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	 Ak	 otvoríte	 akýkoľvek	
masovokomunikačný	 pros-
triedok	(noviny,	časopis,	ro-
zhlas,	 televíziu),	 nadobud-
nete	 dojem,	 že	 prežívame	
dobu	 plnú	 katastrof,	 tra-
gédií,	kriminálnych	a iných		
káuz.	 Ak	 inak	 ne,	 tak	 vás	
presviedčajú,	 že	 sú	 v  pre-
vahe	 a  tých	 opačných,	
teda	 dobrých	 je	 podstatne	
menej.	 Nuž,	 keď	 by	 bolo	
tomu	 aj	 v  skutočnosti	 tak,	
tak	 by	 sme	 vari	 neprežili,	
veď	to	zlé	by	nás	prevalco-
valo	a zahubilo.

	 Chýbajú	 teda	 v  našich	
médiách	 pozitívne	 príkla-
dy?	 Zažili	 sme	 extrémy	
aj	 v  tomto	 smere.	 Od	
úderníkov	 plniacich	 plán	
na	270	%,	cez	mičurinovcov	
krížiacich	zemiaky	so	všami	
(vraj	 sa	 škrabali	 samé)	 až	
po	vízie	porúčania	počasiu.
	 Človek	 však,	 možno	 sa	
mi	 to	 iba	 vidí,	 túži	 po	 vy-
rovnanom	žití	a súžití.	Iste	
chce	 pracovať,	 „zasadiť	
strom,	 postaviť	 dom“	
a  túži	 si	aj	užiť	pohody	po	
vynaloženom	úsilí.

	 Byť	 však	 v  neustálom	
strese,	 čo	 nám	 prinesie	
zajtrajšok...	 Nuž	 nič	 moc.	
Prírodu	 neovplyvníme,	
brániť	 sa	 dokážeme.	 Ale	
ak	 sami	 sebe...	 teda	 ľudia	
ľuďom	ubližujú.	Zaslúžia	si	
viac	ako	pár	na	holý...
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Každý víta príchod jari svojim spôsobom.

Zber odpadu z domácností
s obsahom škodlivín
bude  v  sobotu  24.  4.2  010 
v čase od 9.00 do 13.00 hod.

Obyvatelia DNV môžu v  uvede-
nom termíne bezplatne odovzdať 
odpady z domácnosti s obsahom 
škodlivín na troch odberných  
miestach:

1. Opletalova ulica 
 – pred železničnou stanicou
2. Istrijská ulica –
 pred požiarnou zbrojnicou
3. Eisnerova ul. 
 – pod terasou Milana Mareč-
ka

 Odovzdať môžete nasledujúce 
nepotrebné veci (odpady):
televízory, rádiá, počítače, tlačiar-
ne, chladničky, mrazničky, olovené 
batérie, motorové a prevodové ole-

je, staré farby, riedidlá a rozpúš-
ťadlá a pesticídy.
 Všetky tekuté odpady musia 
byť odovzdané v tesne uzatvore-
ných obaloch (bandasky, súdky, 
plastové fľaše a pod.), aby nedošlo 
k ich rozliatiu !!!!!
 Na všetkých odberných mies-
tach budú zodpovední pracovníci, 
ktorí ochotne poradia v prípade ne-
jasností a ktorí odoberú prinesený 
odpad.
 Využite túto príležitosť a zbav-
te sa zlého a nepotrebného odpa-
du.

Marius Pedersen

Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
02 / 4463 5999, 

0902 99 505
bratislava@mariuspedersen.sk

• MČ DNV ponúka na svojej 
internetovej stránke súťažné 

podklady na predmet 
obstarávania prístavba šatní 

na futbalovom štadióne. 
Záujemcovia získajú podklady 

na tel. č. 02/6477 5250, 
6477 7250, 6477 8250, 

0915 746 331 
u Ing. Florekovej.

• Voľby do NR SR 2010 
budú 12. júna 2010.

• Bratislavský samosprávny 
kraj už zverejňuje na svojom 

webovom portáli všetky zmluvy 
a faktúry nad 1 000 eur. 

Uviedol to na tlačovej besede 
predseda samosprávneho 

kraja Pavol Frešo.

• Petržalčania môžu sledovať 
rozhodovanie o veciach 
verejných na oficiálnej 

webovej stránke samosprávy 
bez akýchkoľvek prekážok, 
informoval o tom hovorca 

mestskej časti 
Ľubomír Andrassy.

• V bratislavských mestských 
častiach Staré Mesto, Ružinov, 

Nové Mesto, Dúbravka, 
Devínska Nová Ves, Lamač 

a Petržalka pribudne 20 
nových okrskárov. 

• Siedmemu ročníku podujatia 
Bratislava pre všetkých 

– Dni otvorených dverí samosprávy 
bude tento rok patriť víkend 

24. a 25. apríla 2010. 
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Z radnice
  Miestne  zastupiteľstvo 
mestskej  časti  (MZ  MČ)  DNV 
sa zišlo 7. 4.   2010 na mimo- 
riadnom  zasadnutí,  predme-
tom  ktorého  bola  spoluúčasť 
našej  mestskej  časti  pri  real-
izácií investičného zámeru CY-
CLOMOST II. DNV – Schloss-
hof v rokoch 2010 – 2011. Na 
tomto  mimoriadnom  zasadnutí 
poslanci  prijali  tieto  závery 
a uznesenia:

Ako hospodárime?
Ples humanita, tolerancia...

  Dostalo sa mi na stôl zúčtovanie tohoročného 
plesu Mestskej časti, pre informáciu  ho postupujem na vedomie 
našim občanom.
  Príjmy z plesu  Výdaje na ples
- vstupné...  ...4.320 euro   
- sekt na privítanie...    ...95,76 euro     
- kvetiny pre dámy...    ...199,16 euro
- občerstvenie...    ...4 080,00 euro
- tlač pozvánok...    ...175,95 euro
- prenájom priestorov...    ...663,80 euro
- LIPA folk.súbor...    ...270,00 euro       
- SKAN...    ...735,00 euro
- STRÁŽNIČAN hudba...   ...830,00 euro
- TINA mažoretky...    ...100,00 euro
- ELEGANZA...    ...265,00 euro
- moderátor...    ...212,30 euro  
- RRC hydrorock...    ...30,00 euro
- SOZA...    ...210,00 euro
- ozvuč. podujatia...    ...298,60 euro
- hasiči...    ...63,14 euro
- ochranka...    ...114,24 euro
- kvetinová výzdoba...    ...404,06 euro  
- kúrenie, elektr., voda...   ...52,00 euro   
- propagácia, sp.mater.    ...105,14 euro
- čistiareň...    ...15,04 euro    
- organizač.pracovníci...   ...323,87 euro
- ost.služby...    ...65,34 euro 
SPOLU  PRÍJMY: 4 320,00 eur VÝDAJE: 9 318,40 eur 

Strata z plesu pre MČ je 4 998,4 euro. /výdavky: 9 318,40 mínus 
príjmy 4 320,0/.

