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K o n e č n e ! 
K o n e č n e 
teplo a jasná 
vidina leta, 
k o n e č n e 
koniec školského roka a dlho 
očakávané prázdniny, koneč-
ne vytúžený čas dovoleniek...
 Nedávne festivaly, sloven-
skej a chorvátskej kultúry 
obyvateľov tohto kúska zeme 
tu na okraji Bratislavy, nám 
pripomenuli naše korene, 
vyjadrili naše túžby a ciele, 
všetky pravdaže šľachetné, 
a vlastne  zaväzovali tie-
to naše chcenia plniť.
 Nič nám v tom nebráni. 
Ba máme teraz pred se-
bou niekoľko dní oddychu, 
naberania síl a energie, tie 
naše predsavzatia plniť.
 Takže, veľa želaní, zna-
mená aj veľa záväzkov. 
Čakajú nás ešte rekonštrukcie 
ciest, rekonštrukcie cyklo-
trás, výmena poškodených 
informačných tabulí a ďalšie 
a ďalšie plnenie požiadaviek 
občanov.
 Záverečný účet minuloroč-
ného rozpočtu poslanci 
schválili na ostatnom zasad-
nutí miestneho zastupiteľstva, 
práce do konca roku a záveru 
volebného obdobia zostáva 
ešte neúrekom.
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KRÁTKE SPRÁVY  

• Tohtoročné 
CENY LITERÁRNEHO FONDU 
za rok 2017 slávnostne udelili 

v Zrkadlovej sieni primaciálneho 
paláca. Udelené ceny odrážajú 
kvalitatívnu špičku našej súčasnej 

literatúry. V kategórii literatúra 
faktu  cenu zaslúžene získal 

Ivan Mrva (obyvateľ DNV) 
za dielo Mária Terézia 

– vladárka a matka. 
(Perfekt)

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

2   Vstupná brána do DNV • Jazykovka 
Denver   3   Oddychový park na Grbe
4  Kultúra   5   Spoločenská kronika • 
Príspevky sociálnej pomoci   6-8   Festival 
slovenskej národnej kultúry-štvrťstoročný   
9-10   Jubilejný a stále príťažlivý- Festival 
chorvátskej kultúry • VW SK   11   Inzercia   
12   Z policajného zápisníka

Ozdobou Devínskej Novej Vsi sú každoročne kultúrne festivaly. Festival slovenskej národnej 
piesne a Festival chorvátskej kultúry. Tie tohtoročné sa vydarili nielen pre jubileá, ktoré oslávili, 
jeden 25. výročie, druhý 30. Výročie.

Pohodové dni strávené na dovolenkách a prázdninách 
všetkým čitateľom želá redakcia



DEVEX 2 

 Najfrekventovanejším priesto-
rom,  ktorým sa prichádza smerom 
od  Bratislavy do našej Devín-
skej Novej Vsi je   podjazd pod 
železničnou traťou a následne 
kruhový objazd za ním,  nadväzujúci  
na   mestskú triedu, ktorou je  Eisnero-

VSTUPNÁ BRÁNA DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI

va ulica, ktorá   je dôležitou súčasťou 
celkového urbanistického riešenia 
mestskej časti Bratislava Devínska 
Nová Ves.  
Táto „vstupná brána“ do mestskej  
časti Bratislava Devínska Nová 
Ves je tvorená mohutným portálom 

železničného podjazdu a kruhovým 
objazdom za ním. 
Obidva tieto prvky  si vyžadujú 
úpravy, ktoré by tomuto dôležitému 
priestoru „prvého kontaktu“  s Devín-
skou Novou Vsou pridali architek-
tonicko-výtvarný výraz  primeraný 

dôležitosti tohto miesta.
 Naším cieľom je dotvoriť tento 
vstupný priestor  tak,  aby každý 
kto prichádza do Devínskej Novej 
Vsi mal pozitívny vizuálny zážitok 
a cítil že Devínska je  dynamicky sa 
rozvíjajúce sídlo s veľkým potenciá-

lom možností  ako zlepšovať kvalitu 
životného prostredia. 
Priebeh úprav a rekonštrukcie tohto 
priestoru  by sa uskutočnil v dvoch 
fázach.
Fáza by bola úprava a doriešenie 
celkového architektonického výrazu 
podjazdu pod traťou.
Vstupný podjazd svojim priestoro-
vým riešením pôsobí veľmi  monu-
mentálnym dojmom vstupného 
portálu  v danom priestore a  má 
dôležitosť presahujúcu význam mes-
tskej časti Bratislava Devínska Nová 
Ves.  Žiaľ jeho stavebno technický 
stav,  hlavne povrchová úprava vi-
zuálne vnímateľných povrchových 
častí, nezodpovedá požiadavkám  
kladeným na kvalitné technické  
dielo. 
 Náš prvý návrh na úpravu 
vstupného portálu by pozostával  
z opravy  a sanácie časti povrchu 
tvoreného betónovou  klenbou 
a jeho nástrekom bielou farbou čím 
by tento podjazd získal z psycho-
logického hľadiska pocit ľahkosti 
a vzdušnosti,  čo by bolo umocnené  

jeho z dolnej časti klenby podsvie-
tením LED refl ektormi.  Vo večerných 
hodinách   a počas zimných poch-
múrnych dní by toto riešenie veľmi 
pomohlo k celkovému pôsobeniu 
tohto vstupu do mesta na ľudí pre-
chádzajúcich touto časťou.
 Druhý návrh súvisí s úpravou vnú-
torného kruhu v kruhovom objazde, 
ktorý v súčasnosti je pokrytý nízkou 
zeleňou.  Navrhujem aby sa v cen-
tre tohto priestoru vytvoril  vertikálny 
prvok trojuholníkového pôdorysu z 
ľahkej konštrukcie, v ktorého hornej 
časti by dominovali tri pútače orien-
tované smerom na osi komunikácii 
ústiacich do kruhového objazdu.  
Každý pútač by predstavoval  sym-
bol našej mestskej časti a mohol by 
byť aj podsvietený čím by sa jeho 
účinok v danom priestore umocnil.   
Podstatnou súčasťou úpravy tohto 
kruhového priestoru by bolo tiež 
dotvorenie spodnej časti kruhu sa-
dovými úpravami  a pieskovcovými 
kameňmi z lokality Devínskej Novej 
Vsi.   

Dárius Krajčír 

Podujatia Turistickej informačnej kancelárie 

DEVÍNSKA NOVÁ VES   JÚL, AUGUST 2018

21. 07. 2018 
(sobota), 9. 00 h

VLÁČIK ZÁHORÁČIK
Celodenný výlet: Vyhliadková jazda motorovým vláčikom

po Záhorí, prehliadka Plaveckého hradu, 

výstup na vyhliadkovú vežu na Vápenej / Roštún 752 m n. m.

Zraz: TIK DNV, Istrijská 49, Bratislava - Devínska Nová Ves

27. 07. – 29. 07. 2018 
(piatok – sobota – nedeľa), 9. 00 h

NA BICYKLI PO JUŽNEJ MORAVE
Trojdňový cyklistický výlet s ubytovaním v kempe pri jazere.

