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	 Nie	 celkom	 som	 rozu-
mel	 prirovnaniu	 keď	 niekto	
povedal:	 „To	 je	 taký	 žgrloš,	
že	za	korunu	by	si	dal	koleno	
vŕtať.“	 Ba,	 ak	 som	 človeka	
poznal,	 obhajoval	 som	
jeho	 opatrnosť,	 uvážlivosť,	
šetrnosť...	Pokiaľ	neukracoval	
chudáka,	 žobráka	 alebo	 in-
ého,	čo	bol	v núdzi.	Až...	som	
mal	to	šťastie	takého	človeka	
stretnúť.
	 Nezáleží	 na	 tom,	 či	 si	 ob-
jednal	 kilo	 kapusty,	 podľa	
dohovorených,	 obvyklých,	
zaužívaných	 pravidiel,	 ale		
o	to,	ako	ten	dlh	vyrovnával.	
Výhovorky	 nemali	 konca.	
Dnes	 nemôžem,	 lebo...	 prí-
dem	zajtra	a neprišiel,	potom	
začal	 spochybňovať	 kvalitu	
kapusty,	 porovnávať	 s  tými	
z Terna,	Tesca	a iných	zdro-
jov,	nakoniec...	Oželel	som,	aj	
kapustu.
	 Mnohí	 poznáte	 podobné	
z vlastných	skúseností.	Doba	
je	 čoraz	 zložitejšia.	 Nepekne	
si	zahrali	s ľuďmi	rôzne	BMG	
investy	a iné	spoločnosti,	ani	
sa	 nehlásili	 k  rôznym	 hu-
manitným	 spoločnostiam.	
Iba	chcem	varovať	pred...	veď	
viete	o čom	a o kom	hovorím.	
Sme	 síce	 rôzni,	 v  rôznosti	
býva	krása,	ale	výnimky...vraj	
potvrdzujú	 pravidlo.	 Takže	
buďme	aj	opatrní.
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• Bezpečnosť na cestách

 

• Deň učiteľov, ktorý 

poznáme pod názvom Brány 

poznania otvárate, bude 

24. marca v Istracentre.

• Na internete MČ DNV 

nájdete aj tlačivo na 2% 

z dane pre naše školy.

V piatok 4. 3. 2011  
v rámci návštevy 
Slo-venska zavítala 
do Devínskej Novej 
Vsi predsedníčka 
vlády Chorvátskej 
republiky pani 
Jadranka Kosoro-
vá.

Ocenila nielen príspe-
vok Slovenskej republiky 

pri snahe integrácie Chorváts-
ka do EÚ, ale aj udržiavanie 
tradícií chorvátskych spolkov 
na Slovensku.

 Počas návštevy bratislavského 
závodu VW SK absolvoval prehliadku 
montáže vozidiel Volkswagen Touareg 
a Audi Q7 i prvého sériovo vyrá-
baného hybridného vozidla koncernu 

Volkswagen – Volkswagen Slovakia 
pôsobí na Slovensku už takmer 20 
rokov. Počas tohto obdobia sme prein-
vestovali hovorí A. Tostmann. 
 VW SK patrí k najväčším 

zahraničným investorom na Slovensku. 
Radí sa tiež medzi najväčších exporté-
rov v republike. Z Bratislavy vyváža vo-
zidlá do 148 krajín sveta. Najväčšími 
trhmi VW SK sú Nemecko, Čína  
a USA. 
 Minister zahraničných vecí Ne-
meckej spolkovej republiky Guido 
Westerwelle navštívil Volkswagen Slo-
vakia (VW SK). Do Bratislavy prišiel 
v súvislosti s rozšíreným ministerským 
stretnutím krajín V4 s krajinami Východ-
ného partnerstva. 

Minister zahranièných vecí Nemeckej spolkovej republiky 
Guido Westerwelle navštívil Volkswagen Slovakia (VW SK). 
Do Bratislavy prišiel v súvislosti s rozšíreným ministerským 
stretnutím krajín V4 s krajinami Východného partnerstva. 

