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 Neviem či skôr ako dopíšem 
príhovor sa Morava nevyleje a 
budem musieť s fotoaparátom 
utekať zachytiť túto, verejný 
život ovplyvňujúcu udalosť.
Stačí zalistovať v predchádza-
júcich osemnástich rokoch a  
takmer na deň presne sa doz-
viete, ktoré pozoruhodné uda-
losti sa v Devínskej udiali. Iste 
to nie je vyčerpávajúca kro-
nika – ale poslúži. O to viac 
zabolelo, keď v stredu 4. 3. 
nám do redakcie zavolali, že 
na Račianskom mýte, na zas-
távke 21-tky na Legionárskej 
sa povaľuje niekoľko desiatok 
Devexov. Ktorý z kolportérov 
sa rozhodol informovať Bra-
tislavčanov netuším dnes – ide- 
me iba zisťovať, kde dostali 
č. 4 menej. Ale svedectvo o 
dotyčnom je to silné.
 Rovnako silné sa nám zdá 
prirovnanie že s kúpou nového 
(silnejšieho, ale predovšetkým 
drahšieho) auta sa mení po-
vaha nového majiteľa. Stúp-
ne sebavedomie, s každým 
nádychom sa aj košeľa okolo 
hrudi stáva malá... A to ste 
si ešte nestačili všimnúť „sko-
kana“ funkcionára. Len čo po- 
preskakuje zo dva tri posty 
vyššie, zabudne... viem čo vám 
prichodí na um: „Zabudol vôl, 
že teľaťom bol.“ Nuž...poro-
zhliadajte sa po najbližšom 
okolí, možno do prirovnania 
sa hodí, či samopasuje...te-
da sám sa pasuje... Oj veľa, 
preveľa zabudlo a zabúda.
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Volkswagen Slovakia, 
a. s. stavil na flexibilitu
Volkswagen Slovakia, a.s ob- 
medzí v bratislavskom zá-
vode výrobu na 8 dní od  
6. do 17. apríla 2009.
Obmedzenie výroby bolo do- 
hodnuté spoločne s odbo-
rovou organizáciou ZO OZ 
KOVO VWSK. Toto opatrenie 
sa netýka dôležitých úsekov 
výroby komponentov v zá-
vode Martin. Volkswagen Slo- 
vakia má vysokoflexibilný 
systém práce, ktorým sa vý-
robná kapacita primerane 
prispôsobuje dopytu. 
Od 6. do 9.apríla 
(4 pracovné dni) majú za-
mestnanci nárok čerpať si 
dovolenku 2009 a od 13. do 
16.apríla
(4 pracovné dni) siahneme 
na Flexikonto, čo je zákonom 
ustanovený nástroj krátenia a 
presúvania pracovnej doby“, 
povedal Bohdan Wojnar,  
člen predstavenstva za per-
sonálnu a finančnú oblasť. 
Zamestnancom Volkswagen 
Slovakia je zabezpečená 
mzda v plnej výške. Predse-
da odborov, Zoroslav Smolin-
ský, zdôraznil, že „aktuálna 
situácia na trhu má samozre-
jme vplyv na naše kolegyne 
a kolegov, ale nenachádzajú 
sa v nevýhode, pretože všetci 
zamestnanci VW SK obdržia 
počas obmedzenia výroby 
100 –percentnú mzdu.“

KRÁTKE SPRÁVY

V pondelok 4.mája 2009 si pripo-
menieme 90. výročie tragickej smr-
ti generála Milana Rastislava Šte- 
fánika. Pri tejto príležitosti chce sa-
mospráva mestskej časti Devínska 
Nová Ves v spolupráci s miestnym 
odborom Matice slovenskej v Devín-
skej Novej Vsi znovu inštalovať na 
križovatke ulíc Janšákova a Opleta-
lova repliku sochy Milana Rastislava 
Štefánika. Originál sochy, ktorý stál 
na tom istom mieste bol v minulom 
režime odstránený a zničený. 
   Miestny odbor Matice slovenskej 
chce umožniť obyvateľom DNV 
aby sa mohli, hoci aj skromným 
príspevkom, podieľať na obnove 
sochy tohto velikána slovenského 
národa. Preto sme sa rozhodli 
usporiadať verejnú zbierku na tento 

účel. Finančný príspevok možno 
odovzdať osobne ktorémukoľvek 
funkcionárovi miestneho odboru 
MS DNV alebo zaslať na účet 
miestneho odboru v Slovenskej 
sporiteľni 0011462796/0900, va-
riabilný symbol 04052009, heslo 
Štefánik.
Vyzbierané finančné prostriedky 
budú použité výhradne na obno- 
vu sochy Milana Rastislava Štefá-
nika. O výsledkoch zbierky vás bu- 
deme informovať na stránkach 
Devexu a v DTV. Bližšie informá- 
cie sa dozviete na tel.č.:
02/64777424, 0910353595 ale-
bo 0918444607.
   Za váš príspevok vám vopred 
ďakuje miestny odbor Matice sloven- 
skej v Devínskej Novej Vsi.

Verejná zbierka 
na sochu generála Milana Rastislava Štefánika

Rieka Morava v nedeľu 8.3. len pohrozila
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Z radnice
Miestne zastupiteľstvo mestskej 
časti Bratislava Devínska No- 
vá Ves (MZ MČ DNV) sa zišlo  
24. 2. 2009. Z prijatých uznesení 
vyberáme: 
MZ MČ DNV 
- uložilo hlavnému kontrolórovi 
MČ DNV v súčinnosti s colným 
a živnostenským úradom vykonať 
kontrolu dodržiavania VZN č. 
5/2008 v prevádzkach ktorých 
sa dotýkajú sťažnosti občanov, 
a vykonať kontrolu sankcií za po-
rušenie VZN č. 5/2008 v rokoch 
2006 – 2009,
- vykonalo kontrolu plnenia uz-
nesení MZ MČ DNV splatných 
k termínu konania MZ a schválilo 
splnenie UMZ č. 162/12/2008/2, 
č. 181/12/2008/2,4, 
a č. 189/12/2008/2, 
- zobralo na vedomie informáciu 
o sanácii gudrónov,
- schválilo návrh Zmluvy na kúpu 
nehnuteľného majetku parcela 

č. 3450 o výmere 5520m² a parc. 
č. 3451 o výmere 4602m² v loka-
lite „Srdce“ v katastrálnom území 
Devínska Nová Ves medzi Sloven- 
skou republikou – Obvodným úra-
dom v Bratislave a Mestskou časťou 
Bratislava Devínska Nová Ves za 
cenu 1 Eur. Vcelku za obidve parcely,  
- schválilo Zmluvu o dielo Sanácia a  
rekultivácia skládky gudrónov v ka- 
meňolome Srdce medzi Mestskou 
časťou Bratislava Devínska Nová 
Ves a Združením Kamenné srd- 
ce zastúpené účastníkom A.S.A., 
spol. s r. o., so sídlom Ďáblická 
791/89, 182 00 Praha 8, Česká 
republika a schválilo Dodatok č. 1 
k Zmluve o dielo „Sanácia a rekulti- 
vácia skládky gudrónov v kame-
ňolome Srdce“, 
- schválilo Všeobecne záväzné na-
riadenie Mestskej časti Bratislava 
Devínska Nová Ves o bližších pod-
mienkach poskytovania finančných 
prostriedkov na zabezpečenie opa-
trení sociálnoprávnej ochrany detí 
a sociálnej kurately, 

