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 V  mesiaci 
úcty k  starším 
h ľ a d á m 
p o u ž i t e ľ n é 
príklady a  nie 
a  nie natrafiť 
na taký nasle-
dovania hodný. Neposkytli mi ho 
v najbližšom okolí, v meste, ani 
predstavitelia  mesta, ba ani cirk-
vi. Stále ne-viem pochopiť nez-
myselný počin bezdôvodného, 
nepochopiteľného, poburujúceho, 
nezdôvodniteľného  preloženia 
nášho pána farára. Z Devínskej 
Novej Vsi. Vraj do Rače?! Do 
funkcie nejakého pomocníka ... 
To nerobili vari ani komunisti. 
Ani za trest.
 Nuž, nevytratila sa z našich 
domácnosti nielen úcta, ale aj 
veľa dobrých, výchovou zís-
kaných vlastností. Dnes zavlá-
dol „duch“ peňazí, mamonu,  
nevraživosti, prospechárstva 
... Dokedy? Len do času, vra-
via starší a  i  tu sa napĺňa aj to 
povestné, že božie mlyny ...
 Nie. Spupnosť, nadutosť, 
bohorovnosť je síce tiež forma 
prezentácie. Že  má krátku 
životnosť, to si mnohí akosi 
nechcú, či nemôžu uvedomiť. 
Nielen preto, že nemajú vek 
s  dostatočnými skúsenosťami, 
ani výchovu z  domu, jedno-
ducho nemajú ... a  nebudu-
jú základy úcty, o  ktorej 
v  tomto mesiaci hovoríme.  
 A hoci tohtoročná hubárska 
sezóna prefrčala okolo nás akosi 
prirýchlo, príroda sa nedá ani 
oklamať, ani podviesť, kráča si 
svojim tempom, len my si mys-
líme, že je iná ako vlani, či pred-
vlani.
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KRÁTKE SPRÁVY  

• Novým správcom farnosti 
v Devínskej je Andrej Kalaman, 

kaplánom Vladimír Mikulec. 
Dr. Karol Moravčík bol odvelený 

do Rače.  
• MČ aj v tomto roku uvažuje 

nad poskytnutím krovín 
pre obyvateľov MČ, ktorí majú 

záujem si ich sami vysadiť 
na verejné priestranstvo v okolí 

svojho domova. 
Obyvatelia Devínskej Novej Vsi, 
ktorí majú záujem o poskytnutie  

takýchto krovín, môžu o ne 
požiadať Miestny úrad DNV, 

Novoveská 17/A, 841 07  Bratislava 
do 23.10.2016. 

• MZ MČ DNV schválilo 
- Stratégiu rozvoja sociálnych 

služieb MČ DNV 
- Zásady kontrolnej činnosti 
v podmienkach samosprávy 

MČ DNV.

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

Do bývalej základnej školy na Charkovskej ulici si v sobotu 8.  
októbra prišlo zaspomínať niekoľko bývalých žiakov. Zároveň sa 
zoznámili s projektom budúcnosti tejto budovy, keď v nej má byť 
Múzeum školstva a pedagogiky. Jeho poslaním je zhromažďovať, 
spracovávať a ochraňovať, vedecky zhodnocovať a prezentovať 
hmotné dokumenty z dejín školstva a pedagogiky na Slovensku 
ako národné kultúrne dedičstvo.                                                             r

 Regionálne združenie mestských 
častí hlavného mesta SR Bratislavy 
upozorňuje, že práca magistrátu 
hlavného mesta je nekoncepčná, 
magistrát nedodržiava termíny 
a nerieši zásadné veci. Sedemnásti 
starostovia na to viackrát upozornili 
primátora Iva Nesrovnala. Napo-
sledy prijali k tejto téme spoločné 
vyhlásenie v septembri po zasadnutí 
regionálneho združenia  mestských 

častí. 
 Namiesto návrhov, ako sfunkčniť 
prácu magistrátu, obvinil primátor Ivo 
Nesrovnal starostov mestských častí 
z politikárčenia. „Preto sme sa ro-
zhodli pomenovať veci konkrétne,“ 
hovorí Jozef Krúpa, predseda Re-
gionálneho združenia mestských 
častí Bratislavy. „Ide nám hlavne 
o to, aby došlo k náprave situácie. 
Starostovia mestských častí zastu-

pujú 450-tisíc Bratislavčanov a na 
nefunkčnosť magistrátu doplácajú 
obyvatelia hlavného mesta.“ 
 Konkrétnym príkladom 
nefunkčnosti magistrátu je apliká-
cia zákona o príspevku na rozvoj 
(príspevok na rozvoj majú podľa 
zákona platiť developeri a staveb-
níci, ktorí realizujú svoje projekty na 
území mestských častí). Tento zákon 
bol v parlamente schválený ešte 
v minulom roku. Keďže je v súvis-
losti s aplikáciou tohto zákona 
do praxe potrebné doplniť štatút 
mesta a prijať potrebné všeobecne 
záväzné nariadenia, starostovia 
po viacerých upozorneniach 
oficiálne vyzvali primátora  v máji 
tohto roka, aby vo veci konal. Do 

MAGISTRÁT JE NEFUNKČNÝ 
– doplácajú na to Bratislavčania!

(Pokračovanie na strane 2)



DEVEX 2 

Zamestnávateľ: Mestská časť 
Bratislava–Devínska Nová Ves, No-
voveská 17/A, 843 10 Bratislava 49
Miesto výkonu práce: Mestská 
časť Bratislava–Devínska Nová Ves
Náplň práce: podľa § 18d a 18f 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov 
a podľa ďalších všeobecne záväzných 
právnych predpisov na úseku finančnej 
kontroly
Termín nástupu: 01.01.2017

Druh pracovného pomeru:
pracovný pomer na kratší pracovný 
čas v rozsahu 75 % týždenného pra-
covného času u zamestnávateľa, bez 
možnosti domáckej práce, pričom na 
miestneho kontrolóra sa nevzťahuje ro-
zvrhnutie pracovného času platné pre 
zamestnancov Mestská časť Bratisla-
va–DNV

Termín predkladania písom-
ných prihlášok s požadova-
nými prílohami: 
do 28.11.2016
Dátum konania voľby:  
14. 12. 2016

