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	 Vykúpaní,	 vyoblievaní,	 očistení	
zo	 všetkých	 neduhov	 vítame	 jar,	
každoročne	 prinášajúcu	 niečo	 nové.	
Že	ide	o počasie,	s tým	možno	počítať	
ak	 by	 zmeny	 nastávali	 v  nás	 a  vo	
vzťahoch	nás	k ostatným,	 to	by	 sme	
možno	boli	aj	prekvapení.	Sami	sebou.
	 Prečo	by	sme	však	páchali	násilie,	
keď	možno,	aj	v živote,	kráčať	cestou	
ľahšieho	odporu.
	 Nevypláca	sa	to!
	 Nielen	 nakúpiť	 lacný	 tovar,	 často	
perfektnú	imitáciu	kvality,	a čudovať	
sa	 malej	 výdrži,	 stálosti,	 slabých	
vlastností...	alebo	pokúšať	sa	podviesť	
takú	 prírodu	 nekvalitnou	 sadbou,	
nekvalitným	 spracovaním	 pôdy,	 nie	
správnymi	hnojivami...	a už	by	nebolo	
treba	spomenúť	podvod	na	vlastnom	
zdraví,	 keď	 podceníte	 silu	 okolností,	
ktoré	vás	vrazia	na	lôžko	a potrápia	
vás,	kým	neuznáte,	že	ste	nevenovali	
náležitý	čas	prevencii,	opatrnosti,	do-
brým	radám.
	 O nič	menej	starostlivosti,	to	však	
hovorili	akosi	dávno,	dočítať	sa	o tom	
možno	v historických	románoch,	treba	
venovať	 cti,	 povesti,	 dobrému	 menu.	
Nielen	na	poli	obchodnom.
	 Dnes	 akosi,	 hlavne	 keď	 človek	
sleduje	 bulvár,	 ako	 by	 ozaj	 nikomu	
z popularizovaných	o tieto,	kedysi	ryt-
ierske,	vlastnosti	nikomu	nešlo,	nikoho	
nezaujímali,	 ba	 akoby	 záujmom	
dneška	bol	opak	logiky.
	 Nuž	ale...	Lekár	vylieči	chrípku,	sto-
lár	opraví	nekvalitný	výrobok...kvalitu	
v správaní	akosi	nik	nevie	naordinovať,	
ani	slušnosť,	ústretovosť...	ba	ani	chara-
ktery	sa	nedávajú	opravovať.
	 Keďže	 si	 s  takým	 stavom	 akosi	
vystačíme,	netreba	sa	čudovať	žiadnym	
výkyvom	z noriem.	Je	privčas.

Vydavateľ

V 
čí

sl
e:

KRÁTKE SPRÁVY1   Pre správne pochopenie    2-3   Vysvetlenie

• Čo ma trápi • Reakcia    4   Kultúra • 

Hodnoty - vedecká hračka    5   Spoločenská 

kronika • Pozvánka skautov • Končí vaše dieťa 

ZŠ?    6   GoodSports    7   Inzercia • PSS

8   Z policajného zápisníka • Šport

 

Takto by mala vyzerať križovatka ulíc Na grbe, I. Bukovčana, 
Hradištná, pri cintoríne. Aj o tom v dnešnom čísle. 

Pre správne pochopenie
Text interpelácie poslankyne MZ v Devínskej Novej Vsi pani Daniely Lipkovej, ktorú predniesla na rokovaní 
Miestneho zastupiteľstva v marci 2010:

Žiadam o prerokovanie výberu 
poplatkov za hrobové miesta na 
cintoríne v DNV, nakoľko nie je v sú-
lade so schváleným prevádzkovým 
poriadkom. Farnosť nezohľadňuje 
platby vyplatené občanmi na roky 
dopredu a vyberá opakované po-
platky. Takáto možnosť nie je uve-
dená v prevádzkovom poriadku a 
občania sa právom sťažujú, lebo 
napriek tomu, že majú doklad o 
zaplatení nájmu hrobového miesta, 
vyžaduje sa od nich nová platba. 

Daniela Lipková.

Odpoveď správcu cintorína 
Dr. Martina Puhovicha na in-
terpeláciu, ktorú zaslal Miest-
nemu úradu v Bratislave – 
Dev. N. Vsi dňa 24.03.2010:

 Na základe schváleného pre-
vádzkového poriadku pohrebiska 
v DNV a cenníka, ktorý tvorí prílo-
hu tohto prevádzkového poriadku, 
je cena za nájom hrobového, kryp-
tového, urnového miesta a služby 
spojené s nájmom stanovená na 
8,50 EUR za rok a jedno miesto 
(pre porovnanie 10,39 EUR – Ma-
rianum). Povinnosťou každého náj-
omcu (podľa § 24, ods. 1, zák. č. 
470/2005 Z.z.) je uzavrieť s pre-
vádzkovateľom nájomnú zmluvu. 
Na základe tejto zmluvy uhradí ná-
jomca cenu za nájom a služby spo-
jené s nájmom najmenej na jeden 
kalendárny rok odo dňa uzavretia 
nájomnej zmluvy. (Prevádzkovateľ 
nežiada od nájomcu uhradenie ná-
jmu na dobu 10 rokov tak, ako mu 

to umožňuje Čl. X, ods. 4. platného 
prevádzkového poriadku.) 

 Na základe nájomnej zmlu-
vy prevádzkovateľ požaduje od 
nájomcu uhradenie nájmu od 1. 
7. 2009, t.j. od dátumu zverenia 
pohrebiska z Pohrebníctva Maria-
num m.p.o. späť Rímskokatolíckej 
cirkvi, farnosti Devínska Nová Ves. 
To znamená, že ak mal nájomca 
predplatený nájom na obdobie 
dlhšie ako do 1. 7. 2009 a zapla-

• V správach pre alergikov sa 
hovorí, že v najbližších dňoch 

budú trápiť peľové zrnká 
z jelše, tisu, topoľa, neskôr 

pribudnú zrnká z brezy a jaseňa. 
Miestam, kde sa uvedené stromy 

nachádzajú sa treba vyhýbať.

Materské centrum Bublinka 
vydalo jedinečnú detskú 

knihu od Petra Stoličného: 
Rozprávky o dopravných 

značkách.
Kniha vyšla v marci 2010. 

