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V čísle:

 Chcel by som mať taký prístroj, 
ktorý zaznamenáva myšlienky 
večer pred zaspaním.
 Človek vypne stresovú zónu, 
pripomenie si možno niečo milé 
a... občas zauvažuje ako by riešil 
to, či ono. Už v pokoji, nerušený, 
neovplyvňovaný. To sa rodia ná-
pady! Tie myšlienky majú všetky 
náležitosti, ktorým počas dňa brá-
nia stresy, stretnutia, vyrušenia, 
emócie...
 Škoda, že po prebudení je 
zväčša hlava čistá, jasná, „kvalit- 
né“ myšlienky a nápady „vygu-
mované“.
 Či by mi však pomohol prís- 
troj pri riešení verejných, či verejno- 
prospešných otázok, pochybujem. 
Pri výbere dobrých myšlienok a 
nápadov dnes v našej spoločnosti 
rozhodujú celkom iné kritériá.
 Vraví sa tomu klientelizmus. Je 
pravda, zahalený v najrôznejších 
háboch, oblekoch, či iných masko-
vaní. 
 Pomôcť sa dá jedine záujmom. 
Ten však vybudiť...
 A predsa pri starostlivosti o 
zeleň na sídlisku Stred zazna-
menávame čulý ruch Denovy, vy- 
sadil i  niekoľko nových stro-
mov, prebudovávajú detské ih- 
risko, zaznamenali sme ruch, aj 
napriek nepriazni počasia, na 
preložke Mlynskej, nehovoriac o 
plánovanej úprave, či prestavbe 
predstaničného námestia, ktoré už 
dlho špatí Devínsku. 
 To poteší. Ba aj prestarnuté 
topole, či ostatné stromy bude 
mestská časť postupne riešiť.
 Nech teda potešení je viac ako 
nespokojnosti   
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• Na poste riaditeľky DSS 
vystriedala Mgr. M. Kellovú, 
pani poslankyňa Ing. D. Lud-
vigová. 

• SNM múzeum Chorvátov  
na Slovensku navštívil Gordan 
Jandrokovič, nový minister za-
hraničných vecí Chorvátskej 
republiky.

• Do základných škôl sa za-
písali budúci prváčikovia. Do 
ZŠ I. Bukovčana 87, do ZŠ P. 
Horova 52. Tí, ktorí k 31. 8. 
dosiahli 6 rokov a majú od-
klad školskej dochádzky sa 
môžu prihlásiť v ZŠ P. Horo-
va do nultého ročníka.

• Nové služby poskytuje firma
Presskam Vápenka 4: Autori-
zovaný predaj a servis AVIA.
www.presskam.sk.

Dvojtýždenník DEVEX vychádza od septembra 2007

BEZ PODPORY 
mestskej časti Devínska Nová Ves

Za to, že vychádza môžu čitatelia vďačiť podpore 
sponzorov a občanov, ktorí zbierkou vytvárajú 

podmienky pre jeho pokračovanie a ďalšie vychádzanie.

 Jedným z prekvapení tohtoročnej zimy bola aj studená vlna, 
ktorá zasiahla aj Devínsku v siedmom týždni. Vyčarila však 
prekrásne obrazy.

Volkswagen Slovakia
   Začiatkom marca začne bratis- 
lavský Volkswagen v Devínskej 
Novej Vsi vyrábať vozidlá Ško-
da Octavia. Tento rok by mali 
vyrobiť 25 tisíc vozidiel.

Staroba je ako 
bankové konto.

To si vyberieš,
co si tam vlozil.ˇ ˇ

 Mestské zastupiteľstvo Hl. 
mesta Bratislavy dna 31. 1. 2008 
odhlasovalo zámenu nehnuteľ- 
nosti v katastrálnom území Devín-
ska Nová Ves medzi Hl. mestom 
Bratislava a farnosťou Bratislava 
- Devínska Nová Ves. 
 Zámenou získava farnosť v 
DNV pozemky  celého súčasné-
ho cintorína vrátane Domu smút-
ku. 
 Zámenna zmluva bude pod- 

Cintorín v Devínskej
písaná najneskôr do 12 mesia-
cov. 
 Správu cintorína prevezme 
farnosť v Devínskej Novej Vsi až 
po podpísaní Zámennej zmluvy.  
Potrebné informácie budú  včas 
k dispozícii. 
 Pri správe cintorína sa po- 
číta s úzkou spoluprácou me- 
dzi farnosťou a MU Devínska 
Nová Ves.

m



DEVEX 2

MÚ • MR • MZ MČ DNV • MÚ • MR • MZ MČ DNV • MÚ • MR • MÚ • MR • MZ MČ DNV

Z radnice
 Miestna  rada MČ DNV  sa zišla 5. 
2. 2008. Z prerokovaných materiá- 
lov a prijatých uznesení vyberáme 
tieto závery: 
MR MČ DNV 
- odporučila MZ MČ DNV schváliť 

návrh VZN o podmienkach podnikania 
a dodržiavania verejného poriadku v 
MČ 
- odporučila MZ MČ DNV schváliť 
zmenu organizačnej štruktúry miest-
neho úradu po zapracovaní pripo- 
mienok, 
-schválila rozdelenie účelových do-
tácií pre kultúrne organizácie pre rok 
2008 podľa návrhu komisie kultúry, 

- schválila predložený kalendár špor-
tových podujatí so spoluúčasťou MČ 
DNV na roky 2008 – 2010 s návrhom 
finančného krytia jednotlivých akcii do
výšky 100 tis. SK z rozpočtu MČ DNV 
podľa Zásad čerpania finančných
prostriedkov z rozpočtu MČ DNV. 
- odporučila MZ MČ DNV schváliť 
zámer výstavby športovej haly v 
MČ DNV po prerokovaní v komisi-

ách a uložila prednostovi MÚ 
MČ DNV pripraviť návrh prenájmu 
pozemku po predložení projektu , 
zabezpečiť na základe odčleňova-
cieho protokolu pripraviť návrh pre-
nájmu pozemku, 
- schválila nájmy nebytových pries-
torov v Dovina pasáži,
- zobrala na vedomie žiadosť spol. 
The Port, a. s. na odkúpenie pozem-

Rozmiestnenie kontajnerov DENOVY 
NA VEĽKOROZMERNÝ ODPAD

     Dátum   Miesto pristavenia - ulica
12.2. – 14.2.2008 J.Poničana  7-11  
  križovatka Slovinec-Podhorská

19.2. – 21.2.2008 J.Smreka 10-12
26.2. – 28.2.2008 I.Bukovčana 2-6  
  križovatka Charkovská-Delená

04.3. – 06.3.2008 Š.Králika 12-18
11.3. – 13.3.2008 I.Bukovčana 16-18  
  pri Rybníku

18.3.- 20.3.2008 J.Smreka 2-4
25.3. – 27.3.2008 J.Poničana 3-7  
  križovat. Novoveská-Na Vyhliadke

   Do kontajnerov sa môže vyhodiť veľkorozmerný odpad.Nesmie sa pou- 
žiť na chemikálie, železo a  stavebný odpad. 