1. Podmienky prizvania na 
výberové konanie:
- doručenie písomnej prihlášky  
s požadovanými prílohami, všetko  
v slovenskom jazyku (k dokumentom 
v cudzom jazyku musí byť priložený 
úradný preklad), v určenej lehote,
- splnenie zákonných požiadaviek 
uchádzača.
2. Požiadavky na uchádza-čov: 
- minimálne skončené úplné stredné 
vzdelanie,
- bezúhonnosť a spôsobilosť na právne 
úkony v plnom rozsahu podľa § 3 
zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone 
prác vo verejnom záujme v znení 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Devín-
ska Nová Ves na základe uznesenia č. 84/9/2016 vyhlasuje  
v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zria-
dení v znení neskorších predpisov voľbu miestneho kontrolóra 
Mestskej časti Bratislava–Devínska Nová Ves s nasledovnými 
údajmi:

neskorších predpisov.
3. Zoznam požadovaných prí-
loh k prihláške:
- štruktúrovaný profesijný životopis,
- úradne osvedčená fotokópia dokladu 
o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- originál výpisu z registra trestov 
uchádzača nie starší ako tri mesiace, 
alebo jeho úradne osvedčená fotokó-
pia,
- čestné vyhlásenie uchádzača, že je 
spôsobilý na právne úkony v plnom 
rozsahu,
- predloženie písomného súhlasu 
so spracovaním osobných údajov  
v zmysle Zákona o ochrane osobných 
údajov,
- k prihláške môže byť priložený 
motivačný list, alebo prezentácia 
plánovaného prínosu vo funkcii miest-
neho kontrolóra v prípade zvolenia.
4. Osobitné ustanovenia:
- prihlášku s požadovanými prílohami 
a s telefónnym kontaktom uchádzača 
je potrebné doručiť prostredníctvom 
poštovej prepravy, alebo osobne do 
podateľne Miestneho úradu Mestskej 
časti Bratislava-Devínska Nová Ves, 
Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava 

v termíne do 28.11.2016. V prípade 
doručovania prihlášky poštovou 
prepravou, sa za deň jej doručenia 
považuje deň prevzatia poštovej 
zásielky Miestnym úradom Mestskej 
časti Bratislava - Devínska Nová Ves. 
Obálku s prihláškou je potrebné 
označiť heslom „Neotvárať!
– Voľba miestneho kontrolóra“,
– na voľbu miestneho kontrolóra budú 
pozvaní len uchádzači spĺňajúci pod-
mienky podľa bodu 1. 
5. Priebeh voľby miestneho 
kontrolóra:
- uchádzači, ktorí splnia podmienky 
na prizvanie do výberového konania, 
budú písomne upovedomení o mieste 
a čase voľby miestneho kontrolóra
- uchádzačom bude ponúknutý priestor 
v časovom rozsahu najviac 5 minút na 
prezentáciu svojho doterajšieho pôso-
benia, pracovných úspechov, ako aj 
plánovaného prínosu vo funkcii miest-
neho kontrolóra v prípade zvolenia, 
po ktorej môžu nasledovať otázky 
poslancov. 

Milan JAMBOR, 
starosta, v. r., 5.10.2016 

Oznámenie o vyhlásení voľby miestneho kontrolóra

augusta neprišla žiadna reakcia. 
„Preto som pána primátora oslo- 
vil začiatkom augusta listom 
s konkrétnymi otázkami. Odpoveď 
prišla po takmer dvoch mesiacoch, 
ale kedy Bratislava pristúpi k rea-
lizácii zákona o poplatku, som sa  
v odpovedi nedozvedel. A pritom 
aplikácia tohto zákona je pre mest-
ské častimimoriadne dôležitá, veď 
Bratislava a jej obyvatelia môžu 
z príspevkov ročne získať  približne 
10 miliónov eur, “ hovorí Jozef 
Krúpa. 
Podobné príklady, ktoré poukazujú 
na nefunkčnosť magistrátu, majú aj 
ostatní starostovia mestských častí 
Bratislavy.
Mimoriadne kuriózny príklad má 
starosta mestskej časti Bratislava 
Petržalka Vladimír Bajan. 
 „Hlavné mesto už pred dvoma 
rokmi začalo pripravovať výstav-
bu nájomných bytov v Petržalke 
na Kopčianskej ulici, ktorá však 
nenapreduje z jediného dôvodu 
– mesto má samo sebe vydať 
záväzné stanovisko a toho nie je 
už niekoľko mesiacov schopné. Čo 
však pán primátor vie veľmi dobre, 

(Pokračovanie zo strany 1)

MAGISTRÁT JE NEFUNKČNÝ – doplácajú na to Bratislavčania!
alebo aby si magistrát plnil svoje 
povinnosti a dodržiaval termíny,“ 
hovorí Milan Jambor, starosta mest-
skej časti Bratislava Devínska Nová 
Ves. „Mám konkrétne príklady. 
Výtlky na mestských cestách zo zimy 
nemáme opravené doteraz. Denne 
máme pri výjazde z mestskej časti 
zápchu, potrebujeme predĺžiť Eis-
nerovú ulicu, projektovú dokumen-
táciu k tomu mi pán primátor sľúbil 
už minulý rok. Základná umelecká 
škola je v zúfalom stave, magistrát 
nekoná. “
 Osobitný prípad rieši starosta 
Mestskej časti Bratislava Lamač Pe-
ter Šramko, ako zástupca petičného 
výboru „ Za Bratislavu bez ha-
zardných hier“ pre styk s médiami 
a osoba zodpovedná za doručenie 
petičných hárkov na magistrát 
hlavného mesta. Po viac ako ročnej 
namáhavej práci zabezpečiť 139-ti-
síc podpisov došlo po doručení na 
magistrát k zmiznutiu viac ako 3-tisíc 
hárkov. „Je zaujímavé, že namiesto 
toho, aby sa riešil problém na ma-
gistráte, kde došlo k tomuto zmiz-
nutiu, mediálne sa spochybňuje 
doručenie petičných hárkov, 
spochybňujú sa dobrovoľníci, 

ktorí podpisy zbierali vo svojom 
voľnom čase. Pritom - kým magis-
trát nevyrieši stratu hárkov, nemôže 
prijať  potrebné všeobecne záväzné 
nariadenie a hazard v Bratislave 
bude mať aj naďalej zelenú,“ ho-
vorí Peter Šramko.
 „Nechceme už ďalej čakať 
a prizerať sa, ako mesto nerieši 
závažné, systémové problémy 
ale ani bežné agendy. Vyzývame 
primátora, aby prestal s hrou na 
dobrého primátora a zlých staros-
tov, aby nás bral ako partnerov 
a aby aj na magistráte hlavného 
mesta zabezpečil také zmeny, ktoré 
budú viesť k zvýšeniu profesiona-
lity a efektivity. Odporúčame, aby 
zriadil kontaktnú kanceláriu pre 
komunikáciu mesta a mestských 
častí tak, aby sme spoločne mohli 
budovať a rozvíjať toto mesto, 
ktorého sme všetci obyvateľmi a na 
ktorého budúcnosti nám všetkým 
záleží. Povedané jeho vlastnými 
slovami – Bratislavčania od nás 
čakajú kroky, nie prešľapovanie na 
mieste, “ dopĺňa Jozef Krúpa. 

