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 Čo nám 

Vianoce dali, 

dávajú, môžu 

ponúknuť?

Koľko ľudí, 

toľko odpove-

dí možno očakávať.

 Záleží z  akých podmienok 

vyrástol človek čo má odpoved 

ať, v akej rodine žil, čo všetko 

v  živote zažil a  prežil, akú 

kvalitu predstavuje sám ... 

čo z  toho zdedil, čo dostal, čo 

nadobudol vlastnou vôľou, 

usilovnosťou, štúdiom... prosto 

tých okolností ovplyvňujúcich 

odpovede  môže byť veľa.

 Prečo práve toto mi prišlo na 

um?

 Sused (v obci, nie v  dome) 

vyronil slzu, pretože práve 

teraz, pred Vianocami mu 

deti povyhadzovali na očí, čím 

všetkým im v  živote ublížil. 

Ešte šťastie, že nepokračovali, 

čo všetko by si zaslúžil, ako by 

bolo treba s ním naložiť...

 „Kto nevie odpúšťať, rúca 

most, cez ktorý sám bude 

musieť prejsť, lebo každý človek 

potrebuje, aby mu odpustili,“ 

povedal pred viac ako sto 

rokmi pán Herbert z Anglicka.

Nehovorím o niekom konkrét-

nom. Iba mi prišlo na um.

Veľa trpezlivosti, aj samého 

so sebou, k Vianociam želá

vydavateľ
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2   Cena Samuela Zocha K. Moravčíkovi 
• Stretnutia jubilantov   3   Zomrel Viliam
Pokorný • Náš Mikuláš • Ples matičiarov 
• Kompletný servis   4   Kultúra   
5   Spoločenská kronika   6   Zelená škola 
• Na návšteve v ateliéri • Bavme deti 
športom   7   Inzercia   8   Z policajného 
zápisníka • Futbal • Silvestrovské korenie

KRÁTKE SPRÁVY  

Kancelária Bratislavského 
samosprávneho kraja 
v Bruseli opäť ponúka 

príležitosť pre stážistov 
a to počas roku 2017.

 Tí budú mať šesť mesiacov 
na pozorovanie fungovania 

európskych inštitúcií priamo 
v ich srdci. Uzávierka prihlášok 

je 19. decembra.

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

Tohtoročnú vianočnú uličku, začiatok 
vianočnej atmosféry v obci, otvorili 
starosta MČ Ba DNV Milan Jambor, 
Karol Moravčík, donedávna (do 
odvolania, či preloženia miestny pán 

farár(, sólisti a súbory: ženský spe-
vácky zbor Kytica, Klapa Ravnica, 
Modus Memory, a pravdaže celý 
rad obchodníkov s dobrotami od vý-
myslu sveta pre deti i dospelých. Tých 

najmenších potešili Mikuláš, anjel 
i čert a všetkých príjemná atmosféra 
a stretnutia s priateľmi.

VIANOČNÁ ULIČKA



DEVEX 2 

A je tu december!  Jeden z najkrajších 
mesiacov v roku. Tajomný, magický, 
sviatočný. Zima a mráz, zubaté 
slniečko a stromy bez lístia,  ľudia 
v šáloch, čapiciach  a  vianočná at-
mosféra v ovzduší – to všetko patrí  
k tomuto obdobiu.  A samozrejme, 
čo v decembri nemôže chýbať? No 
predsa naše vianočné Adventné 
dielne. Veľká rodina žiakov, učiteľov, 
rodičov a priateľov Základnej školy 

na Ulici Ivana Bukovčana sa opäť 
stretla 3.decembra v slávnostne vy-
zdobenej škole, aby spoločne strávili 
decembrové poobedie rôznymi akti-
vitami. Pečením perníčkov, vyrábaním 
vianočných pozdravov, svietnikov, 
ozdôb na stromček. Deti odvážne stri-
hali a lepili, mamky a ockovia, babky 
a dedkovia zotrvali v priateľských 
rozhovoroch pri ochutnávaní super 
kapustnice a lahodného punču. Ako 

 Viacerí z nás, ktorí s Karolom 
Moravčíkom ako farárom Devínskej 
Novej Vsi spolupracovali, sme si po 
jeho odvolaní z Devínskej Novej Vsi 
želali, aby bol za svoju prácu verejne 
odmenený. Keďže v priebehu jeho 
pôsobenia veľmi aktívne spolupra-
coval s mestskou časťou a je pre nás 
všeobecne uznávanou autoritou, 
rozhodli sme sa preto podať návrh 
na udelenie Ceny Samuela Zocha, 
ktorá je zároveň najvyšším ocenením 
Bratislavského samosprávneho kraja.
 Dr. Karol Moravčík, narodený 
16. 08. 1952 v Žiline (SK); s rodičmi 
a sestrou žil krátko v Žiline, potom 
v Trenčíne, kde vychodil základnú 
školu, a v Piešťanoch, kde roku 1970 
maturoval na gymnáziu (vtedy SVŠ). 
Od roku 1970 do roku 1975 študoval 
na Katolíckej teologickej fakulte UK 
v Bratislave. Za katolíckeho kňaza bol 
vysvätený 8. júna 1975. Magisterskú 