Ide o vysokokvalitnú knižku, 
ktorá naučí predškolákov 

a školákov základne 
dopravné značky a pravidlá 

cestnej premávky. 
Viac informácií o knihe ako aj 

ukážku jednej rozprávky nájdete na 
 www.detskerozpravky.sk

(Pokračovanie na strane 2)
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Pre správne pochopenie

til predošlému prevádzkovateľovi 
(Marianum, m.p.o.) sumu menšiu 
ako 8,50 EUR, je povinný doplatiť 
rozdiel medzi zaplatenou sumou 
a aktuálnou platnou cenou (8,50 
EUR) do konca predplatného ob-
dobia. Ak nájomca odmietne uhra-
diť rozdiel v cene, bude mu doba 
predplatného nájmu alikvotne skrá-

 Niektorí občania a úradníci 
z MÚ v DNV sa v ostatných týžd-
ňoch vyjadrovali kriticky k záleži-
tostiam okolo cintorína. Takže pri-
pomínam: 
 Farnosť je zriaďovateľom 
a prevádzkovateľom cintorína, 
správcom je zo zákona povere-
ná osoba Dr. Martin Puhovich. 
Farnosť je zriaďovateľom, lebo 
je majiteľom pozemku cintorína. 
Správa sa vykonáva na základe 
prevádzkového poriadku, ktorý 
bol schválený v Miestnom zastupi-
teľstve (MZ) v Devínskej Novej Vsi 
a na Regionálnom úrade verejného 
zdravotníctva. Po prevzatí cintorína 
od 1. júla 2009 sa dal nanovo 
do poriadku zoznam hrobov a za-
bezpečila sa základná prevádzka.
 Cirkev z cintorína nemá žiaden 
finančný príjem. Jedinou výhodou 

Štúdia pešej trasy 
- I. etapa (pri Základnej 
škole I. Bukovčana 1)
Nehoráznosť.  Toto slovo mi na-
padlo, keď som zistil, čo sa ide 
robiť za naše spoločné peniaze. 
Táto štúdia pešej trasy nás podľa 
materiálu Plnenie programu obce 
na rok 2009 stála 2500 eur. 
Chcem sa kompetentných spýtať, 
kde a kedy bolo vyhlásené výbero-
vé konanie, podľa programu obce 
mal byť v januári 2009 vykonaný 
výber spracovateľa. Informoval 
som sa u viacerých známych, ktorí 
sa v tejto oblasti pohybujú, nikto 
o tom ani nemal tušenia, pravde-
podobne to malo podobný prie-
beh ako škandalózny nástenkový 
tender na Ministerstve výstavby. 
Úplnou samozrejmosťou malo byť 
vypísanie architektonickej súťaže, 

z ktorej by sa najlepšie varianty 
predstavili odbornej aj laickej verej-
nosti. Pýtam sa všetkých, je podľa 
Vás morálne, keď túto akciu robí 
predsedkyňa Komisie výstavby pri 
Miestnom zastupiteľstve? Neho-
voriac o tom, že za niekoľko strán 
štúdie je podľa mňa 2500 EUR pri-
vysoká suma. K tomu pripočítajme 
búracie práce na oplotení ZŠ I. Bu-
kovčana 1, na ktoré Miestna rada 
schválila kalkuláciu búracich prác 
v celkovej výške do 6315  EUR. Čo 
je tiež podľa mňa privysoká suma.
   Ešte zopár slov k odbornej strán-
ke tohto projektu. Nie som odbor-
ník, len obyčajný triezvo uvažujúci 
človek. Slová pani poslankyne Var-
govej o frekventovanej križovatke 
vyznievajú minimálne úsmevne. 
Nehovoriac o nevhodnom umiest-
není kruhového objazdu do také-

hoto druhu zástavby. Tento kruhový 
objazd v križovatke Na Grbe – I. 
Bukovčana je v štúdii len vizualizo-
vaný a treba ho nanovo spracovať 
ako projekt na územné rozhodnutie 
a stavebné konanie, čo znamená 
ďalšie finančné prostriedky. Ak by 
mal kruhový objazd v skutočnos-
ti vyzerať tak ako je vyobrazený 
v štúdii, bude podľa mňa potrebné 
rozšíriť cestné komunikácie, pre-
ložiť chodníky, verejné osvetlenie, 
atď.. To sme takí bohatí alebo 
hlúpi? Pýtal sa niekto rodičov, či 
súhlasia s tým, že sa otvorí školský 
dvor, kde sa ich deti doteraz bez-
pečne hrali? Zopár parkovacích 
miest, ktoré vzniknú touto akciou sa 
dalo získať oveľa lacnejšie. Ak už 
chceme prepájať starú a novú De-
vínsku lepším variantom sa mi javí 
spojiť ich cez územie medzi cintorí-
nom a DSS Seneciom. Sem by sa 
zmestil aj menší park, prípadne ďal-
šie oddychové funkcie. A stálo by 

to oveľa menej peňazí. Lebo keď aj 
spravíme námestie pred školou tak 
ďalej smerom do sídliska sa dosta-
neme len na frekventovanú križo-
vatku, neustále preplnenú parkujú-
cimi vozidlami. Nehovoriac o tom, 
že takáto čiastková štúdia mala byť 
súčasťou komplexnej štúdie prepo-
jenia starej a novej Devínskej a tá 
mala byť predstavená širokej verej-
nosti, ktorá sa k nej mala vyjadriť. 
Nech si kompetentní uvedomia, že 
to stavajú za spoločné peniaze, 
a teda občania sa majú právo ve-
dieť, čo sa ide robiť z ich peniazmi.
Bavil som sa na túto tému z viacerý-
mi odborníkmi, všetci to považovali 
za nezmysel. Na takéto nezmysly 
vyhadzujeme peniaze, aby z toho 
mali prospech vyvolení poslanci 
miestnej koalície a deti v škôlkach 
sa musia hrať a spať pri starých 
oknách, cez ktoré prefukuje!! A sú 

je pre cirkev ucelené vlastníctvo 
pozemkov v okolí kostola, vrátane 
„Domu rozlúčky“, ako aj vybavova-

nie pohrebov, keďže už nie sme zá-
vislí na cudzích ľuďoch mimo DNV. 
   Peniaze za hroby nie sú zárob-
kom pre farnosť, idú na osobitný 
účet a len na údržbu cintorína, a to 
na základe zákona. Platby sú takis-

to schválené podľa zákona – a to 
menšie ako má hlavné mesto BA. 
Nik nemôže platiť niečo navyše. 