Plán viac ako miliardu eur



DEVEX 2

Z radnice
Z  rokovania  Miestneho  zastu-
piteľstva MČ DNV 7. 3. 2011
Miestne zastupiteľstvo:
• schválilo  plnenie  uznesení  z 
predchádzajúcich rokovaní,
• schválilo plat starostu MČ DNV 
na 1,2 násobku základného platu,
• schválilo  za  členov  Správnej 
rady DSS Senecio členov: Ing. V. 
Hečko,  Mgr.  D.  Vanková,  MUDr. 
L.  Baumanová  a  poverilo  novo 

zvolenú Správnu radu ustanoviť novú 
Dozornú radu.
• odvolalo Ing. Arch. Evu Vargovú z 
členstva v Rade školy Základnej um-
eleckej školy a schválilo za zástupcu 
v tejto rade Mgr. Bc. Martina Čoreja,
• zobralo na vedomie informáciu o 
prevode  spoluvlastníckych  podielov 
na  pozemkoch  pod  družstevnými 
bytmi H-Probyt,
• schválilo  kontrolnú  správu  na 
čerpanie prostriedkov na projekt EÚ 
v ZŠ P. Horova 16.                           r

• 21. 2. pracovné stretnutie  so 
zhotoviteľmi dopravnej štúdie, 
ktorej cieľom je zistiť, akú ka-
pacitu dopravy ešte unesú naše 
cesty. Štúdia otvára možnosti 
rokovať s potenciálnymi inves-
tormi o zaradení potrebných 
investícií na budovanie do-
pravných možností v DNV.
• 22. 2. stretnutie so zástupca-
mi klubu Godsport – basebal, 
ktorí prišli s obnoveným projek-
tom a ten bude prerokovávaný 
v komisiách.
• 23. 2. pracovné rokovanie na 
Bratislavskom samosprávnom 
kraji ohľadne financovania 

• komisia výstavby, architektúry a dopravy (KVAD)
 Sanácia a rekultivácia skládky gudrónov v Kameňolome Srdce.

Predseda komisie uviedol 4 etapy realizácie technického riešenia
likvidácie odpadov a rekultivácie skládky v kameňolome Srdce. 
Predmetom rozpravy bola preprava odpadov, z hľadiska jej vede-
nia cez obytné územie mestskej časti DNV a spôsob technického 
riešenia dopravy, vzhľadom na množstvo materiálu a dobu trva-
nia prepravy. Rozdiskutoval sa dopravníkový systém prepravy od-
padov k trase železnice, vlečku ktorá je napojená na železničnú 
stanicu DNV. Alternatívnu sústavu čerpacích staníc k línii železnice. 
Preprava odpadov lanovkou v kombinácii so železnicou.
KVAD požaduje spracovať alternatívne riešenie transportu 
nebezpečných odpadov z kameňolomu Srdce s kalkuláciou 
nákladov, na alternatívy:
• preprava odpadov lanovkou v kombinácii so železnicou
• dopravníkový systém prepravy odpadov v kombinácii 
    so železnicou
• sústavu čerpacích staníc v kombinácii so železnicou

 Rekonštrukcia športového areálu ZŠ I. Bukovčana Fighting Flies 
zameraný najmä na bejzbal i Good Sports

Domu sociálnych služieb.
• 24. 2. sa starosta zúčastnil ot-
vorenia OD Tesco a pracovného 
stretnutia s Mažoretkami Tina 
v DNV.
• 25. 2. podpis memoranda 
o výstavbe cyklomostu cez 
rieku Morava. MČ DNV 
vykonala všetky potrebné 
kroky, v súčasnosti BSK vykoná-
va súťaž na dodávateľa stavby. 
28. 2. Okrem týchto úloh sa na 
jar uskutoční výsadba zelene 
v oblasti Blížne Zamajerské 
a dosadba valu na Eisnerovej 
pri vstupe do DNV.uskutočnilo 
pracovné stretnutie starostu 
s riaditeľom a predstaviteľmi 
Strednej odbornej školy auto-
mobilovej na ulici J. Jonáša.

