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 Vari nikdy 
svet nebol tak
rozporuplný 
ako v súčast-
nosti. Najskôr 
som si myslel, že sa to iba zdá, 
a iba mne, potom som siahol 
k prirovnaniu, keď je koze do-
bre, ide sa šmýkať na ľad...  
A výsledok už poznáte, alebo 
spoznávate.  

 „A objednajte si už teraz...“ 
Čokoľvek. Na internete. Do-
konca, ak sa vám zdá, že 
máte pokoj, vyberte sa do 
zákulisia internetu, blogov, 
ponúk a reklamy. Mäso 
z poľského bitúnku, stroje, 
pomôcky a prístroje od vý-
myslu sveta, hlavne aby slúžili 
ponúkajúcim, dílerom a pre-
pravným spoločnostiam, boli 
z domácich zdrojov... a hoci 
pri voľbe prezidenta mená sú 
známe, kampaň vlažná, ako 
píše ktosi na blogu.... sociálne 
siete už aj tu ukázali svoju silu. 
Budeme sa spamätávať opäť 
nejaký čas...  Ešteže som stačil 
zaregistrovať ten nový (nový?) 
fenomén. „No a čo sa stane 
ak sa nestane?“... ale prežili 
sme hojno, podarí sa prežiť 
aj iné.
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V sobotu 12. januára 2019 otvoril 
už tradične plesovú v Devínskej 
Novej Vsi  26. reprezentačný ples 
matičiarov. Toho roku sa ples niesol 
v duchu  100. Výročia oživotvorenia 
činnosti Matice slovenskej a roka 
M. R. Štefánika. O zábavu sa už po 
tretí krát postarala fantastická domá-
ca kapela BeHappy so širokým 
repertoárom a tiež výborným tech-
nickým vybavením. Na matičiarskom 
plese je nádherné, že väčšina hostí 
ho takmer celý pretancuje a zábava 
trvá až do ranných hodín.  Súčasťou 
plesu bola aj tradičná tombola 

s množstvom cien.  Organizátorom 
plesu, ako aj sponzorom tomboly 
srdečne ďakujem.
 Ing. Juraj Strempek

Ďakujeme sponzorom tomboly 26. 
reprezentačného plesu matičiarov:
Štiglic – Vinárske združenie Modra, 
Colorado – pool biliard, Optika M, 
Drogéria Milan Stratený, Manisla 
– Nikoleta Hrušková, Helios – Pen-
zión, Sabína Petercová – kvetinové 
doplnky, Fun Café – Jarmila Schra-
mová,  Kvetinárstvo – Eisnerova 
ul., Lekáreň Nada, ALKA – Júlia 

PLES MATIČIAROV 
OTVORILI PLESOVÚ SEZÓNU 2019

KRÁTKE SPRÁVY      

• Predbežný harmonogram 
vychádzania DEVEXu 

v roku 2019

UZÁVIERKA:
18.1.  15.2.  15.3.   19.4.   

17.5.   14.6.   13.9.   
11.10.   08.11.   06.12.

VYJDE: 
5.2.  22.2.  22.3.   26.4.   

24.5.   21.6.   20.9.   
18.10.   15.11.   13.12.

VAŠE PODNETY
NÁM MÔŽETE NAĎALEJ 

POSIELAJTE NA:
nasadevinska@gmail.com   

Ajvaziová, CSHOP.SK, Železiarstvo 
– farby, laky – Eisnerova ul. Herba 
– Záhradnícke potreby, Marlov – 
Vinotéka Lovas, manželia Žatkoví, 
členovia výboru MO Matice slo-
venskej DNV, rodina Mikletičová, 
Fragolino – Opletalova ul., Kader-
níctvo – Lovásová, Sympatizanti 
MS, Klaudia Duchoňová, Firma 
Višňovský, Reštaurácia Kolony, 
Diamond Skin, Kaderníctvo pod 
kinom M. Favenzenová, W-hotel, 
Marcel Bródy – pneuservis, Reda-
kcia pravda, Firma ROCKWOOL, 
Mäsiarstvo Miran, starosta MČ 
Devínska Nová Ves Dárius Krajčír, 
Masáže Mima Miklovicová, Diana 
Padychová, Lekáreň pri žel. Stanici, 
Hostinec Koľaj, Reštaurácia Alda. 



DEVEX 2 

Vážení Devínskonovovešťania, obyvatelia Devínskej Novej Vsi a priatelia, rád by som Vás  
požiadal o podporu pri súťaži spoločnosti LIDL o ďalšie nové detské ihrisko Žihadielko. 

Od 14. januára budeme môcť hlasovať a hrať o nové ihrisko. 
Veríme, že sa dokážeme spojiť pre dobrú vec, radosť a pohyb našich ratolestí.

   Postačí málo a pritom tak veľa, každodenné hlasovanie vás, vašich príbuzných, blízkych alebo priateľov. 
   Hlasovať možno z každého zaregistrovaného mailu, DENNE!!!  Jedno hlasovanie trvá asi minútu.

Hlasovanie trvá od 14. januára do 28. februára 2019 na  www.zihadielko.sk
Záleží na každom hlase. Ukážme našu silu a vyklikajme deťom nové ihrisko.