 V minulom čísle Devexu sme 
uverejnili prehľad mimoriadnych 
odmien poslancov za II. polrok 
2007 dnes uverejňujeme dokon-
čenie článku: 

Schválené odmeny členom 
komisií
 Komisia financií,

podnikania a rozvoja 
cestovného ruchu a legislatívy

Ing. Húska Jozef  1.800,- Sk
Ing. Hoffer Jozef  1.800,- Sk
JUDr. Jana Vallová  1.800,-Sk

Komisia športu
Ing. Jakubík Igor  1.400,- Sk
Varga Roman  2.400,- Sk
Mgr. Baňas Rastislav 1.200,-Sk
Kevický Dušan  2.000,- Sk

Komisia výstavby, 
architektúry, ÚP a dopravy

Ing. Šesták Alojz  2.400,- Sk
Dovičovič Pavol  2.200,- Sk
Ing. Pikna Imrich  1.800,- Sk
Ing. Kovár Imrich  1.400,- Sk 

Komisia sociálna, 
zdravotná a bytová

MUDr. Baumanová Lívia 
   2.400,- Sk
MUDr. Šobek Milan 2.400,- Sk

Jurčáková Stanislava 2.400,- Sk
Ing. Encinger Miloš  2.600,- Sk

Komisia ochrany v
verejného poriadku

Moskál Ján  2.000,- Sk
Garay Marek  2.500,- Sk
Kovár Ľubomír  2.000,- Sk
Ing. PšenákováMária 1.000,- Sk

Komisia kultúry
Čorej Pavol  2.000,- Sk
Peretič Ivica  1.600,- Sk
Baláž Filip  1.800,- Sk
Mrázová Stanislava 1.600,- Sk

Komisia životného
prostredia

Bardáč Róbert  1.400,- Sk
Ryšánek Marek  1.000,- Sk
Marko František  400,- Sk
Ludvig Pavol  1.200,- Sk
Jambor Milan  1.600,- Sk

Komisia školstva, 
mládeže a vzdelávania

Ing. Jablonický Miroslav 
   800,- Sk
Mgr. Špačková Zinaida 
   1.400,- Sk
PaedDr. TrstenskýMilan 
   1.600,- Sk

r

Co obcanov zaujímaˇ ˇ

Preložka Mlynská
 Na základe otázky čitateľa o ne-
vysporiadaní pozemkov pod komu-
nikáciou sme požiadali o odpoveď 
Generálneho investora Bratislavy. 
Odpoveď uvádzame v plnom zne-
ní.
 
V súvislosti s otázkou majetkovo-
právneho vysporiadania pozemkov  
vlastníkov „URBÁR“ pod novou 
komunikáciou - Preložka Mlynskej 
ulice v Dev.N.Vsi, III. etapa, Gene-
rálny investor Bratislavy, v zastúpení 
stavebníka - Hlavné mesto SR Bratis- 
lava ,  uvádza: 
 Preložka Mlynskej ulice v Dev.
N.Vsi, III. etapa bola realizovaná na 
základe právoplatných stavebných 
povolení. Zmluva o budúcej zmluve 
bola uzavretá medzi predávajúcimi 
- Pozemkovým spoločenstvom UR-
BÁR Devínska Nová Ves  a  kupuj-
úcim - Hlavné mesto SR Bratislava, 
na zábery parciel  pod novou komu-
nikáciou. V súlade s touto zmluvou 
bola uzavretá kúpna zmluva a po-
žiadané o vklad vlastníckeho práva 

na Správe katastra pre hl.m.SR Bra-
tislavu. Dôvodom prečo vklad bol 
zamietnutý je, že správa katastra 
neuznala oprávnenosť predsedu a 
členov spoločenstva uzatvárať zmlu-
vy o prenájme a predaji spoločných 
nehnuteľností, pretože na liste vlast-
níctva je 259 fyzických osôb. 
 Podľa našich informácií, sa v  
súčasnosti pripravuje zákon, ktorý 
by mal riešiť možnosť disponovať 
nehnuteľnosťami pozemkových spo-
ločenstiev ich štatutárnymi zástupca-
mi, pokiaľ s ním bude súhlasiť aspoň 
75 % vlastníkov - tým by bola otázka 
disponovania s majetkom spoločens- 
tva vyriešená.
 Finančné prostriedky na úhradu 
kúpnej ceny za pozemky pod no-
vou komunikáciou sú zabezpečené 
z prostriedkov Hlavného mesta SR 
Bratislava  a presunuté na rok 2008 . 

Bratislava, 18.2.2008
Generálny investor Bratislavy

Ing. Jana Moravcová 
technický dozor 

             

 

 Západoslovenská energetika, a.s. ako držiteľ povolenia na distribúciu elektrickej ener-
gie a vlastník elektrických vedení v súlade so Zákonom č. 656/2004 Z. z. § 10 ods. 1

vyzýva
všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov (ďalej len vlastníkov) nehnuteľností, na 
ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v majetku a správe ZSE, 
a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť 
alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa § 36 zák. 
č. 656/2004 Z. z. 
 Využitie drevnej hmoty po oreze alebo jej likvidácia je v plnej kompetencii vlastní-
ka nehnuteľnosti. O nevyhnutné vypnutie vedenia pre prípad výrubu a orezu je mož-
né požiadať v lehote min. 35 dní pred ich realizáciou na ZSE, a.s. tel.č. 5061 3120. 

Z á p a d o s l ove n s k á  e n e r g e t i ka ,  a . s . ,  B r a t i s l a v a

VÝZVA



DEVEX 3

kov v k.ú. DNV, parc. č. 2810/89, 
2811/8, 2791/11 v celkovej výme-
re 3 082m2, odporučila MZ MČ 
DNV schváliť odpredaj pozemkov 
parc. č. 124/2, 124/3 o celkovej 
výmere 1 625 m2 pre spol. CNC, 
a. s. po doručení súhlasu primátora 
na odpredaj a prerokovaní v Komisií 
financií, podnikania, cestovného ru-
chu a legislatívy, zobrala na vedo-
mie predloženú žiadosť spol. Ope-
ra reform Alfa, s. r. o. na odkúpenie 
pozemkov, parc. č. 2292/195, 
2292/462, 3070/2, 3101/2 v cel-
kovej výmere 36 784m2 (regustra 
C) a 2 194m2 (registra E – určeného 
operátu), uložila prednostovi MÚ 
MČ DNV dopracovať materiál s no-
vým zameraním podľa pripomienok 
MR MČ DNV v súvislosti s odpreda-
jom pozemkov parc. č. 2292/668, 
2292/669 pre spol. SPP Distribú-
cia, a. s. a predložiť materiál do naj-
bližšej MR MČ DNV, vyjadrila ne- 
súhlas s predajom časti pozemku 
parc. č. 2878/319 a 2878/320 
pre p. Miroslava Krajčoviča, vyjad-
rila súhlas s predajom časti pozem-
ku 124/1 pre spol. CSK Invest, s. r. 
o. s podmienkou vytvorenia 16 pod-
zemných a 20 povrchových garáži, 
vyjadrila nesúhlas s predajom po-
zemku parc. č. 1749 o výmere 43m2 
pre p. Martina Múranicu, zobrala 