r

Aktivity, rokovania, stretnutia

starostu MČ DNV 
MILANA JAMBORA

Z komisií pri MZ MČ DNV

Projekt počíta s vybudovaním jedného bejzbalového ihriska v ka-
tegórii kadeti, juniori, muži a druhého bejzbalového ihriska pre 
kategóriu žiakov, multifunkčné ihrisko pre asketbal, futbal, hád-
zanú. Komisia upozorňuje, že dopravné riešenie je limitujúce pre 
využívanie novo navrhovaných bejzbalových ihrísk. Vzhľadom na 
to, areál sa nachádza na dotyku s obytnou zónou, je potrebné 
najmä v prípade bejzbalového ihriska dôsledne zapracovať do 
projektu riešenie (dostatočnou výškou oplotenia) ochrany obyt-
ných domov aj mimo hracieho územia bejzbalových ihrísk . KVAD 
sa oboznámila s navrhovaným riešením, členovia komisie do 3 dní 
od doručenia projektu revitalizácie a rekonštrukcie existujúceho 
Úseku telovýchovy ZŠ I. Bukovčana v rámci areálu školy spracujú 
pripomienky a pošlú tajomníkovi komisie.

 Hokejbalové ihrisko v MČ Bratislava - DNV
KVAD bola oboznámená zo zámerom vybudovania a parametra-
mi hokejbalového viacúčelového ihriska. DNV Šport v spolupráci 
s Komisiou športu preverí možnosť umiestnenia v rámci športového 
areálu na Vápencovej ul. alebo v jeho kontakte.

 Istrijská 68 - revitalizácia areálu.
Komisia prerokovala návrh postupnej revitalizácie, vyčistenie areá-
lu Istrijská 68, jeho vhodné doplnenie sadovými úpravami. Účelom 
prác je sprístupniť a upraviť pozemok v kontakte na objekt múzea. 
V rámci toho boli prezentované už spracované úpravy areálu  
v kontakte na Istrijskú ul., návrh detského ihriska, fontány, lavičiek, 
dlažieb a zelene.

 Zrušenie NKP ľudový dom Slovinec 39, ev. č. UZPF 10 620/0
Členovia komisie na základe predložených podkladov a doku-
mentácie diskutovali o možnostiach finančnej podpory pre obn-
ovu kultúrneho dedičstva u nás a v zahraničí. Znalecký posudok 
na ľudový dom Slovinec 39 spracoval renomovaný odborník  
– Ing. Miloslav ILAVSKÝ, PhD., ktorý celkový technický stav ob-
jektu definoval ako stav charakteristický pre havarijnú poruchu. 
Na základe predložených podkladov KVAD nemá námietky, aby 
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky pokračoval v správnom 
konaní vo veci zrušenia vyhlásenia národnej kultúrnej pamiatky - 
ľudový dom Slovinec 39

 Pressburg Stav – Slnečný vrch II. dočasná komunikácia – 
Slnečný vrch II. obytný súbor.
KVAD požaduje dodržať Urbanistickú štúdiu časti zóny východ  
v MČ DNV vo variante A pre 1.etapu – definovanú v návrhu priesto-
rovej a funkčnej regulácie a zastavovacích podmienok. Dodržať 
reguláciu výšky objektov vo vzťahu k existujúcej zástavbe, ako 
aj z hľadiska priehľadov a konfigurácie terénu v riešenej lokalite. 
Zdokumentovať vizuálne zakomponovanie navrhovanej zástavby
do riešeného územia v kontakte na existujúcu zástavbu rodinných 
domov. Pokiaľ nebudú dodržané podmienky Urbanistickej štúdie 
časti zóny východ v MČ DNV vo variante A pre 1.etapu – de-
finovanú v návrhu priestorovej a funkčnej regulácie a zastavo-
vacích podmienok, požadujeme v zmysle platného územného 
plánu spracovanie v predstihu Územného plánu zóny pred vy-
daním územného rozhodnutia.
Po doplnení zakomponovanie navrhovaných stavieb do riešeného 
územia bude projekt predmetom rokovania komisie