Prosím, ak môžete, zdieľajte ďalej... Ďakujem vám.
Váš starosta Dárius Krajčír

Na začiatku minulého roka sa 
zástupcovia MPRV uzniesli na 
pozastavení úmyselnej ťažby 
dreva v oblasti Devínskej Ko-
byly a Vydrice, až kým nedôjde 
k spoločnej dohode: pracovnej 
skupiny zástupcov MPRV, štátneho 
podniku LESY SR a odbornej 
a občianskej verejnosti.

Štátny podnik LESY SR však pred 
niekoľkými týždňami porušil 
všetky dohody a bez akéhokoľvek 
oboznámenia verejnosti obno-
vil ťažbu dreva v najcennejších 
bratislavských lokalitách.

Desiatky zdravých stromov 
s vysokou kultúrnou, biologickou 
a estetickou hodnotou (vyše 120 
ročné duby a buky) boli vyrúbané 
celkom zbytočne a v rozpore s do-
brými mravmi, a tieto stratené hod-
noty už Bratislavčanom nedokáže 
nikto vynahradiť.

Hlavné mesto sa preto rozhodlo 
spojiť záujmy jednak odbornej 
a širokej verejnosti, ale aj záujmy 

zástupcov jednotlivých mestských 
častí Bratislavy a Bratislavského 
samosprávneho kraja a vyzvať 
kompetentné štatutárne orgány 
k stretnutiu, kde spolupráci pre 
zastrešenie ochrany lesov na 
území BSK a hlavného mesta.

 Od Ministerstva pôdoho-
spodárstva a rozvoja vidieka a 
Ministerstva životného prostredia 
sa vyžaduje konkrétne:

1. Aby obmedzili, prípadne 
aj úplne vylúčili ťažbu v 
ekologicky najviac citlivých 
a rekreačne významných 
lokalitách (Máme na mysli 
predovšetkým len na územiach: 
CHKO Malé Karpaty, Dunajské 
luhy, Devínska Kobyla)

2. Aby iniciovali začatie ko-
nania o zmene v súčasnosti 
platného Programu sta-
rostlivosti o les (PSL) pre Lesný 
celok Lesy SR Bratislava. (= Všetky 
lesy na území LC Lesy SR Bratisla-
va žiadame zaradiť do kategórie 

„lesy osobitného určenia“ alebo 
„ochranné lesy“.

3. Rovnako aby vykonali všetky 
potrebné kroky na to, aby bolo 
možné všetky lesy vo vlast-
níctve štátu, nachádzajúce 
sa na území hlavného mesta 
SR Bratislava, previesť do 
vlastníctva a správy mesta 
a doplniť zákon č. 326/2005 
Z.z. o lesoch tak, aby obce/
mestá mohli účinne ovplyvňovať 
hospodárenie v lesoch na svojom 
území, a to najmä účasťou obce/
mesta pri vyhotovení a schvaľovaní 
plánu starostlivosti o lesy.

4. Aby zabezpečili v najhodnot-
nejších lokalitách vytvorenie 
trvalo bezzásahových (tzv.
referenčných) plôch s vylú-
čením akejkoľvek ťažby.

5. Aby rozšírili súčasnú 
Národnú prírodnú rezer-
váciu Devínska Kobyla na 
celú plochu Územia európskeho 
významu Devínska Kobyla

6. Aby vyhlásili prírodnú 
rezerváciu Pramene Vydrice 
v zmysle uznesenia zastupiteľstva 
hl. mesta SR Bratislava

7. Aby vyhlásili Národného 
parku Podunajsko, ktorého 
súčasťou budú na území Bratislavy 
aj lesy Devínskych Karpát a lužné 
lesy na oboch brehoch Dunaja.

8. Aby MŽP iniciovalo obno-
venie (rozšírenie) Bratislav-
ského lesného parku, s prior-
itnou funkciou rekreácie a ochrany 
prírody.

9. Aby MPRV vyvodilo 
osobnú zodpovednosť voči 
vedúcim pracovníkom štát-
neho podniku Lesy SR, ktorí 
sú zodpovední za porušenie 
dohody z pracovnej skupiny a za 
výrub najhodnotnejších zdravých 
stromov v uvedených lokalitách. 
Sme presvedčení, že ľudia ktorí si 
nectia partnerské dohody, nemajú 
morálne právo zotrvávať na ve-
dúcich pozíciách.

ZATIAĽ BEZ DÔSLEDKOV
Bratislava, 24. januára 2019 – Primátor Bratislavy Matúš Vallo spolu so starostom Devínskej Novej Vsi – Dáriusom Krajčírom 
a starostami mestských častí Bratislavy, vicežupankou za Bratislavský samosprávny kraj Elenou Pätoprstou a zástupcom za 
OZ Iniciatíva Naše Karpaty Jakubom Mrvom predostreli širokej verejnosti konkrétne kroky smerujúce k zastaveniu ťažby 
zdravých stromov na území hlavného mesta a BSK. Z magistrátu hlavného mesta bola zaslaná výzva k súčinnosti kompetent-
ným štatutárnym orgánom, Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, Ministerstvu životného prostredia a Vláde SR.