Alžbeta Klesnilová, 
tlačová tajomníčka RZ MČ BA, 

6.10.2016

je hľadať vinníka – a tými majú byť 
mestské časti, resp. skutočnosť, že 
mesto nemá stavebný úrad. To je 
však absolútny nezmysel, lebo aj 
keby mesto stavebný úrad malo, 
nemohlo by zo zákona zároveň byť 
aj stavebníkom aj stavebným úra-
dom. Aj toto svedčí o povrchnosti 
a nekompetentnosti mesta,“ hovorí 
Vladimír Bajan. 
 Ďalší príklad je z Ružinova. 
V tejto mestskej časti sa podarilo  
zrekonštruovať rozľahlý park An-
dreja Hlinku. Do parku, ktorý dlhé 
roky chátral, sa podarilo znovu 
vrátiť život, navštevujú ho denne 
stovky ľudí. „Jediným problémom 
je osvetlenie parku, ktoré by malo 
byť v správe hlavného mesta. Za 
dva roky nebol magistrát schopný 
prevziať túto povinnosť na seba. 
Riešime to teda provizórne, osvetle-
nie zabezpečuje zhotoviteľ. Inak 
by obľúbený park Ružinovčanov 
zostal v úplnej tme, “ hovorí o svojej 
skúsenosti Dušan Pekár, starosta mest- 
skej časti Bratislava Ružinov. 
 „ Každý zo starostov pozná 
nekonečné vyvolávanie na magis-
trát, doprosovanie, aby sa mesto 
staralo o majetok, ktorý mu patrí, 



 DEVEX 3

Rýchlo a na čokoľvek 
Teraz so super 
poistením!

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

Pôžička 
na SUPER 
istotu 

Volajte na 0910 368 039

Otváracie hodiny:
pon - št: 13.00 – 17.00 hod.

piatok: 13.00 – 16.30 hod.
.
.

Devínskej Kobyly si prišiel pozrieť 
európsky komisár Karmenu Vella
 Európsky komisár pre životné 
prostredie, námorné záležitosti 
a rybárstvo Karmenu Vella prišiel 
pozrieť na unikátny projekt obnovy 
lúk v Národnej prírodnej rezervácii 
Devínska Kobyla pri Bratislave. Pri 
tejto príležitosti Daphne – Inštitút 
aplikovanej ekológie spolu s pro-
jektovými partnermi odprezentovali 
postup obnovy lúk a terajší stav 
prác, ako aj vynikajúce výsledky 
z prvej kontroly vplyvu zásahov. 
Počas tejto sezóny sme zmapovali 
výskyt viacerých ohrozených ras-
tlín a výsledky ukazujú, že populá-
cie mnohých chránených druhov 
sú silnejšie ako v minulosti Bohatá 
rozmanitosť lúk sa po odstránení 

drevín úspešne obnovuje.
 Komisár Karmenu Vella navštívil 
rezerváciu a projekt LIFE dňa 
6.9.2016 pri príležitosti jeho par-
ticipácie na konferencii Prechod 
na zelené hospodárstvo – Tran-
sition to Green Economy. Vyzd-
vihol jedinečnosť projektu LIFE 
spočívajúcu v spolupráci štátnych 
organizácií mimovládneho sektoru, 
firiem a dobrovoľníkov pri obnove 
rozsiahleho územia lúk, ktoré tak-
mer zanikli kvôli chýbajúcemu 
obhospodarovaniu. Možnosť dl-
hodobého zachovania takýchto 
lokalít vidí európsky komisár práve 
v investíciách do udržateľných spô-
sobov obhospodarovania krajiny. 
Poukázal na dôležitosť vzdeláva-
nia obyvateľov Bratislavy ako aj 

 Cieľom VW SK je v rámci ini-
ciatívy Think Blue. Factory. znížiť 
spotrebu energií, vody, emisií  
prchavých organických látok, 
produkciu emisií CO2 a odpadov 
do roku 2018 o 25 % v porovnaní 
s hodnotami z roku 2010. V tomto 
roku sa spoločnosť zameriava na 
opatrenia na zníženie spotreby ener- 
gií, rozširovanie monitorovacieho 
systému na sledovanie energií, 
hľadanie možností opätovného 
využívania tepla a na sledovanie 
toku materiálov v procesoch. 
„Vo VW SK sme od roku 2010 
znížili spotrebu elektrickej energie  
a zemného plynu na jedno vy-
robené vozidlo o viac ako 53 %,  
a to aj napriek výraznému zvýšeniu 
produkcie a nárastu vykurovanej 
a zastavanej plochy,“ uviedla 
Michaela Ploszeková, vedúca od- 
delenia životného prostredia. VW 
SK nakupuje elektrickú energiu vy-
robenú z obnoviteľných zdrojov a 
zároveň podporuje využívanie tých-
to zdrojov aj v rámci podniku. Na 
výrobu elektriny využíva v bratislav-
skom závode veterné turbíny, ako 
aj solárnu energiu, pomocou ktorej 
produkuje tiež teplú úžitkovú vodu.

 Plniť stanovené ciele v oblasti 
životného prostredia sa darí vo VW 
SK aj vďaka iniciatíve a nápadom 
zamestnancov. Medzi tohtoročné 
zamestnanecké projekty s význam-
nou úsporou elektrickej energie 
patrí napríklad idea pracovníkov 
z oddelenia plánovania v lakovni. 
Zavedením nového opatrenia sa im 
podarilo „odpadové“ teplo vznika-
júce v procese sušenia kataforézne-
ho ponorného lakovania opätovne 
využiť na ohrev vody. Vznikla tým 
úspora elektrickej energie viac ako 
5 000 MWh ročne.
 V roku 2015 bolo nasadených 
celkovo 13 opatrení, vďaka ktorým 
sa znížila spotreba elektrickej ener-
gie vo VW SK o 14 750 MWh 
za rok. Pre porovnanie, priemerná 
slovenská rodina spotrebuje ročne 
okolo 22 177 kWh elektrickej 
energie, čo v prepočte znamená 
elektrinu na rok približne pre 665 
rodinných domov. Významné úspo-
ry eviduje VW SK aj v oblasti vod-
ného a odpadového hospodárstva 
a výborné výsledky boli dosiahnuté 
aj pri znížení produkcie emisií CO2 
a emisií prchavých organických 
zlúčenín.