na vedomie informáciu o záložnom 
práve v prospech adv. Kanc. JUDr. 
Juraja Juríčeka, s. r. o. na majetok vo 
vlastníctve MČ DNV, požiadala sta-
rostu MČ DNV písomne požiadať p. 
Ing. Rajkoviča o vysvetlenie v súvislosti 
s podpisom darovacej zmluvy zo dňa 
28. 1. 2002, na základe ktorej bolo 
zapísané záložné právo na pozemky 
parc. č. 2881/93, 2881/94 a 2881/
114t. č. v prospech adv. kanc. JUDr. 
Juraja Juríčeka, s. r. o., a zobrala na  
vedomie informáciu o majetko práv-
nom usporiadaní pozemku pri kine 
Devín, 
- odporučila MZ MČ DNV schváliť 
účelovú dotáciu pre DTV, s. r. o. na ná-
kup hlasovacieho zariadenia od firmy
A.S. Partner podľa variantu rádiovej 
verzie,  
- odporučila MZ MČ DNV v súvislosti 
so zámerom zakúpenia autosalónu 
zrušiť UMZ č. 162/10/2007 a 15/
1/2008, a požiadala starostu MČ 
DNV hľadať nové priestory na vybu-
dovanie objektov verejnoprospešných 
služieb MČ DNV, 
- zobrala na vedomie informáciu 
o obsadenosti budov ZŠ a MŠ k 31. 
12. 2007 a predpoklad naplnenosti v 
šk. roku 2008/2009, a uložila pred-
nostovi MÚ MČ DNV pripraviť návrh  
na zriadenie jedného školského ob-
-vodu v MČ DNV a predložiť ho  

na prerokovanie do školskej komisie a 
následne do MR MČ DNV, 
- schválila finančné prostriedky pre
DNV ŠPORT, spol. s r. o. vo výške 240 
tis. Sk na vykonávacie projekty športo-
vých zariadení : sociálny objekt v ZŠ P. 
Horova 16, sociálny objekt na futbalo-
vom štadióne Vápencová, hokejbalové 
ihrisko, a účelovo ich viazať z prebytku 
hospodárenia pri Záverečnom účte, 
- schválila Nájomnú zmluvu na prenáj-
om nebytových priestorov v objekte ZŠ 
P. Horova 16 za účelom zriadenia poš-
ty za cenu 1.000.- Sk/m2/rok v znení 
pripomienok, a uložila prednostovi 
MÚ MČ DNV dorokovať pripomienky 
Sl. pošty s predsedom Komisie financií,
podnikania, cestovného ruchu a legis-
latívy a následne so Sl. poštou, 
- odporučila MZ MČ DNV neschvaľo-
vať odpustenie penálov z neplatenia 
nájomného v obecných bytoch, 
- zobrala na vedomie informáciu 
o ponukách na výberové konanie 
na funkciu hlavného kontrolóra MČ 
DNV v počte 3 ks k termínu uzávier-
ky ponúk, a požiadala starostu MČ 
DNV pozvať všetkých troch uchádza-
čov na zasadnutie MZ MČ DNV 26. 
2. 2008 na 15,00 hod., 
- zobrala na vedomie informáciu o 
nepriznaní finančných prostriedkov
na rozpracovanie projektu na likvi-
dáciu gudrónov v rámci Nórskeho 

finančného mechanizmu, a uložila 
prednostovi MÚ MČ DNV vypísať 
výberové konanie na zabezpečenie 
činnosti pre projekty z prostriedkov 
európskych fondov, 
- vyjadrila súhlas s umiestnením 
reklamných pútačov na ul. Istrijská 
– Opletalová a uložila prednostovi 
MÚ MČ DNV predložiť do najbližšej 
MR MČ DNV min. 4 ponuky na zho-
tovenie a osadenie reklamných púta-
čov v týchto lokalitách, 
- vyjadrila súhlas s pokračovaním 
športového rybolovu na rybníku v 
r. 2008, schválila lovné dni od 1. 
3. 2008 do 31. 10. 2008 v dňoch 
streda a sobota s ponechaním výšky 
poplatkov do fondu životného prostre-
dia nasledovne : 130.- Sk – dospelí, 
70.- Sk – dôchodcovia, 50.- Sk mlá-
dež do 15 r. a ŽTP, schválila za ges-
tora rybárskeho práva prac. MÚ MČ 
DNV Ing. Štefana Tótha a poslanca  
MZ MČ DNV p. Vladimíra Barano-
viča, 
- schválila zmenu rozdelenia dotá-
cií pre športové kluby pre rok 2008 
podľa predloženého návrhu predse-
du športovej komisie, 
- schválila Program MZ MČ DNV 
dňa 26. 2. 2008 po zapracovaní 
pripomienok.

r
   

 Ako je známe Devex od sep-
tembra roku 2007 vychádza bez 
finančnej podpory Mestskej časti
Devínska Nová Ves. 
 Mestská časť sa rozhodla 
vydávať vlastné médium, fareb- 
ný mesačník, vyhlásila výbero- 
vé konanie a ...výsledok pozná-
te. Keďže občania sa vyjadrili za 
zachovanie doterajších novín De-
vex, prisľúbili podporu a pomoc, 
vydavateľ súhlasil pokračovať 
vo vydávaní za predpokladu, že 
získa prostriedky, ktoré zastave-
ním dotácie MČ DNV chýbajú. 
 O doterajšej podpore  svedčia 
aj nasledujúce riadky.
 Doteraz na zachovanie De-
vexu prispeli: z ul. Bridlicova:  
P. Kukučka, E. Schrek, z ul. 
Bršlenová: M. Hudec, z ul. 
Bystrická: J. Astaloš, J. Hrou-
da, V. Kubová, z ul. Delená: 
M. Ľupták, z ul. Hradištná:  
V. Beláň, M. Čechová, G. Fra-
trič, E. Frollová, T. Horváth,  
T. Ivanová, J. Jurčáková, J. Kra-
lovič, M. Mader, J. Makarová, 

L. Škrobáková, H. Vachálková, 
M. Uhlíková, z ul. Charkovská:  
P. Šimeková, z ul. Istrijská: 
PaeDr. S. Štefanov, z ul. I. Bu-
kovčana: M. Koláriková, M. 
Mičian, z ul. Ílová: Z. Síth, z ul.  
J. Jonáša: Š. Tanka, p. Tomaš-
kovič, z ul. J. Poničana: F. Baňas, 
A. Morkusová, z ul. J. Smreka: 
L+I Fröhlichovi, E. Glozíková, 
Vl. Melicher, Z. Šauličová, z ul. 
Kalištná: I. Almanová, A. Kotek, 
M. Ondrisková, A. Podolská,  
O. Prokop, M. Sloboda, z ul. 
Janšáková: V. Balogová, I. 
Kovár, S. Mikuš, J. Štánsky, 
Ing. J. Žatko, z ul. Kosatcova:  
M. Dúbravčík, J. Ivan, H. Matu-
lová, J. Tamer, z ul. Kremenco-
va: J. Antal, E. Hanusek, z ul. Na 
kaštieli: A. Bilkovičová, z ul. Me-
číková: p. Košírelová, S. Zigo, z 
ul. M. Marečka: M. Šebok, z ul. 
Na grbe: F. Valkovič, F. Vlaši-
čová, z ul. Na kaštieli: E. Vlko-
vá, z ul. Na skale: M. Kočišová,  
F. Mráz, z ul. Na vyhliadke: G. An-