Prosba starostu
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Na začiatku nového roku 2019, 
môžeme s istotou povedať: 
máme za sebou dva mesiace 
práce, príprav a rozbehnutia 
samosprávy pod novým ve-
dením. Schválením rozpočtu 
sme stabilizovali chod sa-
mosprávy a verejné fi nancie 
a vytvorili pevný základ pre 
úspech, rozvoj a realizáciu pro-
jektov v roku 2019. Stojíme pred 
rokom, v ktorom sa vynaložia 
omnoho väčšie fi nančné pros-
triedky na riešenie viacročných 

a nadšenie ma poháňa, keď 
pri stretnutiach s obyvateľmi 
našej mestskej časti na každom 
kroku vnímam chuť o zapojenie 
sa občanov do fungovania sa-
mosprávy. Pretože len spoločne  
môžeme dosiahnuť bezpečnejšiu, 
prosperujúcu a lepšiu Devínsku 
Novú Ves. Veľa zdravia, šťastia 
a úspechu v roku 2019 želám 
každému obyvateľovi.

Váš starosta, 
Dárius Krajčír

VÁŽENÍ OBČANIA A SPOLUOBČANIA,
VIAC INVESTÍCIÍ A ZLEPŠENÍ

A tak intenzívnejšie pracujeme 
na zlepšení fungovania samosprávy, 
otvorenej komunikácii s občanmi 
vyššej úrovni služieb, ktoré si kaž-
dý občan zaslúži. Pred nami je 
rok nových projektov, rok výziev, 
a postupným riešením podnetov 
občanov i príjemná a lepšia kvalita 
života.
 Počas môjho života som do každej 
výzvy šiel ako optimista a rovnako 
tak sa pozerám aj  na tie roky, ktoré 
k nám prichádzajú. Silná nádej 

problémov našej mestskej časti. 
V roku 2019 sa bude viac investovať 
do budovania infraštruktúry, 
bezpečnosti, vzdelávania, kultúry 
a športu, sociálnej starostlivosti než 
kedykoľvek predtým v histórii našej 
obce. Spoločným cieľom starostu 
a poslancov je vytvoriť funkčný, 
príjemnejší, krásny a moderný 
vzhľad našej Devínskej Novej Vsi.
 Drahí spoluobčania, každý dom, 
každý človek a každý kúsok našej 
Devínskej je pre mňa rovnako dôležitý. 

Miestny úrad Mestskej časti Bratislava
– Devínska Nová Ves hľadá referenta 
hnuteľného a nehnuteľného majetku. 

Podmienky a viac informácií nájdete 
na www.devinskanovaves.sk  

Termín podania žiadostí do 20. 02. 2019. 
Nástup dohodou.

 
Miestny úrad Mestskej časti Bratislava

– Devínska Nová Ves hľadá 
referenta sociálnych vecí. 

Podmienky a viac informácií nájdete 
na www.devinskanovaves.sk 

a www.profesia.sk/praca/bratislav-
sky-kraj/socialny-pracovnik/

Termín podania žiadostí do 15. 02. 2019.
Nástup 01. 04. 2019.

 

Miestny úrad Mestskej časti Bratislava
– Devínska Nová Ves hľadá opatrovateľku.  

Podmienky a viac informácií nájdete 
na www.devinskanovaves.sk 

kontakt: Ing. Zaťková, 
tel. číslo: 02/602 01 432 

s nástupom ihneď.

- Za posledné štyri  roky nám 
vplyvom rozhodnutí vlády narástli 
mzdové náklady na úseku školstva 
cca o 30 % (z toho 10 % od 1. 1. 
2019 u niektorých zamestnancov aj 
o 14 % z dôvodu navýšenia minimál-
nej mzdy a započítania odpraco-
vaných rokov), čo nebolo doposiaľ 
zohľadnené v rodičovských poplat-
koch. 

- Uvedené zvyšovanie mzdových 
nákladov, energií, tovarov a služieb 
vplyvom vyššej moci sa už začalo 
výrazne odzrkadľovať na zostatku 
voľných fi nančných prostriedkov pre 
fi nancovanie ostatných nevyhnut-
ných bežných výdavkov pre chod 
MČ.

- Ak by poplatky neboli zvýšené, 
museli by sme v primeranej 
výške vyškrtnúť niektoré z iných 
rozpočtovaných výdavkov (výdavky 
na prevádzku a údržbu)

- Vzhľadom na povinnosť pro-
gramového rozpočtovania je nevyh-

nutné vyčleniť dostatočné fi nančné 
prostriedky aj na fungovanie ostat-
ných častí rozpočtu, čo by mohlo byť 
v prípade nezvýšenia narušené.

- Aj po navýšení patria naše poplat-
ky k tým najnižším v celej Bratislave.

- Poplatok od rodičov za ŠKD 
suma 23,40 eur prepočítaná na 
20 pracovných dní vychádza 1,17 
eura/deň dieťa a sú tam minimálne 
2 hodiny čiže 0,585 eur na hodinu 
a dieťa. 

- Len pre porovnanie mestská časť 
dopláca na oblasť školstva z rezervy 
rozpočtu v sume 1 073 047,81 
eur. Ak by sme chceli zohľadniť 
vo výdavkoch len skutočné príjmy 
súvisiace s oblasťou školstva, tak by 
sme mali rozpočtovať na opravy, 
údržbu a investície len 200 952 eur, 
čo by stačilo len na základné veci.   

MČ DNV,
 január 2019

Zdôvodnenie navýšenia poplatkov za originálne 
kompetencie na úseku školstva od 1. 1. 2019

V ŠKOLSTVE OD JANUÁRA 2019
PRACOVNÉ PONUKY
Miestny úrad Mestskej časti Bratislava

– Devínska Nová Ves



DEVEX 4

Jedným z problémov, súvisia-
cich s nakladaním s odpadom 
v hlavnom meste, je neporia-
dok okolo zberných nádob. 
Bratislavská mestská spoločnosť 
Odvoz a likvidácia odpadu 
(OLO) upozorňuje na tento pro-
blém kampaňou s názvom Od-
pad nepatrí ku kontajnerom. 