- schválilo Zásady na prideľovanie 
sociálnych príspevkov z rozpočtu 
Mestskej časti Bratislava Devín-
ska Nová Ves a Fondu sociálnej 
starostlivosti a humanity Mestskej 
časti Bratislava Devínska Nová Ves 
s účinnosťou od 1. 3. 2009, 
- schválilo návrh rozpočtu Denovy 
na roky 2009 – 2011 a schválilo 
rozpočet Denovy na rok 2009 
v celkovej výške výnosov 709.322,- 
Eur. (21.369.035.- Sk) a v celkovej 
výške nákladov 709.322, - Eur. 
(21.369.035.- Sk) s hospodárskym 
výsledkom 0,- Eur, 
- schválilo rozpočet OHZ na roky 
2009 – 2011 podľa predlohy,
- schválilo predložený rozpočet Is-
tra Centra na roky 2009 – 2011, 
- odporučilo Valnému zhromaž-
deniu DNV ŠPORT, spol. s r. o. 
schváliť finančný plán DNV ŠPORT, 
spol. s r. o. na roky 2009 – 2011, 
- odporučilo Valnému zhromaž-
deniu Devínskonovoveskej tele- 
vízie spol. s r. o. finančný plán De-
vínskonovoveskej televízie, spol. 

s r. o. na roky 2009 – 2011, 
- zobralo na vedomie zúčtovanie 
použitých prostriedkov na zalo-
ženie DEVNET, a. s., 
- zriadilo dočasnú komisiu MZ 
MČ DNV na prešetrenie sťažnosti 
na činnosť hlavného kontrolóra 
MČ DNV v tomto zložení: Milan, 
Jeck, Ing. arch. Eva Vargová, 
Mgr. Anna Kmeťová, RNDr. La-
dislav Šimon Phd., Ing. Drahomíra 
Ludvigová, 
- schválilo kontrolnú správu vec-
ného plnenia zmluvy akcionárov 
pri založení spoločnosti DEV-
NET, a. s., 
- zobralo na vedomie správu 
o činnosti hlavného kontrolóra 
MČ DNV za rok 2008, 
- schválilo plán kontrolnej čin-
nosti hlavného kontrolóra MČ 
DNV na 1. polrok 2009, 
- zobralo na vedomie Vyhodno-
tenie činnosti MZ MČ DNV, MR 
MČ DNV a odborných komisií pri 
MZ MČ DNV za 2. polrok 2008. 
 zrb

vo vlastníctve Hlavného mesta SR 
Bratislavy (návrh VZN)

Článok I.
Cieľom týchto zásad je zabez-
pečiť ochranu verejného záujmu, 
záujmov obyvateľov, transpa-
rentnosť, maximalizáciu príjmov 
a zefektívnenie výdavkov Hlav-
ného mesta SR Bratislavy (ďalej 
iba “mesto”) pri nakladaní s ma-
jetkom vo vlastníctve, v užívaní 
alebo v správe mesta. 

Článok II.
Majetok mesta

Pod majetkom vo vlastníctve, v uží- 
vaní, alebo v správe mesta sa 
rozumejú najmä:
 hnuteľné a nehnuteľné veci, 
 účasti v obchodných alebo 
iných spoločnostiach, 
 práva z nájmu/nájomného 
vzťahu a iné užívacie práva a 
oprávnenia, 
 finančné prostriedky a cenné 
papiere, 

 práva a majetkové hodnoty ne-
hmotnej povahy, iné, peňažne vy-
čísliteľné práva a oprávnenia.
 Za práva podľa bodu 1 tohto 
článku sa nepovažujú práva za-
mestnávateľa voči zamestnancom 
vyplývajúce z pracovnoprávnych 
vzťahov. 

Článok III.
Nakladanie s majetkom 

mesta

Pod nakladaním s majetkom mesta 
sa rozumie zmena v právnom ale-
bo faktickom postavení mesta vo 
vzťahu k tomuto majetku, to zname-
ná najmä:
 odplatné aj bezodplatné na-
dobúdanie, prevod, prechod, ná-
jom, prenájom, prenechanie do 
užívania, podnájom, zámena vecí 
a práv,
 zakladanie a zrušovanie ob-
chodných a iných spoločností, nepe-
ňažné vklady do týchto spoločností 
a peňažné vklady nad hodnotu ur-
čenú mestským zastupiteľstvom, ale-

bo 40.000,- EUR, nadobúdanie, 
zmeny účasti alebo jej zrušenie v 
týchto spoločnostiach a výkon práv 
spoločníka, resp. akcionára,
 zakladanie, zmena, zrušovanie 
záväzkových vzťahov, či už ako 
veriteľ, dlžník, ručiteľ, oprávnený, 
povinný a pod.,
 akékoľvek iné konanie, ktorého 
následkom je vznik, zmena ale-
bo zánik práv, ktoré znamenajú 
zmenu v právnom alebo faktickom 
postavení mesta vo vzťahu k jeho 
majetku.
 Za nakladanie s majetkom 
podľa týchto Zásad sa považujú 
aj úkony obchodných a iných spo-
ločností, v ktorých má mesto podiel 
umožňujúci samostatne, alebo v 
zhode s inými, kontrolu nad touto 
spoločnosťou.

Článok IV.
Obchodná verejná 

súťaž a verejná dražba

Prevody vlastníckych, nájomných, 
užívacích a iných práv a oprávne-

ní podľa článku III bod 1 a 2, 
schválené mestským zastupi-
teľstvom, sú prípustné iba formou 
obchodnej verejnej súťaže (§§ 
281 a nasl. Obchodného zákon-
níka, z.č. 513/1991 Z.z.) alebo 
verejnej dražby (z.č. 527/2002 
Z.z. O dobrovoľných dražbách). 
Ak má mesto možnosť použiť 
elektronickú dražbu, vyššie uve-
dené prevody sa realizujú elek-
tronickou dražbou vždy. Záme-
na majetku je neprípustná. 
Podmienky obchodnej verejnej 
súťaže a oznámenie o verejnej 
dražbe mesto uverejní súčasne: 
na hlavnej webovej stránke mes-
ta, na svojej verejne prístupnej 
úradnej tabuli, v regionálnej tlači 
mesta a spôsobom v mieste ob-
vyklým, najmenej 30 dní pred 
uzávierkou ponúk do verejnej 
obchodnej súťaže alebo pred 
dňom začatia resp. otvorenia 
dražby. 
Na zabezpečenie budúcich zá- 
väzkov účastníkov verejnej ob-
chodnej súťaže, alebo verejnej 
dražby, alebo elektronickej draž- 
by musia ich účastníci v lehote 
stanovenej mestom zložiť do pok- 

Zásady nakladania s majetkom
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ladnice mesta, alebo do dohod-
nutej notárskej úschovy 5% ceny 
prevádzanej veci, práva alebo 
inej majetkovej hodnoty, odhad-
nutej podľa príslušných predpi-
sov. Príslušné ustanovenia z.č. 
527/2002, Z.z. ostávajú nedot-
knuté.
Pri prevodoch vlastníckych, uží-
vacích a iných práv a oprávnení 
formou obchodnej verejnej sú-
ťaže je rozhodujúcim kritériom 
cena. Nadobudnúť príslušné prá- 
vo, alebo oprávnenie môže iba 
právnická alebo fyzická osoba, 
ktorá ponúkla a zaplatila najvyš-
šiu cenu. 
Takáto cena nesmie byť nižšia 
než cena obvyklá, resp. cena 
stanovená znaleckým posudkom 
podľa článku V bod 4. 