prácu napísal na tému: „Kresťanské 
náboženstvo v stretnutí s humaniz-
mom a fundamentalizmom.“
 Stal sa kňazom Trnavskej arci-
diecézy (od roku 2008 Bratislav-
skej arcidiecézy) a ustanovený 
bol od augusta 1975 za kaplána 
v Preseľanoch (okr. Topoľčany). 
Od októbra roku 1977 pôsobil ako 
kaplán a správca Univerzitného kos-
tola sv. Jána Krstiteľa v Trnave. V roku 
1982 bol preložený za kaplána do 
Holíča. V roku 1983 bol ustanovený 
za farského administrátora v Starom 
Tekove (o. Levice). Od augusta roku 
1990 prevzal ako farár Farnosť 
Bratislava – Devínska Nová Ves. K 1. 
septembru 2016 ukončil jeho pôso-
benie v tejto farnosti svojím rozhod-
nutím bratislavský arcibiskup. Ako 
dôvody uviedol potrebu pastoračnej 
zmeny v Bratislave – Devínskej Novej 
Vsi a nutnosť, aby Karol Moravčík pô-

ŠŤASTNÉ A VESELÉ

STRETNUTIE JUBILANTOV

CENA SAMUELA ZOCHA PRE KAROLA MORAVČÍKA

jedna veľká rodina pri slávnostne 
prestretom vianočnom stole!  Šťastné 
a veselé! Zdravie a šťastie! Radosť 
a úsmev na tvári po celý nasledu-
júci rok! To je len zlomok zo želaní, 
ktoré sa niesli medzi  múrmi našej 
školy.  Bola to príjemná akcia a do-
brý pocit z nej si mnohí odniesli do 
svojich domovov. Tak teda – šťastné 
a veselé!  

Soňa Škulová

 Ako každoročne aj v tento predvianočný čas, na poz-
vanie starostu, SPOZ a MČ DNV sa stretli v Istracentre 
piatok 16. decembra občania Devínskej, ktorí v tomto roku 
dožili významné životné jubileum. Po príhovore starostu 
MČ Ba DNV Milana Jambora v programe pre osláven-

cov vystúpili súbor Po-
voja s harmonikárom 
Marošom Veselským, 
Eva Vosátková, Táňa 
Besedová-Tadlánková 
a Základná umelecká 
škola z Devínskej. 

Bratislavský samosprávny kraj už po štrnásty raz ocenil osobnosti, ktoré svojou prácou výrazne prispeli a zaslúžili 
sa o spoločenský a ekonomický rozvoj Bratislavského samosprávneho kraja a jeho reprezentáciu doma i v zahraničí. 

Na základe návrhu Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves sa stal laureátom najvyššieho ocenenia 
aj náš bývalý pán farár Karol Moravčík. 

sobil v obci s malým počtom ľudí. 
 V roku 1995 spolu s priateľmi 
založil Karol Moravčík združenie 
Teo-logické fórum (na podporu 

a rozvoj teológie v duchu II. va-
tikánskeho koncilu a v dialógu so 
súčasnou kultúrou a spoločnosťou). 
Viackrát bol zvolený za predsedu 
tohto združenia. V roku 2012 sa Teo-
logické fórum spojilo so združením 
za reformu cirkvi v duchu II. vatikán-
skeho koncilu v Nemecku; odvtedy 
je registrované pod názvom Teolo-

gické fórum – Freckenhorster Kreis.
 Po zmene politických pomerov, 
keď Karol Moravčík mohol pôsobiť 
v Bratislave, začal študovať ako 
doktorand na Inštitúte systematickej 
teológie / základného teologického 
výskumu Katolíckej teologickej fakulty 
Viedenskej univerzity. Doktorát zís-
kal za prácu: „Cirkev ako priestor 
slobody /  Vízie Karla Rahnera na 
pozadí postkomunistickej slovenskej 
spoločnosti.“ V odbornej teologickej 
práci sa venuje najmä pokoncilovej te-
ológii (K. Rahner, J. B. Metz, H. Küng) 
a zaujíma sa o vzťah spoločnosti 
a cirkvi, teológie a politiky. Po roku 
1990 patril k spolupracovníkom Rá-
dia Slobodná Európa, časopisu Listy 
pre dialóg medzi teológiou, fi lozofi ou 
a politikou, časopisu Dilema a ďalších. 
V súčasnosti uverejňuje najmä na 
internetovej stránke Teologického 
fóra. Je spoluvydavateľom viacerých 
publikácií, ako napr. Ročenky Teo-
logického fóra; naposledy spolu 
s Františkom Mikloškom zostavil 
knihu: „Radosť evanjelia na Sloven-
sku / Pokus o analýzu situácie ka-
tolíckej cirkvi.“ Je spoluorganizátorom 
viacerých sympózií na teologické 
a spoločenské témy. 

Ing. Juraj Strempek
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Otváracie hodiny:
pon - št: 13.00 – 17.00 hod.

piatok: 13.00 – 16.30 hod.
.
.

Miestny odbor MATICE SLOVENSKEJ 
v Devínskej Novej Vsi

Vás srdečne pozýva na 

24. Reprezentačný ples matičiarov

v sobotu dňa  14. januára 2017
o 19:00 hod. v Istracentre (Hradištná 43, DNV)                             

vstupné 20 EUR/osoba
v cene lístka: 2 dl vína, večera a drobné občerstvenie 

predaj vstupeniek v pokladni Istracentra v dňoch: 
štvrtok  12.1.2017 od 17:00 do 19:00 hod
piatok 13.1.2017 od 17:00 do 19:00 hod
sobota 14.1.2017 od 17:00 hod

Blížia sa Vianoc dni
aj deň v roku posledný.