Smetiari nie sú povinní automaticky 
upratovať odpad okolo zberných 
nádob. V zmysle Všeobecne 
záväzného nariadenia (VZN) 
hlavného mesta o nakladaní 
s komunálnymi a drobnými staveb-
nými odpadmi, je každý obyvateľ 
hlavného mesta povinný ukladať 
odpad do zberných nádob na to 
určených tak, aby sa dali uzavrieť 

a odpad z nich nevypadával. 
Ukladanie odpadu mimo zber-
ných nádob je zakázané a je 
priestupkom na úseku odpadové-
ho hospodárstva. 

Zodpovednosť za čistotu 
stanovišťa zberných nádob
Za každé stanovište zberných 
nádob sú zodpovední, nielen 

zzmmeeeessoovvvvýý kkoommmuuuunnálny odppaad (zvvyšoook po vytrriedení)
•• bbiioooollooggggiicckky y rroozzzllloožžiteľnľľ ý ooodpppad zd dodd mácnosttii a kuchhhhyyynnee
•• kkoovvvvoovvé é éé obobaally ay a kkkoooonnzervy • obally od vajaa íčíí ok • rooolllkkkkky ody odyy
tttoooaaallleeeeeetttnnnééééééhhhooo papapapppiiieeerrra •a •a • ppppoouužité papierové vreckkookkkk vvvvvkkkky ay ay a y uuutttiiieeerrrkkkyyy

nneezznnnneeččiisstteenný ý papappiieer •r • ppllaasst •t • sskkklllo •o •o • bbbiiiooolllooogggiiicckky y kkkk rroozzlllooožžiitteeľľnnľľľľ ýý
ooddppaad d zzzzo o zzááhhrraad ad ad a úúúdddrrržžžbbbyyy zzzeeeleeennne •e •e • kkkkaaammmeeennne •e •e • zzzeeemmmininina •a •a uuhhyynnuuttéé
zzvivieeeerraattá •á •áá oobbjjbbbb eemmnnný ý ý ooodddpppaaad •d •d • ssstavavaveeebbbnnný ý ý ooodddpppaad • d • d • hohoh rrrúúúccii ppooppooll
••• hohohorrrrrrľľľaaľľľľ vvvý a ý a ýýý a ý vvvýýbububušššnnný ý ý ooodddpppaad • d • d • nneeebbbeezzzpppeečččnnný ý ý ooodddpppaadd

ĎĎaakkuujjeemme e VVVáVV mmm, žžže e e tttrrriiieeeeeedddititit ooee oe odddpppaaaddd. . ZZZmmmeeesooovvvý ý ý kkkoookkkkkk mmmuuunnnálálálny oy oy odddpppaaaddd jjje e e odddvváážžžanný ý ddoo spspspaaaľľľoooľľľľľľ vvvoooooo nnne oe oe odddpppadadaduuu..

OObbbbjjbbbb eemmnnnný oý oddppaad d jje e zzaakkáákkkk zzananéé uukkllaaddaať k ť k zzbbeerrnným ým nnáádobdobáámm

(((pppooorrruuuuuušššeeennniiie e eeee VVVšššeeeooobbbeeecccnnneee zzzááávvväääzzznnnéééhhhooo nananarrriiiaaadddeeennniiiaaa hhhlllaaavvvnnnéééhhhooo mmmeeessstttaaa)))...

Odpad nepatrí 
ku kontajnerom!

Smetiari nie sú povinní automaticky 

problém
2

problém problém
1 3

Zákaznícke centrum OLO  I  

Preplnené 
zberné nádoby

Riešenie: 

1
Neporiadok okolo 

kontajnerov
Riešenie: 

2
Kam s objemným odpadom?

Riešenie: 

3

SPOLOČNOSŤ OLO UPOZORŇUJE NA NEPORIADOK OKOLO ZBERNÝCH 
NÁDOB. KTO JE ZAŇ ZODPOVEDNÝ A AKO SI S NÍM PORADIŤ?

užívatelia bytov, a nebytových 
priestorov, ktorým je stanovište 
určené, ale najmä správca 
nehnuteľnosti. Práve správca je, 
podľa VZN povinný zabezpečiť, 
aby sa na stanovišti nachádzalo 
dostatočné množstvo zberných 
nádob, aby bol odvoz odpadu 
vykonávaný dostatočne často, 
aby boli nádoby v deň odvozu 
prístupné a tiež zabezpečuje 
čistotu stanovišťa. V prípade, ak sú 
zberné nádoby preplnené, správ-
ca môže objednať častejší odvoz 
odpadu alebo viac zberných ná-
dob. Ak sa na stanovišti zberných 
nádob nachádza objemný odpad 
alebo neporiadok, správca je po-
vinný objednať mimoriadny odvoz 
odpadu a dočistenie stanovišťa. 
Tieto služby sú spoplatnené.