Ceny sú podľa zákona schválené 
aj v MZ DNV. 
 Právne veci okolo hrobov sa 
vybavujú na základe písomnej 
dohody s vedením Miestny úrad 
(MÚ) v DNV na Miestnom úrade, 

lebo pozemok cintorína síce patrí 
farnosti, ale ako miesto pochová-
vania slúži pre všetkých občanov. 
MÚ slúži občanom v občianskych 
veciach a má povinnosť podporo-
vať miestnu kultúru, ku ktorej patrí 
aj cintorín.
 Bývalý správca cintorína ne-
chal aj vedenie vody v havarijnom 
stave, preto po skončení zimy 
hneď netiekla voda. Pokúsime sa 
to urýchlene opraviť a urobiť cel-
kom nové vedenie vody. Na to je 
potrebné pripraviť stavebný projekt 
a zabezpečiť financie. 

Tento text posielam na MÚ v Dev. 
N. Vsi, do Devexu a do DTV.

V Bratislave, dňa 27. marca 2010.
Karol Moravčík, 

farár Rímskokatolícka cirkev, 
farnosť Bratislava 

– Devínska Nová Ves

tená o dlžnú sumu. Po skončení toh-
to obdobia bude vyzvaný na uhra-
denie dlžnej sumy a ak tak nespraví 
bude prevádzkovateľ postupovať 
podľa § 25 zák. č. 470/2005. 

 V ďalšom prípade, ak mal 
nájomca predplatený nájom na 
obdobie dlhšie ako do 1. 7. 2009 
a zaplatil predošlému prevádzko-
vateľovi (Marianum, m.p.o.) sumu 

vyššiu ako 8,50 EUR, prevádzko-
vateľ vzniknutý preplatok nevracia, 
ale po ústnej dohode s nájomcom 
alikvotne predĺži dobu predplatné-
ho obdobia. 

 V treťom prípade, ak mal ná-j-
omca predplatený nájom na obdo-
bie kratšie ako do 1. 7. 2009 (napr. 
do roku 1. 7. 2007), prevádz- 
kovateľ nepožaduje od nájomcu 

doplatenie podlžnosti (ktorú by mo-
hol požadovať za predošlého pre-
vádzkovateľa Marianum, m.p.o.), 
ale opätovne sa riadi dátumom 
prevodu pohrebiska (1. 7. 2009) 
a od tohto dátumu požaduje za-
platenie nájmu na ďalšie predplat-
né obdobie.

S pozdravom
Dr. Martin Puhovich 

správca cintorína v Devínskej Novej Vsi

Vysvetlenie k problémom okolo cintorína v Devínskej Novej Vsi

ČO MA TRÁPI postrehy zo života DNV IV.



 DEVEX 3

(Pokračovanie zo strany 2)

ČO MA TRÁPI 
postrehy zo života DNV IV.

aj ďalšie dôležité veci, ktoré treba 
riešiť! Koaličný valec, za volantom 
ktorého sedí poslanec nebývajúci 
v Devínskej veselo ide ďalej a vô-
bec ho nezaujímajú problémy 
nás občanov. Potrebujú nás len 
raz za štyri roky, aby boli zvolení 
do zastupiteľstva a potom si už ro-
bia čo chcú. Z Devínskej si urobili 
doslova trafiku...
Oplotenie detského 
ihriska na Ľubovníkovej ulici
Hanba. To jediné slovo mi napa-
dá, keď rozmýšľam, prečo Miest-
na rada na svojom zasadnutí dňa 
2.3.2010  nesúhlasila s oplotením 
detského ihriska na Ľubovníkovej 
ulici na Kolónii. Práve na Kolónii, 
kde sa nenachádza prakticky ži-
adna občianska vybavenosť a aj 
o to jedno malé detské ihrisko 
museli obyvatelia zvádzať doslo-
va boj a trvalo to skoro dva roky. 
Rád by som vedel, ako jej jednotliví 
členovia hlasovali a či vôbec brali 
do úvahy názor takmer 60 rodi-

ČO MA TRÁPI 
– postrehy zo života DNV 4 

Reakcia
Napísať reakciu k príspevku, ktorý 
je plný nepresností, domnienok, 
neprávd a neznalostí, zároveň 
vrhá špinu na každého, kto prilo-
žil nielen jazyk, ale aj um a ruky 
k dielu, je nesmierne ťažké. Vyža-
duje čas a trpezlivosť. Schopnosť 
načúvať, pátrať po príčinách a po-
znať možnosti. Mám dosť odbor-
ných, komunálnych aj ľudských 
vlastností, síl aj odvahy na to, aby 
som pánovi Jamborovi ponúkla 
serióznu, otvorenú, verejnú dis-

Do tohto duelu nastupujete ako ob-
čan – teda favorit. To je vždy vyš-
šia devíza ako poslanec. Pravda, 
ak ten poslanec nebol a nezostal  
predovšetkým občanom. 

S pozdravom, Eva Vargová

kusiu na akúkoľvek tému z oblasti 
novoveskej investičnej politiky. Po-
zývam ho preto touto cestou, aby 
sa v predstihu delegoval za budú-
ceho hovorcu občanov tejto obce 
a v kresle pre hosťa konaného dňa 
19.4.2010 o 18.00 hod, v relácii 
na DTV, konfrontoval ma so svojimi 
názormi priamo, bez toho aby som 
bola na takýto „súboj“ otázkami 
vopred pripravená. Verím, že ďalší 
moji kolegovia (nielen tí čo riadia 
„koaličný valec“) tiež privítajú takú-
to možnosť, či už na tému rozpočtu, 
financovania, kultúry, sociálneho 
programu, bezpečnosti, športu ale-
bo školstva. Ocením, ak sa z také-
hoto podnetu vyvinie pravidelná pu-

blicistická relácia „Poslanec (terajší 
versus budúci) v horúcom kresle“.  
Vážený pán Jambor, predpokla-
dám, že moju ústretovosť budete 
považovať za prejav „arogancie 
moci“. Nemajte prosím obavy. 