Vianoce sú lásky časy,
prajeme ju tým najdrahším.

Vezmi sviečku do dlaní
a vyslov tisíc želaní.

Hore na nebo sa pozri
tam na tisíc hviezd žiari.

V ich svetle sa svet ligoce,
prajem Vám krásne Vianoce.

Zabudnite na všetky 
trápenia a starosti a Nový rok 
2017 prežite v láske a radosti.

Lydka Havlová

Bol jedným zo zakladajúcich členov 
Chorvátskeho kultúrneho spolku 
v Devínskej Novej Vsi, ale stál aj 
pri zrode Chorvátskeho kultúrneho 

Viliam POKORNÝ
1. 5. 1929 – 22. 11. 2016

zväzu na Slovensku, zostavovateľ, 
autor, spoluautor, editor, redaktor 
nespočetného radu publikácií, or-
ganizátor kultúrno- spoločenských 
podujatí. Popri týchto činnostiach sa 
venoval zberateľskej činnosti, rez-
bárstvu výskumnej činnosti v oblasti 
národopisu. To však nie je všetko.
Odišiel vzácny človek. Viac sa doz-
viete v nasledujúcom čísle.

NÁŠ MIKULÁŠ
Mikuláš, Mikuláš, 
čo v tom vreci máš? 
Sladkosti a perníčky 
pre super dobré 
detičky! 

Pýtate sa, pre aké detičky? No pred-
sa tie, ktoré navštevujú Základnú školu 
na Ulici Ivana Bukovčana . A keďže 
sú to naozaj dobré detičky, mali 6. 
decembra možnosť stretnúť  v chod-
bách školy až dvoch Mikulášov, 
niekoľko  anjelov, víly  a zopár čierno-
čiernych čertov.  Z chodieb sa ozýval 

tajomný šepot, tichulinký spev, ba 
aj rinčanie zlovestných čertovských 
reťazí.  Poslušné deti sa ničoho  ne-
museli obávať a tí výmyselnejší – 
ani tí nie, čertiská spravili bu-bu-bu 
a no-no-no a bolo hotovo. Radosť 
z mikulášskej družiny mali všetci od 
prváčikov až po deviatakov. 
Tí menší zaspievali, zatancovali, za-
recitovali básničky, aby si zaslúžili 
sladkú odmenu. Nepohrdli ňou ani tí 
väčší. Každý dostal to, čo si zaslúžil. 
Mikuláša sme oslávili ako sa patrí 
a teraz hurá, všetci sa tešíme na 
Vianoce.                 Soňa Škulová
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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 

16.12. o 14.30 h  Jubilanti
- organizované stretnutie občanov Devínskej Novej Vsi 

oslavujúcich významné životné jubileum,
pod záštitou starostu mestskej časti

Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, 
17.12. o 17.00  h  Vianoce s Kobylkou

- tradičné vianočné vystúpenie DFS Kobylka s posedením
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, 

18.12. o 14.00 h  Schôdza Urbárov
- stretnutie urbárskeho spoločenstva v Devínskej Novej Vsi

Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, 
31.12.2016, 9.30 h

Tradičný výstup Novovešťanov na Devínsku Kobylu
- každý účastník zo skupiny odchádzajúcej od Istra Centra obdrží 

na Kobyle spomienkový darček
Zraz: pred budovou Istra Centra, Hradištná 43, 

Organizuje: Istra Centrum a Turistický klub AŠK Inter Bratislava
Január 2017

14.1. o 19.00  h. 24. Reprezentačný ples matičiarov
- otvorenie plesovej sezóny 2017 v Devínskej Novej Vsi

Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, 
28.1. o  19.00 h  6. Ples OZ Devínska Inak

Rezervácia vstupeniek na: ples@devinskainak.sk
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43,

29.1. o 16.30 h  O deduškovi Mrázikovi                                
- detská divadelná scéna, účinkuje divadlo BUM BÁC                           

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

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

   S týmto mottom sme sa v Základ-
nej škole na Ulici Ivana Bukovčana 
s elánom a radosťou pustili 24.10. 
do osláv Medzinárodného dňa 
školských knižníc.  
   Rozprávkové bytosti zo šiesteho 
ročníka premenili školskú knižnicu na 
mestečko Spisovateľovo a kinosálu 
na jednu veľkú čitáreň, v ktorej sa 
čítali rozprávky. Čítania rozprávok 
sa zúčastnili veľmi milí hostia  a do-
konca aj minister školstva pán Peter 
Plavčan. Ten deťom zdôraznil, že 
číta rád , číta veľa ,  vlastní veľa kníh 
a bol by veľmi rád, keby si  každé 
dieťa našlo svoju cestičku k zaujíma-
vým knihám. 
   Pán minister, hostia aj deti  
spoločným čítaním potvrdili, že 

čítanie je myslenie a myslenie je 
pohyb. Hostia zároveň pokrstili 
knihu Poviedky za školou, ktorú 
napísali šiestaci a obálku vytvoril 
pán akademický maliar Marián 
Komáček. Po krste knihy sa rozbeh-
la mimoriadne zaujímavá beseda 
o súčasnom slovenskom jazyku 
s jazykovedkyňou pani  Ľubicou 
Balážovou. Otázkam nebolo konca 
kraja, čo je dôkazom toho, že deti 
téma zaujala. Záver rozprávkové-
ho dňa venovaného knižnici patril 
kultúrnemu programu, ktorý si deti 
pripravili. Melódia z rozprávky Tri 
oriešky pre Popolušku urobila nád-
hernú bodku za dňom, na ktorý 
budeme dlho spomínať.