drášiová, A. Matušovýchová, Vl. 
Paulík, z ul. Novoveská: J. Cveč-
ko, A. Gállová, E. Martanovičo-
vá, z ul. Opletalova: J. Cibula, 
Š. Daráž, H. Kríž, J. Šubínová, 
z ul. P. Horova: Jozef Karovič,  
A. Perželová, Z. Surovičková, 
z ul. Poniklecova: V. Čermák,  
z ul. 1. mája: M. Kostolanská, 
z ul. Slovinec: M. Brokešová,  
F. Čiampor, Š. Karovič, J. Pok- 
ludová, E. Slabacová, B. Vostá-
lová, J. Vrážel, z ul. Studenohor-
ská: M. Michalčíková, z ul. Tehliar- 
ska: F. Ebner, z ul. Záhradná: 
F. Milošovič, z ul. Záveterná:  
I. Lachkovič, J. Šimkovičová. 
Prostredníctvom banky (ulica nie 
je uvedená): E. Belošovičová,  
J. Bitová, B. Čimplová, P. Ebrin-
ger, R. Hančík, O. Honeková, 
Ing. M. Hrubá, Ľ. Chovanco-
vá, M. Jursík, Ing. R. Kováčik,  
J. Ludvig, Ing. F. Múller, nezná-
my, O. Pišťanek, K. Poláková, 
Mgr. Ľ. Polušin, K. Šefránková, 
J. Šembera, L. Vavrovič, J. Wolf, 
p. Zeithamlová.
 Celkom jednotlivci do 17. 2. 
2008 prispeli sumou 47 600 Sk.

 Ďalej prispeli sponzorsky fir-
my sumou 12 000 Sk, prísľúbili 
v prvom štvrťroku 2008 prispieť 
sumou 35 000 Sk. 
 Takže na úhradu časti nákla-
dov roku 2007 z chýbajúcich 
110 000 Sk chýba iba 15 000 
Sk. Predpokladáme, že rok 2007 
uzavrieť zvládneme. Na rok 
2008 máme prísľub jednej firmy
uhradiť náklady na dve čísla (t. j.  
predpokladané príjmy z chýba-
júcej dotácie) 2 x 12 000, teda  
24 000 Sk, (cena vstupov sa 
zvýšila prechodom na kvalitnejší 
papier a kvalitnejšiu technoló-
giu) ďalšie prostriedky hľadáme 
(sponzorov, prispievateľov,.....)

 Všetkým, za 
vydavateľa i za čitateľov 

Devexu, patrí vďaka !!!!!!!!!

Pre informáciu tým, ktorí potre-
bujú číslo účtu Devexu
5501241032/0200
Devex-Peter Krug, Kalištná 9, 
841 07 Bratislava,
konštantný symbol: 0558
variabilný symbol: 20078

Na zachovanie Devexu



DEVEX 4

 I T A  E T U
centrum pre voľný čas

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

 Devínska Nová Ves, Hradištná 43, 841 07  Bratislava
Tel. 02/64 77 00 33,  e-mail: propagacia@zoznam.sk,
 istracentrum@stonline.sk, www.devinskanovaves.sk

11 - 13. 3.  REGIÓN, V KTOROM ŽIJEM“
Projekt podujatí pre žiakov ZŠ v rámci mesiaca knihy.

vo veľkej sále,  od 10.00 h.             
16. 3. JARNÉ TRADÍCIE MŠ

Programové popoludnie detí MŠ, výstava
vo veľkej sále,  od 15.00 h.                          

27(28). 3. BRÁNY POZNANIA OTVÁRATE
Deň učiteľov Kultúrno – spoločenské stretnutie učiteľov 

a pedagógov základných a materských škôl v DNV
vo veľkej sále, organizované
30. 3. ČERTÍK PREŠPORSKÝ

Detská divadelná scéna
vo veľkej sále, od 16.30 h., vstupné  25,-Sk                                                 

       TURISTICKÁ INFORMAČNÁ KANCELÁRIA      

TIK: Istrijská 49, P.O.BOX 33, 
841 07 Devínska Nová Ves, Bratislava,

www.tikdnv.sk,
Hodiny pre verejnosť: Po, St, Pi: 13.00-17.30 h., 

Ut, Stv: 9.00-12.30 h., 13.00-17.30 h.

27. 2. 2008             prednáška: Jedinečný svet vôní a farieb 
                          Prednáša Marek Slovák 
                               SNM, Istrijská 68, 
   od 18.00 h., vstupné 20, -Sk /os.           

Program kina DEVÍN
V Devíne

27. 2. (str) o 18,30 h.  3:10 
VLAK DO YUMY  
USA, 117 m., MN15,   české tit.,           
western  60.- 
2. 3. (ne) o 16.00 h
TAJOMSTVO ROBINSONOVCOV
USA, 50.-
o 18.00 h 

POSLEDNÍ PLAVKY
ČR, 60.-
5. 3. (str) o 18.30 h
SAW IV
USA, 60.-
9. 3. (ne) o 16.00
OBSLUHOVAL SOM ANGLICKÉ-
HO KRÁĽA
ČR, 50.-
0 18.30 h
SOM LEGENDA
USA, 60.-

nežiadaným množením, inzer-
cia, na vyhladávanie domova.)  
 Tieto činnosti presiahli naše 
skromné možnosti. Preto chce-
me touto cestou poprosiť tých, 
ktorí nie sú ľahostajní k utrpeniu 
týchto krásnych tvorov o pomoc 
akokoľvek formou, finančne na
účet alebo 2% daňou, alebo  tým 
že sa ujmete mačičky a darujete 
jej opateru a lásku a ona vám ju 
opätuje.
Za podporu ďakujeme.
Č. účtu:226 849 3554/0200
 V prípade, že sa rozhodnete 
nám poukázať sumu do výšky 
2% zaplatenej dane máme sídlo 
organizácie-POMOC MAČKÁM 
Mečíková 48, 84l07 Bratislava-
-DNV

 j

Pomoc mackám
 Občianske združenie POMOC 
MAČKÁM, IČO:3086 9510 reg.
na MV SR č.p.VVS/1-900/90-
29080 zo dňa 8.11.2006 bolo 
založené na základe toho, že sme 
zistili že je veľa mačičiek opuste-
ných, zradených ľuďmi ,chorých 
túlajúcich sa ulicami bez domo-
va. Tieto sú vystavené hladu, 
mrazu a často krát krutému tý-
raniu. 
 Sme tí, ktorým nám tento stále 
horší stav nie je ľahostajný, zvlášť 
keď sme videli ako mačičky cho-
dia po kontajneroch čo môže 
spôsobiť šírenie chorôb. Niekoľko 
rokov pomáhame týmto krás-
nym tvorom prežiť. (potrava, le- 
káske ošetrenie, sterilizácia pred 

ˇ

Solidarita žadujú spolupatričnosť vy-
jadriť jednotne. Ak by pod-
nikateľ chcel postaviť v obci 
kafilériu vedľa zdravotníc-
keho strediska, potravín a v 
strede sídliska, asi by nebolo 
potrebné veľa agitovať. Už 
aj pohostinstvo v blízkosti ti-
chého prostredia dokáže ľudí 
zmobilizovať.
 Čo nedokáže ovplyvniť so-
lidaritu? Slabá, nedostatočná 
informovanosť. To sa naordi-
novať nedá. Tu musí byť záu-
jem od rady múdrejších, ako 
sa zvyklo hovoriť vari už od 
prvotnopospolnej spoločnos-
ti.

pj-jr

 Vzájomná podpora, spolu-
patričnosť, vedomie pospo-
litosti... Možno by sme našli 
viac synonymických prirov-
naní.
 V komunite rodiny je zrej-
má a zjavná. Občas sa vysky-
tuje v pracovnom kolektíve. V 
meste či obci – je to už zlo-
žitejšie. Záujem „horného“ 
konca o „dolný“ býva často 
podmienený rôznymi histo-
rickými danosťami. Niekedy 
sa vyskytuje toľko otázok 
– toľko polarizácií. Sú však 
otázky (problémy), ktoré vy- 

Korenie života
Aký je rozdiel medzi dôchodcom 
a koňom?
- Kôň je obrok, dôchodca obdeň.