Článok V.
Výnimky

Postup podľa článku IV sa nemu-
sí uplatniť, v prípadoch, ak ide 
o:
 majetok, ktorého hodnota je 
nižšia ako 40.000,- Euro;
 nakladanie s majetkom pod-
liehajúcim rýchlej skaze;
 nakladanie s bytom stavebne 
určeným na bývanie ťažko te-
lesne postihnutej osoby, najmä 
bezbariérovým bytom, s bytmi 
v domoch osobitného určenia, 
alebo o nakladanie s bytom, 
alebo nebytovým priestorom 
podľa osobitného predpisu (z.č. 
182/1992 Z.z. o vlastníctve by-
tov a nebytových priestorov);
 nájom, prenájom, prenecha-
nie do užívania, alebo pod-
nájom majetku na verejnopro-
spešné účely, ktorými sú napr. 
poskytovanie sociálnych služieb, 

zdravotnej starostlivosti, služieb 
v oblasti vzdelávania a športu 
v školách, školských zariade-
niach a mimovládnych organi-
záciách, služieb mimovládnych 
organizácií v oblasti osvety 
a presadzovania dodržiavania 
ľudských práv v prospech víťa-
za súťaže na poskytovanie tej-
to služby; na súťaž návrhov sa 
použijú ustanovenia článku IV  
primerane. Ak je poskytovanie 
vyššie uvedených služieb pred-
metom podnikania prenajíma-
teľa, nájomcu, užívateľa, ale-
bo podnájomcu, postupuje sa 
podľa článku V vždy;
 nakladanie s pozemkom za-
stavaným stavbou, ktorá je vo 
vlastníctve nadobúdateľa;
 prenájom, nájom, prenecha-
nie do užívania alebo podnájom 
majetku mesta na dobu kratšiu 
ako tri mesiace. 
Pre rozhodovanie o výnimkách 
podľa článku V bod 1 písm. d) 
a článku V bod 3 môže mestské 
zastupiteľstvo použiť dvojkolovú 
súťaž nápadov, pričom kritériom 
postupu do druhého kola bude 
kvalita realizácie predmetného 
verejného záujmu, príp. ďalšie 
komunálne kritérium, v druhom 
kole sa o návrhoch rozhodne 
podľa ceny. 
Mestské zastupiteľstvo môže 
3/5 väčšinou všetkých poslan-
cov rozhodnúť aj o ďalších vý-
nimkách nakladania s majetkom 
podľa  týchto Zásad, ak je verej-
ný záujem dostatočne zdôvodne-
ný. Výnimky a ich postup podľa 
tohto článku musia byť vždy 
riadne zverejnené podľa článku 
VI týchto Zásad.

 (Pokračovanie v budúcom čísle)

 
 
Žiadosť o cenovú ponuku – zber a likvidácia odpadu z domácností  
s obsahom škodlivín. 
V záujme získania prehľadu o cenách tovarov a služieb Vás Mestská 
časť Devínska Nová Ves vyzýva na predloženie ponuky, súvisiacej so 
zabezpečením zberu, prepravy a zneškodňovania odpadu z domác-
ností s obsahom škodlivín a prípadne aj vyradených elektrozariadení 
od občanov našej mestskej časti. Jedná sa o nasledujúce druhy od-
padu.
Katalógové číslo  Druh odpadu
20 01 33  batérie a akumulátory
20 01 26  oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25
20 01 27  farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice 
 obsahujúce nebezpečné látky

20 01 28  farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice 
 iné ako uvedené v 20 01 27
20 01 13 r rozpúšťadlá
20 01 19  pesticídy
20 01 99  odpady inak nešpecifikované
20 01 35  vyradené elektrické a elektronické zariadenia 
 iné ako uvedené v 200121 a 200123 
 obsahujúce nebezpečné časti
20 01 36  vyradené elektrické a elektronické zariadenia
  iné ako uvedené v 200121 a 200123 
 a 200135

Zber vyradených elektrozariadení nie je podmienkou, ale v prípade 
rovnosti ponúk bude zvýhodnený uchádzač, ktorý vykoná aj zber elek-
trozariadení bezodplatne resp. za symbolickú cenu.
Zber predmetného odpadu žiadame zrealizovať na troch odberových 
miestach v Devínskej Novej Vsi v čase od 9,00 do 13,00 hod, 2x  
v roku, v sobotu.  (pokračovanie na 4. strane)

ŽiadoSť o cenoVú ponuku 
– zber a likvidácia škodlivého odpadu

JUDr. František Baňas s manžel-
kou – METAXA,
Veľvyslanectvo Chorvátskej re-
publiky, Bratislava – darčekové 
balíčky
PODRAVKA, Bratislava - darčeko-
vé balíky,
SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO 
–dve vstupenky na operu SND
UNI CREDI BANK, Ing. M. Štroken-
dl, Bratislava – darčeková taška
ISTRIA, Reštaurácia, Pizzeria, 
Bar, Istrijská ul. 77 – konzumný 
lístok v hodnote Sk 1000,–Sk
Reštaurácia U MICHALA, Istrijská 
2 – obľúbené nápoje
DREVOKON, s.r.o., Stupava, Ing. 
Peter Fabšič – balíček s liehovinami 
Firma VITALOS, Istrijská 47 – dar-
čekový balík, TEXTIL Jecková, Hra-
dištná 37 – obrus
JMK OBUV Milan Jeck, Hradištná 
ul. 37 – športový vak
TV servis Ivan BALÁŽ, Na Grbe 43 
– darčekový balíček
Záhradkárska predajňa HERBA, 
ul. M. Marečka – krovinorez
ZELENINA – OVOCIE – POTRAVI-
NY, G. Baranovičová, Mlynská 24 
– súdok piva
POTRAVINY NA GRBE, Milan Ren-
dek, Bridlicová 17 – darčekový 
balík
Lekáreň Pri stanici, PharmDr. Sla-
vomíra Šormanová, Opletalova ul. 
12 – balíček zdravia
Lekáreň Pri radnici, Dr. Grešnero-
vá, Istrijská ul. – balíček zdravia
Lekáreň NADA, PharmDr. Karol 
Kandráč, ul. P. Horova – zdravotný 
balíček

Družstvo podielnikov DEVÍN, Záh. 
Bystrica – poukaz na 30 q maš. 
hnoja, 5 litrov vína
Klenotníctvo KLEOPATRA, Istrij-
ská ulica 70 – budík
Firma KLEMI, Vodoinštalačný 
materiál, Istrijská 83 – kúpeĺňová 
súprava
ENCINGER, spol. s r. o., export – 
import, Jadranská 13 – darčekový 
balíček
FINAL, Bratislava, Miroslava Ďu-
ríšková - autotričko
KADERNÍCTVO, Istrijská 68, Jar-
mila Lovasová – kozmetická taška
CHORVÁTSKY KULTÚRNY SPO-
LOK v DNV – hriankovač, publiká-
cia o DNV a DVD
Firma ELING, Dev. Nová Ves – 
toaster
Záhradníctvo Šubín, Dev. Nová 
Ves - poukaz na nákup letničiek za 
20 EUR
Richard Ružovič, Na vyhliadke 9, 
DNV – med a medové produkty
Rodina Miroslava Encingera, Pod 
Lipovým, Dev. N. Ves – bochník 
syra
Aqua Slovakia, Ján Beseda, Dev. 
N. Ves – nemrznúca zmes
Poľovnícke združenie, Devínska 
Nová Ves – darčekový kôš
Pneu servis BRODY, Istrijská ul. – 
darčekový balík, Volejbalový klub 
Istria – volejbalová lopta
Kaderníctvo Na terase, Magda 
Hujsová – kozmetický balíček
VÍNO BEŇO, Limbach – darčeková 
kazeta s vínom

 (Pokračovanie na 6. strane)

poďakovanie sponzorom
Dovoľte nám využiť príležitosť, ktorú nám poskytol vydavateľ týchto 
novín, poďakovať sa všetkým sponzorom 18. chorvátskeho bálu v De-
vínskej Novej Vsi za poskytnuté dary, priazeň a podporu spolku v jeho 
pôsobení. Úprimná vďaka:



DEVEX 4

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

I T A  E T U
centrum pre voľný čas

 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

15.3. Ufúľaná rozprávka 
účinkuje: divadlo Žihadlo

vo veľkej sále od 16.00 hod., 
vstupné: 0,90 € ( 27,50 Sk )

29.3. Snehulienka a štyria trpaslíci 
detská divadelná scéna

vo veľkej sále od 16.30 hod., 
vstupné: 0,90 € ( 27,50 Sk )

TURISTICKÁ INFORMAČNÁ KANCELÁRIA 

Devínska Nová Ves Istrijská 49, P.O.BOX 33, 
841 07 Devínska Nová Ves, Bratislava, www.tikdnv.sk, 

zlochova@tikdnv.sk, rajchl@tikdnv.sk 
Po, St, Pi: 13.00-17.30 h., Ut, Stv, So: 9.00-12.30 h.13.00-17.30 h.