Rok 2016 vo Volkswagen Slovakia v znamení 
znižovania spotreby energií, materiálov a tepla.

ZNIŽOVANIE SPOTREBY
Bratislava, 14. september 2016 – V bratislavskom závode Volkswa-
gen Slovakia (VW SK) sa v uplynulých dňoch uskutočnila 4. diskusia 
o životnom prostredí za účasti zástupcov úradov a inštitúcií zamer-
aných na uvedenú oblasť. Hlavnou témou podujatia bolo znižovanie 
spotreby energií, materiálov a tepla.

JEDINEČNÚ ZÁCHRANU LÚK

návštevníkov územia ako základ-
ného predpokladu ochrany územia 
v budúcnosti. Náučný areál Devín-
ska Kobyla, vytvorený Inštitútom 
Daphne, považuje za modelový 
príklad efektívneho vzdelávania 
priamo v územiach európskej siete 
chránených území Natura 2000.
 V súčasnosti prebieha na Devín-
skej Kobyle druhá etapa obno-
vených prác – odstraňovanie vým-
ladkov (tohtoročných výhonkov) 
drevín, ktoré boli z lúk odstránené 
počas prvej etapy obnovy lúk 
v zime 2015/2016.
Projekt LIFE+Príroda:

 Najrozsiahlejší projekt obnovy 
stepných biotopov na Slovensku 
má za cieľ zachrániť prírodne bo-
hatstvo Devínskej Kobyly. Záchrana 
vzácnych lúk sa robí v rámci pro-
jektu LIFE+ Príroda „Obnova území 
NATURA 2000 v cezhraničnom 
regióne Bratislava“ s finančnou 
podporou EU a Ministerstva 
životného prostredia. Práce 
koordinuje inštitút Daphne v spolu-
práci s Bratislavským regionálnym 
ochranárskym združením (BRONZ) 
a SOP SR – Správou Chránenej 
krajinnej oblasti Malé Karpaty.

Monika Chrenková



DEVEX 4

ISTRA CENTRUM
centrum pre voľný čas

Istra Centrum 
 centrum pre voľný čas a kultúrne zariadenie

Hradištná 43, 841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves, 02 / 64 77 00 33, 
www.istracentrum.sk, info@istracentrum.sk 

3.11. o  18.00 h   Vernisáž výstavy Fotofórum 
 - vernisáž VIII. ročníka výstavy fotografií z portálu http://fotoforum.

istracentrum.sk
-  vernisáž otvorí hudobné zoskupenie Five Gentlemen 

- výstava bude pre verejnosť prístupná od  4.11.2016 do 30.11.2016  
v otváracích hodinách múzea, Vstupné na výstavu: dobrovoľné 

Miesto: SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku, Istrijská 68, 
Devínska Nová Ves 

Organizuje: Istra Centrum a SNM – MKCHS
12.11. o 17.00 h  Rockovanie v DNV

- pokračovanie rockových koncertov v DNV,  
kapely Grapefruit Death, Kam z konopí a ďalší  

Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, vstupné: 3 eurá 
19.11. o 14.00 – 21.00 h  Sviatok mladého vína

 - ochutnávka mladých vín z DNV, Malých Karpát, Burgenlandu, 
Chorvátska a Slovinska 

Miesto: Farské centrum, Istrijská 4, Devínska Nová Ves 
Organizuje: FS Črip a Istra Centrum

20.11.2016, 16.30 h  Zlatá rybka
 - detská divadelná scéna, účinkuje Divadlo zo šuflíka 

Vstupné: 1,50 eura 
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, vstupné 1,5 eura 

26.11. o 17.00 h  Katarínsky koncert  “Chorvátsky večer“ 
 - účinkujú: hudobno-spevácky zbor Rosica, Klapa Ravnica, 

HKD Donja Lomnica  
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43 

27.11. o 17.00 h  Bez opony
- talk show Činoherného klubu DNV, so zaujímavým 

hosťom Jakuba Abraháma
Vstupné: 4 eurá (mládež do 18 rokov a dôchodci 3 eurá)

Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43

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

Podujatia Turistickej informačnej kancelárie
november 2016

10. 11. 2016 (štvrtok), 18. 00 h
Termálne vody nielen pod nohami

Prednáška Ing. Branislava Fričovského, PhD. 
na tému: ,,Kde, prečo a ako“

(alebo za geotermálnou energiou z Islandu na Slovensko)
Miesto: Múzeum SNM – MKCHS, Istrijská 68

Organizátor: TIK DNV, SGS
12. 11. 2016, (sobota), odchod 10. 15 h

Kittsee  Autobusový výlet do čokoládovne
Film o histórii podniku, prehliadka výroby, ochutnávka, výhodný 

nákup v obchodíku Čoko čárda
Odchod autobusu: TIK DNV

Nešli. Zostali na javisku Istracentra 
v Devínskej Novej Vsi.
V sobotu 1. októbra 2016 sa stretli 
v Devínskej Novej Vsi, v Istracentre, 
gajdoši, ich priaznivci a priatelia 
a pravdaže obdivovatelia.

Slovenské gajdošské združenie založila v roku 1986 sku-
pina gajdošov a ctiteľov gajdošskej hudby a tanca. Hlavnou 
pohnútkou pre jeho vznik bola snaha o znovuoživenie, do-
nedávna mimoriadne bohatej, gajdošskej tradície na Slo-
vensku. Jedným z najprirodzenejších prostriedkov takéhoto 
oživenia je určite čo najčastejšie živé vystupovanie gajdošov 

pri rôznych príležitostiach. Postupne sa ukázalo potrebným 
doplniť skupinu gajdošov a hráčov na dychové ľudové hu-
dobné nástroje o sláčikových muzikantov a speváčky. Tak 
vznikla pri Slovenskom gajdošskom združení hudobná for-
mácia s rovnakým názvom.