- Prečo vtáci lietajú na juh?
- Pešo by im to trvalo veľmi dlho.

•••
- Aký je rozdiel medzi ženou a 
teroristom?

- S teroristom sa dá vyjednávať.
•••

Jediné, čo ma v živote napadlo 
bol susedov pes.

•••

- Vyznáš sa v hokeji?
- Pravdaže.
- Mám dobre vyžehlené puky?

Istra Centrum, centrum pre voľný čas 
a kultúrne zariadenie, DNV

prijme do pracovného pomeru 

PROPAGAČNÚ PRACOVNÍČKU
•realizácia transparentov, letákov, aranžovanie informačných 
 panelov a vitrín kultúrneho domu
•práca s počítačom, informácie do médii
Predpoklady:
- úplné stredné vzdelanie
- samostatnosť, praktickosť a dobré vystupovanie, 
priama práca s ľuďmi
Možnosť nástupu: 10.3.2008

Informácie osobne alebo na telefónnom čísle: 
riaditeľka/sekretariát 64 77 00 33.



Život bobra IV
je názov výstavy autorov T. Hulíka, F. 
Čiampora a A. Šuteka, ktorú možno na-
vštíviť v SNM múzeu kultúry Chorvátov 
na Istrijskej ul. Od 18. do 29. 2. 2008 

DEVEX 5

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Odišli z našich radov

Štefan TARAGEL
Mária TOMANOVÁ

Nech odpočívajú v pokoji

Uz neprecíta
 Poznali sme sa vari 35 rokov. 
Keď som si chodil zaspievať do ex-
terného zboru Novej scény v Brati-
slave robila tam garderobiérku.   
Milá, tichá, skromná, vždy ochotná 
pomôcť, poradiť. Pamätám ako 
kolegov, aj zo súboru, okrem ob-
liekania a úprav, doučovala nemči-
nu i slovenčinu. V práci i mimo nej 
dôsledná a spoľahlivá.
 Roky utekali, prišiel čas dôchod-
ku, deti povylietali z hniezda domo-
va v Dúbravke a pani Marienka sa 
presťahovala do Devínskej.
 Spriatelili sme sa ešte v divadle. 
Traja sme bývali v Dúbravke a tak 
sme po predstavení chodili domov 
spolu. Rozoberali predstavenia, 
pospomínali aj osobné i spoločné 
otázky.
 V Devínskej, na P. Horova, si 
zvykla. Uvítala začiatky vydávania 
Devexu a stala sa prvou kopor-
térkou – doručovateľkou Devexu 
k vám čitateľom. Mnohí si ju pa-
mätajú z čias roznášania, vybera-

nia príspevkov od predplatiteľov. 
Ani jedna schránka nezostala bez 
doručenia. Písala o tom nedávno 
v Devexe. Zdravotný stav jej nedo-
voľoval v neskoršom veku už ná-
ročné chodenie po odberateľoch, 
kontakt však zostával aspoň s vy-
davateľom. Každé číslo pozorne 
prečítala, pripomenula gramatické 
či štylistické chyby, vyjadrila názor 
na ten, či onen problém. Ešte pred 
Vianocami sme rozoberali situáciu 
okolo problémov Devexu a sľúbili si 
podporu. „Keby som len mohla“...
poťažkala si. 
   Ochorela však vážnejšie ako 
mohla tušiť. 
   V sobotu 8. februára 2008 sa 
odobrala na večný odpočinok. 
   Už tento článok neprečíta, už o 
tomto čísle nepobesedujeme.
   Pani Marienka Tomanová, nech 
vám je zem ľahká, odpočívajte v 
pokoji.

Peter Krug    

Ako ticho žila, tak ticho odišla.
Skromná vo svojom živote,
veľká vo svojej láske a dobrote.

ˇ ˇ

Mesačník?
 Nehnevajte sa, páni kompe-
tentní, ale mesačník ako infor-
mačný spravodajca pre občanov 
si môžete strčiť za klobúk. To mi 
stačí ísť do ktorejkoľvek krčmy 
a dozviem sa viac a skôr. Tu už 
prestáva akákoľvek sranda. Vy 
jednoducho potrebujete vyčač-
kaný (teda farebný) chválenkár 
čo ste urobili a prečo vás treba 
oslavovať.
 Nebudem polemizovať o obsa-
hu a forme. Možno niektorému 
z „kompetentných“ to niečo ho-
vorí.
 Nikto neupieral transparent-
nú, pre obec prospešnú, prácu na 
stránkach Devexu, ani výsledky. 
Len ješiťáci si postavili hlavu. 
Proti čomu? Proti sebe? To určite. 

Spamätajte sa. Každý je omylný, 
každá chyba sa dá napraviť. Na-
pravte ju!!!
 Prečo som dal na Devex 200 
korún? Sedím v krčme a počítam 
koľko nám tu pretečie hrdielka-
mi. Takže preto som dal.

rs
 Zabudli ste uviesť, že mimo-
riadne odmeny poslancom sú s 
19% DPH. Po odrátaní to bude 
trocha menej. Ale zabudli ste 
pripomenúť, že to boli iba mimo-
riadne odmeny. Riadne odmeny 
dostávajú celý rok. Je otázkou, či 
odmeny zodpovedajú výkonom. 
Ja by som tam nesedel ani za 
trojnásobok nejakej odmeny.

b
 Je možné, že pán starosta ne-
dostal na konci roka žiadnu od-
menu? To si z nás strielate?

vr

Slovo Novovešťanov

Sídlisko Podhorské mimo?
Žiadosť o poskytnutie informá-
cie 
Vážený pán starosta,
týmto si vás, z dôvodu pokraču-
júceho prehusťovania výstavby 
v DNV - Podhorské (začatá vý-
stavba polyfunkčného domu 
na Ul. Štefana Králika) a podľa 
zákona č. 211/2000 Z. z. o slo-
bodnom prístupe k informáci-
ám, dovoľujem požiadať o na-
sledovné informácie:

1. je pravdou, že novostavaný 
poly funkčný objekt na pozem-
ku na Ul. Štefana Králika nemá 
v projektovej dokumentácii rie- 

šené vlastné parkovanie? Ak 
nemá, prečo bola povolená je- 
ho výstavba?
2. Je pravdou, že vyššie spo-
menutý pozemok bol pôvodne 
plánovaný na výstavbu parko-
vacích miest? Ak áno, prečo to 
tak nie je?
3. Aký je strategický plán mes-
tskej časti v otázke riešenia 
teraz už kritického parkovania 
osobných motorových vozidiel 
v časti Podhorské?
4. Plánuje sa aj ďalšia výstavba 
v časti Podhorské?