21.3. Privítanie jari
- zvyky a tradície našich predkov pri príchode jari 
Program: vystúpenie DFS Kobylka
detské dielničky (výroba malých Moreniek)
sprievod k Morave a pálenie Moreny
DNV, Námestie pred kostolom 10.00 h.

Termín: apríl 2009 a september 2009. 
Cenu za 1 kg prosíme uvádzať v členení bez DPH a s DPH. Súčas-
ťou požadovanej služby je aj poskytnutie 20 ks informačných letákov, 
ktoré vylepíme na rôznych miestach v Devínskej Novej Vsi kvôli lepšej 
informovanosti našich občanov.
Ak doprava, mzdové náklady a pod., nie sú započítané vo vyššie uve-
dených cenách, uveďte navyše tieto náklady súhrnne vo svojej ceno-
vej ponuke v členení bez DPH a s DPH. .

 K Vašej cenovej ponuke žiadame priložiť:
 kópiu zmluvy s Hlavným mestom SR Bratislava na vykonávanie 
zberu, prepravy a zneškodňovania komunálneho odpadu s obsahom 
škodlivín
 kópiu súhlasu orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva na 
nakladanie s nebezpečnými odpadmi
 kópiu dokladu o oprávnení podnikať, výpis OR, ŽR
V prípade, ak Vaša ponuka nebude obsahovať všetky požadované ná-
ležitosti, bude vylúčená z hodnotenia.
Vašu cenovú ponuku očakávame v zalepenej obálke označenej:
„Zber odpadu s obsahom škodlivín – neotvárať“ do 16. 3. 2009 
do 9,00 hod.
Lehotu viazanosti ponúk stanovujeme do 15.4.2009.  

ŽiadoSť o cenoVú ponuku 
– zber a likvidácia škodlivého odpadu
 (dokončenie z 3 strany)

V utorok 24. februára v klube dôchodcov pochovávali basu.  

Súťaž masiek vyhrala skupinová 
maska – Rozprávka o dedkovi 

ako ťahal repu - s tesným rozdielom jedného hlasu 
pred maskami – MUDr. Jajbolí a jeho sestričky Nič nebolí.

MAREC – mesiac knihy
Vážení čitatelia,
kto zabudol, alebo z akých-
koľvek príčin nevrátil vypoži-
čané knihy po uplynutí termínu 
výpožičky, môže knihy vrátiť 

počas mesiaca marca bez po-
platku.
Knižnica je otvorená: 
Pondelok 12.00 – 18.00
Utorok  zatvorené
Streda  12.00 – 18.00
Štvrtok  12.00 – 18.00

PriVÍTajTe S naMi jar!
  Turistická Informačná Kancelária 
Devínska Nová Ves a Istra Centrum 
– centrum pre voľný čas srdečne po-
zývajú obyvateľov DNV na podujatie 
Privítanie jari. V sobotu, 21. marca sa 
DNV pripojí k mnohým obciam na 
Slovensku, ktoré si udržiavajú tradí-
ciu pálenia Moreny pri príchode jari. 
Začíname o 10.00 na námestí pred 
kostolom SV. Ducha, kde si návštev-
níci môžu pozrieť folkórne vystúpenie 
detského folklórneho súboru Kobyl-
ka. Na záver sa spoločne prejdeme 
k vodám rieky Moravy a za spevu 
tradičných riekaniek a piesní hodíme 

Morenu v plameňoch do rieky. Ex-
kurzia povedie náučným chodníkom 
smerom na Devín, kde spoločne ob-
javíme prvé známky jari v Nive rieky 
Moravy.

pRogRaM kina deVÍn
v devíne (nie v devínskej)

13.3. (piatok) o 15,30 a 17,00 hod.       
LOVECKÁ SEZÓNA 2
15.3. (nedeľa) o 14,30, 

15,45 a 17,15 h. 
LOVECKÁ SEZÓNA 2

dkdevin@amfik.sk



DEVEX 5

 Ako je známe od 2. polroku 2007 
prestala Mestská časť DNV pod-
porovať vydávanie miestnych novín 

Devex a tak vydavateľ, na podnet 
občanov vydáva noviny s podporou 
občanov a obyvateľov Devínskej, 
s podporou sponzorov a podnikateľov. 
Za ostatný mesiac sa situácia podstatne 

nezmenila, takže musíme sa vážne 
zamyslieť ako ďalej. Či noviny zrušiť, 
či ich dodávať iba do novinových 

Na zachovanie Devexu
stánkov za úhradu, alebo... Všetkým, 
za vydavateľa i za čitateľov Devexu, 
za doterajšiu podporu a pomoc pa-
trí 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: 20089

Mgr. Peter Krug, vydavateľ

Inzertná kancelária je dočasne zat-
vorená. Inzerciu možno podávať 
telefonicky, mailom, poštou, rovnako 
požiadavky na výrobu a dodávku 
pečiatok, vizitiek, oznámení... 

Uvítali sme
nových spoluobcanovˇ

Odišli z našich
radov

Spolocenská kronika

Michaela ŠAULIČOVÁ
Leo Ludwig ČERVENKA
Ján William ČERVENKA

Vitajte !

Jozef LUDVIG

Kamila ZAPLETALOVÁ 
 rod. Pohaneková

Nech 
odpočívajú v pokoji !

Ďakujeme rodine, susedom,
priateľom a známym,

pánovi 
Martanovičovi za pomoc,

všetkým 
za prejavy sústrastí,

účasť a kvetinové dary
pri poslednej rozlúčke s

Pavlom ŠUBÍNOM
s ktorým sme sa 

rozlúčili 9. 2. 2009

 Manželka 

Podakovanie‘

   kRÁTke SpRÁVY

ˇ

Mesto Trenčín a Ivan Meli-
cherčík pozývajú na otvo-

renie výstavy Kumšt Martina Joná-
ša - zbierka - Ivana Melicharčíka.
   Na vernisáži pokrstí podpredse-
da vlády SR Dušan Čaplovič rov-
nomennú knihu Ivana Melicherčí-
ka Kumšt Martina Jonáša. Martin 
Jonáš sa svojou mierou talentu a 

maliarskej imaginácie zaraďuje 
medzi najpozoruhodnejšie osob-
nosti svetového insitného umenia. 
Výrazne prispel k formovaniu chýr- 

nej kovačickej skupiny ma-
liarov. Charakterizujú ho 
nezvyčajne veľké ruky a 
obrovité dlane, ktoré ako-
by vyrastali z hrčovitého, 
panónskym slnkom spe-
čeného agátového pňa v 
nespočetných variantoch. 
To je hádam prvé, čo si 
všimnete na dynamických 
figúrach Jonášových ma- 
lieb. 
Okrem toho sú tu často 
až zarážajúco malé hla-
vy so šibalskými úsmevmi, 
za ktorými tušíte akúsi 
tajomnú myšlienku, a na 
nej je založená sedliacka 

životná múdrosť a mrav. 