Ako správne vyhadzovať 
odpad?
Aby sa zabránilo neporiadku na 
stanovišti zberných nádob, odpad 
je potrebné správne roztriediť aj 
umiestniť do zberných nádob. 
Do zelenej nádoby patrí sklo, do 
žltej nádoby sa umiestňujú plasty, 
kovové obaly a tetrapaky a do 
modrej papier. Kartónové krabice, 
plastové fľaše či obaly, je potreb-
né pred vyhodením do nádoby 
zošliapnuť, aby nezaberali veľa 
miesta. Do čiernej nádoby patrí 
zmesový komunálny odpad, teda 
zvyšok po vytriedení a tiež bio 
odpad z kuchyne a domácností. 
Odpad musí byť uložený tak, aby 
sa nádoba dala zavrieť a odpad 
z nej nevypadával. Do všetkých 
zberných nádob, vrátane čiernych 
nádob na zmesový komunálny 
odpad, je zakázané ukladať 
akýkoľvek horľavý a nebezpečný 
odpad. 

Čo robiť s objemným odpa-
dom?
Objemný odpad, ako nábytok, 
matrace, elektronika či stavebný 
odpad, v žiadnom prípade nepatrí 
ku zberným nádobám. Je potreb-
né ho odovzdať v zbernom dvore. 
Existujú však aj ďalšie možnosti. 
Objednať si môžete pristavenie 

(Pokračovanie na strane 7)



DEVEX 5

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. 2. 2019, 16.30 h
Ako Jančiči stretla Brumka

– detská divadelná scéna, účinkuje divadlo Jančiči
V nádhernom príbehu o novom kamarátstve plnom pesničiek 

a tanca sa dozviete aká je zeleninka zdravá, kto nám dáva 
medík, či je potrebné umývať si zúbky a mnohé ďalšie.

Vstupné: 2 eurá
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43

9. 2. 2019, 20.00 h
Ples rybárov

Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43

14. 2. 2019, 15.00 h
Detský fašiangový karneval

– karnevalová zábava pre deti pripravená v spolupráci 
zo Základnou umeleckou školou v DNV

Vstupné: 2 eurá
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43

16.2.2019, 19.00 h
Ples futbalistov FCL DNV

– výborná hudba, chutné občerstvenia a bohatá tombola
Vstupné: 35 eur, v predaji od 20. 12. 2018 do 10. 2. 2019 

v kaviarni Cheers Bar&Coffee na Istrijskej ulici
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43

23. 2. 2019, 19.00 h
Devínskonovoveský farský ples

– nultý ročník farského plesu, pripravený bude bohatý program, 
vynikajúce občerstvenie a taktiež skvelá hudba

Vstupné: 30 eur
Predaj vstupeniek: devinska.fara.sk/registracia-ples, 

farskyplesdnv@gmail.com
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43

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

KAŽDÝ ODCHÁDZAL 
S DARČEKOM

V sobotu 19. januára 2019 
sa členovia súboru spolu so 
svojimi rodičmi a priateľmi zn-
ovu stretli na svojom už 12. 
reprezentačnom plese, tradične 
v prekrásne vyzdobenej sále 
DK Devín. Ples sviatočne otvorili 
tanečníci súboru. Atmosféra ple-
su mala rodinný nádych, bola 
veľmi uvoľnená a všetci sa veľmi 
dobre zabávali. Nechýbalo ani 
výborné jedlo a prívetivá obslu-
ha vďaka personálu z Penziónu 
na Majeri- Kaplna so svojim ve-
dúcim Vladimírom Ožvaldom. 
Hudobná skupina Be Happy 
hrala výborne a vytrvalo až 
do rána, kedy sa návštevníci 
plesu začali rozchádzať domov. 
Každý odchádzal zo slovami 
,,už sa tešíme na ďalší rok!" Smie-
chu a radosti si účastníci užili aj 
pri losovaní tomboly, ktorá bola 
naozaj bohatá vďaka sponzo-
rom: Lekáreň pri Radnici, Textil 
Jecková, Bistro Jeck, Nákupný raj 
Gabriela, Kaderníctvo na terase 
p. Hujsová, Drogéria TOP, Opti-
ka M+, Kaderníctvo p. Lovasová, 
Sklenárstvo Královič, Lekáreň Li-
beri, Penzión na Majeri- Kaplna, 
Vinotéka Marlov, Autodiely Stu-
pava, TV servis Baláž, Herba 
na Grbe - p. Valkovičová, Daria 
p. Štefl ovičová OC Glavica, 
Papiernictvo Paci OC Glavica, 
Reštaurácia u Michala, W-Hotel, 
Železiarstvo pod kinom Bilik, 
Slovenský med p. Ružovič, Móda 
La Voglia OC Glavica- p. Henrie-
ta Bábiková, Internetový obchod 
Mysticsun- p. Dytrichová, Metro 
DNV, Bijoux OC Glavica, Pizzé-

ria U Kmotra, Pizzéria Fragolino, 
Kajčírstvo Dada, Penzión Helios, 
Barlando, Masáže lotosový kvet 
p. Siposová, Pizzéria Valentian 
v Devíne, Cestovná kancelária 
NELLY TOUR a starosta MČ 
DNV p. Dárius Krajčír.

Rodiny: 
Bičkošová, Rybárová, 
Moravčíková, Griezlová, 
Zárecká, Mrvíková, Štefeková, 
Škrovanová, Matt, Galbavá, 
Cesneková, Štefanovičová, 
Koláriková, Zámeč-níková, 
Šimkovičová, pani Edita 
Ščepánová - Lippeová, 
pani Michaela Šimkovičová 
a množstvo nemenovaných 
darcov a priaznivcov súboru.