Strata plesu  bola vyrovnaná zo schváleného príspevku MČ  
vo výške 3650,0 eur a z sponzorských darov vo výške 1250 eur.

Ďalej uvádzam účelové sponzorské  dary pre DSS:
- zbierka na plese 240 eur
- sponzorské dary    firiem    /  Belux,  The  Port,  Sundiamond,  Correct-
Beton, Pneu Bródy, Tedi, Tenergo, Volkswagen, Slov.odpad.priemyseľ, 
Vitáloš /...3 900 eur
Spolu sponzorské dary ...4.140 eur                      Ing. Peter Ebringer

Harmonogram pristavenia 
veľkokapacitných kontajnerov
    
Dátum: Deň Miesto pristavenia 
8.4.2010  štvrtok  J. Poničana 9 - 11 
8.4.2010  štvrtok  Kosatcová - pri škol.dvore 
8.4.2010  štvrtok  Želiarska  
15.4.2010  štvrtok  J. Smreka 18 - 20 
15.4.2010  štvrtok  J. Jonáša 
15.4.2010  štvrtok  Janšákova - pri zrkadle 
22.4.2010  štvrtok  I. Bukovčana 2 - 8 
22.4.2010  štvrtok  Novoveská na konci pri železnici 
22.4.2010  štvrtok  Istrijská pri hasič. Zbrojnici 
29.4.2010  štvrtok  P. Horova 18 - 20 
29.4.2010  štvrtok  Bystrická pri kasárňach 
29.4.2010  štvrtok  Pod Lipovým v strede 
6.5.2010  štvrtok  M. Marečka pod terasou 
6.5.2010  štvrtok  križ. Poniklecova - Bleduľová 
6.5.2010  štvrtok  Záhradná na konci

MZ MČ DNV  
•  schválilo  vstup  mestskej  časti 
Bratislava  DNV  ako  partnera  do 
projektu CYCLOMOST II. – realizá-
cia premostenia rieky Morava DNV 
–  Schlosshof  v  rámci  Programu 
cezhraničnej  spolupráce  Sloven-
sko – Rakúsko 2007 – 2013, 
•  schválilo  zabezpečenie  spolu-
financovania  mestskej  časti  DNV 
na kofinancovaní projektu CYCLO-
MOST II. – realizácia premostenia 
rieky  Morava  DNV  –  Schlosshof 
z  vlastných  zdrojov  vo  výške 
min.  5  %  z  partnerského  podielu 

oprávnených  výdavkov  v  objeme 
33.320.- eur, 
•  uložilo prednostovi Miest-
neho úradu MČ DNV zabezpečiť 
vyčlenenie  finančných  prostried-
kov v rozpočte mestskej časti  DNV 
vo výške 33.320.- eur v období ro-
kov 2010 – 2011 na predfinanco-
vanie  realizovaných  aktivít  v  rámci 
projektu CYCLOMOST II., 
•  schválilo účelovú  dotáciu 
Bratislavskému  samosprávnemu 
kraju  vo  výške  198.334.-  eur  na 
krytie  investičných  nákladov  spo-
jených s výstavbou cyklomostu, 

• uložilo prednostovi MÚ 
MČ DNV zabezpečiť vyčlenenie 
účelovej  dotácie  v  rozpočte 
mestskej časti Bratislava Devín-
ska  Nová  Ves  na  roky  2010 
–  2012  vo  výške  198.334.- 
eur  na  krytie  investičných 
nákladov spojených s výstavbou  
cyklomostu, 
• požiadalo starostu mes-
tskej časti DNV  uvoľňovať 
účelovú dotáciu až po schválení 
zmluvy  na  základe  uznesenia 
mestskej časti Bratislava Devín-
ska Nová Ves.                      zrb

Oznámenie o deratizácii
Od 15. 4. 2010 sa bude v Mestskej časti Devínska Nová 
Ves plošná deratizácia v rozsahu  verejné priestranstvá  

a nelegálne skládky odpadov. Na verejných priestranstvách 
budú deratizačné nástrahy použité priamo do nôr  od hlodavcov, 

do kríkovej výsadby a na nepovolené skládky odpadov budú 
použité  návnady v krmítkach. v budovách a školách budú 

umiestnené nástrahy tak, aby k nim bol znemožnený prístup 
nepovolanej osoby a tieto budú označené výstrahou. 

ODPORÚČANÉ DREVINY
na verejné priestranstvá
  Pri  uskutočňovaní  náhradnej 
výsadby  na  verejných  priestrans-
tvách  MČ  DNV  treba  vychádzať 
predovšetkým  z  potenciálnej 
prirodzenej  vegetácie.  Jednot-
livé  druhy  drevín    treba  vysádzať 
na  cieľové  stanovište  vždy  až  po 
zohľadnení  všetkých  podmienok  

a  tiež  po  zhodnotení  priestorových 
možností. Treba sa vyvarovať výsad-
by  drevín  do  blízkosti  domov,  kde 
neskôr  tienia a  je potrebné pristúpiť  
k redukcii  ich  korún alebo k asaná-
cii.  Zohľadňovať  treba  i  ochranné 
pásma  sietí.  K  výsadbe  drevín  je 
potrebný  súhlas  vlastníka  pozemku, 
na ktorý sa drevina vysádza.