Výstava potrvá 
od 17. 3. do 5. 4. 2009

oprava
V minulom čísle sme na tretej 
strane uviedli, že dátum konania 
prezidentských volieb bude 
21. a 22. 3. 2009.  Kompletný 
materiál: „Zoznam ulíc a 

okrskov Voľba prezidenta“ 
sme stiahli z internetovej 
stránky MČ DNV. Zrejme šlo 
o neopravenú pracovnú verziu.
Voľba prezidenta SR bude 
21. marca. 2009.
Ulice v okrskoch zostávajú platné.

 Stali sa občania 
rukojemníkmi? O šachovaní 
s užívaním televíznych 
káblových rozvodov sme 
sľúbili zverejniť v tomto čísle. 
Do uzávierky sa nám však 
podarilo získať vyjadrenie 
len dvoch občanov 
a jedného účastníka 
otázky riešenia problému. 
Takže, predpokladáme, 
že kompletné odpovede 
budeme mať do uzávierky 
najbližšieho čísla.  r 

chybné texty
Chcem sa spýtať kompetentných, 
čo mienia robiť s chybnými 
tabuľami na vstupe do našej 
mestskej časti, ktoré obsahujú 
gramatickú chybu (rytmické 
krátenie). Tieto tabule sú 
osadené približne tri roky a je 
hanbou našej MČ, že tieto tri roky 
tam svieti gramatická chyba.  
Ja viem, že je to v súčasnosti 
irelevantné, no napriek tomu, to 
kazí dobré meno nášmu sídlu.  
Tieto tabule sa nachádzajú na 
všetkých hlavných vstupoch. vt

Rokovali matičiari
V nedeľu popoludní, 8. marca, sa 
zišli členovia Miestneho odboru Ma-
tice slovenskej organizovaní v De-
vínskej Novej Vsi na výročnom zhro-
maždení vo veľkej sále Istra centra. 
Zhodnotili minuloročné aktivity a 
hovorili o tých tohtoročných, kde 
medzi najzaujímavejšie patrí obno-
venie sochy gen. Milana Rastislava 
Štefánika v apríli a Festival sloven-
skej národnej piesne v máji 2009. 
Viac o výročnom rokovaní i plánoch 
matičiarov v budúcom čísle. r



DEVEX 6

Slovo majú Novoveštania

prosba
 Slušní psíčkari zo sídliska 

Stred prosia ostatných psíčkarov, 
navštevujúcich tieto priestory,  
aby odpratávali po svojich miláči-
koch to, čo zostáva na zemi, aby 
tí, čo poctivo po svojich psoch 
odpratávajú neboli v zlom svetle 
pred ostatnými obyvateľmi.
 ĎAKUJEME

 Bola som zhrozená, keď som 
vystúpila v stredu 4. 3. z autobu-
su na Legionárskej a videla som 
tam na lavičke povaľovať sa viac 
kusov časopisu Devex. Čo je to 
za človeka, čo to tam doniesol? 
Aký je to charakter? Akú má vý-
chovu? Vieme čo to dá námahy 
také noviny urobiť, koľko ľudí sa 

musí na výrobe podieľať, aké pro-
blémy má vydavateľ so zháňaním 
peňazí, aby vôbec noviny boli. A 
potom toto? 
Videl niekto osobu, čo to tam dá-
vala? Komu chýbali, na ktorých 
uliciach neboli dodané noviny 
Devex č. 4, ozvite sa vydavateľo-
vi, nech vieme aj my ostatní, kto 
je to!!!
 mb
 

 Nejaký šialenec na aute si to 
hasil v piatok 6. 3. po Podhorskej 
viac ako 80 km/h. Škoda, že sme 
nestihli zaevidovať ŠPZ. Teraz, 
keď sú prísnejšie pravidlá možno 
budú policajtov zaujímať aj hláse-
nia o takýchto maniakoch. Raz 
sa im podarí ich „načapať“ už aj 
podľa hlásenia.
 fr

Obraciam sa na Komisiu ochrany ve-
rejného poriadku. Chcem sa s vami 
podeliť o „zážitok“ z piatku 27. 2 . 
2009 Kráčala som o 15,20 hod. 
po chodníku po ul. P. Horova a na 
konci schodíkov pod číslom 9 som 
zrazu začula dáke svišťanie. Pootoči-
la som sa o pár centimetrov doľava a 
v tom istom momente mi tesne okolo 
hlavy preletel veľký igelitový sáčok 
plný vody, tesne mi minul hlavu a ple-
ce a rozpleštil sa mi pri nohe. Blato a 
voda tiekli až ku predajni potravín.
Výsledok? Klepala som sa ešte hodnú 
chvíľu, nehovoriac o tom, že užívam 
lieky na srdce ... Kašmírový kabát 
mám celý od blata, čižmy vyzerali 
akoby som sa v nich brodila blatom, 
kabelka takisto dostala zásah.Keby 
mi to padlo na hlavu, tak mi to utrhne 
väzy ( mám naprávané krčné stavce 
- 3.4.5. aj 6.). 
Ešte podotýkam, že nosím okuliare 
a na sklá do nich by som musela v 
prípade rozbitia čakať cca 3 týždne, 
a samozrejme ich aj zaplatiť a nie 
zrovna malú sumu.
Pýtam sa:
V prípade škody na majetku komu 
treba poslať účet ?
V prípade strateného času - kto ho 
nahradí ?
V prípade zdravotných komplikácií 
kto zaplatí rozdiel medzi PN a príj-
mom ?
V prípade ZABITIA - pardón -VRAŽ-
DY ! bude čo ? ( od telenovely by to 
asi malo dosť ďaleko). Predstavte si , 

že by to dotyčný tvor - ťažko ho na-
zvať človekom - bol hodil do kočíka s 
malým dieťaťom !!!!!!
Pýtam sa, čo to tam je za zberba? 
Ani škola, ani práca - predpokladám 
... a kultúra "veľmi" cudzie slovo ....
Predstavte si výšku 13 podlaží, každé 
má cca 2,5 m
2,5 x 13 = 32,5 metra
sáčok bol veľký, mohlo v ňom byť zo 
3 - 4 litre vody, súdiac podľa toho, 
čo vytieklo a kam až vytieklo ... zho-
dením z takej výšky sa jeho váha ešte 
znásobila. Nie som fyzik, ale skúste si 
to dať prepočítať ...
Predpokladám, že tí, čo sa takto rea-
lizujú, však počítať vedia - ale iba ak 
sociálne dávky alebo niečo podobné 
- kultúrny, vzdelaný, pracujúci človek 
predsa toto neurobí a nedovolí ani 
svojim deťom takéto počínanie.
Na takéto správanie sa ťažko nájsť 
vhodné a zároveň slušné slovo.
Volala som políciu o 15,24, prosila 
som, aby na túto ulicu častejšie po-
sielali hliadku, pretože toto nie je 
prvý prípad takého hrubého výčinu 
- nazvala by som to ohrozovaním nie 
poriadku, ale života !!!!!!!!! Aj v minu-
lom roku v lete aj v roku predtým tam 
podobné výčiny boli zaznamenané ( 
niečo podobné sa deje aj na terase 
na M. Marečka). Počas rozhovoru s 
hliadkou išiel okolo pán s dvomi deť-
mi a ten potvrdil, že videl pohyb na 
balkóne na 12. poschodí ...
Považujem si za povinnosť občana 
upozorniť na tieto výčiny aj širokú verej-

nosť a prosím, urobte s tým niekto niečo 
a urobme s tým všetci niečo. Času je 
málo - iba do ďalšieho výčinu. js