Veľká vďaka patrí aj obetavým 
a spoľahlivým šatniarkam 
- Monike Moravčíkovej 
a Paulíne Guttmannovej. 

Novinkou tohtoročného ple-
su bolo obdarovanie každej 
ženy darčekovou poukážkou 
a krémom od Mary Kay, za 
ktoré vďačíme pani Adriane 
Bičkošovej - Chadimovej. Takže 
každý odchádzal, okrem dobrej 
nálady aj s darčekom navyše.  
 
Ďakujeme všetkým, ktorí 
sa akýmkoľvek spôsobom 
podieľali na tom, že sa aj 
12. reprezentačný ples 
DFS Grbarčieta úspešne 
vydaril.

ng

Podujatia Turistickej informačnej kancelárie 

DEVÍNSKA NOVÁ VES 

FEBRUÁR 2019

07. 02. 2019 (štvrtok), 18. 00 h
CHOROBY ZDRAVOTNÍCKYCH 
TEPLOMEROV a TLAKOMEROV

Prednáška Jozefa Koleniča – ako si správne merať

telesnú teplotu a krvný tlak.

Miesto: Múzeum SNM – MKCHS, Istrijská 68

21. 02. 2019 (štvrtok), 18. 00 h
DOBYTIE RAJA

Prednáška Mgr. Matúša Hyžného, PhD. (SGS), 

o tom ako sa život z vody vyšplhal na suchú zem

Miesto: Múzeum SNM – MKCHS, Istrijská 68



DEVEX 6

Spomienka

Zosobášili sa

Spolocenská kronikaˇ

Hľadám tvoje láskavé oči, 

cez ktoré som našla lásku,

pokoj, porozumenie...

Každé ráno čakám, 

že dnes sa vrátiš.

Osud je krutý, nevráti 

čo raz vzal,

zostanú iba spomienky

 a v srdci žiaľ.

Dňa 11. 01. 2019 uplynul rok 

čo nás opustil drahý manžel,

František ONDRIAŠ 

otec, dedko, svokor, brat.

Michal LOVIŠKA 

a Mária BELEŠOVÁ

Miroslav SLEZÁK 

a Martina LANGEROVÁ

Michal PETRAKOVIČ 

a Anita RYSER

Blahoželáme!

Mária MILOŠOVIČOVÁ, 

rod. Vizmüllerová

Evelina HOFFANNOVÁ,

 rod. Borziová

Mária MILOŠOVIČOVÁ, 

rod. Vizmüllerová

Nech odpočívajú v pokoji! 

O dišli z našich radov

Odo dňa 28. októbra 2018 
nám bude vzácne nálezisko  
pripomínať dôstojný pamätník 
vytesaný akademickým so-
chárom Tomášom Polonským.  
Slávnostný akt odhalenia monu-
mentu sa tak udial po 92 ro-
koch od odhalenia náleziska za 
účasti zástupcov samosprávy, 
predstaviteľov a členov Ma-
tice slovenskej ako aj množstva 
ďalších prítomných občanov a 
členov kultúrno-spoločenských 
organizácií pôsobiacich v Devín-
skej Novej Vsi.  Samotný pamät-
ník tvorí približne dvojmetrová 
socha z tvrdého pieskovca, ktorá 
zobrazuje vykopávky keramiky, 
typické pre nálezisko.  Na sever-
nej strane monumentu je vyobra-
zený text navrhnutý historikom 

PhDr. Jozefom Klačkom citovaný 
v úvode. 

Slávnostný akt odhalenia 
vykonali  za spevu národných 
piesní v podaní Ženskej spe-
váckej skupiny Kytica a prítom-
nosti čestnej stráže jednotky 
Dobrovoľného hasičského zboru 
symbolicky spoločne naši histo-
rici PhDr. Jozef Klačka, doc. 
PhDr. Ivan Mrva, CSc. a historik 
– poslanec NR SR PhDr. Anton 
Hrnko, CSc. spolu s iniciátorom 
pamätníka predsedom Miest-
neho odboru  Matice sloven-
skej Ing. Jurajom Strempekom, 
vtedajším starostom Milanom 
Jamborom a autorom diela aka-
demickým sochárom Tomášom 
Polonským.                            (r)

PAMÄTNÍK 
SLOVANSKÉHO POHREBISKA

Nezabudneme a s láskou

 spomíname manželka Betka, 

synovia Peter a Pavol s rodinami,

bratia s rodinami

„V roku 1926 archeológovia Jozef Zavadil a Ján 
Eisner objavili v Devínskej Novej Vsi  Slovanské 
pohrebisko z obdobia Samovej ríše. Množstvo 
883 nájdených hrobov svedčí o blízkosti štátneho 
centra zo VII. Storočia“.  

Zima ako z rozprávky...



DEVEX 7

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 % . 
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Na cyklotrase pozdĺž brehu rieky 
Morava položili nový asfalt.