Soňa Škulová

Kniha je záhrada,
ktorú  môžeš nosiť vo vrecku

Podujatia Turistickej informačnej kancelárie DNV – január 2017

12. 01. 2017 (Štvrtok), 18.00 h - Ako sa žije na Novom Zélande.
Prednáška športovca, geografa, cestovateľa a dobrodruha Juraja 
Dedinského, ktorý tam strávil štvrť roka. 
Miesto: Múzeum SNM – MKCHS, Istrijská 68, Bratislava – Devínska 
Nová Ves

01. 2017 (sobota), 9.00 h – Kurz lyžovania pre úplných začiatočníkov. 
Ak ste ešte nikdy nestáli na lyžiach, tak teraz máte ideálnu možnosť 
naučiť sa základy zjazdového lyžovania.
Miesto: Kamzík/Pezinská Baba/Zochova chata (podľa aktuálnej 
situácie)

28. 01. 2017 (sobota), 9.00 h – Sánkovačka. Preteky na saniach a na 
netradičných ,,spúšťadlách“
Miesto: Dendropark, Ul. P. Horova, Devínska Nová Ves

Krstnými maminkami boli herečka 
Diana Mórová a speváčka Nela 
Pocisková, moderoval skvelý Zoro 
Laurinc. Do toho všetkého nádherné 
hlasy The Gospel Family s Juraj Hort
Krstili sme frndžalicou - lebo len silné 
ženy môžu taký rezký nápoj :-)

Moji milí priatelia, 10.11.2016 sme 
uviedli do života moju jubilejnú 10. 
knihu - beletrizovaný životopis leg-
endy československej populárnej 
hudby - JANA KOCIANOVÁ - Zahoď 
starosti.

MARIKA STUDENIČOVÁ.
Ešte k najnovšej knihe

Ďakujem všetkým, ktorí mi pomáhali 
pri zrode knižky, pri realizácii samot-
ného slávnostného večera a verím, že 
sa knižka bude zľahka čítať. 
A srdečná vďaka za spoluprácu 
Stredisko kultúry BA Nové Mesto –

šikovnej riaditeľke Mária Priečinská. 

K tomu všetkému nám sponzorsky 
prispeli Frndžalica, Olajos dezerty, 
Golguz vinárstvo, Štrbské Presso –
unikátna káva.

Marika 
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Jubileum

Spomienka

Spomienka

Zosobášili sa

Uvítali sme

Spolocenská kronikaˇ

Ján KRONAUER
Všetko najlepšie

 k životnému jubileu,

ku krásnym 70.narodeninám.

Zo srdca prajú manželka 

Mária,deti Marián,Luboš 

a Beata s rodinami,

vnúčatká Lucia,Marco 

a Sophia posielajú 

Dedkovi pusinky.

Osud je občas veľmi krutý, 

nevráti čo raz vzal, zostanú iba 

spomienky a v srdci veľký žiaľ. 

Nepočuť už tvoje slovo ani 

žiaden hlas, ale v našich 

srdciach zostávaš vždy pri nás.

Dňa 12.12. 2016 

uplynulo päť rokov, 

čo nás navždy opustila 

Miloš VRTÍK 
a Diana VOZBRAŇUKOVÁ

Miroslav BEŇO 
a Mgr. Martina DEMETEROVÁ

Vincent BOTLÓ 

a Sabina BÉDIOVÁ

Blahoželáme!

nových spoluobčanov
Šimon KRESAN

Tomáš VALENTÍN

Vitajte!

O dišli z našich radov
Štefan ŠIMKULIČ

Ján PŠENČÍK

PhDr. Viliam POKORNÝ

Karol MIHALOVIČ

Ing. Ferdinand HRIADEL

Monika MENYHARTOVÁ, 

rod. Krajčírová

Otília POKORNÁ, 

rod. Poláková

Ing. Dušan FRATRIČ

Ján RUŽOVIČ

Ingrid TIBENSKÁ

Nech odpočívajú v pokoji!