Návšteva historického Mikulova, zrúcanín Dívčí hrad,

jaskyne, vykopávky mamutov, Věstonická Venuša, prírodná

rezervácia Pálava, rekreačná oblasť Nové Mlýny.

Zraz: TIK DNV, Istrijská 49, Bratislava – Devínska Nová Ves

11. 08. 2018 
(sobota), 9. 00 h

NAHÁČ A KLÁŠTOR KATARÍNKA
Celodenný výlet. Prehliadka obce Naháč, kde pôsobil Juraj

Fándly, miestna fara, školský dvor s legendárnou Fándlyho

jabloňou, ruiny františkánskeho kláštora sv. Kataríny

Alexandrijskej, jazda úzkorozchodnou Malokarpatskou železničkou.

Zraz: TIK DNV, Istrijská 49, Bratislava - DNV



 DEVEX 3

 Pamätám si na školský dvor, keď 
som sa po ňom so spolužiakmi za 
loptou naháňal. Vtedy sa nám zdal 
byť úžasný, veď sme na ňom trávili 
prestávky a voľný čas. Roky plynuli 
a priniesli so sebou množstvo zmien. 
Našu školu zatvorili a zdalo sa, že už 
sa pominuli jej zlaté časy. Našťastie, 
nestalo sa tak, pretože v nej bude 
sídliť Múzeum školstva SR. Jej školský 
dvor – rozumej, málo využívaná 
trávnatá plocha – dlho čakala na 
svoje prebudenie.
 Rozhodnutie , urobiť na tomto 
mieste oddychový park , sa rodilo 
postupne. Vyplynulo však z reálií 
našej mestskej časti, ktorá patrí medzi 
najmladšie, čo sa týka vekového prie-
meru a  najviac sa rozvíjajúce časti  
Bratislavy. Svoj domov tu má veľa 
mladých rodín. Žiadalo sa ,aby  naši 
občania a hlavne rodiny s deťmi, 
mohli tráviť svoj voľný čas nielen v 
krásnej prírode, ktorú sme dostali do 
vienka, ale aj v  priestore určenom 
pre  relax, v ktorom sa príroda citlivo 
snúbi s architektúrou. Patrím k tým, 
ktorí sa  rýchlo stotožnili s touto 
ideou. Plánujem si založiť rodinu 
a toto miesto priam volalo po krás-
nom detskom ihrisku. 
 Priestor po dlhých rokoch ožil 
stavebným ruchom. Rekonštruuje sa 
škola a budoval sa park. Hoci  ot-
vorenie parku  spolu s programom 
plánujeme až na začiatok školských 
prázdnin, park sme sprístupnili, aby 
už mohol byť využívaný.

ODDYCHOVÝ PARK NA GRBE

Počet návštevníkov v prvých dňoch 
po jeho otvorení predbehol naše 
očakávania. Priestor  naplno ožil 

šťastným detským výskotom, spo-
kojnými rodičmi a starými rodičmi, 
pretože park je  dookola  obklopený 
plotom, je bezpečný a deti sa tu môžu 
do chuti vyšantiť na  preliezačkových 
zostavách, hojdačkách a trampolí-
nach. Pochodiť si  bosý po mäkučkom 
trávniku, pohrať sa s loptou. Domi-
nantou parku je svietiaca  fontána, 
ktorá v horúcich dňoch daruje nielen 
ochladenie tela, ale osvieži aj okolitý 
vzduch. Večer je krásne osvetlená. Vi-
del som už mnoho detských parkov 
a môžem povedať, že  náš nový, spĺňa 
svetové parametre. Pôsobí veľmi es-
teticky, sviežo a ľahko. Jeho tieniace 

plachty priam evokujú detské, ale 
aj dospelácke sny o cestovaní do 
ďalekých krajín. Keď stromy vyrastú, 

bude tu aj veľa prirodzeného tieňa. 
Do tých čias sa však musíme o svoj 
nový park starostlivo starať, aby robil 
radosť aj ďalším generáciám malých 
Devínskonovovešťanov. Týmto by 
som sa chcel všetkým návštevníkom 
poďakovať za to, že sa  k mobil-
iáru a zeleni v parku správajú  ako 
k svojmu majetku. Veď je predsa  náš 
spoločný a želáme si, aby  ešte dlho 
slúžil. 
 „Spokojné miesto pre život“ – 
krok po kroku sa nám darí napĺňať 
náš slogan o Devínskej. Nič nejde 
naraz, ale našim cieľom je vytvoriť 
v rámci našich možností a kompeten-

 Dobré a kvalitné sa chváli samo. Nepotrebuje promo ani veľkolepé otváranie. Tak to bolo aj v prí-
pade oddychového parku na Grbe. Rýchlosťou blesku sa rozšírilo, že v Devínskej máme nový park, 
ktorý vznikol pri pamiatkovo chránenom objekte budovy bývalej Základnej školy na Charkovskej 
ulici. Verejnosti bol sprístupnený pri príležitosti 30. výročia Festivalu chorvátskej kultúry.

cií čo najlepšie podmienky pre život 
spoluobčanov.  Naša mestská časť, 
okrem ostatných oblastí verejného 
života, venuje detským ihriskám 
náležitú starostlivosť, každoročne 
zabezpečuje ich kontrolu a  podľa 
potreby aj revitalizáciu. O tom, že 
mladé rodiny s deťmi sú našou pri-
oritou, svedčí aj fakt, že za posledné 
roky sme investovali nemalé fi nančné 

prostriedky do  rekonštrukcií, 
zatepľovania a zriaďovania 
nových kapacít v našich materských 
a základných školách. Revitalizu-
jeme a zriaďujeme nové plochy na 
športovanie, aby sme podporovali 
zdravý životný štýl.

Devínska Nová Ves je mojím 
rodiskom. Mám ju rád a neme-
nil by som. Veľa vecí môžeme 
postupne vylepšiť. A nielen ma-
teriálne. To, ako bude naša obec 
vyzerať, by predsa malo byť 
v záujme každého z nás..... 

Dárius Krajčír

 O druhej svetovej vojne, 
o nadvláde nacistického režimu, 
o koncentračných táboroch 
a masovom vyvražďovaní Židov 
počul už určite každý z nás. Židia 
boli zatváraní do pracovných tá-
borov, keďže boli považovaní za 
menejcennú rasu a nepriateľov 
štátu.

 My deviataci a ôsmaci zo 
Základne školy P. Horova 16 sme 
sa 28. 5. 2018 zúčastnili exkurzie 
do Múzea holokaustu v Seredi, 
aby sme sa o tejto problematike 
dozvedeli viac. Boli to úplne iné 

pocity, ako keď sme o tom počúvali 
v škole alebo čítali.
 
 Najskôr  sme si pozreli spomien-
kové video Heleny Weinwurmovej, 
ktorá prežila prvú vlnu deportácií. 
Je to malý zázrak, lebo z približne 
5 000 Židov, ktorí boli deportovaní 
zo Serede, prežilo len asi 330 
ľudí. (Slovensko sa počas prvej 
vlny transportov zbavilo 57 628 
Židov.)