(meno a adresu máme v redakcii. Má 
ju i polícia i pracovníci komisie verej-
ného poriadku)

Kto urobí poriadok ?
na zachovanie 

DeVexU
Ako je známe od 2. polroku 2007 
prestala Mestská časť DNV pod-
porovať vydávanie miestnych novín 
Devex a tak vydavateľ, na podnet 
občanov vydáva miestne noviny 
s podporou občanov a obyvateľov 
Devínskej, s podporou sponzorov 
a podnikateľov. Ako sa darí, o tom 
pravidelne informuje. 
  Za ostatný mesiac sa situácia 
podstatne nezmenila, takže sa 
musíme vážne zamyslieť ako ďalej. 
Či noviny zrušiť, či ich dodávať iba 
do novinových stánkov za úhradu, 
alebo...Prevládajú názory, že De-
vex by mal byť len v novinových 
stánkoch, že by mal stáť nejaký 
ten cent (10?, 15?,20?...), na dru-
hej strane sa pohoršujú poniektorí, 
prečo neprispieva mestská časť 
na priestor, ktorý slúži občanom 
a mestskej časti, keď už občania 
platia dane prečo majú priplácať 
na noviny osobitne...nuž, otázok, 
návodov i rád je viac a vydavateľ 
sa bude musieť rozhodnúť čo nevi- 
dieť, pretože ukracovať rodinný 
rozpočet mesiac čo mesiac, žo- 
brať od spoluobčanov...znášať vý-
hovorky „sponzorov“, no, prezra-
dím vám, niet čo závidieť. 
Vo februári 2009 prispeli na za-
chovanie Devexu: prostredníctvom 

banky: Anna Záhradníčková, Jana 
Bitová z Mečíkovej, Ing. Ivan Pis-
tovčák, Ing. Ivan Frollo.

Všetkým, za vydavateľa i za čita-
teľov Devexu, za doterajšiu pod-
poru a pomoc patrí vďaka !!!!!!!!!

Pre informáciu tým, 
ktorí potrebujú
číslo účtu Devexu
5501241032/0200
Devex-Peter Krug, Kalištná 9, 
841 07 Bratislava,
konštantný symbol: 0558
variabilný symbol: 20089
Mgr. Peter Krug, vydavateľ

Inzertná kancelária je dočasne 
zatvorená. Inzerciu možno podá-
vať telefonicky, mailom, poštou, 
rovnako požiadavky na výrobu 
a dodávku pečiatok, vizitiek, ozná-
mení, menoviek na dvere... 

 

 Sused sa chváli susedovi: „A 
teraz mám v telke päťdesiatde-
väť kanálov.“ Teda pracujúci 
sused. Kedy má čas čo i len po-
prepínať tie všetky ponuky ne-
tuším. Aký-taký obraz, čo všet-
ko nám televízia ponúka, mô- 
žeme vidieť v programe kto-
rýchkoľvek novín, či časopisov. 
Tiež stačí prečítať titulky, aby 
sme boli v obraze.
 Hovoríme o tom preto, lebo sa 
nám zdá, že v našom okolí ras-
tie agresivita. Desí najmä u detí. 
Deti robia len to, čo vidia okolo 
seba. Nestúpa však agresivita 
len u detí ale všeobecne okolo 
nás, v politike, v spoločenskom 
živote...
 V rodinách (poniektorých) niet 
času na výchovu. Zostáva na 
škole, ulici... Ako deti samé ho-
voria, veľa čerpajú z televízie 
a internetu. U nás sa podarilo 
z programovej ponuky vyradiť 
vzdelávací program Spektrum. 
Ale pribudol jeden stupídny... no 
škoda reči. Takže, ak hovoríme 
v dnešných dňoch o kríze, najmä 
tej �nančnej, nepodceňujme ani 
iné. So slobodou sme pustili 
k nám aj všetok odpad, ktorý 
sa vo svete produkuje a hľadá 
odbyt. A my sa vieme ulakomiť. 
Hrabneme po všetkom čo je 
len trochu lacnejšie alebo nám 
„ušetrí“ čas, ktorý by sme mali 
venovať iným (deťom, rodičom, 
rodine, priateľom...). 
 Takže, každá kríza má kdesi 
pôvod, kdesi začala, ktosi by 
mal niesť zodpovednosť... Všetci 
o tom vieme. Len zodpovedných 
niet. Vydavateľ

Vylúčení občania

Medzinárodný Deň Žien

Devex 4-09 - 8 tran.indd   1 2/24/09   3:10:58 PM

(dokončenie z 3. strany)

Ing. Peter Polák, Kamerové a po-
čítačové systémy – WEB-kamera
Lekáreň Liberi – kozmetické ba-
líčky, Čiperka, s.r.o., Páričkova – 
plesová textília
A&M Autoservis – motorový olej, 
Sabo Jozef, domáci rezbár z DNV 
– drevený svietnik
Ferdinand Guliš s manželkou, 
DNV – med
W HOTEL, Opletalova ul., DNV – 
kartón sektu, poukaz na ubytovanie 
pre dve osoby
VINOTÉKA, Lovas Maroš, DNV – 
darčeková kazeta s vínom
STAMADO,s.r.o., Jozef Dobrík 
–príklepová vŕtačka, 
Piváreň u JUMBA – kartón piva 
CORGOŇ

Reštaurácia CORLEONE – pouka-
zy na večeru pre dve osoby
J.aR. Autodoprava, Ján Kaiser – 
súdok piva, Pneuservis Pri rybníku 
– poukaz na prezutie pneumatík
Hostinec pri rybníku –ohňovzdor-
ný pekáč, METROSTAV, Bratislava 
– kartón špeciálneho vína
Hostinec KOĽAJ – súdok piva, 
Firma G.J.S. s.r.o., Turbínová – 
prvá pomoc pri kalamite
Poľovnícka spoločnosť, Devínska 
Nová ves – darčekový kôš, Babka 
Marka Encingerová – torta
Rekondičné a relaxačné cent-
rum, Marek Mráz – poukaz na 10 
rehabilitačných terapií

 Chorvátsky kultúrny 
spolok v Devínskej Novej 

Vsi, organizátor bálu

poďakovanie sponzorom



DEVEX 7

Inzercia -  Cenník:  1 znak = 0,05 € ,  1/16 str .  = 25  € ,  1/8 s tr .  = 50  € ,  1/4 s tr .  = 100  € ,  1/2 s tr .  = 200  € ,  1 s t r .  = 400  € .  1 cm =  0,50  € .  
K cenám treba pripočítať 19% DPH. Zľavy:  t r i  uverejnenia za sebou 5% ,  pri  päť a viac 10% ,  celoročné 20% .  Ponuka detských vecí bezplatne.  
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INZERTNÉ RUBRIKY 
 01 -  Kúpa 

 02 - Predaj

 03 - Voľné miesta 

  (ponúka, hľadá)

 04 - Služby (ponúka)

 05 - Byty

 06 - Nehnuteľnosti

 07 - Rozličné

• Predám Nobasil a Isover. 
 0904-122 222

Hľadá 

• Účtovníčka s 20-ročnou pra-

02 - PREDAJ

xou spracuje účtovníctvo na do-
hodu.  
 Tel.: 0918-448 873.