 December sa nesie v znamení 
očakávania, no nie len na vytúžené 
Vianočné sviatky. Deti sa začiatkom 
tohto mesiaca tešia najmä na 
príchod sv. Mikuláša, ktorý im pri-
nesie vždy niečo dobré. Aj tie deti, 
ktoré pre ich životnú situáciu nema-
jú vyhliadky na veľké množstvo 
darčekov v balíčku sa tento rok 
dočkali príchodu toho, ktorý ich ob-
daroval. 
 Naša mestská časť si tento rok 
prichystala v spolupráci s farnosťou, 
mladými s farnosti a Good sports 
program pre tieto deti na pôde 
Farského centra. Úvodné stretnutie 
s Mikulášom nám prekazili čertíci, 
ktorí  deťom pripravili 7 disciplín. 
Tieto disciplíny museli najskôr deti 
prekonať a až tak sa dostali k in-
díciám, ktoré im pomohli získať 
heslo, tým bol „Gabriel“, anjel, ktorý 
jediný vedel priviesť sv. Mikuláša. 
 Deti sa konečne dočkali a svo-
jimi básničkami a pesničkami si 
od Mikuláša vyslúžili ich vytúžený 
balíček, v ktorom našli sladké od-
meny ako aj ovocie. Pre rodičov 
a príbuzných boli pripravené 
balíčky s drogériou pre deti (zub-
né kefky, zubné pasty, šampóny 
a sprchové gély, vreckovky, krémy, 
mydlá, pre menších vlhčené utierky 

TIK DNV pozýva
31. 12. 2016 (sobota), 9.00 hod. 
SILVESTROVSKÁ VYCHÁDZKA 

Tradičný výšľap na Devínsku Kobylu 
Zraz: TIK DNV (Istrijská 49, Bratislava)

Odišiel tíško, zostali len spomienky.

Štefan DARÁŽ
18. 12. 2011

Nezabúdame a s láskou spomíname.

Manželka, deti, vnúčatá a pravnúčatá

naša drahá 

Elenka FRATRIČOVÁ
Nech si s nami zaspomína 

každý, kto ju mal rád. 

S láskou a úctou spomína 

celá rodina.

Zvolili kontrolóra
 Na decembrovom zasadnutí Miestneho zastupiteľstva poslanci, 
spomedzi ôsmych kandidátov zvolili miestneho kontrolóra. Sta sa ním 
Ing. Milan Sedlák, ktorý v tajnom hlasovaní získal najviac hlasov.      r

„Keby bol Boh, ako by som mo-
hol prijať, že ním nie som ja,“ túto 
myšlienku kedysi napísal fi lozof 
Friedrich Nietzsche. Možno sa nám 
to zdá zvláštne, ale je to skutočnosť, 
ktorou to všetko začalo. Na začiatku 
mal človek jednu obrovskú túžbu 
a má ju do dnešného dňa – byť ako 
Boh. Presne tá je skrytá aj vo výroku 
fi lozofa. Stále sa chceme rozhodovať 
sami, robiť to, čo chceme a tak ako 
to cítime. Ak nám niekto niečo prika-
zuje, ak má niekto iný názor, ak nás 
chce niekto niekam posunúť, cítime 
sa neslobodní, utláčaní a možno 
niekedy aj zotročení. V dnešnej 
spoločnosti je používané slovíčko 
„inakosť“. Ak by som použil toto slo-
vo v inom zmysle ako sme zvyknutí, 
použil by som ho práve na vianočné 
sviatky, pretože práve Vianoce sú 
vo veľkej miere sviatkami inakosti. 

Boh našu túžbu, ktorú máme zakore-
nenú hlboko v srdci úplne prevrátil, 

zobral ju úplne inak. Na Vianoce 
pred nami stojí človek, ktorý sa túži 
stať Bohom a to je každý z nás a na 
druhej strane je tu Boh, ktorý sa chce 
stať človekom. Nie je dobre človeku, 
aby bol sám – to sú slová Boha 

z rajskej záhrady a tie sa napĺňajú 
práve cez vianočné sviatky. Nikto 
cez tieto dni nechce byť sám. Preto 
hľadáme kruh svojej rodiny, svojich 
priateľov. Preto Boh v túto svätú 
noc prišiel na tento svet, lebo nie je 
človeku dobre, keď je sám. Boh sa 
stal človekom, aby sa človek mohol 
stať Božím, aby už nikdy nebol sám. 
Vždy keď túžime byť ako Boh, zos-
távame sami, pretože si myslíme, že 
nikoho nepotrebujeme. Preto sa Boh 
stáva človekom, aby bol s nami, aby 
bol s každým jedným z nás, aby sme 
neboli sami. Bohom sa nikto z nás 
nikdy nestane, ale môžeme sa stať 
ľuďmi. Pokúsme sa o to nielen cez tie-
to sviatky, ale počas celého nasledu-
júceho roka. Staňme sa ľuďmi, 
ktorých Boh stvoril na svoj obraz. 

Andrej Kalamen 
farár v DNV

V KTORÝCH UŽ PRED 2000 ROKMI BOLO VŠETKO INAK
SVIATKY, 

MIKULÁŠ 2016 a leukoplasty). Tiež bolo pre nich 
pripravené aj šatstvo, ktoré nám po-
mohla vyzbierať fi rma Honeywell. 
 Po balíčkoch pozval Mikuláš deti 

na diskotéku, kde sa s nimi zabávali 
ako anjelici tak aj čertíci. Po tanci na 
nich ešte čakala pizza, ktorú sme 
dostali s výraznou zľavou z pizze-
rie Corleone, za čo im v mene detí 
ďakujeme.
Deti odchádzali plné zážitkov 
s balíčkami v ruke a my sa tešíme, že 
sa im táto akcia páčila.