 Silne na nás zapôsobili nie-
len slová o samotnom pobyte 
v koncentračnom tábore, o tom 

ako ich ostrihali kvôli všiam, trpeli 
hladom a ťažko pracovali, ale 
najmä odkaz, aby sme si vážili 
jedlo a aby sme sa ku všetkým 
ľuďom správali s úctou. V druhej 
budove sme si mohli prezrieť vys-
tavené dobové dokumenty, foto-
grafi e a artefakty a po celej dĺžke 
steny sa týčili tabule s menami 
Židov zo Slovenska, ktorí neprežili 
koncentračné tábory. 

 V poslednej budove sú foto-
grafi e z koncentračných táborov, 
do ktorých deportovali Židov zo 
Serede. V druhej časti zase foto-

NÁVŠTEVA MÚZEA HOLOKAUSTU V SEREDI grafi e ľudí, ktorí naopak Židom 
počas druhej svetovej vojny 
pomáhali a dostali ocenenie Spra-
vodliví medzi národmi. Zasadili tu 
aj olivovník, ktorý symbolicky pri-
pomína, že za každého záchrancu 
je v jeruzalemskom pamätníku Jad 
Vašem zasadený strom.

 Náš sprievodca sa s nami 
rozlúčil so slovami, aby sme nikoho 
neodsudzovali kvôli jeho vzhľadu, 
vierovyznaniu alebo farbe 
pokožky.

Soňa, Bara a Tereza, 
žiačky IX. A



DEVEX 4

ISTRA CENTRUM
centrum pre voľný čas

KULTÚRNE LETO 2018
8.7.2018, 17.00 h O kráľovi Jonášovi

- detská divadelná scéna, účinkuje Divadlo Žihadlo
Miesto: Nádvorie Miestnej knižnice, Istrijská 6, Vstup: zdarma

15.7.2018, 18.00 h Letný podvečer 
s komornou hudbou Excess Quartet

Účinkujú: Martina Kuštárová (fl auta), Jozef Kamencay (bas klarinet),
 Matej Šútora (husle), Marta Šútora (husle)

Viac info: www.excessquartet.com
Miesto: SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku, Istrijská 68, 

Vstup: zdarma

22.7.2018, 17.00 h Klauniáda
- detská divadelná scéna, účinkuje Divadlo zo šufl íka

Miesto: Nádvorie Miestnej knižnice, Istrijská 6, Vstup: zdarma
 

29.7.2018, 18.00 h Letný podvečer s komornou hudbou
Koncert starej hudby

Koncert starej hudby na historických hudobných nástrojoch.
Účinkujú poslucháči odboru starej hudby na Cirkevnom 

konzervatóriu v Bratislave.
Miesto: SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku, Istrijská 68, 

Vstup: zdarma

5.8.2018, 17.00 h Kocúr v čižmách
- detská divadelná scéna, účinkuje bábkové divadlo BUM BÁC

Miesto: Nádvorie Miestnej knižnice, Istrijská 6, Vstup: zdarma

19.8.2018, 18.00 h Letný podvečer s komornou hudbou Trio serioso
Účinkujú: Pavol Varga (husle), Katarína Veselská (husle), Peter Zwiebel (viola)

Miesto: SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku, Istrijská 68, 
Vstup: zdarma

26.8.2018, 17.00 h Záver kultúrneho leta
OľuN Rádio Bratislava a Ján Babjak

- program sa koná pri príležitosti 74. výročia SNP a Dňa ústavy SR
Miesto: veľká sála Istra Centra, vstup: zdarma

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

Program Letného KINA Istra Centra – Júl 2018
Večerné premietanie fi lmov pod holým nebom s občerstvením

Začiatok premietaní: 21.15 (resp. po zotmení)
Miesto: nádvorie Miestnej knižnice, Istrijská 6 
(priestor nádvoria postriekaný proti komárom)

13.7.2018 /pia/ Pračlovek (Animovaný)

20.7.2018 /pia/ Stratili sme Stalina (Komédia/Dráma)

August 2018
Večerné premietanie fi lmov pod holým nebom s občerstvením

Začiatok premietaní: 20.30 (resp. po zotmení)
Miesto: nádvorie Miestnej knižnice, Istrijská 6 
(priestor nádvoria postriekaný proti komárom)

3.8.2018 /pia/  Fakjú pán profesor 3 (Komédia)

17.8.2018 /pia/  Mesiac Jupitera (Dráma)

24.8.2018 /pia/  
Program bude zverejnený na www.istracentrum.sk a www.devinska.amfi k.sk

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

 Víťazom 27. ročníka detskej spe-
váckej súťaže Hviezdička, ktorého 
fi nále sa konalo 1. 6. 2018 v am-
fi teátri v obci Čaňa pri Košiciach 
sa stal deväťročný Matúš Gieci. 

V konkurencii ďalších ôsmych spe-
vákov zvíťazil s pesničkou Janka 
Lehotského a Borisa Filana Veľký 
sen mora, ktorú zaspieval vo verzii 
upravenej skupinou rádia Expres 

PRVÉ MIESTO PUTOVALO DO BRATISLAVY
Skončil sa 27. ročník detskej súťaže Hviezdička

presnejšie do Devínskej Novej Vsi

že som vyhral ma motivuje, aby 
som ešte viac cvičil,“ teší sa Matúš 
Gieci, žiak Základnej školy Ivana 
Bukovčana 3 v Bratislave, ktorý svoj 
hudobný talent zdedil po oboch 
rodičoch. Mame, vyštudovanej 
opernej speváčke pochádzajúcej 
zo známej muzikantskej rodiny súro-
dencov Jendruchovcov a otcovi pro-
fesionálnom hudobníkovi Vojenskej 
hudby Ozbrojených síl. 
 „Máme za sebou ďalší, už 27. 
ročník detskej speváckej súťaže 

Hviezdička. Tento rok sa zišlo 
skutočne silné zoskupenie veľmi 
kvalitných spevákov. Súťažili deti, 
ktoré sú nielen vynikajúcimi spevák-
mi, ale aj hudobníkmi. Venujú sa hre 
na hudobné nástroje a niektoré to 
predviedli aj počas fi nále. Je vidieť, 
že chcú spievať. My tento záujem 
o spev u nich vidíme nielen tento rok, 
ale aj po minulé roky, keď sa nám 
prihlásilo množstvo detí, ktoré chcú 

spievať. Toto nás veľmi teší a je to 
naša hlavná motivácia, dodávajúca 
nám energiu organizovať túto súťaž 
ďalej. Teraz sme síce skončili, ale 
pomaličky už štartujeme prípravy 
na nový ročník. Keďže je to taký 
dlhší proces výberu, súťaž prebieha 
počas celého roka. Z priebehu 
tohtoročného fi nále Hviezdičky sa 
tešíme a sme s ním spokojní,“ vraví 
spoluorganizátor a moderátor 
súťaže Vlado Železňák mladší..