čov, ktorí sa pod petíciu podpísali. 
Smutné je to, že si na prerokova-
nie nezavolali zástupcu petičného 
výboru a svoje rozhodnutie ani 
nezdôvodnili. Pritom rodičia chceli 
mať len bezpečnejšie ihrisko, nič 
viac...
Cyklomost do Rakúska - 
parkovanie návštevníkov 
nového cyklomostu
Iste sa všetci zhodneme na tom, 
že vybudovanie cyklomostu 
do Rakúska bude po rokoch 
veľkou udalosťou v našej Devín-
skej. Chcel by som sa spýtať kom-
petentných, kde budú parkovať 
ľudia, ktorí prídu autom s bicyk-
lami na streche a budú sa chcieť 
previezť do Rakúska na bicykli 
po novom cyklomoste? Myslím, 
že prvú letnú sezónu po otvorení 
a samozrejme aj nasledujúce mô-
žeme počítať s množstvom áut, 
ktoré nebudú mať kde zaparko-
vať a budú spôsobovať problémy 
v doprave na Istrijskej ulici, na ulici 
Na Hriadkach a na ulici Na Mýte. 

Myslím, že na ulici Na Mýte sa ani 
nepohneme a už teraz mi je ľúto 
jej obyvateľov. Nehovoriac o tom, 
ako privítame rakúskych hostí. Keď 
prídu po tejto ulici do centra De-
vínskej, zostanú v nemom úžase 
a budú si myslieť, že zablúdili v ča-

sopriestore. Zničená Istrijská ulica 
so schátralou Hasičskou zbrojnicou 
a lacno vyzerajúcou novostav-
bou bytového domu s plechovou 
strechou ich určite neočarí a my si 
vyslúžime len hanbu. Nehovoriac 

o budove bývalej pošty! Pokiaľ 
je tento projekt nadregionálny, 
myslím, že aj investícia do prime-
raného parkoviska by mala byť 
vecou nadregionálnou a na jeho 
vybudovanie by mal prispieť Bra-
tislavský samosprávny kraj, lebo 
parkovať tu budú hlavne obyvate-
lia tohto kraja. Smutné však je, že 
predstavitelia našej obce si tento 
problém neuvedomujú, za každú 
cenu však chcú postaviť cyklomost, 
aby sa mali v nadchádzajúcich ko-
munálnych voľbách čím pochváliť. 
A perlička na záver – tento projekt 
nebol vôbec prerokovávaný v Ko-
misii ochrany životného prostredia, 
hoci most bude stáť v území so 4. 
stupňom ochrany!
 Niekedy mám pocit, ako keby 
vedľa seba existovali dve Devínske, 
jedna, ktorú poznáme z DTV, z ča-
sopisu Metropola a z rozprávania 

starostu a poslancov - čistá, krásna, 
bezproblémová a tá druhá sku-
točná, neupravená, so zničeným 
centrom, s nevýhodnými zmluvami, 
zbytočnými nákupmi a neriešenými 
problémami.         Milan Jambor

Poďakovanie
Chcem sa poďakovať pani poslankyni Vargovej za pozvanie do relá-
cie Kreslo pre hosťa, ktoré sa má konať 19. 4. 2010 a s radosťou ho 
prijímam. Budem rád ak z tohto môjho podnetu vznikne pravidelná pub-
licistická relácia a občania s kritickým názorom budú mať konečne mož-
nosť prezentovať svoje názory v DTV. Škoda len, že pani poslankyňa vo 
svojej reakcii na môj príspevok plný „nepresností, domnienok, neprávd 
a neznalostí“ neuviedla ani jednu, hoci na to mala priestor. 

Milan Jambor



DEVEX 4

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

ISTRA CENTRUM
centrum pre voľný čas

11.4. (nedeľa) o  17,00 h.  
SMRŤ ČAKÁ VŠADE  
o 19,00 h. ROLERKY

14.4. (streda)  o 17 a 19,00h.
DOKTOR OD JEZERA 

hROChU
 

17. A 18.4. (so+ne) 
17.4. o 19,00 a 18.4. 

o 17,30 h. 
MIKULÁŠOVÉ ŠIBALSTVÁ 

25. 4. (ne) 
o 19,00 h.

T h E    B O X

28. 4. (streda) 
o 19,00 h.   

BRATIA BLOOMOVCI

Program kina DEVÍN • v Devíne (nie v Devínskej)

 Na interaktívnej výstave Hod-
noty - vedecká hračka v Sloven-
skom národnom múzeu - Múzeu 
kultúry Chorvátov na Slovensku 
v Devínskej Novej Vsi sa môže 

do 30. apríla 2010 každý návštev-
ník bez ohľadu na vek do vôle po-
hrať.
 Popritom si vyskúša a overí 
svoj odhad veľkostí niektorých fy-

zikálnych veličín (hmotnosť, dĺžka, 
čas, koncentrácia...) a uvedomí si 
mnohé všeľudské osobné hodnoty 
(život, človek, zdravie, láska, pria-
teľstvo, rodina, priatelia, práca, pe-
niaze, šťastie, vzdelanie, múdrosť, 
umenie, príroda, viera, sloboda, 
hry a hračky), ktoré budú spredmet-
nené v citátoch a reprodukciách 
umeleckých diel. 
 Cieľom výstavy Hodnoty - ve-
decká hračka je popri hre s ve-
deckými hračkami a hlavolamami 
nasmerovať záujem návštevníkov 
na pozorovanie a nenásilné expe-
rimentovanie cez odhad veľkostí 
fyzikálnych jednotiek. Zároveň sú-
časne poukázať na využiteľnosť 
hier a hračiek v edukácii. Výstava 
je určená predovšetkým žiakom 
základných a stredných škôl, resp. 
deťom a ich rodinám.
 Lákadlom výstavy sú nové ex-
ponáty najmä zo zahraničia alebo 

z medzinárodnej súťaže Vedecká 
hračka – Scientific Toy (napríklad 
guľôčkový časomerač, Eulerov disk, 
Galileov teplomer, kaleidoskopy, 
zvuk zvierat v kockách či magnetic-
kí cvičenci). K dispozícii je cca 110 
hračiek a hlavolamov z 28 štátov 
a 7 pôvodných fyzikálnych experi-
mentov na odhad fyzikálnych hod-
nôt. 
 Výstava je prístupná verej-
nosti v priestoroch Slovenské-
ho národného múzea - Múzea 
kultúry Chorvátov na Slovensku 
na Istrijskej ulici č. 68 v Bratisla-
ve - Devínskej Novej Vsi denne 
od 10.00 do 16.00 hod do 30. 
apríla 2010. 
Vstupné na výstavu je 1,33 Eur 
a zľavnené vstupné je 0,66 Eur.
Aktuálne informácie o múzeu 
a otváracích hodinách nájdete 
na webe: www.snm-mkchs.sk

Tešíme sa na Vás!