MUDr. Daniel Hassan

Je výberové konanie férové?
 Okolo nového mesačníka - farebného periodika pre občanov DNV sa 
začínajú kaliť mútne vody. Príkladom toho bolo (netvrdíme, len sme sa 
dozvedeli) prvé kolo výberového konania. Štvorčlenná výberová komi-
sia ani jedného z troch uchádzačov (firmy: WEP - distribúcia, Original
grafik, Orman s.r.o.) neodporučila miestnemu zastupiteľstvu.
 Paradoxom však je, akou formou prebiehalo samotné výberové kona-
nie. Uchádzači predložili požadované materiály, tak ako je to prikázané 
zákonom o výberovom konaní v samosprávach. Na základe jedného 
inzerátu v jednom denníku a na internete MČ DNV si však komisia nepo-
zvala na pohovor ani jedného z uchádzajúcich sa vydavateľov.    Rozho-
dovala len na základe predpísaných materiálov a cenových kalkulácií? 
A v tom je jadro neférovosti. Takýto spôsob konkurzu sa môže použiť 
napr.: na výber firmy na obstaranie kanalizácie alebo iné stavebné čin-
nosti v prospech MČ. Vyhrá vždy ten, čo navrhne najlepšiu technológiu 
za najnižšiu cenu. Komisia však odignorovala fakt, že časopis má v pr-
vom rade obsahové zameranie - a to si nevyžiadala od vydavateľov. 
Nestačí predložiť na schválenie poslancom najlacnejšieho uchádzača, 
keď oni nevedia, o čom sa bude v periodiku písať. V prípade takejto 
voľby sa môže stať, že čitatelia budú sklamaní, lebo nový časopis bude 
obsahovo na nedostatočnej úrovni a predošlé periodikum bolo kvalitnej-
šie. Preto by mali byť poslanci pred hlasovaním o novom vydavateľovi 
informovaní o obsahových zameraniach v konkrétnych projektoch.
 Ďalším neštandardným postupom komisie bola súťaž na nový názov 
periodika. Záhadným spôsobom sa vo výbere neocitlo 15 návrhov firmy
Orman. Poslancom bolo predložených 5 titulov od 4 predkladateľov. 
Zvíťazil názov „Sandberg“ od navrhovateľky Ing. L. Mihalovičovej, kto-
rá je, okrem iného, majiteľkou firmy kandidujúcej na vydávanie média...
Či chcú tzv. „Sandberg“ vydávať aj do Rakúska? Po slovensky sa hovorí 
danému vŕšku Pieskovec.
 Prvé kolo súťaže je uzavreté a druhé neveští nič dobré. Môže sa stať 
to isté ako pred piatimi rokmi pri voľbe riaditeľa DTV? Rovnako vtedy 
bolo prvé kolo zrušené a ako jediný bol miestnemu zastupiteľstvu na-
vrhnutý bývalý riaditeľ, odvolaný pred rokom, Preto, páni poslanci a 
pani poslankyne, na základe tejto skúsenosti na najbližšom zasadaní 
MZ DNV môže byť navrhnutá, jedine jedna firma? Dopredu tipujeme
firmu Original grafik, ktorá už má za sebou víťazstvo na neslovenský
titul periodika „Sandberg“. Ak sa. tak stane, načo sa robia výberové 
konania?! Snahou tohto článku bolo, aby si poslanci uvedomili, že keď 
im komisia odporučí hlasovať len o jednom kandidátovi, tak sa zopakuje 
to, čo pred 5 rokmi pri výbere jediného kandidáta na riaditeľa DTV. 
Podobné hlasovania celé naše generácie zažívali za čias socialistickej 
totality, keď boli prinútené voliť jedného, vopred vybratého kandidáta.

Braňo, novinár, obyvateľ DNV



DEVEX 6

Nadácia Slovenskej 
sporiteľne vyhlásila

nové otvorené grantové 
programy na rok 2008

 Nadácia Slovenskej spo-
riteľne vyhlásila nové otvo-
rené grantové programy na 
rok 2008 - Škola praxou a 
Bližšie k zdraviu. 
 Program Škola praxou je ur-
čený pre obchodné akadémie. 
Jeho cieľom je skvalitnenie 
výchovno-vzdelávacieho pro- 
cesu podporou originálnych a 
interaktívnych projektov s pria- 
mym zapojením študentov.  
 Výška grantu na jeden pro-
jekt je najviac 50 000 Sk. 
 Žiadosti o granty môžu ob-
chodné akadémie zaslať na-
dácii do 15. mája 2008.
 Program Bližšie k zdraviu 
sa zameriava na zdravotne po-
stihnutú mládež. Jeho cieľom 
je prispieť k integrácii tejto 
skupiny do spoločnosti. 
 O grant v rámci programu 
Bližšie k zdraviu môžu požia-
dať rehabilitačné centrá s ne-
pretržitou prevádzkou, denné 
stacionáre a mimovládne orga-
nizácie poskytujúce profesio- 
nálnu, špecializovanú liečbu 
pre deti a mládež s neurolo-
gickými, ortopedickými alebo 
traumatologickými ochorenia- 
mi. Finančné prostriedky z 
grantu môžu využiť na zakúpe-
nie vybavenia a pomôcok na 
rehabilitáciu, pohybovú tera-
piu a pod. Výška finančného
príspevku na jeden projekt je 
60 000 Sk. Žiadosti je možné 
posielať do 30. mája 2008.
 Ako sa uchádzať o grant 
Nadácie Slovenskej spori-
teľne
 Tlačivá žiadosti o poskytnu-
tie grantu spolu s ďalšími in-
formáciami nájdu záujemcovia 
na internetovej stránke www.
nadaciaslsp.sk. 

 Všetci uchádzači o granty 
dostanú písomné vyrozume-
nie o poskytnutí, resp. nepos- 
kytnutí grantu. 

 Po prechode na euro budú 
vo výhode obchodníci, ktorí 
umožňujú zákazníkom platiť 
platobnou kartou

Obchodníci s POS 
terminálmi budú po 

zavedení eura vo výhode
 Obyvatelia Slovenska môžu 
očakávať na základe skúse-
ností krajín, ktoré euro prijali, 
že po zavedení eura budú mať 
ťažšie peňaženky. Ak sa tomu 
chcú vyhnúť, mali by využívať 
bezhotovostné platenie pla-
tobnou kartou. Slovensko má 
stále rezervy v porovnaní so 
západoeurópskymi krajinami 
v oblasti pokrytia POS termi-
nálmi. Práve zavedenie eura 
by malo prispieť k zvýšenému 
záujmu podnikateľov o ich in-
štaláciu. 
 „Predpokladám, že čoraz 
viac obchodníkov prejaví zá-
ujem o inštalovanie POS ter-

môžu žiaci a študenti sloven-
ských škôl prihlásiť do med-
zinárodnej súťaže spoločných 
projektov škôl v rámci iniciatívy 
ACES – partnerské projekty 
stredoeurópskych škôl. 
 Školy v SR spoločne s part-
nerskými školami vo vybra-
ných krajinách predložia návrh 
projektov, ktoré čo najlepšie 
vystihnú súťažnú tému. Tou 
sa tento rok stala komunikácia 
medzi rôznymi kultúrnymi pro-
strediami: „Učme sa žiť spolu: 
Dialóg medzi kultúrami v Eu-
rópe“.  
   Vzdelávacia iniciatíva ACES 
vznikla v roku 2007 v spolu-
práci Erste Stiftung (nadácie 
rakúskej Erste Bank) a vieden-
ského Interkulturelles Zentrum 
(Medzikultúrne centrum). Part-
nerské školy prostredníctvom 
svojich aktivít rozvíjajú komuni-
káciu medzi mladými ľuďmi z 

rodná odborná porota a au-
tori najlepších návrhov budú 
mať príležitosť svoje projekty 
zrealizovať. Členovia víťaz-
ných tímov sa zúčastnia na 
medzinárodnom stretnutí, na 
ktorom budú môcť predstaviť 
výsledky svojej práce a nad-
viazať ďalšie kontakty. 