Mgr. Zuzana Nagyová,
Referát sociálnych vecí mú



DEVEX 6

 Už tretí školský rok je  naša škola 
zapojená v programe Zelenej školy. 
K tomu, aby sme sa mohli stať Zel-
enou školou, bolo potrebné splniť 
metodiku 7 krokov:
Vytvorili sme Kolégium Zelenej 
školy, do ktorého patria pedagógo-
via, zástupcovia žiakov z každej 
triedy, upratovačky, školník, vedúca 
jedálne, ale aj rodičia niektorých 
žiakov.

Kolégium zorganizovalo Environ-
mentálny audit školy, na základe 
ktorého, sme ako prioritnú tému  určili 
ODPAD.
Spoločnými silami sme vypracovali 
Environmentálny akčný plán, kde 
sme si rozdelili úlohy na ceste k Ze-
lenej škole.
Získali sme grant „Pomáhame 
vyrásť“ a nakúpili sme nádoby na 
triedenie odpadu, lis na PET fľaše 

a pekné solárne hračky. Vytvorili 
sme EKO hliadky, ktoré pravidelne 
monitorujú  a hodnotia ako sa nám 
na našej ceste k Zelenej škole darí.
Pokračovali sme Pro-environmentál-
nou výučbou. Zorganizovali sme 
projektové vyučovanie a Tvorivé 
recyklo dielne, kde si žiaci navzá-
jom pomáhali a pri tom sa naučili 
separovať, ale aj recyklovať odpad. 
V rámci kolektívneho vzdelávania 

 Šiestaci zo Základnej školy na Ulici 
Ivana Bukovčana s nadšením nedávno 
prijali pozvanie pána akademického ma-
liara Mariána Komáčka  na návštevu do 
jeho ateliéru. Hodina v ateliéri je niečo 
úplne iné ako v školskej triede. 
 Pán Komáček deťom ukázal celú 
svoju  bohatú tvorbu, výtvarné techniky, 
s ktorými pracuje, obrazy, návrhy zná-
mok, grafi ky, grafi cké listy.  Nezľakol 
sa ani zvedavých otázok , ktoré sa na 
neho hrnuli zo všetkých strán a dokonca 
nám zahral aj na gitare. Bolo to skutočne  
veľmi zaujímavé ! 

 No úplne niečo najfantastickejšie 
bola ukážka maľovania! Všetci sme 
maľovanie pána Komáčka sledovali 
s priam otvorenými ústami. Pochopili 
sme jeho slová, že ruka maľuje to, čo 
cíti srdce, preto naozaj maľovať sa musí 
celým, celučičkým  srdiečkom.  Pred 
našimi očami vznikol obraz plný farieb 
a  motívov, z ktorého vyžarovala mimo-
riadna energia. Pána maliara sme za jeho
pozvanie odmenili úprimným potleskom 
a poďakovaním. To bola super návšteva!

Soňa Škulová

ZÁKLADNÁ ŠKOLA P. HOROVA 16 ZÍSKALA 
MEDZINÁRODNÝ CERTIFIKÁT - ZELENÁ ŠKOLA

starší žiaci pre mladších žiakov pri-
pravili divadlo na environmentálnu 
tému. Počas Dňa otvorených dverí, 
sme na divadlo s témou odpad 
pozvali predškolákov a  rodičov. 
Prezentovali sme sa v regionálnej 
televízii DTV a v časopise Devex. 
Na záver sme vytvorili Eko – kódex 
– umelecky zvýraznené hodnoty 
našej školy.
 Keďže sa nám počas dvoch 
školských rokov podarilo zvládnuť 
metodiku 7 krokov a splniť všetky 
aktivity z Akčného plánu školy, boli 
sme pozvaní  na Slávnostnú certi-
fi káciu Zelenej školy, ktorá sa konala 
5. októbra 2016 v Zrkadlovom háji 
v Bratislave. Naša škola získala vlaj-
ku a Medzinárodný Certifi kát Zele-
nej školy. Je to pre nás veľká motivá-
cia a zároveň záväzok  pokračovať  
v tomto projekte, učiť deti environ-
mentálne myslieť a rozširovať im 
obzory o  životnom prostredí, sep-
arovaní odpadov, šetrení energiami  
a vôbec o ochrane našej  modrej 
planéty Zem.  Ďakujeme všetkým, 
ktorí sa pravidelne podieľajú na 
prípravách a realizovaní  zaujímavé-
ho  environmentálneho programu. 

Mgr. Ingrid Jančiarová a Mgr. 
Ivana Kralovičová, koordiná-

torky Zelenej školy

tentoraz v Devínskej Novej Vsi 
na ZŠ P. Horova.
 Séria pretekov Bavme deti športom 
v hlavnom mesta Bratislava naberá 
na obrátkach. Vo štvrtok, 27.10.2016, 
deň pred jesennými prázdninami, 
stihli ešte deti zo základných škôl v 
Devínskej Novej Vsi a Záhorskej Bystrice 
zabojovať o postup na veľké fi nále, 
ktoré sa uskutoční v marci 2017. 
 Celkovo sa uskutočnilo tretie z ôs-
mich postupových kôl, ako bolo už hore 
povedané, tentoraz pre mestskú časť 
Devínska Nová Ves a Záhorská Bys-
trica. Preteky sa uskutočnili na Základnej 
škole P. Horova 16. Dovedna súťažilo 7 
družstiev zastúpené deťmi z 1. stupňa 
ZŠ. Opäť sme súťažili v 10-tich disciplín-
ach (skoky do strán, beh cez frekvenčný 