Natália Novotná

Škampi na žaru. Na druhé miesto 
sa s pesničkou Rysa na szkle poľskej 
speváčky Urszuly prespievala Paula 
Grečková zo Smižian a bronz 
si odniesol Vojtech Filip Kopko 
z Vranova nad Topľou, ktorý sa pri 
skladbe Derniére Danse francúzskej 
speváčky Indily sám doprevádzal 
na klavíri.
 „Veľmi sa teším, že som vyhral, 
je to pre mňa veľký úspech. To, 

Na foto: 
Vlado Železňák ml., 

Matúš Gieci, 
Paula Grečková, 
Vlado Železňák 

a Vojtech Filip Kopko
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Zosobášili sa

Uvítali sme

Spolocenská kronikaˇ

nových spoluobčanov

Natália GODÁNY

Martin KAŠARIK

Tomáš HERBERGER 

a Mgr. Jana ŠUBÍNOVÁ

Stanislav MÁLEK 

a Eva BEDNÁROVÁ

Garik POGOSYAN 

a Taguhi BAGHDASARYAN

Ivo ŠIMEK

a Edita POVAŽANOVÁ

Peter RIŠKA 

a Barbara HORVÁTHOVÁ

Martin MIHÁLIK 

a Katarína CHROMÍKOVÁ

Františka POKORNÁ, 

rod. Martanovičová

Pavel GÁNOŠKO

O dišli z našich radov

Spomienka

Odišli tam, odkiaľ 

niet návratu. 

Najskôr

 Jozef KRAJČÍR 9.5.2006, 

Anna STAŠKOVÁ, rod. Bila

František POLLÁK

Mgr. Ivana ŠEBOVÁ

Ing. Ján SKOKAN

Boris FRATRIČ

Nech odpočívajú v pokoji! 

Marián POLYÁK 

a PhDr. Silvia RÁCOVÁ

Ján LAMI – Dagmar BACHNOVÁ

Ing. Pavol HAKULÍN 

a Mgr. Denisa HOFFEROVÁ

Tomáš HIPP 

a Beatrix FATRANSKÁ

Patrik KŰHNEL 

a Lenka RUNÁKOVÁ

Benjamin Bermot JACKSON 

a Ing. Katarína DOJČÁKOVÁ

Patrik WEINREB 

a Barbora HRNČÁROVÁ

Ján CEROVSKÝ 

a Ing. Lucia VACHÁLKOVÁ

Blahoželáme!

Leonardo MASOPUST

Nathan ZAŤKO

Dominik FUCHS

Vitajte!

Vedeli ste aké príspevky môžete 
získať z našej mestskej časti? 
Väčšina z vás asi pozná príspevok 
pri narodení dieťaťa vo výške 70 
eur pre matku, ktorá dieťa porodila 
a má trvalý pobyt v mestskej časti. 
Príspevok je možné poskytnúť po 
dovŕšení 3. mesiaca života dieťaťa 
a nárok na príspevok zaniká up-
lynutím dvoch rokov veku dieťaťa. 
Radi by sme vám predstavili aj os-
tatné možnosti príspevkov sociálnej 
pomoci z mestskej časti Bratislava 
– Devínska Nová Ves určených pre 
svojich obyvateľov.   
Príspevky môžu byť poskyt-
nuté iba na základe žiadosti po 
splnení podmienok uvedených 
vo Všeobecne záväznom nari-
adení mestskej časti Bratislava – 
Devínska Nová Ves č. 11/2015, 
ktoré vám pracovníčka referátu 
sociálnych vecí rada objasní. Príspe-
vky sociálnej pomoci sa posky-
tujú iba fyzickým osobám s trvalým 
pobytom na území mestskej časti 
Bratislava- DNV. Ide o dobrovoľnú 
a nenárokovateľnú sociálnu pomoc. 
Jedným z hlavných kritérií pri posud-
zovaní žiadosti je príjem jednotlivca, 
či rodiny. Posudzuje sa vzhľadom na 
životné minimum daného žiadateľa. 
Čo je to vlastne životné mini-
mum? Je to minimálna hranica 
príjmov fyzickej osoby, pod  ktorou 
nastáva stav hmotnej núdze. 
Žiadateľ: 199,48
Ďalšia dospelá osoba v domácnos-
ti: 139,16
Dieťa: 91,06
Žiadosť o fi nančné výpomoci náj-
dete aj v tlačivách na stiahnutie na 
webovej stránke obce. Stručne Vám 
predstavíme jednotlivé príspevky:
Jednorazová dávka v hmotnej 
núdzi
Môže byť poskytnutá raz ročne 
občanovi, ktorý sa dostal do stavu 
náhlej hmotnej núdze, alebo sa oci-
tol v nepriaznivej sociálnej situácií. 
Podmienky nároku sú uvedené vo 
VZN11/2018 článok IV. 
Príspevok na stravovanie 
dôchodcu v spoločnom stra-
vovaní 
Príspevok môže byť poskytnutý 
občanovi, ktorý poberá starobný 
dôchodok, invalidný dôchodok 
alebo predčasný dôchodok a už 
nepracuje. Jeho príjem nemôže 
presiahnuť 300eur.
Príspevok na stravovanie dieťaťa 

v školskej jedálni.
Príspevok sa priznáva na obdobie 
jedného školského polroka pre 
občana, ktorého dieťa navštevuje 
materskú, základnú, alebo strednú 
školu. Poskytuje sa rodinám, ktorých 
spoločný príjem domácnosti nepre-
siahol 1,5 násobok životného mini-
ma danej rodiny. 
Príklad: Pre rodinu s 2 deťmi, ktorých 
spoločný príjem nepresahuje 1,4 
násobok životného minima môže 
byť poskytnutý príspevok vo výške 
60% zo stravnej jednotky. 
Príjem: otec mzda: 460eur 
Prídavky na deti: 47,36eur
Rodičovský príspevok: 213,20eur 
Príjem (spolu 720,56eur) vydelíme 
životným minimom rodiny, ktoré je 
520,76 (199,48 +139,16 +91,06 
+91,06), a to je 1,38 násobok 
životného minima. 
Príspevky z ÚPSVaR, z magis-
trátu
Okrem príspevkov poskytovaných 
mestskou časťou sú aj iné možnosti, 
napríklad na Úrade práce sociál-
nych vecí a rodiny. Tu je možnosť 
získať príspevok na stravu a školské 
potreby pre rodiny v hmotnej núdzi, 
ktoré nemusia mať trvalé bydlisko 
v Devínskej Novej Vsi, ale ich deti 
tu navštevujú základnú, či materskú 
školu. Príjem rodiny však musí byť 
pod hranicou životného minima.
Mnohodetné rodiny s najmenej 4 
deťmi a trvalým bydliskom v meste 
Bratislava, môžu požiadať magistrát 
hlavného mesta Bratislava o príspe-
vok od 01.07. 2018 do 31.08.2018. 
Akcie pre deti
Okrem príspevkov je zvykom, že 
miestny úrad mestskej časti Bratisla-
va – Devínska Nová Ves organi-
zuje pravidelne akcie pre deti zo 
sociálne slabších rodín,  ako je pro-
gram na sv. Mikuláša, či Deň detí, 
ale aj zbierku školských potrieb. 
Na možnosti a postup získania 
sociálnej pomoci sa môžete prísť 
opýtať priamo na Miestnom úrade 
– na referáte sociálnych vecí. Č. 
dverí 3 . 
Úradné hodiny: 
Pondelok: 8:00 – 12:00  13:00 
- 17:00, Streda: 8:00 – 12:00  
13:00 - 16:00 , Štvrtok: 8:00 - 
12:00