 DEVEX 3

Nedeľa 25.4.2010 
9:00 - 12:00 
Slovakia Cantat 2010 
Vystúpenie speváckych zborov 
počas sv. omší v bratislavských 
kostoloch  
10:00 - 15:00 
Vláčik Prešporáčik 
Prehliadka historického centra 
Bratislavy vláčikom Prešporáči-
kom 
Odchod každých 30 minút 
spred Informačného centra 
BKIS na Klobučníckej ul.   
09:00 – 18:00 
Turistom vo vlastnom meste: 
Prehliadky  Bratislavy historic-
kou električkou ( cca každých 
40 minút)   
nástup a výstup: Námestie Ľ. 
Štúra 
Trasa: Námestie Ľ Štúra – Ša-
fárikovo námestie – Námestie 
SNP – Obchodná - 
Radlinského – Vazovova – 
Krížna – Americké námestie – 
Jesenského – Mostová – 
Námestie Ľ. Štúra 
10:00 – 18:00 
Turistom vo vlastnom meste: 
Prehliadky Bratislavy so sprie-
vodcom 
10:00 - 11:00 
Pešia prehliadka historického 
centra. Trvanie:1 hodina. 
Miesto stretnutia: BKIS, 
Klobučnícka 2 
11:00 – 13:00 
Tematická prehliadka: Rozma-
nitá Bratislava: Mesto národov, 
národností, etník a nábožen-
stiev. Trvanie: 2 hodin. Miesto 
stretnutia: pri Morovom stĺpe 
na Rybnom námestí 
11:00 – 13:00 
Tematická prehliadka: Deň svä-
tého Juraja v Bratislave. Trva-
nie: 2 hodiny. Miesto stretnutia: 
socha sv. Juraja, nádvorie Pri-
maciálneho paláca 
13:00 – 14:00 
Pešia prehliadka historického 
centra. Trvanie:1 hodina Mies-

to stretnutia: BKIS, 
Klobučnícka 2 
14:00 - 16:00 
Tematická prehliadka: Deň svä-
tého Juraja v Bratislave. Trva-
nie: 2 hodiny. Miesto stretnutia: 
socha sv. Juraja, nádvorie Pri-
maciálneho paláca 
14:00 - 15:00 
Pešia prehliadka historického 
centra v anglickom a nemec-
kom jazyku  
Trvanie:1 hodina. Miesto stret-
nutia: BKIS, Klobučnícka 2 
16:00 – 18:00 
Tematická prehliadka: Veľké 
lásky Bratislavy: Kto boli slávne 
páry 
a milenecké dvojice, ktorých 
príbeh lásky sa spája s Bratisla-
vou? 
Trvanie: 2 hodiny. Miesto stret-
nutia: Primaciálne námestie, pri 
studni 
Miesto stretnutia: BKIS, 
Klobučnícka 2 
17:00 – 18:00 
Pešia prehliadka historického 
centra 
Trvanie: 1 hodina 
Miesto stretnutia: BKIS, Klobuč-
nícka 2 
10:00 – 16:00 
Deň otvorených dverí v Mest-
skom divadle P.O. Hviezdosla-
va 
- rozširovanie klubu priateľov 
divadla  formou vypĺňania an-
ketových lístkov a 
zlosovanie vstupeniek na show 
Miroslava Donutila „Cestou ne-
cestou“ 
- živá pozvánka do divadla - ak-
tivity pre deti vo vstupe do diva-
dla: maľovanie na tvár, 
výstava  a predaj detských kníh 
Daniela Heviera, predaj kníh 
a CD Šanca deťom,  
klauni a žongléri, bábkové di-
vadlo v priestore divadelného 
bufetu, možnosť vyskúšať 
si a popozerať bábky, sedenie 
na vankúšikoch a po zemi   

Predstavenia v divadelnej sále:  
11:00 
Kozliatka, Divadlo bez opony 
13.00 
Veľkí herci malým deťom, klau-
niáda Divadlo Úsmev   
Predstavenia bábkového diva-
dla v priestoroch divadelného 
bufetu: 
13.00 
O hračke, s ktorou sa nikto ne-
chcel hrať, Divadielko ŽUŽU 
16.00 
Na čo máme zúbky, Divadielko 
ŽUŽU  
Happening v priestoroch diva-
delného bufetu: 
14:00 – 16:00 
Heviho hračkáreň 
Jašenie pre deti a ich rodičov 
s Danielom Hevierom  
10:00 – 18:00 
Deň otvorených dverí v obra-
zárni Primaciálneho paláca 
Primaciálny palác 
10:00 - 20:00 
Bratislavský jarmok 
– predaj tradičných výrobkov 
z dreva, kovu, drôtu, keramiky, 
skla, výšiviek.  
Nádvorie Apponyiho paláca    
10:00 – 21:00 
Vojenský cintorín a pamätník 
padlých v I. sv. vojne v Petržal-
ke – Kopčanoch  
Cintorín otvorený pre verejnosť                         
11:00 
Slávnostné sprístupnenie rekre-
ačného areálu Kačín po jeho 
kompletnej rekonštrukcii 
11:00 -  14:30 
Deti  Základných umeleckých 
škôl koncertujú pre Bratislavča-
nov 
11:00 - ZUŠ Exnárova 
12:30 - ZUŠ Jozefa Kresánka 
Karloveská 
13:30 - ZUŠ Júliusa Kowalské-
ho Jesenského 
Zrkadlová sieň Primaciálneho 
paláca 
14:00 – 18:00 
Kaplnka sv. Jakuba 

Bratislava pre všetkých 2010  
Víkend otvorených dverí samosprávy hlavného mesta 

Program

(Pokračovanie na strane 6)

Vstup do podzemia v sprievode 
pracovníkov Mestského ústavu 
ochrany pamiatok v Bratislave  
Námestie SNP (pred Starou 
tržnicou)   
16:00  
Pontifikálna sv. omša pri príleži-
tosti výročia návštevy pápeža 
Jána Pavla II. 
Bratislava - Vajnory                         
16:00 
Komorné dni Johanna Nepo-
muka Hummela 
5. ročník medzinárodného hu-
dobného festivalu. Otvárací 
koncert festivalu. 
Účinkujú  poslucháči  HTF 
VŠMU v Bratislave a Konzerva-
tória Josepha Haydna 
v Eisenstadte 
Zrkadlová sieň Primaciálneho 
paláca 
16:00 – 20:00 
Tancujúca Bratislava  
Námestie SNP (pred Starou 
tržnicou) 
18:00 
Hommage à Lucia Popp 
Účinkujú: Zdeněk Müller  - diri-
gent, šéf dirigent Štátnej  filhar-
mónie Košice, dirigent 
Národného divadla v Prahe, 
Peter Mikuláš – bas, sólista 
Opery SND,  Helena Becse- 
Szabó – soprán, sólistka Ope-
ry SND, Teréza Kružliaková – 
mezzosoprán, sólistka 
Opery SND, Cappella Istropo-
litana, Spevácky zbor Lúčnica 
Program: Giovanni Battista Per-
golesi: Stabat Mater pre sop-
rán, mezzosoprán 
a sláčikový orchester; Antonín 
Dvořák: Biblické piesne pre bas 
a symfonický 
orchester 
Veľký Evanjelický kostol na Pa-
nenskej ul. 
10:00 – 18:00 
Deň otvorených dverí v Múzeu 
mesta Bratislavy 
Múzeum historických interiérov, 
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ISTRA CENTRUM
centrum pre voľný čas