 Devínska Nová Ves, Hradištná 43, 841 07 Bratislava
Tel. 02/64 77 00 33, e-mail: propagacia@zoznam.sk,
 istracentrum@stonline.sk, www.devinskanovaves.sk

7. 4. Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 
  – spomienková slávnosť k oslobodeniu na Istríjskej č.6
9. 4.  Študentský ples – osemročné gymnázium Bílikova

vo veľkej sále IC, 17 – 22 h 
11. 4.  Farbičkova princezná

- detská divadelná scéna vo veľkej sále IC, 16,30 h, 
vstupné: 0,90 €

11. 4. Keď prišli Rusi 
– spomienkový večer, na Istríjskej č.6 o 18.00 h.

12. -16. 4.  Deň Zeme
- pri príležitosti roka biodiverzity, vo veľkej sále IC 

17. 4.  Urbár – valná hromada
18. 4. Červený kríž 

– schôdza MO Červeného kríža o 15.00 h.
21. 4.  Večer Ruda Slobodu

- spomienka na spisovateľa a rodáka Devínskej Novej Vsi
- v spolupráci zo základnou umeleckou školou v DNV

vo veľkej sále IC od 18.00 h.
30. 4.  Mirandolína

- divadelné piatky, premiéra divadelnej hry
vo veľkej sále IC, o 18.00 h., vstupné: 1 €

TURISTICKÁ INFORMAČNÁ KANCELÁRIA
Istrijská 49, P.O.BOX 33, 841 07 Devínska Nová Ves, Bratislava,

www.tikdnv.sk • zlochova@tikdnv.sk • rajchl@tikdnv.sk
Hodiny pre verejnosť: 

Po, St, Pi: 13.00-17.30 h., Ut, Štv: 9.00-12.30 h., 13.00-17.30 h.
 

17. 4. Čarovný Schloss Hof  
- autobusový výlet od 9.45 h.

24. 4. Samove hry 
- 4. ročník otvorenie turistickej sezóny 2010 

na  Nám. Jána Kostru od 13.30 h. 

Homo Ludens alebo Objavte svoje hravé Ja na výstave

Hodnoty – vedecká hračka Kniha vyšla v marci 2010. Ide o vysokokvalitnú 

knižku, ktorá naučí predškolákov a školákov základne 

dopravné značky a pravidlá cestnej premávky. 

Viac informácií o knihe ako aj ukážku jednej rozprávky nájdete na 

 www.detskerozpravky.sk

materské 
centrum Bublinka 
vydalo jedinečnú 
detskú knihu od 

Petra Stoličného: 

Rozprávky 
o dopravných 

značkách



• bezplatné ubytovanie 
 pre mimobratislavských žiakov
• komplexnú liečebnú a rehabilitačnú
 starostlivosť.

 Ak teda nemáte vyriešený 
problém s vašim dieťaťom konči-
acim základnú školu, informujte 
sa na tel. číslach: 02/ 5920 9158, 
5920 9107, mail: sekretariat@ipr-
ba.sk, získajte informácie aj na:  
www.iprba.sk. 

 Aké učebné odbory a možnosti 
Stredná odborná škola ponúka?
Možnosť vyučiť sa v trojročných 
učebných odboroch:
• obrábač kovov
• mechanik opravár - 
 elektromechanik
• knihár
• technicko administratívny 
 pracovník
• zlatník a klenotník
• krajčírka

Možnosť absolvovať štvorročný od-
bor s maturitou:
• kozmetik (čka)
• mechanik počítačových sietí
Možnosť absolvovať dvojročné den-
né nadstavbové štúdium končiace ma-
turitou:
• elektrotechnika
• umelecko remeselné práce
• strojárstvo
• technicko ekonomický pracovník
A ďalšie možnosti dovzdelávania 
a možnosti získania kvalifikácie nájdete 
na: www.iprba.sk

 Keď som známym ponúkol, že ich 
syn , ktorý má problém s čítaním, môže 
pokračovať v štúdiu na Strednej od-
bornej škole na Mokrohájskej č. 1, sa 
takmer urazili. „A čo je on chromý?“ 
 Možno ešte donedávna, aj to iba 
z nedostatočnej informovanosti, mal 
každý dojem, že na Mokrohájsku sa 
môžu ísť učiť iba bezrukí, či beznohí, 
na vozíčku alebo po detskej mozgovej 
obrne.
 Aj z Bratislavy už niekoľko desiatok 
detí absolvovalo, kedysi Výcvikové stre-
disko, neskôr Stredné odborné učilište 
pre telesne postihnuté deti. Aj tie viac 
zdravotne postihnuté aj tie druhé. Teda 
tie, čo sa im ťažšie dýchalo, mali nepa-
trne, obrazne povediac, ploché nohy, 
alebo alergiu na nejakú rastlinu. 

 Dnes, po absolvovaní, si nevedia 
vynachváliť možnosť sa vyučiť alebo 
zmaturovať.
  Ba nevedia si vynachváliť:
• triedy s malým počtom žiakov
• bezplatné celodenné stravovanie

 DEVEX 5

ˇSpolocenská kronika
 Vážení spoluobčania, dovoľujeme 
si upriamiť Vašu pozornosť na dátum 
24. apríla, kedy v Líščom údolí v Karlo-
vej vsi bude prebiehať akcia Scouts4BA, 
prezentačná akcia skautov z Bratislavy 
IV. V čase od 10:00 do 18:00 budete 
môcť jedinečným spôsobom využiť váš 
voľný čas, prenechať potešenie zabávať 

vaše ratolesti skautom, a dozvedieť sa 
mnoho nového - okrem iného, prečo je 
skauting viac ako len lovenie bobríkov. 
Pre deti máme prichystaných mnoho za-
ujímavých aktivít, ako napríklad lanová 
dráha, maľovanie na tvár, stavanie sta-
nu na čas, 3D bludisko, fotenie sa cez 
kartón, turnaje v netradičných športoch, 

a mnoho ďalších tradičných i menej tra-
dičných skautských hier a súťaží. Deťom 
sa budú venovať skúsení skautskí vodco-
via i mladší skauti. Pre dospelých budú 
v areáli k dispozícii dobrovoľníci, ktorí 
radi zodpovedia vaše otázky o skautin-
gu, a poskytnú vám kontakt na najbližší 
skautský oddiel. Pre všetkých bude pri-

pravené občerstvenie vo forme kotlíko-
vého gulášu, čapovanej kofoly a domá-
cich dobrôt.