ACES – Informácie

Téma súťažných projektov: 
„Learning to Live Together: 
Intercultural Dialogue in 
Europe” („Učme sa žiť spolu: 
Dialóg medzi kultúrami v Eu-
rópe“)
Termín na odovzdanie ná-
vrhov projektov: 
30. apríl 2008 
Partnerské krajiny: Albán-
sko, Rakúsko, Bosna a Her-
cegovina, Chorvátsko, Česká 
republika, Maďarsko, Kosovo 
(UNMIK), Macedónsko, Čier-
na Hora, Rumunsko, Srbsko, 
Slovensko, Slovinsko 
Kontakt:
Interkulturelles Zentrum
Christine Gamper 
E-mail: gamper@iz.or.at
Tel.: +43/(0)1/586 75 44
Viac informácií: 
www.aces.or.at 

EuroCalculus: presnejší vý-
počet eurovej hotovosti pri 
predzásobení 
aj pre podnikateľov z bratis- 
lavského regiónu
 Pri prechode na euro sa 
potrebujú nielen banky, ale 
aj obchodné reťazce, malo-
obchody či pošty, teda všetci 
tí, ktorí bežne pracujú s hoto-
vosťou, zásobiť dostatočným 
množstvom eurobankoviek 
a euromincí skôr, ako vstúpi 
euro do platnosti. 
 Vďaka jedinečnej pomôcke 
EuroCalculus zverejnenej na 
stránke Slovenskej sporiteľ-
ne www.slsp.sk budú môcť 
aj podnikatelia pôsobiaci v 
bratislavskom regióne jedno-
ducho zistiť, koľko eurovej 
hotovosti budú potrebovať 
v prvých dňoch roka 2009, 
keď bude euro pravdepodob-
ne slovenskou národnou me-
nou.

minálu, lebo zákazníci budú 
požadovať platbu kartou. 
Rovnaká situácia bola aj v 
iných krajinách, ktoré zavied-
li euro. Takže časom nebude 

rozličných kultúrnych prostre-
dí. Organizácia v súčasnosti 
zastrešuje školy v 12 krajinách 
strednej a východnej Európy a 
získala podporu miestnych mi-

zriedkavosťou platiť kartou 
ani za noviny či za vstupen-
ku do kina,“ hovorí Regina 
Ovesny-Straka, predsedníčka 
predstavenstva a generálna 
riaditeľka Slovenskej sporiteľ-
ne.

•••
 ACES hľadá slovenských 
účastníkov medzinárodnej sú- 
ťaže spoločných školských 
projektov 
Academy of Central European 
Schools (ACES) pri príležitosti 
Európskeho roka medzikutúr-
neho dialógu vyhlasuje súťaž 
spoločných školských projek-
tov 
 Od 1. februára 2008 sa 

nisterstiev školstva vo všetkých 
štátoch, v ktorých pôsobí.  
Zvíťazí viac projektov
 Školy, ktoré sa do súťaže 
prihlásia, si v období od 1. 
februára do 30. apríla 2008 
vyberú svoju partnerskú školu 
a spoločne vypracujú a pred-
ložia návrh projektu. Súťaž je 
určená pre žiakov a študen-
tov od 12 do 17 rokov, ktorí 
navštevujú školu v jednej z 
nižšie uvedených európskych 
krajín. Partnerskú školu v za-
hraničí je možné vybrať si aj 
prostredníctvom internetovej 
stránky ACES na www.aces.
or.at (časť „Partner Finder“). 
Projekty vyhodnotí medziná-
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Inzercia - Cenník: 1 znak = 1,30 Sk, 1/16 str. = 750 Sk, 1/8 str. = 1500 Sk, 1/4 str. = 3000 Sk, 1/2 str. = 6000 Sk, 1 str. = 12000 Sk. 1 cm = 22 Sk.  
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07 -ROZLIČNÉ

02 - PREDAJ

• Ovčie kožušiny – predložky 
– dostanete kúpiť v Devexe. Novo-
veská 14 (z dvora) po-pia: 15.oo-
18.oo. Možnosť aj objednať. Lac-
nejšie ako kdekoľvek v meste.
•Predám klavír 
zn.: Karol Buchta. 

Tel: 0907-732 182

• Hľadám: kozmetičku, pedikérku, 
manikérku. Podm. živn. list. 

Tel: 0911-619 376 

04 - SLUŽBY

03 - VOĽNÉ MIESTA

Wh
W HOTEL

Opletalová ulica 1/A, DNV, 841 07  Bratislava
aj napriek rekonštrukcii 

PONÚKAME :
• príjemné posedenie 
 so širokým sortimentom  teplých jedál a nápojov
• obedové menu za 88.- Sk  
 (v reštaurácii aj v Snack bare za tú istú cenu)
• usporiadanie rôznych spoločenských akcií  
 (do 60 osôb)
• pracovné, spoločenské stretnutia, svadby, 
 promócie, oslavy
• ubytovanie v novo zariadených izbách

KONTAKT:
W Hotel s.r.o.
Opletalova ulica 1/A
Devínska Nová Ves, 841 07  Bratislava
tel.č. : 02/6476 1721 , 6476 1610
tel./fax : 02/6476 1780
e-mai: recepcia@whotel.sk

TEŠÍME SA NA VAŠU NÁVŠTEVU

Tipovacia kancelária TIPOS a TIPITO na Istrijskej ulici 71
otvorená denne:

Pondelok: 14.00   do  18.00 hod.
Ut. až Piat.: 10.00  až  18.00 hod.

So, Ne: 9.00  až   14.00 hod.   

Nemusíte chodiť do mesta
VŠETKY DRUHY

dostanete v Devexe
Novoveská 14, 15.00 - 18.00

PEČIATKY
a príslušenstvo

UBYTOVANIE V RODINNÝCH DOMOCH
v  2, 3, 4  posteľových izbách

STAMADO s.r.o.
Bratislava, Devínska N.Ves, Kosatcova 26

Tel./fax: 02 / 6477 0095

Wh
W HOTEL

Študijné centrum BASIC
Vyhodnotilo v týchto dňoch literárnu súťaž pre žiakov základných škôl. Do súťa-
že sa zapojilo 31 bratislavských škôl a žiaci poslali 230 literárnych prác.
   O aktivitách Študijného centra Basic (riešenie problémov s čítaním a písaním) 
niekedy nabudúce.                                                                                         r

INZERTNÉ RUBRIKY 
 01 -  Kúpa 
 02 -  Predaj
 03 - Voľné miesta 

        (ponúka, hľadá)

 04 - Služby (ponúka)

 05 - Byty
 06 - Nehnuteľnosti
 07 - Rozličné

• Firma Pallang vykonáva mali-
arske práce, natieracie, stierky, 
fasády. 

Tel: 0905-257 454
• TV servis Baláž – oprava televí-
zorov. Na grbe 43. 