Referát sociálnych vecí 
Mgr. Zuzana Pestúnová , 

0918 807 538 , 
zuzana.pestunova@mudnv.sk

PRÍSPEVKY SOCIÁLNEJ POMOCI

PRE DOBRÚ ORIENTÁCIU
Hľadáte výtlačky Devexu? Aj predchádzajúce čísla?

www.dev-ex.sk
• • •

píšete do Devexu: devex @ba.netlab.sk
• • •

číslo účtu (pre podporu Devexu)
SK2902000000005501241032

o rok neskôr  jeho svokor 

Eduard ŠČEPÁN 3.5.2007.

V našich srdciach 

a spomienkach sú 

a budú stále s nami ...

Rodina Ščepánová 

a Krajčírová
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Prečo festival, slovenskej a ná-
rodnej piesne? 
  Festival predstavuje prehliadku 
toho najlepšieho v tomto odbore, čo 
sa práve nachádza v dosahu. 

FESTIVAL SLOVENSKEJ NÁRODNEJ PIESNE 
JUBILEJNÝ 25. ROČNÍK BRATISLAVA DNV 2018

AKÁ SI MI KRÁSNA TY RODNÁ ZEM MOJA
Z úcty k odkazom našich predkov a rodnej vlasti organizátori : Matica slovenská, Mestská časť DNV a Farské centrum 

DNV pripravili na víkend 19.-20. mája 2018 Festival slovenskej národnej piesne – pásmo slova, hudby a tanca 
v podaní súborov a sólistov, pre sviežosť ducha, potvrdenie spolupatričnosti a uchovania tradícii pre obyvateľov 

Devínskej Novej Vsi, návštevníkov a hostí festivalu.    Jedným z fenoménov národnej duchovnej kultúry je práve pieseň. 
Hudba, spev, tanec majú spoločnú reč – nepotrebujú tlmočníka.

 Slovenskej – na Slovensku sme sa 
všetci narodili, je našou domovinou, 
našou kolískou. A národná? Národ-
ná pieseň to nie je len folklór. Zahŕňa 
všetko bohatstvo v piesňach ukryté, 
čo na tomto našom území vzniklo, 
ľudia vytvorili, poslucháči si obľúbili, 
spievajú si ich, šíria v rodinách, 
školách, na koncertoch, či festi-
valoch. Poznať, vážiť si a ctiť naše 
korene je vari našou povinnosťou. 
 Národná pieseň je neodde-
liteľnou súčasťou národnej kultúry. 
Do fondu národných piesní možno 
zaradiť piesne: historické, hym-
nické, vlastenecké, duchovné, 
náboženské, liturgické, ale aj ľudové 

a umelé. Národným sa stane to, čo 
v danej situácii národ prijme za svo-
je, v čom nájde seba samého svoje 
radosti, problémy a svoje pocity. 
To, čo stálou interpretáciou sa stáva 

tradíciou. 
 A práve z úcty k našim kultúrnym 
dejinám, k tradíciám vznikol tento 
náš festival. 

 Organizátori: MO MS DNV, 
MČ DNV, Farnosť DNV privítali 
okrem účinkujúcich, divákov, hostí: 
predsedu Matice slovenskej (MS) 
Mariána Gešpera, prvého pod-
predsedu Matice slovenskej Mare-
ka Hanusku, správcu MS Maroša 
Smoleca, predsedu dozorného 
výboru MS Štefana Martinkoviča.
   Súčasťou tohtoročného jubilejného 
25. ročníka festivalu boli aj sprievod-
né podujatia: v sobotu 19.5. výstava 
historických vozidiel v priestoroch 
záhrad Istracentra, ktorú pripravil 
akad. Maliar Marián Komáček, 
beseda v priestoroch Múzea kultúry 
Chorvátov na Slovensku zameraná 
na spomienku spisovateľa Ruda Slo-
bodu, pri príležitosti jeho nedožitých 
osemdesiatín, s tvorcami jeho busty 
na Slovinci akademickým sochárom 
Alexandrom Ilečkom, ktorú výborne 
pripravil a viedol Vladimír Dobrík. 

K príjemnej atmosfére prispel aj 
folklórny súbor Bystričan zo Záhor-
skej Bysrice.
 V nedeľu 20.5. rámec festi-
valu v hodovú slávnosť začali 
Novovešťania i hostia predpolud-
ním slávnostnou sv. omšou v Kostole 
Ducha Svätého..
 Popoludnie už patrilo hlavnému 
programu – vystúpeniu súborov 
a sólistov. Pásmo slova, piesní a tan-
cov otvorila mládež.
 Mladí dokážu vždy rozbúšiť 

srdcia, roztlieskať dlane. Sme nes-
mierne radi, že máme v Devínskej 
Základnú umeleckú školu, liaheň 
talentov, súčasných i budúcich 
reprezentantov kultúry, ktorí 
nechýbajú ani na jednom z ročníkov 
festivalu. Tento rok priviedla ve-
dúca súboru ZUŠ-  Mgr. Marieta 
Fupšová - Nikolu Ščasnú, Jakuba 
Liedla, Ladu Šatalovú, Jakuba Šimu 

(Pokračovanie na strane 7)

Bystričan

Kobylka ZUŠ
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a Borisa Horinka. Poslucháči nešetrili 
potleskom predvedeným ľudovým 
piesňam v podaní mladých interpre-
tov.
 Susedov, Folklórny súbor 
Bystričan, priviedol na pódium 
Štefan Martinkovič, predseda 
dozorného výboru MS,  pôsobia-
com pri MO MS v Záhorskej Bys-
trici. Pásmom slovenských ľudových 
piesní príjemne prekvapili novým 
kultivovaným zvukom. 
 Sviežosť a radosť priniesli na pódi-
um folklórny súbor Kobylka z Devín-
skej Novej Vsi, veď folklór je korením 
každého podujatia. Súbor už roky 
patrí medzi stálice nielen na domá-
com pódiu na Slovensku, ale aj na 
zahraničných pódiách. Kobylku 
dnes privádza na festival Ľ. Csor-

(Pokračovanie zo strany 6)

naiová. Za 28 rokov účinkovania 
súboru presvedčil, že ocenenia, čo 
súbor získal, mu právom patria. 
 Mužská spevácka skupina 
RODOKMEŃ, ktorá vznikla 
z bývalých členov súborov Lúčnica 
a Technik má za sebou nahrávky 
vyše 300 ľudových piesní. Vystu-
povala na stovkách domácich 
i zahraničných pódiách a je takmer 
pravidelným účinkujúcim na tomto 
festivale. Priniesla opäť niekoľko 
ľudových i upravených zborových  
piesní a opäť a opäť v perfektnom 
oduševnenom prevedení.
 Medzi stálice nášho festivalu patrí 
aj ženská spevácka skupina Kytica. 
Dnes už „desaťročná“ ponúka 
Trávnice Alfréda Zemanovského 
a Štefana Klímu a opäť presvedčila. 
Aj keď jej chýbala zakladajúca 