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)

 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

30. 4.  Mirandolína
divadelné piatky, premiéra divadelnej hry

vo veľkej sále IC, o 18.00 h., vstupné: 1€
2. 5.   Deň matiek

spoločné vystúpenie detských folklórnych súborov
vo veľkej sále IC, od 16°° h., vstup voľný

11. 5.  Deň rodiny
verejný koncert ZUŠ v Dev.N.Vsi

vo veľkej sále IC, od 18°° h., vstup voľný
15.-16.5.  Festival slovenskej národnej piesne

sobota 15. 5. 2010:
17°° Večer v kostole Ducha sv. ZUŠ v DNV na koncerte 

predstaví diela slovenských autorov minulosti i súčasnosti.
18²° Pietna spomienka na spisovateľa Ruda Slobodu pri jeho 

pamätníku v DNV. Pripomenieme si jeho život, diela a príspevok do 
kultúrneho dedičstva Slovenska, predstavíme úryvok z jeho diela.

19°° Divadelné predstavenie Ženský zákon v podaní 
Divadla na hambálku z Malaciek v Istracentre

nedeľa 16. 5. 
13.³° privítanie pozvaných hostí u starostu MČ DNV

15°° - 17°° vystúpenie súborov a sólistov v priestoroch,  Istrijská 4
17²° - 18°° zhodnotenie festivalu

18³° - 22°° tanečná zábava pre účinkujúcich a divákov, Istrijská 4
28. 5.   Jean Anouilh – „Orchester“

divadelné piatky, komédia z prostredia symfonického orchestra
vo veľkej sále IC, od 18°° 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.
 15. 5.  Schloss Hof - Záhradné dni

–autobusový výlet do najväčšieho rakúskeho 
vidieckeho zámockého komplexu, v priestoroch 
majera bude prebiehať výstava a predaj kvetín

Program: prehliadka zámku so slovenskou sprievodkyňou, individuálna 
prehliadka zámockých záhrad a barokového majera a výstavy kvetín

Cena: 7,5 €/osoba + vstupné - 9 € dospelí, 5,5 € deti od 6 do 18 rokov
(účastnícky poplatok nezahŕňa poistenie)

Prihlásenie na výlet minimálne 5 dní vopred!
Miesto odchodu: TIK DNV, Istrijská 49 o 9.45 h.

16. 5.  Schloss Hof - Záhradné dni
–autobusový výlet do najväčšieho rakúskeho 

vidieckeho zámockého komplexu, v priestoroch 
majera bude prebiehať výstava a predaj kvetín

Program: prehliadka zámku so slovenskou sprievodkyňou, individuálna 
prehliadka zámockých záhrad a barokového majera a výstavy kvetín

Cena: 7,5 €/osoba + vstupné - 9 € dospelí, 5,5 € deti od 6 do 18 rokov
(účastnícky poplatok nezahŕňa poistenie)

Prihlásenie na výlet minimálne 5 dní vopred!
Miesto odchodu: TIK DNV, Istrijská 49 o 9.45 h

29. 5.  Moravské zámky: Valtice a Lednice
autobusový výlet - Prihlásenie na výlet minimálne 5 dní vopred!

Miesto odchodu: TIK DNV, Istrijská 49 o 8°° h.

Mamičkovsko detský tábor 
od 14.juna - 20. júna 2010

kde? - www.villavictoria.sk/ubytovanie. 
program: cvičenie na fitloptách pre mamičky s deťmi, 

hľadanie pokladu, pohybové hry, turistika, večerné 
mecheche keď deti spia, výlety alebo len tak ničnerobenie.

(nemusieť upratovať, žehliť, variť, umývať riad) 
cena: informačne vid na web stránke villi, pre konkrétne 

napíš mail na adresa uk.mc246.mail.yahoo.com
mcbublinka@yahoo.de 

s údajmi: počet osôb, vek, strava (celodenná alebo polpenzia) 
doprava: indi vindi (individuálna:o) 

počet účastníkov: obmedzený, mala chata, kto prv príde ten prv melie) 
TEŠÍ SA NA VÁS MARCELA A MÔJ BABINEC

 p.s. už sme tak boli a bolo nám fajn. vid kronika v Bublinke

Milé mamičky a detičky,
                                              v MC Bublinka sa uskutoční   fotenie detí 

profesionálnou fotografkou z Nitry. 
V prilohe si nájdete všetky dôležité informácie. Fotenie bude prebiehať 

v dňoch 1.5. a v prípade veľkého záujmu aj 2.5. v MC Bublinka.
V prípade záujmu sa nahláste na doleuvedené číslo. 

Anka Tomkovičová 0902 900 800, 0915 76 24 16



 Pohovoril som toho doteraz už 
pomerne dosť, no ale ešte je toho stá-
le dosť. Viete, zahrávať sa s dôverou 
občanov, neplniť si dané slovo voči ob-
čanom, alebo dokonca nezaujímať sa 
a nezaoberať sa  ich námetmi , názormi 
a požiadavkami, je i medzi  bratmi dosť 
silný tabak. Nuž ale proti gustu, žiaden 
dišputát.
 Nie je mojím cieľom v mojich prí-
spevkov vyvolávať nepriateľstvo občana 
voči poslancovi. Mojím cieľom je upo-
zorniť poslancov na skutočnosť, že i ob-
čania neposlanci, sú tiež  plnohodnotní 
tvorcovia a stavitelia našej samosprávy 
v súlade so zákonom o obecnom zriade-