Tel/zázn.. 6477 6963

• Kúpim 4-izb.byt v DNV do 3 
200 000 Sk. Nie som RK. 

Tel: 0902-261 462

• HERBA – ZÁHRADNÍCKE PO-
TREBY, rozličný tovar, darčeky. Na 
grbe 55.            Tel: 6477 4642
• Dovolenka na chate v Tat-
rách. Lokalita Hybe, cena 230 Sk 
osoba/deň. Kontakt: 0903-105 
924,  www.chata10.szm.sk
• Darujem do dobrých rúk mačiat-
ka a sterilizovanú prítuľnú mačičku. 
                     Tel: 0904-041 697

05 - BYTY

OTVORENÝ
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Z policajného
zápisnika

• V pondelok 4. 2. v noci na 
Opletalovej neznámy páchateľ 
ukradol z kamióna 250 l nafty. 
Spôsobil škodu 11 250 Sk.
• V noci 11. 2., pod vplyvom 
alkoholu, sa občan na J. Smreka vy- 
hrážal družke zabitím. Páchateľa 
predviedli na políciu a je obvinený 
z nebezpečného vyhrážania.
• V ten istý deň 11. 2. neznámy 
páchateľ na Mlynskej vnikol do 
ubytovne firmy, ukradol z kontajne- 

ra dve zváračky, elektrické kladivo, 
vŕtačku Bosch, aku-uťahovačku a 
rôzne stavebné náradie. Spôsobil 
škodu 235 620 Sk.
• Do objektu spoločnosti Autotech 
na Opletalovej sa 11. 2. dostal 
neznámy páchateľ či páchatelia a 
ukradli dve nové motorové vozidlá 
Audi Q7 v hodnote 4,5 mil. Sk.
• V piatok 15. 2. sa neznámy pá- 
chateľ na J. Smreka vlámal do 
čierneho VW Golf. Ukradol au-
torádio Panasonic s LCD moni-
torom. Poškodením spôsobil škodu 
3-tis. Sk, krádežou 32-tis. Sk.

OO PZ DNV

Stačí trochu nepozornosti na ulici, v obchode alebo pri cestovaní 
MHD a môžete prísť o peniaze, doklady a mobilný telefón vďaka 
vreckovému zlodejovi.
   Polícia zaznamenala zvýšený počet krádeží na osobách. Obeťami 
sú ľudia rôznych vekových kategórií, ktorí boli najčastejšie okradnu-
tí v električke alebo pri nakupovaní v obchodných domoch a hyper-
marketoch. Polícia je častokrát v prípade krádeže vašej peňaženky 
bezmocná. A pritom by stačilo, keby ste boli všímavejší k svojmu 
okoliu a viac si dávali pozor na svoje veci.Každú krádež ale aj pokus 
o krádež ihneď oznámte na najbližšie Obvodné oddelenie PZ alebo 
na bezplatnú linku polície 158 alebo 112.

ČO MÔŽETE UROBIŤ, ABY STE SA NESTALI OBEŤOU
VRECKOVÉHO ZLODEJA?

Hneď ako sa ocitnete na mieste, kde je veľa ľudí, napríklad pri na-
stupovaní do električky, pozor! Stav preplnenia na niektorých mies-
tach v električke môže byť vyvolaný  umelo a vreckový zlodej môže 
byť niekde nablízku.
Zvýšte obozretnosť a dajte si ruku na kabelku, ak sa vás niekto pýta 
na cestu alebo koľko je hodín! Sú to obľúbené triky zlodejov. Vy 
sa sústredíte na odpoveď a zabúdate na svoju  kabelku. Vreckoví 
zlodeji sú skúsení, konajú rýchlo a nepozorovane otvoria ľahko aj 
kabelku, ktorú držíte v ruke.
Nenechávajte si peňaženku alebo doklady na mieste, odkiaľ je ich 
možné ľahko vytiahnuť! (V zadnom vrecku nohavíc, vo vrecku kabá-
ta, na vrchu kabelky alebo nákupnej tašky)
Pri nákupoch si nedávajte svoju kabelku do nákupného vozíka! Pri 
nakupovaní vaša pozornosť smeruje viac na tovar ako na kabelku.
Tašku s peniazmi nenoste na chrbte, kde nevidíte!
Ak ste majiteľom kreditnej karty, snažte sa  zapamätať si svoje iden-
tifikačné číslo, a v žiadnom prípade si ho nezapisujte do mobilného
telefónu, alebo na papier, a neuchovávajte ho spolu s kartou ! V 
prípade krádeže ihneď volajte pobočku banky a oznámte stratu.

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave IV

                                                                                                        

Futbalový klub FCLDNV
informuje:

 
Zinmý turnaj BFZ  

(ihrisko Inter)
1 kolo. 
FCL DNV : Inter dorast   1:4 
g. Rischer 2, Pillár 1, Hrica 1
2. kolo.
Iskra Petržalka: FCL DNV   1: 1 
g. Janči
3 kolo.
FCL DNV : Lozorno  0 : 4,

4. kolo
17. 02. 2008 o 15.00 hod.
Trnávka : FCL DNV   2 : 2
5.kolo 
24.02.2008 o 15.00 hod.
DNV FCL : Lamač 
6. kolo
02.03.2008 o 17.00 hod 
Vajnory : FCL DNV 
7. kolo
09.03.2008 o 13.00 hod.
Jabloňové : FCL DNV

 V sobotu 26.01.2008 sa zišli v priestoroch ZŠ I. Bukovčana 3 
členovia a priaznivci futbalového klubu FCL DNV na svojom prvom 
reprezentačnom plese. Príjemná zábava, kvalitné občerstvenie a 
predovšetkým dobrá spoločnosť priateľov a vyznávačov športu 
boli charakteristické pre tento prvý ples futbalistov. 

Sponzori: MČ DNV, Formula šport-reštaurácia, Wagon Service Tra-
vel, Alfa Salutio Real-realitná kancelária, Stamado-stavebná firma,
fi Alibi-predaj automobilov, Stupka- reštaurácia, Purgina-výroba eti-
kiet, Brna International Transport, J. kovarík-reštauračná činnosť, 
Pavol Gallo, Vino Matyšák.
Všetkým sponzorom usporiadatelia i účastníci ďakujú za ich prí-
spevky.

        Výbor futbalového klubu  FCL Devínska 

1. Reprezentačný ples futbalového klubu FCL Devínska Nová Ves

 V sobotu 9. 2. sa zišli nadšenci futbalu, 
najmä tí skôr narodení, v telocvični Základnej 
školy I. Bukovčana 3 na 19. ročníku halového 
futbalového turnaja o Pohár riaditeľa ZŠ I. 
Bukovčana 3.
Zápas o 5. miesto: Formula – Flamengo 2:7

Semifinále
St. škola – Pišta 3:6

Old Boys – Sliacky 3:2
Zápas o 3. miesto
St. škola – Sliacky 1:6

Finále
Pišta – Old Boys 5:0
Najlepší strelci turnaja: Polakovič s 9 gólmi. 
Dostal krásny pohár pre kráľa strelcov.
Konečné poradie v turnaji:
Pišta, Old Boys, Sliacky, St. škola, Flamengo
Formula, Sokolnice s

Vydarený turnaj

NEULAHCUJTE PRÁCU VRECKOVÝM ZLODEJOM!
‚

ˇ