GAJDY IDÚ DO NEBA

 Príležitosť: PARÁDNA . Program 
pri príležitosti zápisu gajdošskej 
kultúry na Reprezentatívny zoz-
nam nehmotného kultúrneho 
dedičstva ľudstva UNESCO a 30. 
výročia založenia Slovenského 
gajdošského združenia.
A ešte navyše prevzatie ocenenia 
Cechu slovenských gajdošov pre 
MČ Bratislava  Devínska Nová 

Ves GAJDOŠSKÁ OBEC  za 
reprezentovanie gajdošskej kultúry 
doma a v zahraničí a za výchovu 
mladých gajdošov. To sme však 
zabudli, že v Cechu gajdošov je 
radca Milan Rusko z Devínskej, 
v zozname gajdošských skupín figu-

ruje DFS Kobylka, administrátorom 
je Dušan Kevický a v zoznamoch 
zaslúžilých členov akoby vypadol 
Rasťo Šimkovič. Asi preto, že okrem 
riaditeľovania v Istracentra a hre 
na fujaru hrá na viacerých dycho-

vých nástrojoch, organizuje mnohé 
kultúrnospoločenské podujatia ...
A v sobotu prvého októbra? Gaj-
dám treba rozumieť, naučiť sa 
ich počúvať, nechať sa pohladiť 
tónmi tohto zaujímavého nástroja. 
Nakoniec sa o tom návštevníci  
v sobotu presvedčili pri slávnostnom 
programe, predstavení fujaristov, 
gajdošov, ale aj ostatných interpre-

tov s inými nástrojmi Dufek, Vranka, 
Rusko, Šimkovič, Hrnčiar, Bráníková, 
Matis, ĽH Brezina, Spojené huky 
Slovenska a ďalší a pravdaže 
domáci Detský folklórny súbor Ko-
bylka.

r

http://fotoforum.istracentrum.sk/
http://fotoforum.istracentrum.sk/


DEVEX 5

Spomienka

Spomienka

Zosobášili sa

Uvítali smeSpolocenská kronikaˇ

Denis MELIŠ 
a Ana SMEDEREVAC

Marek SISKA 
a Katarína MISTRÍKOVÁ

Stanislav MARENČÍK 
a Monika  MÍČEKOVÁ

Jozef CZAKÓ 
a Lýdia JUŠKOVÁ

Blahoželáme!

nových spoluobčanov
Nina CHLUPOVÁ - MEHEŠOVÁ

Vitajte!

 Eduard MUČKA

Uplynulo 5 rokov, 
keď do nebíčka,

odišla Tvoja dušička.
Radosť, lásku si nám dal,

v ťažkých chvíľach 
si nás podržal.

Lásku v srdci máme,
na Teba stále spomíname.
Za každú chvíľu radosti

nech Ti dá Pán Boh milosti.
S láskou spomína

Ľudka, Edko a príbuzní

O dišli z našich radov
Esztera IHÁSZOVÁ, 

rod. Šallaiová
RNDr. Jozef ĎURČEK
Emília ČASTULÍKOVÁ, 

rod. Rejžková
Elena  MÉHEŠOVÁ, 

rod. Deáková
Katarína MACKOVÁ,

Jozef JÁNOŠ
Anna BALÁŽOVÁ, 

rod, Budaiová 
Bohumil TICHÝ 

Mgr. Milan VESELSKÝ 
Ľudovít HRDLICA 

Veronika POKORNÁ 
rod. Vojtušová 

Prof. JUDr. Pavol DOJČÁK, DrSc. 
Nech odpočívajú v pokoji!

 Mužská spevácka skupina 
Rodokmeň oslávila v týchto dňoch  
tridsaťročnicu. Aj keď vznikla v mi-
nulom storočí z mužských spevákov 
súborov SZMB, Lúčnica, či Technik  
tento zbor zrelých pánov spevákov 
stále sviežo potešuje všetkých 
milovníkov zborového spevu. Spe-
vákov z Rodokmeňa i ich repertoár 
poznáme v DNV dôverne z vys-

túpení na festivaloch v Devínskej.
 Na koncerte k výročiu speváckej 
skupiny vo veľkom koncertnom 
štúdiu Slovenského rozhlasu, na 
ktorom sme sa zúčastnili, vystúpili aj 
Ján Ambróz, OĽUN s Miroslavom 
Dudínom, hudba MV R, spevácke 
skupiny Kytica, Vranka, Hnojňane. 

Bol to neuveriteľný zážitok.

24. septembra 2016 o 18:00 
Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu
Mýtna 1, Bratislava
Predpredaj lístkov v sieti Ticketportal

Tridsaťročný RODOKMEŇ  
Koncert k 30. výročiu vzniku Klubu priateľov ľudovej piesne 
a mužskej speváckej skupiny Rodokmeň

Účinkujú
Mužská spevácka skupina RODOKMEŇ
Ján AMBRÓZ
OĽUN s Miroslavom Dudíkom
HUDBA MV SR

Mužská spevácka skupina HNOJŇANE
Ženská spevácka skupina KYTICA
Ženská spevácka skupina VRANKY

ZŠ na Ul. Ivana Bukovčana 3,
 HĽADÁ:

Učiteľa/ku  ZŠ (1.stupeň)
Učiteľa/ku  ZŠ nemecký jazyk

Upratovačku na plný pracovný úväzok
Tel. 0911 976204
02/64 77 83 38

e-mail: 
bukovcana3@gmail.com

 Chcela by som informovať 
kohokoľvek komu chýbajú konta-
jnery na separovaný odpad, že 
je možnosť tieto kontajnery žiadať 
od spoločnosti OLO a na danú 
ulicu budú pristavené ak nestačia 
zadarmo a nie je nutné odvážať 
svoj odpad z rodinných domov 
na sídlisko ako posledné socky, na 
náklady akože plebsu bývajúceho v 
bytovkách.... Až pričasto sa deje, že 
ľudia bývajúci v rodinných domoch 
sa chovajú ako sociálne prípady a 
nie sú ochotní si platiť za odvoz ko-
munálneho odpadu a nosia ho na 
sídlisko, ktorým akože pohŕdajú....
Nejako ten luxus nejde dokopy s tým 
správaním šetrenia na odpadkoch....
Toto je naozaj o ľuďoch....ak by 
nikto nemal takúto mentalitu neboli 
by sme tu všade s klietkovaným  
odpadom.....                              J.K.

 Pýtali sa ma čo je to všetečná. 
Nuž, to je osoba, čo všade pchá 
nos, čo sa stará aj do toho, do čoho 
jej nič nie je, všade bola, všetko vi-
dela, všetko rozumie....jednoducho 
otrava otravná.                              mt

 Na ulici P. Horova nešarapatia 
len na chodníkoch, predzáhrad-
kách, okolo kontajnerov, ale už aj 
v bytových domoch. Na P. Horova 
18 vylomili výťahové dvere ...  Nikto 
ich nevidel (pri čine) nikto nepočul, 
nikto nič nevie ...                            dt

Materiály v tejto rubrike sú 
názory občanov, redakcia 

nezodpovedá za ich obsah.