členka Marta Janíčková, ktorá sa 
iba nedávno odobrala do hudob-
ného neba.
 Vyvrcholením tohtoročného 
festivalu boli vystúpenia Ľudovej 
hudby Dudíci so sólistami Šimonom 
Dudíkom, Michalom Kolárikom, 

Rudolfom Cikatricisom, pravda aj 
Miroslavom Dudíkom. A úplným 
vrcholom tohtoročného hviezdneho 
obsadenia bolo vystúpenie sólistu 
opery SND Miroslava Dvorského. 
Úžasný tohtoročný koncert festivalu 
slovenskej národnej piesne osviežil 
Miroslav Dvorský prídavkami zo 
svojho repertoáru: O sole mio, 
Granada, Pieseň o rodnej zemi, 
Najkrajší kút. Bol to neuveriteľný 
zážitok, konštatoval nejeden 
z účastníkov festivalu a nemožno 
s ním nesúhlasiť.
 Skutočne hviezdne obsade-
nie, hviezdny program hodný 25. 
výročia tohto festivalu.
 K tejto slávnostnej atmosfére 
patrila aj príležitosť, keď predstavi-
telia Matice slovenskej využili ju-
bilejný ročník na to, aby riaditeľa 
podujatia Petra Kruga ocenili za 
zásluhy za zachovávanie tradícií 
a odkazu našich predkov (hoci patrí 
medzi zakladateľov festivalu, jeho 
riaditeľom je 15 rokov) . Ocenili 
ho jedným z najvyšších matičných 

(Pokračovanie na strane 8)

Rodokmeň 
a Kytica

Vl. Dobrík

Kobylka

M Dudík a Dudíci
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ocenení Cenou Matice sloven-
skej, ktorú mu odovzdal predseda 
Marián Gešper.
 Riaditeľ festivalu Peter Krug 
poďakoval všetkým, ktorí 
akýmkoľvek spôsobom prispe-
li k uskutočneniu festivalu, ale aj 
príprave všetkých predchádzajúcich 
ročníkov, členom výboru miestnej 
organizácie, osobitne vyzdvihol 
prínos dramaturga a moderátora 
tohtoročného jubilejného ročníka 
Vladimíra Dobríka, ktorý stál pri 
tvorbe tohtoročného programu od 
samého začiatku až po úspešný 
záver. Zaželal pokračovateľom veľa 
zanietených národovcov, ktorí ďalej 
povedú štafetu tohto festivalu. 

Redakcia

POVEDALI PO FESTIVALE:
Aj samotný operný spevák Miro-
slav Dvorský potvrdil, že národná 
pieseň neodmysliteľné patrí k slo-
venskej kultúre. “Slovenský národ 
je veľmi muzikálny, miluje hudbu 
a je veľmi citlivý. Pieseň je základom 
slovenskej rodiny, ja sám si pamä-
tám, ako nám mama doma stále 
spievala piesne. Preto si myslím, že 
slovenská ľudová pieseň je zákla-

Miroslav Dvorský

ZUŠ

Miroslav Dudík

(Pokračovanie zo strany 7)

dom kultúry slovenského národa. 
Na nej boli odchované generácie 
a vďaka tomuto je slovenská duša 
citlivá a krásna,” vyjadril sa jeden 
z našich najznámejších spevákov 

predseda Matice slovenskej (MS) 
Marek Hanuska.

r/pk

Foto: Vl. Petráš

opery. V jeho prevedení zneli 
ľudové piesne ako famózne skladby 
z operných predstavení.
Aj toto podujatie ukázalo, že náš 
národný poklad v podobe piesne 
môžeme hrdo prezentovať doma i 
v zahraničí.
“ Je obdivuhodné, že aj aktivity, 
ktoré sú na pleciach dobrovoľníkov, 
dokážu v Matici pretrvať celé 
štvrťstoročia a byť veľkolepé a na 
úrovni celoslovenských podujatí,“ 
povedal na adresu organizátorov 
i účastníkov festivalu prvý pod-

Predseda 
Matice slovenskej 

Marián Gešper 
odovzdal riaditeľovi 

festivalu 
Petrovi Krugovi medajlu 

za zásluhy 
a za zachovávanie 

tradícií.
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FESTIVAL CHORVÁTSKEJ  KULTÚRY
JUBILEJNÝ A STÁLE PRÍŤAŽLIVÝ

V sobotu 23. júna bola pre záujem-
cov pripravená na 15. h ochutnávka 
miestnych chorvátskych špecialít 
a nápojov, ako sú slaný závin 
s plnkou, pirohy plnené slivkovým 
lekvárom a nechýbali ani pečené 
ryby. V podvečerných hodinách 
vstúpili chorvátske súbory aj 
z Maďarska a Rakúska a samozrej-
me z Chorvátska.

V mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves sa konal jubilejný 30. festival chor-
vátskej kultúry. Festival ponúkol množstvo zaujímavých momentov od soboty 23. 
júna do nedele 24. júna. Zúčastnili sa ho domáce i zahraničné súbory ako aj ofi ciál-
ni predstavitelia Chorvátskej republiky. 
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• Najväčší súkromný zamestnávateľ vypláca svojim 
 spolupracovníkom 13. plat už viac ako 10 rokov
• Tvorí ho minimálne 60 % priemernej mesačnej mzdy
• Priemerný mesačný plat v spoločnosti bez zarátania
 manažmentu je 1 854 eur
• V decembri dostávajú spolupracovníci aj 14. Plat

Volkswagen Slovakia   
Viac ako 15 miliónov eur vyplatí 
VolkswagenSlovakia svojim 
spolupracovníkom na 13. plate

BRATISLAVA – Spoločnosť Volkswa-
gen Slovakia ako najväčší súkromný 
zamestnávateľ na Slovensku sa 
stará o svojich spolupracovníkov 
a v rámci svojho širokého sociálneho 

programu im dlhodobo vypláca 13. 
aj 14. plat. Trinásty plat dostanú na 
účet začiatkom júla v rámci júnovej 
výplaty vo výške 60 % ich priemernej 
mesačnej mzdy. Spolupracovníkom, 

V nedeľu 24. júna pokračoval pro-
gram svätou omšou v chorvátskom 
jazyku, o 15,00 h. sa konal obno-
vený festivalový sprievod a po ňom 
opäť vystúpili zahraničné a domáce 
chorvátske súbory.

V Devínskej Novej Vsi spolu s mest-
skými časťami Jarovce a Čunovo a 
v obci Chorvátsky Grob žije aktívna 
chorvátska menšina. Chorváti prišli 
do Devínskej Novej Vsi v prvej po-
lovici 16. storočia. Svojím počtom 

prevýšili domáce obyvateľstvo. 
V roku 1552 sa začala obec 
nazývať Chorvátskou Novou Vsou.