Slovenský skauting so 7000 členmi 
patrí medzi najväčšie a najaktívnejšie 
občianske združenia pre deti a mlá-
dež na Slovensku. V Bratislave pôsobí 

približne 900 skautov v desiatich skaut-
ských zboroch, z ktorých štyri pôsobia 
v mestských častiach Bratislavy IV. 
Cieľom skautingu je pomôcť mladým 
ľuďom dosiahnuť ich plný fyzický, du-
ševný, spoločenský a duchovný rozvoj 
ako jednotlivcov, ako zodpovedných 
občanov a ako členov miestných, národ-
ných a medzinárodných spoločenstiev. 
Slovenský skauting je členom svetových 
skautských organizácií WOSM (World 
Organisation of the Scout Movement) 
a WAGGGS (World Association of the 
Girl Guides and Girl Scouts) a členom 
strešnej organizácie Rada mládeže Slo-
venska.

Na stretnutie sa tešia 
Skauti z Bratislavy IV.

Karol PRUKNER
Kamil KONEČNÝ

Ján VLAŠIČ
Nech odpočívajú v pokoji!

Odišli z našich
radov

Pozvánka – Scouts4BA

Končí vaše dieťa
základnú školu?
A nenašli ste vhodné pokračovanie?



DEVEX 6 

GoodSports International Slovensko
a Kultúrne centrum v Bojniciach

vás pozývajú na

14. ročník 
BASEBALLOVÉHO/ANGLICKÉHO 

TÁBORA
Pre dievčatá a chlapcov vo veku 9-17 

CENA: 150,-Eur
 
Dni: 3.-11.júla 2010
Miesto: Rekreačné zariadenie Hlboké nad Bojnicami
Americkí tréneri, baseball, volleyball, basketball,futball, floorball, angličtina, 
ohňostroj, nočná hra, baseballové kartičky, výlety, paintball pre staršie deti, 
táboráky, zábava…

Pre viac informácii a registráciu volajte alebo píšte: 
Katarína Pavlovská 0902 705 507, 
email: pavlovska.katarina@gmail.com
Kultúrne centrum Bojnice, Hurbanovo námestie 19/41, 
972 01 Bojnice, tel. 046 5430 146

GoodSportsInternationalSlovensko • Mikulášska 1, 811 01 Bratislava
 
 

Slovensko - americká nezisková organizáciaGoodSportsInternationalSlovensko /
GSIS/ rozvíja svoje aktivity v Devínskej Novej Vsi od roku 1994. Zameriava sa na 
vytváranievoľnočasovýchaktivít pre deti a mládež formou organizovania športových 
tréningov, turnajov a letných táborov, ale aj kultúrnych podujatí.
 Kľúčovou aktivitou je od začiatku baseball, ktorému sa pod vedením amerických 
profesionálnych trénerov a slovenských trénerov z radov dobrovoľníkov, venovali v 
našej mestskej časti mnohé deti. Našim domovským ihriskom sa stalo ihrisko pri ZŠ na 
ulIvana Bukovčana 3.

V roku 2010 organizuje GSIS 2. ročník 
T-ballovejligy a 4. ročník baseballovej ligy LittleLeague. 

 Boli by sme veľmi radi, keby ste medzi nás zavítali na Slávnostné otvorenie , ktoré 
sa uskutoční v sobotu17.4. o 10.00 na baseballovom ihrisku pri ZŠ Ivana 
Bukovčana 1, v prípade nepriaznivého počasia v telocvični v škole Ivana Bukovča-
na 1. Privítame medzi nami hostí z Americkej Ambasády.
 
Program:
-       privítanie hráčov, rodičov a hostí
-       príhovor garanta ligy p.TomaJohnsonaz USA
-       predstavenie družstiev
-       slávnostnýnadhodloptičky
-       sledovanie zápasov
 

Tešíme sa na Vašu účasť, veríme že prídete 
povzbudiť malých hráčov a strávite s nami pekný deň.

 S úctou
Tom Johnson, GoodSportsInternationalSlovensko

Kontakt: KatarínaPavlovská, 0902 705 507

Patria k sebe

Ponuka Magio internetu Optik na 6 mesiacov 
zadarmo platí pri súčasnom objednaní služieb 
Magio TV Optik (okrem programu Magio 
TV Optik Start) a Magio internet Optik 
(okrem programu Magio internet Optik 1) 
s viazanosťou na 24 mesiacov. Časová platnosť 
ponuky je definovaná platným cenovým 
výmerom spoločnosti Slovak Telekom, a. s.

Magio internetna optike 
na 6 mesiacov zadarmo!

Objednajte si 
Magio TV spolu 

s Magio internetom 

0800 123 456     www.t-com.sk    T-Centrum    

33.32.02_PATRIAKSEBE_DEVINEXPRESS_182X130_cb.indd   1 3/1/10   1:15 PM



DEVEX 7

Inzercia -  Cenník:  1 znak = 0,05 € ,  1/16 str .  = 25  € ,  1/8 str .  = 50  € ,  1/4 str .  = 100  € ,  1/2 str .  = 200  € ,  1 s tr .  = 400  € .  1 cm2 =  0,85  € . 
K cenám treba pripočítať 19% DPH. Zľavy:  t r i  uverejnenia za sebou 5% ,  pri  päť a viac 10% ,  celoročné 20% .  Ponuka detských vecí bezplatne. 
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 á  a k o  i n z e r t n á  s t r a n a  ( 6 , 7 )  +  3 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

02 - PREDAJ

• Ponúkam k jarnej výsadbe sirôt-
ky, letničky, muškáty a zeleninové 
priesady. Šubín Milan, Na Grbe 30, 

tel.: 0907 222 231
• Predám domácu ml. papriku.

tel.: 0918 448 873
• Predám nový stôl 80 x 80 cm, 
čerešňa. Tel.: 0910 923 932

03 - VOĽNÉ MIESTA
• Centrum sociálnych služieb Náruč 
záchrany SENIOR&JUNIOR na 
Fedákovej 5 v Dúbravke prijme:
- upratovačku s praxou v sociálnom 
a zdravotnom zariadení,

Verná svojej tradícii, najväčšia stavebná sporiteľňa opäť prichádza s novinkou, ktorá 
prináša jej klientom možnosti, ako si rýchlejšie a efektívnejšie splniť svoju predstavu 
o lepšom bývaní.