Hodnotový svet predchádzajúcich gen-
erácií poznal tzv. Sedmoro hlavných 
hriechov: pýchu, lakomstvo, závisť, hnev, 
smilstvo, obžerstvo a lenivosť. Postupom 
času sa ich obsah premenil do dnešnej 
podoby a z pýchy sa stalo zdravé seba-
vedomie, z lakomstva zákon ekonomiky, 
obžerstvo (nestriedmosť) sa povýšilo 
na vyššiu životnú úroveň, závisť k boju 
o spravodlivosť, hnev k zdravej reakcii 
na nekorektné správanie druhých, smil-
stvo k prevencii proti neurózam, lenivosť 
sa premenila na prokrastináciu (chorob-
né odkladanie a presúvanie úloh a po-
vinnosti na neskôr).
Vďaka tejto modernej nomenklatúre 
zbavil sa starý kontinent ťažkých 
hriešnikov. Ak pripočítame k tomu ešte 
iné, dnes už málo známe, skoro ar-
chaické pojmy ako hulvátstvo, ktoré sa 
zmenilo v slobodu prejavu, okrádanie 
definované ako slobodný trh, zaned-
banú výchovu detí ako tvorbu vlastného 
názoru potomstva, neúctu k tradícií 
premenenú na víťazstvo zdravého ro-
zumu a likvidáciu po-zitívnych hodnôt 
ako zbavenie sa predsudkov. K tomu 
dodám, že sloboda pokročila k svojvôli 
jednotlivca, to-lerancia sa premenila na 
ustupovanie zlu a korektnosť na povinný 
názorový koridor.                             zatl

STOJÍ ZA 
POVŠIMNUTIE

V hlbokom zármutku 
oznamujeme, že nás dňa 

3.10.2016 
vo veku 66 rokov po ťažkej 

chorobe navždy opustila naša 
drahá mamička a babička

Elena MEHEŠOVÁ 
rod. Deáková.

Posledná rozlúčka s našou 
drahou zosnulou 

sa uskutočnila dňa 7.10.2016 
v Krematóriu Bratislava.
Ďakujeme za modlitby, 

spomienky a kvetinové dary.
Smútiaca rodina.



DEVEX 6

TERMÁLNE VODY NIELEN POD NOHAMI 
Prednáška Branislava Fričovského na tému: „Kde, prečo a ako?“ 

(alebo za geotermálnou energiou z Islandu na Slovensko) 

10.11.2016 (štvrtok) od 18:00 hod.         MHD: autobus 20 a 21 – zastávka „Novomestská“                  

Vstupné dobrovoľné!               Miesto: Múzeum SNM – MKCHS, Istrijská 68, Devínska Nová Ves 

Kontakt: TIK Devínska Nová Ves                                                                                                                                                     
Istrijská 49, Bratislava                                                                                                                                                                                
tel. č.: 02/6477 0260                                                                                                                                                                               
mobil: 0905 668 308                                                                                                                                                                                     
e-mail: info@tikdnv.sk                                                                                                                                                                 
www.tikdnv.sk 

 Naším poslaním je sprevádzať 
rodiny, ktoré sa ocitli v ťažkých 
životných situáciách, pomáhať im 
zniesť bremeno života a zmierniť 
bolesť. Na rodinu ako takú sú kla-
dené vysoké očakávania spoločnosti. 
Mnohé rodiny sú však skúšané 
životom a na zvládnutie týchto skúšok 
potrebujú niekoho, kto bude pri nich 
stáť a podá im pomocnú ruku. 
 Rodinám, s ktorými pracujeme, 
často hrozí vyňatie dieťaťa z rodiny na 
základe rozhodnutia súdu, z dôvodu 
zlyhávania rodiny v plnení jej funk-
cií. Problémy sa môžu objavovať na 
strane rodičov, najčastejšie v podo-
be nedostatočných rodičovských 
zručností, alebo na strane dieťaťa, pri 
jeho problematickom správaní v rodin-
nom, školskom alebo rovesníckom 
prostredí. Rodiny, ktoré sú našimi klient-
mi, môžu mať tiež problémy s prijatím 
zmien súvisiacich so životným cyklom 
rodiny (nástup detí do škôlky, školy, 
výchovné špecifiká súvisiace s vekom 
a pod.); odchodom člena z rodiny 
(úmrtie, odchod jedného z partnerov, 
výkon väzby, resp. VTOS, odcho-
dom detí z domácnosti.); príchodom 
nového člena do rodiny (narode-
nie, náhradná rodinná starostlivosť, 
starostlivosť o člena širšej rodiny, napr. 
starých rodičov...), stratou zamestna-
nia, bývania, plnením finančných po-
vinností (výživné, dlhy, exekúcie,...). 
 Na rodinu sú kladené vysoké 
nároky týkajúce sa výchovy detí  
a zabezpečenia financií. Nie vždy 
však rodičia vedia alebo môžu tieto 
očakávania plniť. Dostávajú sa do si-
tuácií dlhodobého nedostatku, ktorý 
môže viesť k zhoršujúcich sa vzťahom, 
či rozpadu rodiny. Najzraniteľnejšími 
členmi rodinu bývajú deti, ktoré 
svoje zranenie demonštrujú svetu 
záškoláctvom, výtržníctvami, konflikt-
ným a agresívnym správaním alebo 
nezáujmom a pasivitou. 
Špecifickou skupinou, s ktorou pracu-
jeme, tvoria rodiny, ktoré majú svojho 
člena vo alebo po výkone trestu. Táto 
skutočnosť predstavuje pre rodinu nad-
mernú záťaž, ktorú potrebujú prijať, 
vysporiadať sa s ňou, vysporiadať sa 
s tlakom okolia, pocitmi hanby a viny 
a samozrejme aj naučiť sa fungovať 
počas výkonu trestu člena rodiny, 
ale aj pri jeho návrate. S takýmito 