Festival Chorvátov je každý rok 
úžasný. Na pódiu sa striedajú 
domáce aj zahraničné súbory, 
v záhrade sa podáva chutné 
jedlo. Všade je plno vysmiatych 
a šťastných ľudí. Slávnosť trvá dva 
dni, pripraviť festival však trvá celý 
rok.

Dárius Krajčír

ktorí pracujú vo fi rme viac ako 10 ro-
kov, sa príspevok zvyšuje až na 65 
% priemernej mesačnej mzdy. Spolu 
pôjde o viac ako 15 miliónov eur.
 „Spoločnosť Volkswagen Slova-
kia si svojich zamestnancov váži a 
stará sa o nich. Za dobrú prácu 
dostávajú naši spolupracovníci 
zodpovedajúce ohodnotenie aj vo 
forme fi nančného benefi tu – 13. 
platu. Ten vyplácame už niekoľko ro-
kov. Veľmi ma teší, že práve tento rok 
zaplatí naša spoločnosť najvyššiu 
celkovú sumu za 13. plat v celej 
histórii podniku – viac ako 15 mi-
liónov eur. Je to ďalší dôkaz, že sa o 
svojich spolupracovníkov staráme,“ 
povedal Ralf Sacht, predseda 
predstavenstva a člen predstavenst-
va pre technickú oblasť Volkswagen 
Slovakia.
 Radosť z príjmu navyše práve 
v tomto preddovolenkovom čase 
majú aj samotní zamestnanci. 
„Trinásty plat dostávam už vyše 
desať rokov. Vždy sa mu poteším, 
veď v iných fi rmách jeho vyplá-
canie nebýva samozrejmosť. Tým, 
že prichádza v júnovej výplate, 
časť z nej použijeme na oddych 
počas celozávodnej dovolenky. V 
minulosti som tiež žiadal a dostal aj 
príspevok na dovolenku, čo je ďalší 
benefi t spoločnosti, a vďaka nemu 
som to mal spoločne s 13. platom 
pred letom ‚zdupľované‘,“ prezradil 

Ján Čepec, výrobný pracovník pre 
montáž, ktorý vo Volkswagen Slova-
kia pracuje už vyše dve desaťročia. 
Výška spomenutého príspevku na 
dovolenku sa pohybuje od 300 do 
700 eur v závislosti od počtu detí 
zamestnanca.
 Spoločnosť so sídlom v bratislav-
skej Devínskej Novej Vsi vyplatí 
svojim spolupracovníkom taktiež 
14. plat, a to začiatkom decem-
bra spolu s novembrovou mzdou. 
Jeho výška sa odvíja od dĺžky trva-
nia pracovného pomeru. Percen-
tuálny podiel sa pohybuje od 50 
% priemernej mesačnej mzdy pri 
0 – 3,9 odpracovaných rokov až 
po 100 % pri 20 a viac odpraco-
vaných rokoch.
 Volkswagen Slovakia ako 
najväčší súkromný zamestnávateľ 
na Slovensku v súčasnosti dáva 
prácu 13 700 ľuďom a stále hľadá 
nových spolupracovníkov do 
výrobnej oblasti, ktorým ponúka 
nástupný plat od 1050 do 1250 eur 
v závislosti od kvalifi kácie, nástupný 
bonus 500 eur, spomínaný 13. 
aj 14. plat, odmenu za hospodár-
sky výsledok a ďalšie fi nančné aj 
nefi nančné benefi ty. Priemerný 
mesačný plat v spoločnosti bez 
zarátania manažmentu je 1 854 
eur. 

Viac info aj na 
www.praca-vw.sk

Všetci tarifní kmeňoví zamestnanci dostanú spolu s júnovou 
výplatou aj 13. plat. Na snímke Ján Čepec, výrobný pracovník 
pre montáž.
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01 - Kúpa  02 - Predaj  03 - Voľné miesta (ponúka, hľadá)  04 - Služby (ponúka)  05 - Byty  06 - Nehnuteľnosti  07 - Rozličné

02 - PREDAJ
• Predám zdravé čerstvé prepeličie 

vajíčka, balené po 50 ks, cena 5 eur,
tel.: 0915 329 514

03 - VOĽNÉ MIESTA
• Dom sociálnych služieb Senecio 

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

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

04 - SLUŽBY
• Zabezpečím odborne a rýchlo zmlu-

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

tel.: 0905 616 798
• Maľovanie, stierkovanie Vladimír 

Škultéty           
tel.: 0905 384 813

• Ján Polák VODOINŠTALÁCIE
– ÚDRŽBA    

tel.: 0905 627 321
• Vedenie účtovníctva, spracovanie 

účtovných uzávierok, DPH. 
tel.: 0948 140 240

• TV servis Baláž – oprava televízorov. 
Na Grbe 43. 

 tel. zázn.: 6477 6963
• Spracovanie účtovníctva a miezd, 

controlling, reporty a analýzy. 
tel.: 0917 565 389

• Účtovníctvo, mzdy, DPH, daňové 
priznania, 20-ročné skúsenosti, 
diskrétnosť.     

tel.: 0940 137 999

05 - BYTY
• Kúpim 4-izbový byt na prízemí. 

tel.: 0904 239 227
• Prenajmem 1-izbový byt na ulici Pavla 

Horova 7 v Bratislave Dev. Novej Vsi. 
Nie som realitná kancelária. 

 tel.: 0902 453 912

06 - NEHNUTEĽNOSTI
• Kúpim 3-4 izbový byt na prízemí. 

tel.: 0904 239 227 
• Predám uzamykateľný garážový box 

v garážovom dome na ulici Š. Králika 
7, DNV, 11 m2, elektrina, voda v ob-
jekte. Ponuky s cenou zasielajte 

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

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

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

tel.: 0903 244 777

07 - ROZLIČNÉ
• HERBA – ZÁHRADNÍCKE  POTRE-

BY, rozličný tovar, darčeky. 
 Na Grbe 55. 

 tel.: 02/6477 4642
• Nevyhadzujte knihy - darujte ich 

nám.             
tel.: 0907 701 786

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

tel.: 0917 461 097
• Klietky pre chov prepelic , králiky, 

činčily, pasce na líšky a kuny, liahne 
na vajíčka, odchovne pre kuriatka, 
krmítka a napájačky, robíme roz-
voz po celom Slovensku, viac na 
www.123nakup.eu , 

tel.: 0907 181 800
• Za pomoc v domácnosti bezplatne 

ubytujem staršiu veriacu pani ka-
tolíčku v rodinnom dome v Devínskej 
Novej Vsi.” 

tel.: 0903 780 797
• Hľadám osobu - muža, alebo ženu 

do 55 rokov, ktorá by mi bola k dis-
pozícii na určité práce.  Som imobilný 
v rodinnom dome v DNV. Podmienka: 
byť k dispozícii podľa potreby. Viac 
osobne.  

tel.: 0944 687 797

• Dáme do prenájmu skladový priestor 
o výmere 1700 m² s elektrickými 
bránami (8 ks) s výškou pre ťahač 
s návesom, rozmery 47 x 36 m 
s výškou 5,5 m a 9 m s 2 ks žeriavmi 
s nosnosťou 1000 kg. Možnosť roz-
delenia priestoru skladu na 4 x 425 
m2. Uprednostňujeme dlhodobý ná-
jom. Lokalita Devínska Nová Ves. 