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 Pav-
la 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 murova-

nou chatou v DNV, a to v záhradkár-
skej 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  POTREBY, 

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 Devín-
skej Novej Vsi.” 

tel.: 0903 780 797

DROBNÉ OPRAVY – HODINOVÝ MANŽEL – Ponúkam služby rôznych drobných opráv a úprav v domácnosti, záhrade, 
kancelárií. Viac informácií na tel. čísle 0948 409 789 v čase po-pi 9:00 – 15:00 alebo na stránke https://drobneopravy.eu.

veľkokapacitného kontajnera 
alebo službu OLO taxi – mobilný 
zberný dvor. Služba je určená na 
odvoz objemného odpadu, ktorý 
je možné energeticky zhodnotiť, 
teda spáliť v spaľovni odpadu. 
Cena služby je 25 Eur a zahŕňa 
dopravné náklady, nakládku od-
padu, ktorý musí byť pripravený 

pred objektom, na dostupnom mi-
este pre zvozovú techniku, odvoz 
a vykládku odpadu. Službu je 
možné objednať si cez webstránku 
OLO alebo zákaznícke centrum, 
pričom maximálny objem vozidla 
je 7 kubických metrov, váha odpa-
du maximálne tri tony. Elektrood-
pad je možné odovzdať aj priamo 

SPOLOČNOSŤ OLO UPOZORŇUJE NA NEPORIADOK 
OKOLO ZBERNÝCH NÁDOB. KTO JE ZAŇ ZODPOVEDNÝ 
A AKO SI S NÍM PORADIŤ?

distribútorovi elektrozariadenia 
alebo v rámci oddeleného zberu 
organizovaného výrobcom elek-
trozariadení.
Možnosť uzamknutia sta-
novišťa zberných nádob
Stáva sa, že ešte v ten deň, ako 
naši zamestnanci odvezú odpad, 
zberné nádoby sú znova pre-
plnené a ich okolie znečistené. 
V tomto prípade je vhodným 
riešením stanovište uzamknúť 
tak, aby bolo prístupné len pre 

obyvateľov bytového domu, ku 
ktorému patrí. Ak sa rozhodnete 
stanovište uzamknúť, je potrebné 
osloviť spoločnosť OLO a my 
vám navrhneme možnosti akcep-
tovaného bezplatného uzamk-
nutia stanovišťa. Kontaktovať nás 
môžete prostredníctvom nášho 
zákazníckeho centra telefonicky 
na čísle 02/50 110 111, e-mailom 
na zakazka@olo.sk alebo osobne 
na Ivánskej ceste 22, od pondelka 
do piatka v čase 7:00 – 16:00.

   (Pokračovanie zo strany 4)

OD VIZITKY PO BILLBOARD
Navrhnem a vyrobím pre Vás grafi cký materiál akéhokoľvek charakteru,

ktorý Vás dostane do povedomia potencionálnych klientov a odlíši od konkurencie.

Základné tlačoviny

vizitky, knihy, časopisy...

Reklamné tlačoviny

letáky, brožúry, billboardy...

Reklamné predmety

perá, tričká, tašky...

Firemné identity

logo, dizajn manuál, corporate identity...

Eventy

návrh a výroba stánku, steny, catering...

Produkcia

ofsetová, digitálna, rotačka...

Kontakt

+421 901 701 903
jbitova@gmail.com
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Z policajného
zápisníka

Z polic
záp

-Ten úžasný pocit, keď otvoríš 
skriňu a zistíš, 

 že sa zmestíš do odevu, 
ktorý tam visí už 10 rokov! 

-Ja som si včera vytiahla šál, ktorý 
tam visí už 10 rokov 
a stále mi je dobrý

•••
 Mala som pocit, že mám 

upratať, tak som si naliala víno 
a pocit zmizol.

•••
-Videl si už niekedy ďatľa?

-Áno, v televízii.

-A v lese?
-Nie, my televízor do lesa 

nenosíme.
•••

Podal som si inzerát, 
že hľadám ženu. Dostal som 
hromadu odpovedí. Všetky 
začínali: Zober si tú moju.

•••
Až pôjdem do dôchodku budem 

žiť zo svojich úspor, čo však 
budem robiť na druhý deň, 

to veru netuším.
•••

•  Poverený príslušník OO PZ 
Bratislava Karlova Ves začal dňa 
02.11.2018 trestné stíhanie vo 
veci prečinu Krádeže podľa § 212 
ods.2, písm. a / Trestného záko-
na, pretože neznámy páchateľ 
od 22.00 hod. dňa 01.01.2019 
do 07.45 hod. dňa 02.01.2019  
na ul. Kuklovská č. 3, z riadne 
uzamknutého a zaparkovaného 
motorového vozidla zn. FORD 
Fiesta, odcudzil navigáciu Tom-
tom, nezisteného typu a výrob-
ného čísla a to tak, že nezisteným 
predmetom rozbil sklenenú výplň 
skla na ľavých zadných dverách 
a následne z neuzamknutého 
kastlíku na mieste spolujazdca 
odcudzil navigáciu poškodenému, 
spôsobil škodu krádežou vo výške 
200,- eur a škodu poškodením 
vo výške 200,- eur.

• Doposiaľ nezistený páchateľ 
v čase približne o 17:20 hod. 
dňa 03.01.2019 na ul. Bakošova 
v Bratislave doposiaľ nezisteným 
spôsobom zapríčinil ťažkú ujmu 
na zdraví poškodenej, ktorá pá-
dom z výšky 17 metrov z balkóna 
na 6. poschodí bytového domu 
na uvedenej adrese utrpela 
pomliaždenie pľúc, pomliaždenie 
pečene, sleziny, obličiek, viacná-
sobnú zlomeninu panvy a zlo-
meniny stehennej kosti s doposiaľ 
nezistenou dobou liečenia. Trestné 
stíhanie bolo začaté neodkladným 
a neopakovateľným úkonom ob-
hliadkou miesta činu.