(Pokračovanie na strane 3)



 DEVEX 3

 JUDr. Richard Lukačka – Reštaurácia stavebné úpravy Eis-
nerova 29
Je potrebné dať vypracovať nezávislé merania hluku v  danej loka-
lite, a po vyhodnotení sa komisia bude následne zaoberať s opatre-
niam na zníženie dopadov hluku.
KVAD požaduje nezávislé merania hluku v danej lokalite a výsled-
ky následne predložiť do komisie.

 Logistické centrum Zamajerské.
Predmetom posudzovania je výstavba obchodného domu potra-
vinového reťazca, ktorý by doplnil chýbajúce služby v danej loka-
lite. Širšie záujmové územie je predmetom riešenia Urbanistickej 
štúdie časti zóny Východ v Mestskej časti Bratislava – Devínska 
Nová Ves. Z hľadiska funkčného využitia riešeného územia musí 
navrhnuté riešenie rešpektovať schválené funkcie v platnom územ-
nom pláne mesta v ich územnom vymedzení a v priestorovom us-
poriadaní. Záujmové územie sa nachádza v DNV, na ulici Jána 
Jonáša, medzi areálom Volkswagen a.s., Bratislava a radovou 
zástavbou rodinných domov. Komisia súhlasí s rozpracovaním 
investičného zámeru, doplnením chýbajúcej obchodnej vybavenos-
ti predaja potravín v lokalite, pri dodržaní platného územného 
plánu. Vypracovaná štúdia bude zverejnená na webe Miestneho 
úradu DNV a prediskutovaná s občanmi dotknutého územia.

• komisia kultúry (KK)
 Stanovisko k zrušeniu NKP Slovinec 39

Komisia kultúry nesúhlasí s predloženým návrhom zrušenia národ-
nej kultúrnej pamiatky (NKP) Slovinec 39 .
a) KK navrhuje preskúmať príslušnými referátmi, či nebol aktuál-
ny stav nehnuteľnosti spôsobený zámerným nekonaním majiteľov 
predmetnej nehnuteľnosti a či nebol porušený Zákon o ochrane 
kultúrneho dedičstva.
b) Ďalej KK zaviazala predsedu KK predložiť na najbližšie zasa-
dnutie komisie zoznam pamiatkovo chránených objektov v DNV.

 Výberové konanie na kronikára MČ
a) KK po preštudovaní životopisov prihlásených záujemcov do 
výberového konania posunie do ďalšieho kola troch uchádzačov. 
Termín: do 28. februára
b) Vybraní uchádzači spracujú 2  ľubovoľné  udalosti za posledný 
rok.

 Dotácie pre organizácie a spolky
KK berie na vedomie informáciu o evidovaných žiadostiach na do-
tácie z rozpočtu MČ na rok 2011.

 Vyslanie delegácie z MČ DNV do partnerskej obce St. Brice
KK odporúča aby členovia komisie J. Rajchl a N. Boďová spolu  
s predsedom komisie na nasledujúcej komisii predložili informáciu  
o projekte partnerstva MČ DNV s obcou St. Brice.

 Spolufinancovanie časopisu METROPOLA
Kultúrna komisia nesúhlasí so zmluvou o spolupráci s časopisom 
Metropola.

Z ostatných komisií prinesieme spravodajstvo 
v budúcom čísle.