 Ponúka 

• Hľadáme vitálneho dôchodcu 
na polovičný pracovný úvä-
zok, dobré platové podmienky. 
Podmienkou je kladný postoj 
k športu. 
 Tel: 0907-799 338 
• Prijmeme na dohodu brigád-
ničku do stávkovej kancelárie. 
 Tel:0902-228 668.
Hľadáme spolupracovníkov 
Podmienky: 

 chuť pracovať 
 čistý register trestov 
 stredoškolské alebo

 vysokoškolské vzdelanie 

03 - VOĽNÉ MIESTA

04 - SLUŽBY

 Ž L – výhodou (nemusí byť)
 možnosť pracovať aj po- 

pri zamestnaní alebo vysoko-
školskom štúdiu

 osobný pohovor nutný 
Kontakt: 0905 977 058, 

 alebo 0905 542 956  

• TV servis Baláž – oprava 
televízorov. Na grbe 43. 
 Tel/zázn.. 6477 6963 
•  Doučím AJ, NJ, RJ, indivi-
duálne, aj tých čo prepadli 
a nezmaturovali. á 300 Sk/hod. 
 Sms 0903-227 457. 
•  Účtovníctvo, Mzdy, Dane – 
kompletné spracovanie. 
 Kontakt: 02/6477 7430, 
 0907-106 308, 

 e-mail: 
 monika.koncova@gmail.com

• HERBA – ZÁHRADNÍCKE 
POTREBY, rozličný tovar, dar-
čeky.  
 Tel: 6477 4642
• Dovolenka na chate v Tatrách. 
Lokalita Hybe, cena dohodou. 
 Kontakt: 0903-105 924,
  www.chata10.szm.sk 
• Prenajmem parkovací box v 
garáži bytového domu Sand-
berg.
 0911 83 77 35

 Vážení čitatelia, rád by som 
sa s vami podelil o svoje skúse-
nosti v oblasti úspor energie v 
bytových domoch.

1. Hydraulické vyregulovanie 
vykurovacej sústavy, montáž 

termostatických ventilov

Pod týmto zložito znejúcim náz-
vom, ktorý na mnohých pôsobí 
veľmi negatívne, sa skrýva veľmi 
prospešná úprava vykurovacie-
ho systému. Zjednodušene po-
vedané ide o to, že celý systém 
prehliadne odborník a na každú 
stupačku a radiátor navrhne taký 
ventil a regulačný prvok, aby sa 
do každého bytu a izby dostalo 
presne toľko tepla, koľko potre-
buje na svoje vykúrenie. Táto 
úprava odstraňuje časté chyby 
vo vykurovaní, keď napríklad 
na prízemí boli byty studené a 
na horných poschodiach ľudia 
otvárali okná od tepla. Takisto 
to pomáha aj v prípade roho-
vých bytov, keď do týchto bytov 
prichádza viac tepelnej energie 
ako do bytov umiestnených v 
strede domu. Návratnosť takej-
to investície je pomerne rýchla, 
avšak len v spojení s montážou 
pomerových meračov. Bez nich 
ťažko ľudia pochopia, že majú 

šetriť, lebo to nepocítia na svo-
jej peňaženke a povedia si, že 
keď prekuruje sused, budem 
aj ja. Keď ľudia nebudú mať 
pomerové merače, tak jednodu-
cho termostatický ventil úplne 
otvoria a ten je potom prakticky 
bezcenný. Význam má vtedy, 
keď ho nastavíte napríklad na 
hodnotu na stupnici č.3, čo by 
malo byť asi 21 stupňov Celzia. 
Keď teplota dosiahne túto hra-
nicu, tak termostatický ventil 
uzavrie prívod tepla do radiáto-
ra. To isté platí aj keď vám do 
okien zasvieti slnko a prehreje 
byt. Po vyregulovaní a montáži 
pomerových meračov sa spo-
treba nášho bytového domu 
znížila o 20%. Za samozrejmosť 
pokladám, že radiátory nie sú 
zakryté záclonami alebo záves-
mi, alebo sú nebodaj skované 
za sedačkou.

2. Montáž pomerových 
meračov tepla

Z vlastných skúseností viem, že 
montáž pomerových meračov je 
investícia s najrýchlejšou návrat-
nosťou. V prípade nášho bytové-
ho domu a systému, ktorý sme 
použili to bol necelý jeden rok. 
Niektorým sa pomerové merače 

nepáčia, tvrdia, že keď si jeden 
byt vypne radiátory a nechá sa 
vykurovať susedmi, tak nebude 
nič platiť. Náš bytový dom po-
užil také merače, ktoré okrem 
tepla privedeného do radiátora 
zaznamenáva aj tepelnú po-
hodu jednotlivých miestností. 
To znamená, že ak si aj niekto 
vypol všetky radiátory a nechal 
sa vykurovať susedmi, tak tento 
systém to zaznamená. Ako za-
ujímavosť uvádzam, že najvyš-
šiu spotrebu tepla má v našom 
dome byt, ktorý sa nachádza 
presne v strede domu, takže je 
obkolesený bytmi z každej stra-
ny. A zase najnižšiu spotrebu 
má byt umiestnený v severový-
chodnom rohu bytového domu. 
Rozdiel je v tom, že v byte v stre-
de domu majiteľ nešetrí teplom, 
ventily má neustále otvorené 
naplno, zatiaľ čo majiteľ roho-
vého bytu sa snaží šetriť.
A rozdiel to nie je zanedbateľný, 
ročne ide o tisíce korún. Tiež 
si pamätám na prípad, keď sa 
majiteľka jedného bytu po vyre-
gulovaní začala sťažovať, že má 
zimu v byte. Keď sme to tam pri-
šli zmerať, tak sme zistili, že má 
v byte 21 stupňov Celzia. Takže 
teplota po vyregulovaní bola v 
poriadku, len ona bola dovtedy 

zvyknutá na vyššiu teplotu, lebo 
jej byt bol prekurovaný.

3. Zateplenie fasády a strechy

Zatepľovanie fasád bytových 
domov je momentálne veľkým 
hitom. A právom, zateplenie 
fasády domu je určite veľkým 
prínosom pre bytový dom. Cena 
zateplenia polystyrénom hrúb-
ky 10 cm je približne 40 EUR  
(1 200 Sk)/ m2. Zateplenie by-
tového domu s veľkosťou fasá-
dy cca 1 000 m2 by teda stálo  
40 000 EUR (1 200 000 Sk). Po-
čítajme s úsporou energie 25%. 
Dom takejto veľkosti spotrebuje 
ročne približne 155 000 kWh 
(560 GJ) energie na vykurova-
nie. Úspora je 38 750 kWh (140 
GJ). Vo finančnom vyjadrení je 
to približne 3 250 EUR (98 000 
Sk). V prípade, že bytový dom 
nemá peniaze a treba si zobrať 
bankový úver vo výške 40 000 
EUR (1 200 000 Sk) s úrokom 
napríklad 5%, tak je doba ná-
vratnosti 19 rokov. Týmto samo-
zrejme nechcem tvrdiť, že sa to 
neoplatí, výhodou je vyšší užíva-
teľský komfort – v lete sa dom 
tak neprehrieva atď.. 

07 - ROZLIČNÉ

inzerujte v devexe!
oplatí sa!

Úspory v bytovom dome Milan JAMBOR

(Pokračovanie v budúcom čísle)
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- Aký je rozdiel medzi ministrom 
a bačom?
- Veľký. Minister môže 
dobačovať, ale bača nemôže 
doministrovať.

•••
Lož má krátke nohy, ale 
dokonalú stabilitu.

•••
Bol vynikajúcim architektom. 
Projektoval najkrajšie vzdušné 
zámky.

•••

- Pán sudca, 
- hovorí obhajca, 
- odkiaľ mala tá úbohá žena 
vedieť, že jej manžel je taký 
citlivý na arzén?