Po tomto zistení zahodíte pos-
lednú cigaretu
Ohrození cigaretovým dymom sú 
nielen fajčiari. Na zlozvyk doplácajú 
aj tisícky ďalších ľudí. Týka sa to hlavne 
osôb, ktorí žijú s fajčiarom v jednej 
domácnosti. Aj keď to, že pasívne 
fajčenie zabíja, nie je nič nové, dote-
raz nikto nevedel o tom, ako veľmi 
je to škodlivé v domácom prostredí! 
Ak fajčiarom záleží na zdraví svojich 
príbuzných, zrejme už teraz zvážia 
svoje konanie! Nová štúdia zo Štátnej 
univerzity v San Diegu upozorňuje na 
karcinogénne látky z cigaretového 
dymu, ktorými je doslova nasiaknutý 
interiér. Tak je nefajčiar vystavený 
nebezpečným látkam, ktoré ho môžu 
ohroziť. Čo je na tom najhoršie, 
tieto škodliviny môžu v miestnosti 
pretrvávať až po dobu 6 mesiacov 
po zahasení poslednej cigarety. 
Rovnako nebezpečné je fajčenie 
susedom do okien. Či už zdola, alebo 
z boku. Veľmi škodlivé je ak susedia 
trpia nejakou chorobou spojenou 
s dýchaním. Astmou, dýchavičnosťou, 
chronickou obštrukčnou chorobou 
pľúc...Ohrozovanie zdravia v takých-
to prípadoch možno považovať za 
úmyselnú trestnú činnosť.
Nebezpečné látky v interiéri
Vedci varujú, že by ľudia nikdy ne-
mali fajčiť v miestnosti a už vôbec 
nie doma, kde žijú s ostatnými členmi 
rodiny. Toxické látky totiž majú tenden-
ciu sa usádzať v nábytku, záclonách  
a taktiež omietke niekoľko mesiacov. 
Osoby, ktoré nikdy nedali do úst 
cigaretu a nezdržujú sa ani v okolí 
aktívnych fajčiarov tak nemajú ani 

FAJČÍTE
DOMA?

zďaleka vyhraté! Aj napriek tomu 
môžu mať v krvi zvýšenú hladinu ra-
kovinotvorných látok z cigaretového 
dymu, ktorým je pohltený interiér.  
V nebezpečenstve sú predovšetkým 
nefajčiari, ktorí žijú so závislými.
"Je dôležité vedieť, ako dlho fajčenie 
z tretej ruky pretrváva v domácom 
prostredí a či bývalý fajčiar a ostatní 
ľudia žijúci s ním sú vystavení toxickými 
zlúčeninám," upozorňuje Georg Matt, 
vedúci autor štúdie a profesor psy-
chológie na univerzite.
Ohrození aj po skončení fajče-
nia
Vedci pravidelne navštevovali domovy 
90 fajčiarov, ktorí uviedli, že majú  
v pláne skoncovať s touto neresťou.  
V priebehu šiestich mesiacov k nim od-
borníci pravidelne chodievali a vždy 
odobrali vzorky z povrchu nábytku 
a stien, vzorky prachu a z podlahy, 
atď. Po analýze týchto vzoriek zistili 
prítomnosť rôznych chemických látok, 
súvisiacich s tabakom, ako je nikotín, 
kotinín a silný pľúcny karcinogén zná-
my ako NNK. Fajčiari môžu stopnúť 
s cigaretami, no domov je i naďalej 
prostredím plným tabakového dymu. 
Až po šiestich mesiacoch bol zazna-
menaný väčší pokles škodlivých látok 
v domácom prostredí.
"Dym pozostáva z veľmi jemných 
častíc, ktoré sa zachytávajú hlboko 
do kobercov, čalúnenia a textílií  
a dokonca dokážu preniknúť do stien 
a nábytku. Tabakový dym len tak 
ľahko nezmizne z prostredia. Fajčenie 
v interiéri vytvára zásobárne chemic-
kých látok, ktoré po sebe zanechajú 
toxický odkaz," varuje Georg Matt  
z univerzity v San Diegu.
Aj keď fajčiar prestane s týmto zloz-
vykom, osoby žijúce pod  jednou 
strechou, môžu mať zvýšenú hladinu 
toxických látok v krvi aj niekoľko 
týždňov potom.          zt

POMOC RODINÁM...
Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov je komplikovaný názov 
pre príjemnú organizáciu. Naše sídlo je na Mokrohájskej ceste v priesto-
roch komunitného centra Gaudeamus. Pôsobíme na poli sociálnej prace. 
V rámci našej rodinnej poradne poskytujeme pomoc ľuďom v núdzi  
a tiež vzdelávame pomáhajúcich odborníkov v snahe zlepšiť kvalitu so-
ciálnej práce a pomoc klientom.

rodinami sme začali pracovať od 
roku 2009. Snažíme sa im uľahčiť 
opätovné začlenenie do spoločnosti 
s cieľom naučiť sa fungovať v bežnom 
živote. Komunikujeme s inštitúciami, 
úradmi, podporujeme klientov pri 
hľadaní zamestnania, sprevádzame 
ich pri riešení ich problémov, so snahou 
pomôcť im prevziať zodpovednosť  
a určiť si životné priority. 
 Veríme vo vnútornú silu ľudí a ich 
schopnosť prijať zodpovednosť, čeliť 
životným skúškam, ktoré častokrát 
prinášajú so sebou obete. Sme 
presvedčení, že každý dokáže vstať 
a ísť ďalej. Občas však pre potrebnú 
silu a iniciatívu potrebuje povzbudenie 
a sprevádzanie, ktoré by mu dodalo 
odvahu k ďalším krokom vpred. 

ASOCIÁCIA SUPERVÍZOROV 
A SOCIÁLNYCH PORADCOV
Mokrohájska cesta 3, 
841 04 Bratislava
www.assp.sk

Mgr. Peter Mózeš
Tel. číslo: 0918 58 19 16
E-mail: peter.mozes@assp.sk
Koordinátor Rodinnej poradne

PhDr. Katarína Kohútiková
Tel. číslo: 0918 58 18 44
E-mail: katarina.kohutikova@assp.sk
Koordinátorka Poradne pre ľudí 
vo/po výkone trestu

http://www.assp.sk
mailto:peter.mozes@assp.sk
mailto:katarina.kohutikova@assp.sk


DEVEX 7

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

na živnostenský list resp. na dohodu. 
Dotazy na 

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

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

tel.: 0905 926 735

04 - SLUŽBY
• Zabezpečím odborne a rýchlo zmlu- 

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

  tel.: 0905 616 798

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

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

• Vedenie účtovníctva, spracovanie 
účtovných uzávierok, DPH. 

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

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

vášho domova. 
tel.: 0908 424 209

02 - PREDAJ
• Predám skoro nové, (zánovné) 

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

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

03 - VOĽNÉ MIESTA
• Spoločnosť v Devínskej Novej Vsi  

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

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

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

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

tel.: 0905 648 233

05 - BYTY
• Kúpim  jednoizbový byt v DNV. Nie 

som RK. tel.: 0903 795 432

06 - NEHNUTEĽNOSTI
• Kúpim záhradu v DNV, časť Glavica 

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

nou chatkou v lokalite Devínske Ja-
zero.               