(Pokračovanie zo strany 2)

Z komisií pri MZ MČ DNV

 V zrealizovanom obchodnom 
centre, budú okrem Tesca aj ďalšie 
obchody a služby s napojením na 
komunikačnú galériu. V rámci galérie 
Tesca je riešený bezbariérový prístup 
na pripravovanú zastávku Eisnerova 
ul. na železnici, ktorá je v kontakte.  
V rámci obchodného centra sú už 
zrealizované garáže a parkoviská, 
ktoré pomôžu pri riešení statickej do-
pravy v území. Celé dopravné riešenie 
počíta výhľadovo s prepojením loka-
lity smerom do centra mesta, novou 
trasou južne od železnice smerom na 
Presskam Bratislava a následne na 
privádzač.
 Riešenie spoločného dopravného 
napojenia na Eisnerovu s vedľajším ob-
jektom existujúceho obchodného domu 
bolo zložité, nakoniec sa podarilo 
dohodnúť ich zokruhovanie.
 Špeciálny stavebný úrad začal ko-
nanie vo veci predmetnej  dopravnej 
zmeny, rozhodnutie očakávame do 
konca mesiaca.
 Kruhový objazdom, svetelným 
križovatkám, retardérom  a ďalším opa-

treniam sa na hlavných mestských ko-
munikáciách po ktorých jazdí MHD sa 
snažíme vyhnúť. Žiaľ po otvorení prvé-
ho obchodného centra v MČ Bratislava 
– DNV sa na Eisnerovej ulici, došlo aj 
k smrteľným úrazom. Aj na základe 
skúseností, že vodiči jazdia rutinne 
podľa zažitých skúsenosti, je každá 
zmena riziková a preto požiadavka 
Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave 
- Krajského dopravného 
inšpektorátu a MČ Bratislava 
– DNV  na napojenie obchodného 
centra a riešenej lokality prostredníct-
vom okružnej križovatky. I z hľadiska 
bezpečnosti, distribúcie a plynulosti 
dopravy. V rámci dopravného systému 
je hlavná komunikácia smerom do 
mesta Eisnerova ul.. Zmeny organizá-
cie dopravy budeme robiť následne na 
základe zisteného stavu s prevádzky 
križovatky po odsúhlasení v Oper-
atívnej komisii pri oddelení prevádzky 
dopravy magistrátu hl. mesta SR 
Bratislavy a požiadaviek platných STN. 

Milan Beláček, architekt MČ

PROJEKT REVITALIZÁCIE 
ŠPORTOVÉHO AREÁLU
ZŠ I. BUKOVČANA 3
 MČ DNV bude v roku 2011 s Base-
ballovým klubom žiaci Tupolevova 
realizovať stavebné úpravy na ploche 
terajšieho  školského športového 
areálu. S realizáciou úprav sa začne  
na jar 2011. V súčasnosti je ihrisko v 
značne spustnutom stave, jeho revi-
talizácia bude prínosom pre obec, jej 
obyvateľov a najmä pre žiakov ZŠ.
 Zámerom projektu je revitalizovať  
a upraviť existujúci športový areál 

základnej školy I. Bukovčana. 
Navrhovanou úpravou vznikne mod-
erný športový areál . Kombináciou 
ihrísk s rôznym zameraním, bežeckou 
dráhou a plochou na ostatné atlet-
ické disciplíny MČ získa upravenú 
plochu pre športové vyžitie, podporu-
júcu zdravý životný štýl. Rozvoj nových 
športových disciplín pomôže  zvýšiť  
možnosti detí a mládeže  športovať aj 
mimo vyučovacieho proces. 
 
 Bližšie informácie nájdu záujemco-
via na internetovej stránke MČ DNV.

Poslanecké utorky
Stretnite sa s poslancami z klubu SDKU - SaS 
každý prvý utorok v mesiaci v čase 
18.00 - 19.00 vo vile Koštálka na neformálnom rozhovore.
Najbližšie stretnutie 5. apríla 2011. 
Na vaše návrhy, podnety a pripomienky čakajú 
starosta Milan Jambor a zástupca starostu Martin Čorej.