• Dňa 05.01.2019 vychovávateľ 
DCM Záhorská Bystrica oznámil 
útek chovanca – ide o osobu 
vo veku: 15 rokov z Bratislavy 
– Lamač. Súčasne umiestnený 
v DCM Záhorská Bystrica. K po-
pisu: výška cca 171 cm, štíhla 
postava, hnedé oči, váha max 60 
kg, krátke hnedé vlasy. Oblečenie: 
čierna mikina s nápisom Pit Bull, 
čierna vetrovka s maskáčovými 

rukávmi, maskáčové kapsáče, 
čierne tenisky. Tunajšie OO PZ Dú-
bravka vykonáva pátranie po cho-
vancoch DCM – Záhorská Bystri-
ca, ktorý ušiel z DCM – Záhorská 
Bystrica dňa 05.01.2019 v čase 
o 15:55 ho. Po menovaných bolo 
vykonané pátranie, pričom boli 
prehľadané autobusové zastávky, 
železničné stanice, hlavné lesné 
a vedľajšie cesty, zatiaľ bez klad-
ného výsledku. 03.01.2019 v čase 
o 22:50 hod.

• Neznámy páchateľ v čase 
približne od 00,00 hod. dňa 
4.1.2019 do 16.30 hod. na 
verejnom parkovisku na ul. Tra-
novského 37 v Bratislave, poškodil 
zaparkované motorové vozidlo zn. 
BMW, a to tým spôsobom, že ne-
známym predmetom rozbil obidva 
zadné svetlomety a poškrabal 
pravý a ľavý zadný blatník, čim 
spôsobil poškodenej škodu v cel-
kovej výške 2500.- Eur.

• Poverený príslušník OO 
PZ DNV začal podľa § 199 
ods. 1/ Trestného poriadku 
trestné stíhanie vo veci prečinu 
Poškodzovania cudzej veci podľa 
§ 245 ods. 1/ Trestného zákona, 
pretože na základe zistených 
a podložených skutočností ozná-
mených osobou, je dostatočne 
odôvodnený záver, že doposiaľ 
neznámy páchateľ v čase od 
15:00 hod. dňa 06.01.2019 
do 12:30 hod. dňa 07.01.2019 
v Bratislave – Devínskej Novej 
Vsi, na ul. Eisnerova 56/F vho-
dil cez nezabezpečené okno 
bez sklenenej výplne nachádza-
júce sa nad zadným vchodom 
prevádzky reštauračného zari-
adenia neznámy akcelerátor, 
ktorý podpálil interiér prevádzky, 
v dôsledku čoho došlo 
k poškodeniu chladničky, smetnej 
nádoby, el. zástrčiek a taktiež boli 
v dôsledku požiaru zadymené ste-
ny a zariadenie interiéru prevádz-
ky, čím takto neznámy páchateľ 
spôsobil poškodenej spoločnosti 
škodu vo výške 2.000,- Eur. 

ŠACH
27. 1. 2019 pokračovala 3. liga 
bratislavského kraja v šachu. 
Šachisti Devínskej Novej Vsi ce-
stovali do Ružinova, kde zvíťazili 

nad Doprastavom B 7-1. Na čele 
súťaže majú 1-bodový náskok. 
V nasledujúcom kole 10. 2. 2019 
privítajú na svojich šachovniciach 
v F-Centre družstvo Slovana G.

M. Kolesár

TALENT CUP 2019

Od 11. 1. – 13. 1. 2019 sa 
DFS Grbarčieta zúčastnil na 
fi nálovom medzinárodnom 
multi-žánrovom festivale Tatras 
Talent Cup 2019. Súťaž detí 
a mládeže v umeleckej tvorivosti 
v žánrových nomináciách HUD-
BA, SPEV, TANEC a DIVADLO 
s priebehom v Poprade a okolí. 
Festival TTC je vrcholným maj-
strovským festivalom z festivalov 
patriacich do projektu Konfi -
gurácia Talent. Zúčastňujú sa ho 
výhercovia zlatých miest festi-
valov s najvyšším počtom bodov. 
Grbarčieta reprezentovali 
menšinu Chorvátov žijúcich 
na Slovensku ako folklórny 
súbor. Tancovali tance a spie-
vali piesne z oblasti Slavonije 
a zvládli to naozaj bravúrne 
za čo ich porotcovia ohodnotili 

v Galashow v DK Poprad. Jedna 
z porotcov bola Monika Haaso-
vá - profesionálna herečka, 
tanečníčka, mímka a peda-
gogička, ktorej sa vystúpenie 
súboru neskutočne páčilo. Získa-
li Veľkú cenu- Grand prize 
za žáner tanec. Sú nadšení 
a dúfajú, že sa im bude takto 
dariť aj naďalej. Ale okrem výhry 
si odniesli aj nezabudnuteľné 
zážitky zo zasnežených Tatier. 
Bývali v prekrásnom hoteli Rysy 
v Štrbe, navštívili Štrbské pleso 
a viezli sa zubačkou. Opäť 
úspešne reprezentovali ZŠ 
I. Bukovčana, MČ DNV 
a Bratislavu. 
Ďakujeme všetkým, ktorí sa akým-
koľvek spôsobom podie-ľajú na 
vzraste súboru. 
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