ní.  Ak takéto argumenty poslanci odmi-
etajú a hovoria, že  len „MY“  poslanci 
tu máme právo rozhodovať, môže sa ľa-
hko stať, že občan im to v komunálnych 
voľbách spočíta. A myslím si, že právom.
 Pozrime sa trocha čo sa deje 
v súčasnosti v našej poslaneckej samo-
správe. Poslanci, zvolení v posledných 
komunálnych voľbách, sú v prevahe,  
ako poslanci  polit. strany SDKÚ a po-
lit. strany Nezávislé fórum. V priebehu 
volebného obdobia poslanci aktivova-
ní za SDKU , sa od SDKÚ dištancovali 
resp. z SDKÚ vystúpili. Zástupcovia sa-
mosprávy, si na poslednú chvíľu snažia 
vylepšiť svoj imidž, finišovaním rôznych 

nepotrebných projektov ako napr. kru-
hový objazd ako križovatka pri cintoríne 
a ZŠ I. Bukovčana. Bolo by zaujímavé 
dozvedieť sa z odsledovanej dopravnej 
situácie o preťaženosti tejto križovatky.
 Vieme, že Miestne zastupiteľstvo 
našej MČ, odsúhlasilo pre Devínsku 
Novú Ves do komunálnych volieb ,jeden 
spoločný poslanecký obvod, s počtom  
12- tich poslancov . Podľa môjho názoru 
sa tým výrazne zníži  demokratický prin-
cíp rozhodovania v našej samospráve. 
Zrejme budú protagonisti tejto zmeny 
argumentovať  tým, že touto zmenou 
samospráva výrazne ušetrí finančné pro-
striedky. Ja potom navrhujem aby bol 

len jeden poslanec a ušetríme podstatne 
viac. Plne si však uvedomujem, že vydať 
sa  týmto smerom  je nesprávna cesta
 Možností na šetrenie financií v na-
šej samospráve je nespočetne veľa. 
Môžem uviesť veľa príkladov ako napr. 
ples mestskej časti alebo tiež nazývaný 
starostov ples, platená funkcia zástupcu 
starostu MČ a zároveň konateľa  DNV 
sport v tom istom pracovnom čase , ne-
zmyselný kruhový objazd pri cintoríne,  
výška odmeňovania poslancov a pod.
   Za daného stavu, zostáva rozhodova-
nie koho voliť v blížiacich sa komunál-
nych voľbách, plne na pleciach obča-
nov voličov.        Ing. Peter Ebringer

 Vraj niektorí z mestských 
poslancov doteraz neurobili ma-
jetkové priznanie za minulý rok. 
Týka sa to aj našich poslancov? 
A ako to teda vyzerá?

ml

 Dobrý deň. Chcel by som sa 
vás spýtať, dokedy sa bude tolero-
vať stavanie mája ?
Padne za obeť niekoľko zdravých 
stromov a pritom nie sú nikomu 
adresované, ako to bolo kedysi. 
Je to len príležitosť dobre sa po-
tom naslopať a narobiť v prírode 
parádny bordel ako sa to každo-
ročne deje za ZŠ ul. Pavla Horo-
va chodníkom hore v akože chrá-
nenej prírodnej rezervícii. Miestni 
pobudovia tu robia vlastne s celej 

zelenej oázy smetisko. Čo to nikto 
nevidí, alebo sme sprostí ? 
Oslovil som aj odd. životného pro-
stredia na Mestskej časti Devínska 
N.Ves, no tí
sú absolútne zbytoční, ako keby 
neexistovali. 

S pozdravom Dančík

 Tak toto som si prečítal na in-
ternete na stránke mestskej časti 
Devínska Nová Ves.. Asi to sran-
da nebude. Ale prečo to potom 
nezverejnia aj v Metropole alebo 
v Devexe z radnice? Čítajte a ču-
dujte sa!

lm

Mimoriadne zasad-
nutie č. 2/2010

Uznesenia Miestneho 
zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava 
Devínska Nová Ves

z mimoriadneho 
zasadnutia dňa 29. marca 

2010UMZ č. 33/3/2010    
Miestne zastupiteľstvo 

mestskej časti Bratislava 
Devínska Nová Ves

   k o n š t a t u j e
opakované porušenie povinnosti 
starostu mestskej časti Bratislava 
Devínska Nová Ves, keď na zvo-
lané mimoriadne zasadnutie 
Miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Bratislava Devínska Nová 
Ves dňa 29.03.2010 o 15.30 ho-
dine sa dostavil v stave nespôsobi-
lom viesť zasadnutie a po porade 

poslaneckých klubov odovzdal 
vedenie zasadnutia Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Brati-
slava Devínska Nová Ves zástup-
covi starostu.

hlasovanie:   
prezentácia:21  
za:13  proti:2  zdržal sa:5

Bod č. 2 Schválenie finan-
čnej spoluúčasti MČ DV pri 
realizácii  investičného zá-
meru CYCLOMOST II. DNV 
– Schlosshof v rokoch 2010 
- 2011

UMZ č. 34/3/2010 
Miestne zastupiteľstvo 

mestskej časti Bratislava 

Devínska Nová Ves
1. ž i a d a

starostu mestskej časti Bratislava 
Devínska Nová Ves zvolať mi-
moriadne zasadnutie Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Brati-
slava Devínska Nová Ves na deň 
07.04.2010 o 16.00 hodine s bo-
dom: Schválenie súhlasu s výškou 
finančnej spoluúčasti MČ DNV 
v projekte Cyclomost II   

hlasovanie:   
prezentácia:15  za:10  
proti:0  zdržal sa:5
V Bratislave 29. marca 2010

 HANBA 
 Dovolím si reagovať na prí-
spevok z Devexu č. 07/2010. 
Hanbou je, že na kolónii za 33 
rokov čo som pomaly na svete je 
jedno jediné detské ihrisko, ktoré 
vzniklo len preto, že sa začala vý-
stavba na Ľubovníkovej ulici a to 
za petície občanov. Otázka ohra-
denia, nie je podľa mňa až tak 
dôležitá, skôr ako to, že je tu len 
JEDNO a chodí naň celá kolónia, 
pritom tu máme jednu nechutnú 
asfaltovú plochu, kde by sa dalo 
spraviť ihrisko aj s hojdačkami 
a pieskoviskom. 
 Ale DNV túto otázku 
za tie roky neriešila. Riešila 
len ihriská na sídlisku. To je 
HANBA. 
A za toto sa môžeme po-
ďakovať nášmu starostovi 
pánovi Mrázovi, ktorý býva 
na kolónii (deti má odrastené) 
tak čo? A s prepáčením KAŠLE 
NA TO.                          Jana B.