V súvislosti so stavebným sporením a jeho výhodami sa často skloňuje štátna 
prémia a úroky. Stále platí, že sú to najdôležitejšie prednosti tohto bankového 
produktu?
Určite. Z pohľadu klienta je totiž zaujímavé, ak vie, že svoje financie ukladá bezpečne, 
a pritom ešte aj výhodne. A výhodnosť mu zabezpečujú nielen dvojpercentné ročné 
úroky, ale aj štátna prémia, ktorá aj v tomto roku môže byť až 66,39 Eur. Pre našich 
sporiteľov je nesporne výhodné a zaujímavé aj to, že už po dvoch rokoch sporenia 
a po splnení stanovených podmienok, získajú zákonný nárok na stavebný úver s iba 
2,9-percentným ročným úročením. A tento úrok im garantujeme počas celej doby  
splácania úveru.
V súčasnosti sa ale objavili na verejnosti informácie, že na úvery ponúkate 
ešte výhodnejšie úroky, než tie, o ktorých ste teraz hovorili. Ako to teda s úver-
mi a úrokmi je?
O čom som hovoril v úvode, to je dlhodobá záležitosť a platí bez časového obmedze-
nia. To, na čo sa pýtate, je naša aktuálna ponuka, ktorá platí pre žiadosti o úver po-
dané v čase od 1. apríla do 31. júla 2010. Konkrétne je to ponuka, v rámci ktorej majú 
naši klienti možnosť získať úver s naozaj mimoriadne výhodnou úrokovou sadzbou len 
1,99 % ročne. A dokonca úver s takýmto zaujímavým úrokom môžu využiť klienti – 
fyzické osoby a aj právnické osoby – spoločenstvá vlastníkov bytov a bytové družstvá.
Aké ďalšie podmienky musia vaši klienti splniť na to, aby mohli túto ponuku 
využiť?
Medziúver so zvýhodnenou úrokovou sadzbou musí byť v prípade fyzických osôb 
zabezpečený záložným právom na nehnuteľnosť alebo hnuteľnou zábezpekou. V prí-

pade právnických osôb je potrebné, aby čerpaný medziúver využili na obnovu by-
tového fondu. Fyzické osoby môžu čerpať medziúver v maximálnej výške 170 000 €, 
v prípade manželov alebo partnerov a pri financovaní jedného objektu môže byť táto 
suma až dvojnásobná. Právnické osoby majú výšku úveru neobmedzenú. Zvýhodnenú 
úrokovú sadzbu garantujeme do konca kalendárneho roka 2010. Počnúc 1. januárom 
nasledujúceho roka sa úroková sadzba zmení na sadzbu platnú v čase podania 
žiadosti o úver.
Znamená to, že by ste záujemcom o lepšie bývanie poradili, aby možnosť 
získať úver len za 1,99 % využili čo najskôr?
Samozrejme, pretože čím skôr si klient podá žiadosť o úver so zvýhodnenou úrokovou 
sadzbou, tým viac na zvýhodnenom úročení získa.
Spomenuli ste, že vaša aktuálna novinka – úvery s ročným úrokom 1,99 % – 
je časovo limitovaná. Čo v prípade, že klient by túto šancu aj rád využil, ale 
pracovné alebo iné povinnosti mu nedovolia navštíviť vás.  Existuje aj pre neho 
nejaké riešenie?
Máte pravdu v tom, že stále platí – čas sú peniaze. Ak klient má záujem o našu no-
vinku alebo aj v prípade, ak by sa rád iba dozvedel viac o možnostiach využitia 
stavebného sporenia, môže sa na nás obrátiť telefonicky a náš obchodný zástupca sa 
s ním dohodne na stretnutí buď u klienta v práci, uňho doma, alebo kdekoľvek, kde to 
klientovi vyhovuje. Naši obchodní zástupcovia sú rovnako flexibilní aj čo sa týka času, 
takže stretnúť sa môžu aj v popoludňajších či večerných hodinách, alebo aj cez víkend. 
Všetci naši spolupracovníci sú vybavení mobilnými pracoviskami, takže aj keď klient 
nenavštívi priamo kanceláriu obchodného zástupcu, dostane určite plnohodnotné in-
formácie a servis. 

Viac informácií získate v kancelárii obchodných zástupcov PSS,  a. s.,
na adrese: Bratislava, Eisnerova 56, 0915/740 001

- kuchára
- vrátnika         Bližšie informácie na

 0917 448 651

04 - SLUŽBY
• TV servis Baláž – oprava tele-
vízorov. Na grbe 43. 
 Tel./zázn.: 6477 6963
• Núdzové otváranie dverí.

 Tel.: 0903 777 612
• ÚČTOVNÍCTVO, MZDY, 
DANE - kompletné spracovanie 
Ing. Monika KONCOVÁ  

 Tel.: 0907 106 308
02 64 777 430

monika.koncova@gmail.com
• Núdzové otváranie dverí.

Tel.: 0903 777 612

06 - NEHNUTEĽNOSTI

• Predám záhradu v DNV, 1 907 m², 

možnosť stavať.  Tel.: 0910 421 170
• Predám 2-izb. byt na I. Bukovčana, 
5. posch.     Tel.: 02/ 6280 1335

07 - ROZLIČNÉ

• HERBA – ZÁHRADNÍCKE
   POTREBY, rozličný tovar, darčeky.

Na grbe 55. Tel: 6477 4642
• Výhodné poistenie 
 Júlia Suchová 
 okresný manager
 KOOPERATIVA, poisťovňa, a.s. 

mobil:  0905 977 058
e-mail: suchova@koop.sk

sangria@stonline.sk
• Hľadám občasného opatrovateľa 

bytového psíka.Tel.: 0905 646 610

01 - Kúpa
02 - Predaj
03 - Voľné miesta (ponúka, hľadá)

04 - Služby (ponúka)

05 - Byty
06 - Nehnuteľnosti
07 - Rozličné

STOLÁRSTVO
Výroba a montáž 
nábytku na mieru

  • kuchynské linky,
  komody 
  • vstavané skryne,
  šatníky 
 • obývacie steny,
  vešiakové steny

Kontakt: 0902 329 722 
stolarstvo.david@gmail.com         

Harmonogram pristavenia veľkokapacitných kontajnerov
Dátum: Deň Miesto pristavenia 
15.4.  štvrtok  J. Smreka 18 - 20, J. Jonáša, Janšákova - pri zrkadle
22.4.  štvrtok  I. Bukovčana 2 - 8

Našla som zväzok kľúčov na zelenej turistickej značke 
Devínska Kobyla – Devínska Nová Ves.