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

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

tel.: 0948 496 767

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

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

tel.: 0903 429 485

07 - ROZLIČNÉ
• HERBA – ZÁHRADNÍCKE POTRE-

BY, rozličný tovar, darčeky. 
 Na Grbe 55.     

tel.: 6477 4642
• Nevyhadzujte knihy - darujte ich 

nám.  
tel.: 0907 701 786 

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

  tel.: 0917 461 097
• Predám prepeličie vajíčka na 

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

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

tel.: 0905 646 610

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

Rýchlejší internet a TV 
s najviac HD kanálmi

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

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

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

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

mesačne mesačne mesačne

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

1. set-top box 

ZADARMO

Uvedené akciové ceny sú platné do  31. 1. 2017, a  to v  prípade uzavretia zmluvy s  viazanosťou  
24 mesiacov. Ponuka platí pre nových a existujúcich zákazníkov, ktorí využívajú služby spoločnosti 
SWAN, a.s., bez viazanosti. Ceny sú uvedené s  DPH. Viac informácií získate na  nonstop linke 
0650 123 456, vo SWAN CENTRE, Borská 1, Centrum Karlovka, Bratislava alebo na www.swan.sk.

Dostupné na uliciach: 
Bridlicova, Novoveská, Na Grbe, Na vyhliadke, 
Spádová, Kosatcová, Ulica 1. mája, Delená, 
Charkovská, Samová, Mečíkova

287_Devex_inzercia_na_optiku.indd   1 12.09.16   10:11

tel:0903 961 302
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Psychológ mi povedal: „Napíš list 
človeku, ktorý ťa hnevá, a spáľ 

ho ...“ 
Tak som to urobil. 

„Teraz len čo s tým listom ...“
•••

Svokra šla na balkón. 
Žena hovorí: 

- Mama šla na balkón si 
odpočinúť. Keď na ňu sadne 

mucha, zabi ju. 
Mucha sadla, a ja som trafil. 

•••
Muži majú tiež city. Napríklad 

občas cítia hlad.
•••

Vnúčik sa pýta dedka: 
„Dedko, čo je to abstinent?“
- No, u nás v dedine takého 

nemáme, ale počul som,
 že je to človek, ktorý má 

buď chorú pečeň, 
alebo zlú ženu. 

•••
Mám podozrenie, že ma žena 

podvádza so stolárom. 
Našiel som v posteli piliny.

Ja mám pocit, že mňa 
so železničiarom. 

Našiel som v posteli 
železničiara. 

•••

Po stopách výroby rozhlasových 
relácií a hier sa vybrali sied-
maci zo Základnej školy Ivana 
Bukovčana3 vo štvrtok 6. októ-
bra. Prijali milé  pozvanie pani 
režisérky TaniTadlánkoverj a zvu-
kového majstra pána Dušana 
Kozáka a  hurá – smer Slovenský 
rozhlas! Obrátená pyramída im 
otvorila svoju bránu a ukázala 
tajomstvá, ktoré pred nimi dote-
raz skrývala. Pani režisérka vys-
vetlila deťom, ako rozhlasová hra 
vzniká, ako sa pracuje s hlasom, 

ako pracujú pred mi-krofónom 
známi herci. Pán zvukový majster 
predstavil deťom prácu so zvu-
kovými efektami. Kvílenie vetra, 
dážď , rozbúrené more a mno-
ho iných zvukov deti počúvali 
ako dôležité výrazové prvky 
v rozhlase.  Hravou formou deti 
spoznali náročnú rozhlasovú prá-
cu a spoločne si vyskúšali prácu 
pred mikrofónom, s ktorým pracu-
jú aj známi slovenskí mo-derá-
tori. Na záver svojej návštevy 
zablahoželali rozhlasu k 90-tym 

PO STOPÁCH ROZHLASOVÝCH HIER narodeninám a zaželali mu veľa 
spokojných poslucháčov. Radšej 
raz vidieť ako stokrát počuť – 
hoci zvuk v prípade tejto zaují-

mavej exkurzie bol mimoriadne 
dôležitý. 

Soňa Škulová

 Ráno v sobotu 8.10. nebolo 
práve najprívetivejšie. Jemný 
srieň pokrýval autá, trávu, ba 
aj chodníky a na oblohe sa 
prevaľovali nepríjemne tmavé 
mračná. No i napriek tomu 

BEH NA GRBE

sa o deviatej pred Základnou 
školou Ivana Bukovčana stretli 
bežci všetkých kategórií na 
obľúbenom jesennom Behu na 

Grbe. Maličkí predškoláci stís-
kali ručičky mamkám a ockom, 
prváci sa tvárili veľmi odvážne 
a tí ostatní zima-nezima statočne 
čakali na svoj štart. Pani 
riaditeľka Renáta Balogová, 

aktívna účastníčka tohto podu-
jatia, všetkých srdečne privítala 
a beh sa začal. Všetky kategó-
rie statočne odbehali svoje 
bežecké okruhy a dokázali svoj 
mimoriadne pozitívny vzťah 
k aktívnemu pohybu. Pri roz-
dávaní diplomov a zaujímavých 

cien spoza oblakov nesmelo 
vykuklo aj slniečko a pohladilo 
svojimi lúčmi všetkých tých, ktorí 
vymenili teplé postele za zdravý 

vzduch a leňošenie za zdravý 
pohyb. Všetkým pri lúčení bolo 
jasné, že nie je dôležité zvíťaziť, 
ale zúčastniť sa. O rok opäť 
dovidenia!

Soňa Škulová

HARMONOGRAM ROZMIESTNENIA 
VEĽKOKAPACITNÝCH KONTAJNEROV.

Nepoužívať na chemický odpad,  staré železo, sklo, lístie 
a orezy stromov 
D á t u m U l i c a 
  Štefana Králika 1-2 
4. – 6. 10. 2016 Ľubovníková (pri detskom ihrisku)
  Bridlicová (pri železnici) 
  Kosatcová  (preluka) 
11. – 13. 10. 2016 Mlynská (pri rybníku) 
  Na Hriadkach 
  križovatka Kalištná - Novoveská 
18. – 20. 11. 2016 Opletalova (pri OTS) 
  Pavla Horova 26-28 (TS)  
  križovatka Záhradná - M. Pišúta 
25. – 27. 10. 2016 križovatka Podhorská - Slovinec 
  križovatka I.Bukovčana - Na Grbe  
  Janšákova 
2. – 3. 11. 2016 Istrijská (pri starej radnici) 
  križovatka  J.Poničana - I. Bukovčana  
  križovatka Na Vyhliadke - Na Grbe 
8. – 10. 11. 2016 Pavla Horova 16 (pri ZŠ) 
  Eisnerova 13-17 (zo zadu) 
Zberný dvor je naďalej otvorený každú sobotu:  
9,00 - 12,00 hod.

Ing. Peter Melkus, riaditeľ Denovy