rebrík, beh cez olympijské kruhy, hod pe-
novým oštepom na cieľ, 3- min vytrvalost-
ný beh, prekážková dráha Formula, 
skoky cez švihadlo, hod plnou loptou 
z kolien) a však disciplíny štafetový beh 
v kombinácii šprint/beh cez prekážky 
a skok do diaľky z miesta štafetovou 
formou bol vykonaný súťaživou formou 
viacerých družstiev naraz.
 Z 3. postupového kola v rámci jednot-
livých mestských častí tentoraz na veľké 
fi nále postúpila a zlaté odznaky získala 
domáca škola ZŠ P. Horova „A“, na 
druhom mieste sa umiestnila ZŠ s MŠ 
Hargašova a na treťom mieste sa umiest-
nila ZŠ I. Bukovčana „C“.
Deťom gratulujeme a prajeme športom 
vyplnené nádherné roky detstva.

Organizátori Detskej atletiky

BAVME DETI ŠPORTOM 

NA NÁVŠTEVE V ATELIÉRI



DEVEX 7

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

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 
na živnostenský list resp. na dohodu. 
Dotazy na  tel.: 02 6436 9590. 

0905 703 979, 0908 700 684.
• Ponúkame prácu hlavnej kuchárky do 

ŠJ v Devíne, s nástupom ihneď.
 Podmienkou je vzdelanie v obore 

a prax. tel.: 0948 106 112
• 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

02 - PREDAJ
• Predám zdravé čerstvé prepeličie 

vajíčka, balené po 50 ks, cena 5 eur,
  tel.: 0907 353 352
• Predáme vozidlo Renault Laguna 

Combi r.v. 2007 v plnej výbave, 1995 
ccm DCI  150 PS v dobrom stave ser-
visované v Renault servise, strieborná 
metalize kombinovaná spotreba  6,1l. 
Cena 3 900 eur s DPH

 tel.: 0905 703 979, 
0908 700 684. Sme v DNV.

• Predáme vozidlo Renault Megane 
Sedan  r.v. 2006, 1390 ccm,  benzín  
98PS, modrá  farba, dobrý technický 
stav, kombinovaná spotreba  6,8 l.

 Cena  1 900eur s DPH. 
 tel.: 0905 703 979, 

0908 700 684, sme v DNV.

• 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

• 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

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

05 - BYTY
• Kúpim  jednoizbový byt v DNV. Nie 

som RK. tel.: 0903 795 432
• Hľadám do prenájmu dvojizbový byt 

na prízemí. Alebo kúpim. 
 Píšte do redakcie na
  zn.: Zdravotné dôvody.

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
• Dám do prenájmu garáž na 

Š.Králika.        tel.: 0905 445 504

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

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
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-Vraj sa už máme lepšie ako vlani. 
–To nie my, to tí v RTVS!

•••
-Vydatá?

-Áno, dvakrát.
-Máte deti?

-Šesť. Dve som mala 
s prvým manželom, 

dve s druhým, a dve sama.
•••

Môžete charakterizovať 
stručne Slovensko?

-Áno, prišiel som, videl som, 
nepochopil som!

•••
Milostný trojuholník môže 

vzniknúť len vtedy, 
keď jeden uhol je tupý.

•••

Keď láska prechádza cez 
žalúdok, tak kde končí?

•••
Je ľahké byť abstinentom, ak 
máš auto, prísnu ženu a málo 

peňazí.
•••

Vedecké výskumy sa nám snažia 
nahovoriť, že po 18 hodine 

by sme nemali jesť sacharidy, 
lebo z nich priberieme. Ďalší 

vedecký výskum však dokázal, 
že sacharidy vôbec nepoznajú, 

koľko je kedy hodín.
•••

Ľutujem pani, ale topánky, aké 
hľadáte, teda aby boli zvnútra 
šestky a zvonka vyzerali ako 

trojky, naozaj nemáme.