Z policajného
zápisnika

• V stredu 18. 2. neznámy pá-
chateľ podpálil v Devínskom Jaze-
re neobývanú budovu patriacu 
ŽSR. Zhorela strecha, schodisko... 
podpaľač spôsobil škodu vo výške 
16 600 €.
• V priestoroch Vápenky je aj 
areál s vozidlami určenými na 
dražbu. Neznámy páchateľ sem 
vnikol v piatok 20. 2., z automo-
bilu Peugeot 205 ukradol predné 
svetlá, rovnako aj z vozidla Peu-

 geot 307, poškodil pritom blat- 
níky a spoločnosti spôsobil škodu 
3000 €.
• Pri novinovom stánku na ulici M. 
Marečka v utorok 3. 3. neznámy 
páchateľ rozbil na vozidle Land 
Rover pravé predné okno a z 
auta ukradol mobil Nokia, čier- 
nu koženú kabelku s hotovosťou  
30 € a dokladmi. Majiteľovi spôso-
bil škodu 256 €.
• V stredu 4. 3. pracovníci SBS  
v areáli Presskamu našli v aute strel-
nú zbraň bez továrenskej značky 
a náboje kalibru 7,12. Prípad vy-
šetruje polícia.
 OO PZ DNV

Zimný turnaj 
BFZ 2009

7. kolo   
Sv. Jur - Lok. DNV    2 : 0

Lok DNV – BCT    2 : 0
g: Duda 2

8. 3. 2009
Gajary – Lok. DNV    2 : 2
g: Duda, Granec 

z  

Je to až neuveriteľné, ale práve 
v tomto roku 14. 2. 2009 bol 
zorganizovaný, v našej mest-
skej časti, už 20. ročník halo-
vého futbalového turnaja, ktorý 
už tretí rok po sebe nesie názov 
„Halový futbalový turnaj o Po-
hár riaditeľa ZŠ I. Bukovčana 3, 
Devínska Nová Ves.“ Práve 
pred 20 – timi rokmi sa usku-
točnil jeho prvý ročník. V roku 
1988 si skupina nadšencov 
športu a predovšetkým futba-
lu povedala, že by bolo dobré, 
aby sa noví obyvatelia mestskej 
časti DNV spoznali trošku bliž-
šie aj športovo,  a zišli sa na 
futbalovom turnaji. Odohral sa 
v telocvični ZŠ I. Bukovčana 
3 ako nultý ročník. Keď sa po 
turnaji rozchádzali povedali si, 
že o rok sa stretnú znovu. A tak 
sa začala rodiť nová tradícia, 
ktorá sa „dožila“ už 20 – tého  
ročníka. Jubilejný 20. ročník 
sa, už tradične, uskutočnil 
v telocvični ZŠ I. Bukovčana 3. 
Turnaja sa zúčastnili mužstvá : 
FC Sliacký, FC Pišta, Formula, 
Stará škola, Čaba Team, Jaško 
Boys, Národný ústav srdcovo 
cievnych chorôb a dlhoroční 
priatelia a účastníci tohto turna-
ja – mužstvo Sokolníc od suse-
dov z Moravy. Mužstvá odohrali 
turnaj v dvoch štvorčlenných 
skupinách systémom každý 
s každým. 

Mužstvá na štvrtom mieste 
v skupinách: 
Národný ústav srdcovociev-
nych chorôb a Čaba Team po-
tom odohrali zápas o 7. až 8. 
miesto v turnaji. 
Mužstvá na treťom mieste 
v skupinách: Formula a Jaš-
ko Boys  odohrali zápas o 5. 
až 6. miesto v turnaji. Do boja 
o celkového víťaza 20. ročníka 
halového turnaja postúpili prvé 
dve mužstvá zo skupín: zo sku-
piny „A“ FC Sliacky ako víťaz 
skupiny a Sokolnice ako druhý 
v skupine, zo skupiny „B“ Sta-
rá škola ako víťaz skupiny a FC 
Pišta ako druhý v skupine. 
Po odohratí semifinálových 
zápasov do finále  postúpili 
víťazi zápasov: 
FC Pišta a Stará škola, poraze-
né mužstvá FC Sliacký a So-
kolníc odohrali zápas o cel-
kové umiestnenie na 3. a 4. 
mieste v turnaji. Celkovým ví-
ťazom a zároveň aj trvalým 
držiteľom putovného pohára 
(keďže turnaj vyhralo tretí 
krát po sebe) sa stalo muž-
stvo: FC Pišta, na druhom 
mieste sa umiestnilo muž-
stvo: Stará škola, na treťom 
mieste sa umiestnilo mužstvo: 
FC Sliacky a na štvrtom mies-
te sa umiestnilo mužstvo: 
Sokolníc z Moravy. Najlepším 
strelcom turnaja sa stal hráč 

FC Sliacký – Ladislav Holocsi.  
Futbalový turnaj bol zabezpe-
čený sponzorsky finančným 
príspevkom 166,- Eur. aj mest-
skou časťou DNV.  
Bolo milé zo strany organizá-
torov 20. ročníka turnaja, že si 
pri tejto príležitosti spomenuli 
na tých, ktorí položili pred 20 – 
timi rokmi základy turnaja. 

Poďakovanie bolo adresované 
nadšencom futbalu: Ing. Joze-
fovi Sliackému, „Pištovi“ Selep-
csényimu, Jozefovi Krásnemu, 
JUDr. Františkovi Baňasovi, Mi- 

lanovi Demeterovi, MUDr. Ma-
riánovi Kozlovskému, Ladisla-
vovi Kľučkovi, Jánovi Mesíkovi, 
Milanovi Kisztnerovi, Vlastovi  
Kovaříkovi a všetkým tým, kto- 
rí, na nimi vybudovaných zá-
kladoch pokračovali, v ďalších 
rokoch v turnaji a stali sa sú-
časťou tradície vstupom do tre-
tieho desaťročia života turnaja. 
O tom, že sa bude aj ďalej po-
kračovať nik nepochybuje.

  Za organizátorov:
  JUDr. František Baňas 
 a Ing. Jozef Sliacký

20. ročník halového futbalového turnaja 

A vznikla tradícia
FUTBAL Prípravné zápasy

6. 3. 2009

STOLNÝ TENIS

Veľkonočný turnaj
   Mestská časť Bratislava Devínska 
Nová Ves pozýva všetkých záujem-
cov a obdivovateľov stolného teni-
su už na „3. ročník Veľkonočného  
turnaja v stolnom tenise“ neregis-
trovaných hráčov o Putovný pohár 
mestskej časti. 
   Veľkonočný turnaj v stolnom teni-
se bude 18. 04. 2009 (sobota) od 
09.00 hod. (prezentácia od 08.00 
do 08.45 hod.) v priestoroch Zá-
kladnej školy I. Bukovčana 3 v ka-
tegóriách: 
deti do 12 rokov, chlapci a dievčatá 
od 12 do 15 rokov, mládež od 15 

do 18 rokov, muži a ženy nad 18 ro- 
kov, seniori nad 65 rokov.  
Občerstvenie a ocenenie najlepších 
v jednotlivých kategóriách je zabez-
pečené. 
   Prihlášky je potrebné podať do 
15. 04. 2009 do 12,00 hod. na ZŠ 
I. Bukovčana 3 a ZŠ P. Horova 16, 
v priestoroch recepcie MAX – FIT-u 
na ul. Štefana Králika (len do 22. 
03. 2009), v pracovných hodinách 
telefonicky na tel. č. 64761291 – 
92, mobil 0905-235 831. 
   Príďte aj vy stráviť voľný čas me-
dzi priaznivcov stolného tenisu.

Organizátori 
turnaja v stolnom  tenise