 DEVEX 5

ˇSpolocenská kronika

nových spoluobčanov
Alex FRONC

Vitaj!

Dezider GAJDA
Peter FRAŠTACKÝ

JUDr. Oľga KEVANOVÁ
Anna LEŠKOVÁ

Nech odpočívajú v pokoji!

Odišli z našich
radov

Volebný rok s vylúčenými občanmi

Šľachetné srdce 
našej milovanej

mamičke a manželke
Helene RUŽOVIČOVEJ

dotĺklo 28. 4. 2009.
So smútkom v srdci 

spomíname
na prvé výročie jej 

odchodu tam,
odkiaľ niet návratu.

S úctou a láskou spomínajú
manžel, syn, dcéra, 

zať a vnuk.
Nech odpočíva v pokoji !

Spomienka

Privítali sme

Slovo majú Novoveštania



DEVEX 6 

Apponyiho palác, Radničná 1 
14:00 – 17:00 
Sprístupnenie študijného depo-
zitu - študijný depozit skla kera-
miky a porcelánu 
otvorený pre verejnosť- režim 
návštev regulovaný – jeden 
vstup maximálne 30 osôb 
každú celú hodinu: 10:00, 
11:00, 12:00, 13:00, 
14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00    
14:00 – 18:00 
Deti  Základných umeleckých 
škôl koncertujú pre Bratislavča-
nov 
14:00  -  ZUŠ Jozefa Kresánka 
Karloveská 
15:00  -  ZUŠ Exnárova 
16:00  - ZUŠ Júliusa Kowalské-
ho Jesenského 
Múzeum vinohradníctva, Appo-
nyiho palác, Radničná 1 
10:00 – 18:00 - Ochutnávka 
vín spojená s  predajom  
Múzeum Arthura Fleischman-
na, Biela 6 
Múzeum zbraní – Michalská 
veža, Michalská ulica 
Múzeum J.N.Hummela – rodný 
dom ,Klobučnícka 2 
Múzeum hodín – dom U dobré-
ho pastiera, Židovská 1 
Múzeum Farmácie – lekáreň  
U červeného raka,  Michalská 
ulica 
Nádoby na liečivá: Sprístupne-
nie dlhodobej výstavy  ako voľ-
né pokračovanie stálej 
expozície v Múzeu farmácie   
Hrad Devín, Muránska ulica   
10:00 – 18:00 
Deň otvorených dverí v Galérii 
mesta Bratislavy 
Pálffyho palác, Panská 19 
Mirbachov palác,  Františkán-
ske nám. 11 
10:00 – 18:00 
Deň otvorených dverí v Mest-
skej knižnici: Bratislava – mesto, 
ktoré číta 
Úsek krásnej a cudzojazyčnej 
literatúry, Laurinská 5 

Úsek odbornej literatúry, Kla-
riská 16 
Úsek literatúry pre mládež, Ka-
pucínska 3 
Úsek hudobnej a umenovednej 
literatúry, Kapucínska 1 
- výpožičné služby, zapisovanie 
nových čitateľov bez poplatkov, 
bezplatný internet 
Sprievodné podujatia: 
10:00 - 18:00 
Bratislavská burza kníh 
Klariská 16 vo dvore  
Organizátori:  Mestská knižni-
ca v Bratislave v spolupráci so 
Staromestskou 
knižnicou, Knižnicou Ružinov, 
Knižnicou Bratislava - Nové 
Mesto a Miestnou 
knižnicou Petržalka (Pozn.: 
Burza kníh potrvá až 
do 30.4.2010) 
10:00 – 22:00 
Deň otvorených dverí na špor-
toviskách STaRZ 
Zimný štadión Dúbravka, Har-
mincova 2 
10:00 – 17:00 
Bezplatné korčuľovanie pre ve-
rejnosť  
18:00 – 22:00 
Hokejové skupiny (rezervá-
cia  hodinových blokov tel.: 
64 288 963) 
Športová hala STaRZ, Harmin-
cova vchod z Bullovej ulice) 
10:00 – 20:00 
Bedmintonové kurty (rezervá-
cia kurtov tel.64 366 171) 
Plaváreň Pasienky, Junácka 4 
10:00 – 20:00 
Bezplatné plávanie pre verej-
nosť v 50 m bazéne 
11:00 – 19:00 
Meranie tlaku a tuku, ukážky 
prvej pomoci (v spolupráci so 
Slovenským červeným 
krížom) 
Areál STaRZ, Drieňová ulica 11    
10:00 – 20:00 
Bezplatný vstup do are-
álu (rezervácia ihrísk tel. 
0903 791 824) 

- Posilňovňa s odborným pora-
denstvom športového inštrukto-
ra 
- Asfaltové ihriská na basketbal 
- Futbalové trávnaté ihrisko 
- Viacúčelové ihrisko s umelou 
trávou  
- Tenisové kurty a tenisová hala 
9:00 – 18:00 
Deň otvorených dverí v ZOO 
Bratislava  
Sprievodný program: 
9:00 – 18:00 
Prezentácia slovenských ľudo-
vých remesiel (na námestí pri 
výbehu zebier)  
a škola remesiel pre deti (na ná-
mestí pri výbehu medveďov) 
10:00 – 17:00 
Animačné programy  
Interaktívne súťaže a hry pre 
deti i dospelých na rôznych 
miestach areálu: 
- funny mejkap – maľovanie 
na tvár - zábavné maľovanie 
špeciálnymi farbami, 
kreatívne motívy a obrázky 
zvierat; pri hlavnom pódiu, 
-  vizážistky – maľovanie mami-
čiek pri hlavnom pódiu, 
-  zvierací súboj s opicou - aré-
na, 3D zvieracie hlavy aj mo-
del opice, mäkké meče  
   a zábavný súboj pre veľkých 
i malých; pri jazierku plameni-
akov, 
-  pétanque - pri jazierku plame-
niakov, 
- opičia prekážková dráha - ba-
lančné rekvizity, opica a zá-
bavné úlohy - 
napodobňovanie opíc pri ab-
solvovaní dráhy; pri výbehu 
gibonov, 
-  kŕmenie opice - 2D rekvizita 
opice, gumené banány a šikov-
né ruky detí; pri 
hlavnom pódiu 
- vozenie na koníkoch v det-
skom kútiku 
14:00 – 15:00 
Zábavný program na hlavnom 
pódiu 