TIPOS III LIGA BFZZ policajného
zápisníka

• Hliadka PZ dňa 02.12. v čase 
o 23.50 hod.  na križovatke 
ulíc Opletalová - Jána Jonáša 
obmedzila na osobnej slobode 
21-ročného muža, ktorý mal pri 
sebe igelitové vrecúško  s ne-
známou zelenou sušenou ras-
tlinou, nakoľko bol podozrivý 
z prečinu Nedovolená  výroba  
omamných a psychotropných  
látok,  jedov  alebo  prekur-
zorov, ich  držanie a obchodo-
vanie s nimi podľa §-u 171 ods. 
1 Trestného zákona.
• Vyšetrovateľ obvinil zo 
zločinu krádeže spolupáchateľ-
stvom 23-ročného muža 
a 21-ročného muža, ktorí v čase
okolo 20.00h dňa 05.12. 
na ulici Opletalová z objek-
tu poškodenej spoločnosti 
odcudzili vopred pripravené 
náradie, ktoré na základe vzá-
jomnej dohody  zabezpečil ne-
známy spolupáchateľ, tak, že 
precvikol zámok na skladovom 
kontajnery, z ktorého následne 
odcudzili  dve vibračného nohy  
zn. Honda, jadrovú vŕtačku zn. 
Hilti s príslušenstvom, centrálu 
zn. Honda 6,5 KW, vibračnú 
žehličku nez. značky, lisovacie 
kliešte Viega s príslušenstvom, 
čím spôsobili poškodenej 
spoločnosti škodu krádežou vo 
výške 16 263 eur.
• Neznámy páchateľ v čase 
od 07.30h dňa 05.12.2016 
do 12.02h dňa 06.12.  na 
Eisnerovej ulici vypáčil  okno 
na prvom poschodí, vnikol 
do bytu, z ktorého odcudzil  
šperkovnicu, v ktorej sa 
nachádzali tri dámske retiazky  
s príveskami zo žltého kovu, 
tri pánske retiazky s príves-
kami zo žltého kovu, dámsky 
náramok zo žltého kovu, šesť 
dámsky prsteňov  zo žltého 
kovu, dva pánske prstene zo 
žltého kovu, štyri retiazky 
s príveskami zo žltého kovu, 
štyri  páry detských náušníc zo 
žltého kovu, dámske náušnice  
zo žltého páru,  dámske 
náušnice zn. Swarowski z biele-
ho kovu, hodinky zn. Jacques 
Lemans zo strieborného kovu, 
pamätné mince, fi nančnú 
hotovosť v rôznej mene, čím 
spôsobil poškodenej 39-ročnej 
žene škodu krádežou vo výške 
4 080 eur a škodu poškodením 
vo výške 150 eur.

mk OrPzBa4

Z pol
záp

• Neznámy páchateľ v čase 
od 16.00h do 16.30h dňa 
09.11  na Eisnerovej ulici na 
parkovisku pred obchodným 
domom odcudzil z neuzam-
knutého motorového vozidla  
zn. Opel Vectra koženú ka-
belku, v ktorej sa nachádzali 
osobné doklady, kľúče, mo-
bilný telefón zn. Nokia, čím 
spôsobil poškodenej 57-ročnej 
žene škodu krádežou vo výške 
45eur.
• Neznámy páchateľ v čase 
od 19.00h dňa 18.11. do 17.00h 
dňa 21.11.  na Eisnerovej ulici 
odcudzil voľne opretý bicykel 
zn. Author Horizont pri no-
vinovom stánku, čím spôsobil 
poškodenej 43-ročnej žene 
škodu krádežou vo výške 
50eur.
• Neznámy páchateľ v čase od 
16.00h dňa 20.11. do 13.00h 
dňa 22.11. na Záveternej ulici 
odcudzil z neuzamknutého 
motorového vozidla  zn. BMW 
530 slnečné okuliare zn. G-star, 
ďalekohľad  nezn. značky, 
led baterku, kľúče a fi nančnú 
hotovosť vo výške 150 eur, 
čím s pôsobil poškodenému 
19-ročnému mužovi škodu 
krádežou vo výške 620eur.
• Hliadka PZ dňa 27.11. v čase 
o 14.35h  na Mlynskej ulici 
obmedzila na osobnej slobode 
26-ročného muža, ktorý mal 
pri sebe igelitové vrecúško  s 
neznámou zelenou sušenou 
rastlinou a cigaretu s nezná-
mou zelenou sušenou rastli-
nou, nakoľko bol podozrivý 
z prečinu Nedovolená  výroba  
omamných a psychotropných  
látok,  jedov  alebo  prekur-
zorov, ich  držanie a obchodo-
vanie s nimi podľa §-u 171 ods. 
1 Trestného zákona.
• Hliadka PZ dňa 28.11. v čase 
o 08.32h  na ulici Jána Jonáša 
kontrolovala motorové vozidlo 
zn. Iveco, ktorého vodič bol  
vyzvaný, aby  sa podrobil dy-
chovej skúške, ktorá preukáza-
la hodnotu 0,35 mg/l alkoholu 
v krvi. 48-ročnému vodičovi 
zadržali vodičský preukaz 
a zakázali mu ďalšiu jazdu, 
nakoľko sa dopustil priestupku 
proti bezpečnosti a plynulosti 
cestnej  premávky.

 Sodík je jedným z najdô-
ležitejších prvkov pri vylučovaní 
kysličníka uhličitého z tela. 
Nedostatok organického sodíka 
spôsobuje prieduškové a pľúcne 
ochorenia, ktoré sa ešte zhoršujú 
prítomnosťou cudzích látok, napr. 
tabakovým dymom.

Fajčenie je jednou z príčin 
predčasného starnutia. 
Ženy, ktoré fajčia, stárnu 

trojnásobne rýchlejšie. 

 Nikotín dráždi nervy. Každú 
úľavu, ktorú po fajčení fajčiar 
pociťuje, je psychický, prechodný 
stav, ktorý dosiahne len na krátku 
chvíľu a na úkor zdravia. Tabakový 
dym negatívne ovplyvňuje chuťové 
poháriky, takže fajčiari stále 
viac korenia svoje jedlá a tým 
sa dostávajú do začarovaného 
kruhu. 

Predáme nebytové (skladové priestory) na Jána Jonáša 
13, Bratislava, o výmere 379,35 m², s možnosťou užívania 
nákladnej rampy.

 Bližšie info: 0907 713 600

ŠKODLIVOSŤ FAJČENIA