 Informácie: 
mail: sekretariat@presskam.sk

 mobil: 0908 700 684

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

Pri prejazde viaduktom v lokalite 
Bory DOŠLO K ZMENE,

 PREDNOSŤ majú autá prichádzajúce
od Devínskej Novej Vsi.

Nedávno došlo k zmene v prednosti v jazde vo viadukte na 
konci Dúbravky, smerom od Technického skla. Roky mali 
prednosť vodiči prichádzajúci práve z tejto mestskej časti.

PO NOVOM MAJÚ PREDNOSŤ PROTIIDÚCE VOZID-
LÁ V SMERE Z DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI, ČI BOROV.

Niektorých vodičov táto situácia prekvapila, iní si nové do-
pravné značenie všimli. Navyše tu pribudli aj informačné tabule 
upozorňujúce na túto zmenu.

Aj preto vznikali situácie, pri ktorých niektorí vodiči prichádzajúci 
z Dúbravky nechápali, prečo ich oproti jazdiaci kolegovia 
– šoféri, nepúšťajú. Naopak, niektorí vodiči idúci od Borov ru-
tinne zastali a čakali. A tak občas autá čakali z oboch strán.

Magistrát i políciu sa pýtame, či ide o dočasné, alebo trvalé 
riešenie, spôsobené možno aj krátkodobým uzatvorením jed-
ného jazdného pruhu od kruhového objazdu v smere do centra 
mesta kvôli oprave komunikácie v Lamači.
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Z policajného
zápisníka

Z pol
zápi

Ak v lese stretneš medveďa, 
kliešťov sa už nemusíš báť.

•••
Nie je pravda, že odmietame 
prijať migrantov. S radosťou 

prijmeme každého 
pracovitého Nemca, 

Holanďana, Rakúšana, Švéda, 
alebo Francúza, 

ktorí budú utekať pred 
náporom emigrantov zo 

svojich krajín.
•••

Len choď k lekárovi, choroba sa 
už nájde. (vietnamské príslovie)

•••
Skleróza je najkrajšia 

choroba. Nebolí a človek sa 
každý deň dozvie niečo nové.

•••
Žena bez muža, je ako ryba bez 

bicykla.
•••

Chcela som si zobrať letnú 
sukňu, ale zistila som, že mám 

ešte zimný zadok!

• Poverený policajt OO PZ Devín-
ska Nová Ves  podľa  §  199  
ods.  1 Trestného poriadku začal 
trestné stíhanie vo veci  prečinu  
Pytliactvo podľa § 310 ods. 1 
Trestného zákona, pretože trestne 
zodpovedný páchateľ v čase oko-
lo 16:50 hod. dňa 18.05.2018 
 Bratislave - Devínskej  Novej  Vsi, 
ul. Na Hriadkach, pod pieskov-
com Sandberg, pri  povodí  rieky  
Morava, lovný revír Morava, 
MšO  Bratislava  IV  si  prisvo-
jil  tam  v poraste nájdenú voľne 
ležiacu rybu,  kapra  rybničného,  
čim  na  seba neoprávnene túto 
rybu previedol.

• Neznámy páchateľ  v čase 
od  10.00 h  dňa 17.06.2018 
do 12.00 h dňa  18.06.2018,  
v  Bratislave,  na  ul. Pavla Horova 
č. 20, na parkovisku poškodil  tam  
zaparkované  motorové vozidlo 
zn. Mercedes Benz a  to  tak,  že 
poškriabal prednú kapotu, lľvé 
predné aj zadné dvere, pravé 
predné  aj zadné  dvere,  piate  
dvere  /kufor/  a  zadný  nárazník,  
čím   takto spoločnosti spôsobil  
škodu  poškodením,  ktorá bude 
vyčíslená dodatočne.

• Vyšetrovateľ začal  trestné 
stíhanie pre zločin  krádeže podľa 
§ 212 ods.1,  ods. 4 písm. b) Trest-
ného zákona s poukazom na §  
138  písm.  e)  Trestného zákona 
spáchaný v jednočinnom  súbehu 
s prečinom poškodzovanie  cudzej 
veci podľa § 245 ods.1, ods.  

2  písm.  a)  Trestného  zákona, 
ktorého sa dopustil doposiaľ 
neznámy páchateľ tým, že  od  
21.00  hod. dňa 20.06.2018 do 
07.00  hod.  dňa  21.06.2018  
v  Bratislave  na  ul. Eisnerova 
č.6 v Bratislave - Devínska  Nová  
Ves,  vnikol do priestorov bytového  
domu a následne sa presunul do 
pivničných priestorov kde odcudzil 
horský bicykel v hodnote 1 400,- 
eur.

• Hliadka KR PZ dňa  21.06.2018  
v čase o 15.07 h v Bratislave - 
DNV na  ul.  Eisnerova  zadržala  
28ročného muža. Menovaný bol 
zadržaný, nakoľko  je  podozrivý  
zo  spáchania  prečinu Ohroze-
nia pod vplyvom návykovej látky 
podľa  §  289  ods.  2  Zák.  
č. 300/2005 Z. z. vzhľadom na 
to, že ako  vodič  viedol  osobné  
motorové vozidlo zn. Renault, 
pričom počas vedenia vozidla 
nepoužil bezpečnostný pás, na čo 
bol hliadkou KR PZ Bratislava za-
stavený a kontrolovaný na ul. Eis-
nerova, kde následnou vykonanou 
dychovou skúškou bolo zistené, 
že vodič nie je pod  vplyvom alko-
holu. Nakoľko vodič javil známky 
požitia omamných a psychotro-
pných látok bol vyzvaný na podro-
benie sa  vyšetreniu na  detekciu  
omamných a psychotropných látok 
a lekárskemu vyšetreniu  odberom  
a vyšetrením moču  a krvi, alebo 
iného biologického materiálu, či  
nie  je  ovplyvnený  návykovou 
látkou, čo na mieste, ako aj pred 
službukonajúcim lekárom odmie-
tol.

plk. Mgr. Luboš Šidík
riaditeľ

PRE DOBRÚ ORIENTÁCIU

Hľadáte výtlačky Devexu? Aj predchádzajúce čísla?
www.dev-ex.sk

• • •
píšete do Devexu: devex @ba.netlab.sk

• • •
číslo účtu (pre podporu Devexu)

SK2902000000005501241032

Muzikanti z Kobylky 
v plnom sústredení.

Žiaci ZUŠ 
na festivale 

vždy zaujmú.

Akademický sochár Alexander Ilečko na besede 
k nedožitým 80-tinám  Ruda Slobodu pri príležitosti 

Festivalu slovenskej národnej piesne.

EŠTE Z FESTIVALU