- súťažné bloky pre deti 
- zábavné informácie o kraji-
nách pôvodu nových obyva-
teľov ZOO 
- vystúpenie detskej tanečnej 
skupiny B.S.G. (disco, hip-hop) 
10:00 – 18:00 
Deň otvorených dverí v Brati-
slavskom lesoparku 
10:00 – 18:00 
Lanoland 
Lanové centrum na Kolibe  
10:00 - 19:00 
Člnkovanie na IV.rybníku  
Skákacie trampolíny  
Partizánska lúka 
11:00 – 22:00 
Kačín 
Celodenný program v rámci 
otvorenia areálu po jeho kom-
pletnej rekonštrukcii  
- gastronomické špeciality (pe-
čenie vola, kačka na Kačíne ai.) 
Pozn.: Doprava MHD bude 
premávať po Kačín (spoj č.43 )   
11:00 – 16:00 
Národné lesnícke dni. Rodinný 
program pre malých aj veľkých 
Zážitkové spoznávanie lesa - 
predstavenie lesa deťom lesný-
mi pedagógmi pomocou 
hier a súťaží; hudba, sokoliari, 
žonglér, skauti, ukážky remesi-
el, súťaž o najkrajšiu 
kresbu kačky, súťaže pre do-
spelých.  
20:00 – 22:00  
Večerný program v duchu slo-
vanských tradícií 
14:00 
Dostihový deň Bratislava pre 
všetkých 
Cena primátora Bratislavy – 
dostihy trojročných žrebcov 
Závodisko Bratislava, Staroháj-
ska 29 
10:00 - 17:00 
Bratislava dobýja Mt. Everest  
Lanové centrum Liana, OC Au-
Park 
Pozn.: Akcia je súčasťou festiva-
lu Hory a mesto

Bratislava pre všetkých 2010
Víkend otvorených dverí samosprávy hlavného mesta 

Program (Pokračovanie zo strany 3)



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

04 - SLUŽBY

• TV servis Baláž – oprava tele-
vízorov. Na grbe 43. 
 Tel./zázn.: 6477 6963
• 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
• Predám nový 4i RD v Stupave. 
Cena 150 000 Eur.

 Tel: 0907 962 623
• Odstúpim prenájom záhrady  
s chatkou a krbom v DNV. Bez elek-
triny a vody. 1 000 Eur. 

Tel.: 0905-869-126

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

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

04 - Služby (ponúka)

05 - Byty
06 - Nehnuteľnosti
07 - Rozličné

A & M autoservis

PLNENIE KLIMATIZÁCIÍ
kontakt:

0903 800 707
Kremencova 3, 841 07 Bratislava - DNV

mechanické práce

geometria

servis motorov

diagnostika

pneuservis

Ing. Monika KONCOVÁ

ÚČTOVNÍCTVO – jednoduché a podvojné
MZDY a personalistika
DANE – DPH, Daň z príjmu fyzických a právnických osôb, atď.

Kompletné spracovanie, účtovné závierky
Zodpovedne a spoľahlivo za prijateľnú cenu 
Prvá konzultácia - poradenstvo zdarma

I. Bukovčana č. 24, 841 07  Bratislava - Devínska Nová Ves
Tel.: +421 2 64 777 430 
Mobil: +421 907 106 308
E-mail: monika.koncova@gmail.com



všetky druhy

drevené, samonamáčacie Trodat
ponúka

objednávky aj tel./fax: 64 77 52 75
e-mail: devex@ba.netlab.sk

 V minulom čísle ste 
písali o novinke Prvej sta-
vebnej sporiteľne, teda 
o úvere len za 1,99%.
 Je to bomba, len si to 
treba nechať vysvetliť a to 
čo najskôr, pretože táto 
výhoda platí len... a to si 
prečítajte v predchádzajú-
com čísle. Alebo sa infor-
mujte podľa rady na kon-
ci tohto článku.
 Vôbec ste tam nespo-
menuli, že Prvá stavebná 
sporiteľňa je najvýhod-
nejším ústavom na spo-
renie na Slovensku. 
A najstabilnejším a naj-
spoľahlivejším. Je pravda, 
že aj v stavebnom spore-

ní jej na Slovensku patrí 
takmer 80 % trhu. Aj to 
svedčí o spoľahlivosti.
 A nespomenuli ste, 
že veľmi zaujímavé sú aj 
úvery pre spoločenstvá 
vlastníkov bytov. Chcú 
opravovať, vylepšovať, 
zatepľovať. Nič lepšie 
ako úver od Prvej staveb-
nej nemôžem odporučiť.
 
Kto chce viac informácií 
môže ich získať aj u vás 
v Devínskej v kancelárii 
obchodného  zástupcu 
na Eisnerovej 56, alebo 
na tel. č.: 0915-740 001

Váš domáci 
informátor Jano
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Z policajného
zápisnika

�
� �

• V ten istý deň 2. 4. na Bridlicov-
ej, pri tenisových kurtoch kontro-
lovala hliadka OO PZ DNV vodiča  
v Peugeote 207. Našla u neho 
igelitový sáčok so sušenou rastli-
nou, vodič priznal, že ide o mari-
huanu, jeden ks zatavenú injekčnú 
striekačku s pervitínom a jeden ks 
papierovú skladačku, tiež s per-
vitínom. Keďže ide o omamné 
a psychotropné látky, bolo začaté 
trestné stíhanie.
• V čase od 4. do 6. 4. neznámy 
páchateľ v záhradkárskej osade 
ukradol dvojkolesový prívesný 
vozík zn. Kovolan červenej farby. 
Majiteľovi spôsobil škodu 150 
eur poškodením pletiva a 500 eur 
krádežou.
• V čase od 1. do 6. 4. neznámy 
páchateľ ukradol v predajni na 
P. Horova z uzamknutej kasičky 
dvoch registračných pokladníc 
1 750 eur.
• V sobotu 10. 4. v priestoroch 
medzi Istrijskou a Uhroveckou 
udrel muž poškodeného a obral ho 
o hotovosť 18 eur a mobilný tele-
fón Samsung a druhý z. I-phone.

