evidenčným číslom vozidla, 
čím spôsobil 22ročnému mužovi 
škodu vo výške 33,-Eur.

plk. Mgr. Luboš Šidík
riaditeľ

autobusu Ivana Vitkoviča. Naozaj 
všetci nám vytvorili a vytvárajú v rámci 
svojich možností skvelé podmienky .
Verím, že sa k tomu pridá vo väčšej 
miere aj mestská časť prostredníctvom 
DNV športu a všetci spoločne budeme 
šíriť dobré meno ako klubu, tak aj 

Devínskej Novej Vsi. 

Za rozhovor poďakoval 
a praje naplnenie cieľov jarnej 
sezóny

Ing. Marián Spišiak