 Info na tel: 0903 191 469

Rozhovor s Mgr. Boženou Ševčíkovou, koordinátorkou predaja Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.

Novinka: úver len za 1,99 %
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Z policajného
zápisnika

�
� �

deokameru Samsung, noteook zn. 
HP, elektricky šraubovák Bosh, 
kľúče od motorového vozidla... čím 
majiteľovi spôsobil škodu 1 500 
eur.
• V čase do 23. 3. neznámy 
páchateľ vnikol do pivnice na P. 
Horova a ukradol štyri pneuma-
tiky KLEBER s elektrónmi zn. EN20 
v hodnote 330 eur, autorádio 
a zosilňovač zn. Toxic 1000 v hod-
note 40 eur.
• V piatok  26. 3. neznámy 
páchateľ prepadol stávkovú kance-
láriu s úmyslom lúpiť. Lup sa mu 
nepodaril.
• V noci z 28. 3. na 29. 3. ne-
známy páchateľ pred Ternom ukra-
dol zo zaparkovaného auta Suziki 
Swift predný nárazník, tri mriežky, 
dve hmlovky a ŠPZ-ku. Celkom spô-
sobil škodu 700 eur.

OO PZ DNV

• V noci z 18. na 19. 3. sa ne-
známy páchateľ snažil dostať do 
priestorov servisu Presskam v areáli 
Vápenka. Vypáčil niekoľko dverí 
a okien. Ukradol ovládač na bránu 
a kľúč od dverí, všetko v hodnote 
100 eur, ale svojim počínaním spô-
sobil škodu poškodením 3000 eur.
• V sobotu 20. 3. sa neznámy 
páchateľ  vlámal do pivnice na uli-
ci P. Horova. Ukradol štyri pneuma-
tiky zn. Bridgestone a ďalšie štyri 
neznačkové. Poškodením spôsobil 
škodu 300 eur.
• O deň neskôr, v nedeľu 21. 3. 
v noci sa podarilo neznámemu 
páchateľovi vniknúť do rodinného 
domu Na vyhliadke. Ukradol vi-

V pôrodnici sa rozprávajú 

dve bábätká.

- Ahoj, ja som chlapček.

- Ako to vieš? pýta sa 

druhé bábätko.

- Počkaj, kým sestrička odíde, 

potom ti niečo ukážem.

Keď sestrička odíde, chlapček 

si odhrnie deku a hovorí: 

Aha, modré ponožky.

•••

- Človeče, ja keď chytím 

chrípku, kúpim si liter vína 

a o niekoľko minút je preč.

- Netáraj, chrípky sa 

tak ľahko nezbavíš!

- A kto hovorí o chrípke?! 

Toho vína...!

•••

Fero radí kamarátovi, 

ako pestovať priesady:

- Najprv si pripravíš pôdu. 

Zmiešaš tretinu piesku, 

tretinu rašeliny, tretinu ílu, 

tretinu drevného popola, 

tretinu kostnej múčky...

- Ale veď to už máš päť

tretín !

- Je tam toho. Tak si 

zoberieš väčší črepník

FUTBAL
IV. liga seniori
15. kolo  28. 3.
Lok. DNV – Družst. Blatné 2 : 0
g: Lorenc, W. Rischer

16. kolo  4. 4.
Most pri Bratislave – Lok. DNV 1 : 1
g: M, Rischer z

Víťazom domáci

 V sobotu 27. marca 2010 sa usku-
točnil v priestoroch telocvične ZŠ I. 
Bukovčana 3 už 2. ročník futbalové-
ho turnaja pod názvom „Futbalový 
turnaj Čaba Team“ (v roku 2008 sa 
uskutočnil nultý ročník). Tak ako v pred-
chádzajúcich dvoch rokoch na turnaji 
štartovali  mužstvá, ktoré boli zložené  
zo „starších pánov“, bývalých hráčov. 
Aj takto chceli ukázať niečo zo svojho 
futbalového umenia. 
 Oproti minuloročnému 1.ročníku sa 
turnaja zúčastnilo „iba“ 5 mužstiev: 
usporiadajúce „Čaba Team“, ďalej 
„Zelenka“, „Corgoň Team“, „Grba“, 
a „FC Pišta“. Aj napriek pribúdajúcim 
rôčkom a u niektorých aj kilám všetci 
účastníci turnaja snahou a bojovnos-
ťou ukázali, že ešte futbal hrať vedia 
a stále ich baví. A to bolo na celom 
turnaja najpodstatnejšie. 

 Celý turnaj odohrali mužstvá sys-
témom každý s každým. Na piatom 
mieste, bez jediného víťazstva, sa 
umiestnilo mužstvo „Corgoň Team-u“, 
na štvrtom mieste „Zelenka“, na treťom 
mieste „Grba“, na druhom mieste „FC 
Pišta“ a na prvom mieste a celkovým 
víťazom sa stalo mužstvo domácich 
„Čaba Team“. Zároveň sa víťazné 
mužstvo stalo držiteľom putovného po-
hára pre rok 2010.
 Najlepším strelcom turnaja sa stal 
hráč mužstva „Čaba Team-u“  Maroš 
Chvíľa, ktorý nastrieľal celkom 4 góly. 
 Turnaj bol zabezpečený výhradne 
sponzorsky, predovšetkým na zabez-
pečenie ocenení najlepších a občer-
stvenie pre všetkých zúčastnených, 
za čo všetkým, ktorí sponzorsky prispe-
li patrí srdečná vďaka organizátorov 
turnaja.  

JUDr. František Baňas 
a organizátori turnaja

2. ROČNÍK   FUTBALOVÉHO
TURNAJA  „Čaba Team“

STOLNÝ TENIS
7. liga
25. 3. 2010
Vinosady C – STK Devínska Nová Ves A 5 :13 
(Ondrej 1,5, Krajča 4,5,  Šandor 3,5,  Arpa 3,5, ) 

29. 3. 2010 
STK Devínska Nová Ves B – Pezinok G 13 : 5
(Moravec 4, Puškár 3,5,  Dranga 2,5, Ferenčík 3)