OO PZ DNV

• Ako polícii oznámil svedok, 
trestne zodpovedná osoba vnikla 
30. 3. do reštaurácie Na vyh-li-
adke, poškodila stroj na výrobu zm-
rzliny a výčapný pult, čím majiteľovi 
spôsobila škodu 2 560 eur.
• V 13. týždni, v čase od 22. do 
29. 3. sa neznámy páchateľ vlá-
mal do bytu na Kalištnej, kde ukra-
dol kľúč od vozidla Lada 1119, 
technický preukaz v ruštine, kúpno-
predajnú zmluvu od autorádia 
a servisnú knižku. Spôsobil škodu 
50 eur.
• Neznámy páchateľ(lia) vnikol 1. 
4. do stavebnej firmy na Mlynskej. 
Zo skladu ukradol Hilty pílu, kom-
binované kladivo a celý rad nára-
dia v hodnote 16 297 eur.
• V piatok 2. 4. (pravdepodobne  
noci z 1. na 2. 4.) neznámy 
páchateľ, na ulici J. Poničana ukra-
dol na parkovisku z vozidla Škoda 
Oktavia kolesá na diskoch z ľahkej 
zliatiny aj s bezpečnostnými mati-
cami, pneumatiky Michelin, všetko 
v hodnote 666 eur.

 Každoročne, najmä v jarnom ob-
dobí a v čase dlhotrvajúceho sucha 
je najväčšie nebezpečenstvo vzniku 
požiarov. Väčšina požiarov súvisí  
s neopatrnosťou a nedbalosťou ľudí, 
resp. podceňovaním požiarneho 
nebezpečenstva pri vypaľovaní 
trávnatých porastov, kríkov a zak-
ladaní ohňov v prírode.
 Jar je obdobie, kedy vzniká 
najväčší počet požiarov spôsoben-
ých činnosťou občanov v prírode 
používaním otvoreného ohňa, 
najmä pri vypaľovaní suchej trávy 
a iných porastov, pri pálení haluz-
iny, fajčení v prírode, činnosťou 
detí pri hre so zápalkami, klad-
ením ohníčkov, podpaľovaním 

ľahko zápalných 
materiálov a pod. 
Letné obdobie sa 
vyznačuje okrem 
zvýšených teplôt aj 
zvýšenou aktivitou 
poľnohospodárov 
a občanov pri 
zbere úrody, ktorý 
je spojený so 

zvýšeným nebezpečenstvom vzniku 
požiarov.
 Lesné požiare v mnohých prí-
padoch začínajú horením pôd-
neho pokrytia a postupným šírením 
plameňa. Keď začne horieť les, 
väčšinou je už neskoro. Navyše 
požiare v lesoch sa následkom ve-
tra alebo vzdušných prúdov môžu 
preniesť aj na veľké vzdialenosti.
 Likvidácia takto vzniknutých 
požiarov je veľmi náročná, 
vyžaduje si nasadenie veľkého 
počtu hasičov, techniky a často aj 
spoluprácu s občanmi. Obnovenie 
funkcie lesných porastov zničených 
požiarom môže trvať i niekoľko ro-
kov.
 S cieľom predísť vzniku požiarov 
v lesoch Okresné riaditeľstvo 

Hasičského a záchranného zboru  
v Bratislave upozorňuje občanov 
na:
• dodržovanie zásad protipožiarnej 
bezpečnosti pri činnostiach so 
zvýšeným nebezpečenstvom vzniku 
požiaru, alebo v čase zvýšeného 
nebezpečenstva vzniku požiaru 
• zákaz fajčiť a používať otvorený 
oheň na miestach so zvýšeným 
nebezpečenstvom vzniku požiaru 
• zákaz vypaľovať porasty  
a zakladať oheň na miestach, kde 
by sa mohol rozšíriť 
• poskytnutie osobnej a vecnej po-
moci v prípade vzniku požiaru. 
V prípade zistenia porušenia záko-
na „O ochrane pred požiarmi“ 
upozorňujeme, že orgány štátneho 
požiarneho dozoru môžu udeliť  
v blokovom konaní pokutu do výšky 
100 Eur a v priestupkovom konaní 
až do výšky 331Eur.

 Žiadame občanov, aby v snahe 
predísť nežiaducim udalostiam spô-
sobeným požiarom, rešpektovali 
najmä: zákaz fajčenia a manipu-
lácie s otvoreným ohňom, zákaz 
vypaľovať porasty bylín, kríkov  
a stromov a zákaz zakladať oheň 
na miestach, kde by mohlo dôjsť  
k jeho rozšíreniu. Na kladenie ohňa 
v prírode je potrebné využívať 
len priestory na to určené (napr. 
ohniská), v žiadnom prípade 
nezakladať oheň priamo v lese. 
Pri odchode je potrebné oheň 
dôkladne uhasiť (poliať vodou, 
zasypať zeminou, atď.).

Veríme, že svojím zodpoved-
ným konaním aj vy prispejete  
k zamedzeniu vzniku požiarov  
a tým aj k zníženiu škôd na lesných 
a poľných porastoch. Veď keď  
horí les, horia nám naše „zelené 
pľúca“.

- Chcete sa presadiť?

- Kúpte si kvetináč.

•••

Zvoní mobil v posilňovní. 

Zdvihne ho muž. Počúva 

a rozpráva so ženou.

- Ahoj, si v posilňovni? Zlacneli 

ten kožuch zo 120-tisíc na 

70, môžem si ho kúpiť?

- Môžeš.

Keď skončí, zdvihne telefón 

nad hlavu a pýta sa: 

- Chlapi, neviete čí 

je tento mobil?

•••

- Píše sa po r vždy tvrdé 

y?, pýta sa učiteľka.

- Nie, v slove hrdlo sa 

po r píše d.

•••

Mláďa koňa je žriebä, 

jeho matka je kobyla 

a jeho otec je žrebec. 

Tak prečo ich vlastne 

voláme kone?

•••

Letí jedna mucha okolo druhej 

a druhá okolo pol tretej.

FUTBAL
IV. liga seniori
17. kolo  11. 4.
Lok. DNV – Rusovce  4 : 1
g: Hrica 2, Lorenc, W. Rischer

16. kolo  18. 4.
Vajnory – Lok. DNV  4 : 2
g: Lorenc, W. Rischer z

Ochrana lesov pred požiarmi