Kruhový objazd

Rovnakú službu občanom robí aj
poslanecký klub nezávislých
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	 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

12. 3.  Spolok záhradkárov v DNV schôdza
vo veľkej sále Istra Centra od 10.00 h.

12. 3.  Recitál Školy orientálneho tanca Irina dance
Vo veľkej sále Istra Centra od 17.00 h.

bližšie informácie Mgr.Irina Giertlová, www.irina-dance.sk
13. 3.  Zlatá priadka

- detská divadelná scéna, účinkuje divadielko HAPPY
vo veľkej sále Istra Centra od 16.00 h., vstupné: 1 Eur

15. - 17. 3. Región v ktorom žijem
- literárna súťaž a besedy so spisovateľmi a vydavateľmi 
v rámci Mesiaca knihy určené žiakom základných škôl

vo veľkej sále Istra Centra od 10.00 h. organizované 
15. 3.  Koncert populárnej hudby

- účinkujú žiaci Základných umeleckých škôl DNV,  J. 
Kresánka K. Ves a E. Suchoňa Dúbravka.

Vo veľkej sále Istra Centra od 18.00 h., vstup voľný
18. 3. Divadelný piatok 

Š. Šmihla: “Gašparko a zbojníci“ divadelné 
spracovanie rozprávky v podaní ZUŠ Istrijská 

M. Maeterlink: “Modrý vták” dramatizácia symbolického príbehu 
o putovaní a hľadaní večného šťastia v podaní ZUŠ Batkova

vo veľkej sála Istre Centra od 17.30 h., vstupné: 1Eur
20. 3.  Pohár starostu Devínskej Novej v spoločenskom tanci 

- tanečná súťaž, usporiadateľ TC Eleganza, 
bližšie informácie Ing. Milan Bačiak 

vo veľkej sále Istra Centra 10.00 – 19.00 h 
26. 3.  Privítanie jari

- zvyky a tradície našich predkov pri príchode jari, 
vystúpenie DFS, sprievod s Morenou a jej pálenie, miesto: 

Námestie pred kostolom Ducha Svätého, od 14.00 h.
27. 3. Muzikanti, alebo o zlatej trúbke

- detská divadelná scéna, na motívy bratov 
Grimovcov – “Brémsky muzikanti”

vo veľkej sále Istra Centra od 16.30 h., vstupné: 1 Eur

TURISTICKÁ INFORMAČNÁ KANCELÁRIA

Istrijská 49, P.O.BOX 33, 841 07 Devínska Nová Ves, Bratislava,
www.tikdnv.sk, info@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.

18.3.  Nočný pochod
- exkurzia, od TIK DNV, Istrijská 49 o 19.00 h.

26.3.  Privítanie jari
- zvyky a tradície našich predkov pri príchode jari, 

vystúpenie DFS, sprievod s Morenou a jej pálenie, miesto: 
Námestie pred kostolom Ducha Svätého od 14.00 h.

Agentúra ARTLINES a Združenie 4 ARTS
vás srdečne pozývajú na výstavu

TOMÁŠ HULÍK
V galérii Z na Ventúrskej 9

otvorenej denne (okrem nedele) 13.00 – 18.00 h
Láska k prírode a jej ochrane sú asi hlavnými motívmi 

tohto mladého ale mimoriadne plodného autora z Devínskej. 

Prijmite preto pozvanie do galérie
od 10. 3. do 10. 4. 2011

môžete uvidieť fotografie a filmy z jeho dielne.

6. 3.   SAMMYHO 
DOBRODRUŽSTVÁ  

o 15,00 a 17,00 hod.

9. 3. OBČIANSKY 
PREUKAZ  

o 18,30 hod.

16. 3. DEVINSKY 
MASAKER o 18,30 h.

23. 3. OBČIANSKY 
PREUKAZ o 18,30 h.

6. 4.  BASTARDI o 18,30 hod.

Program kina DEVÍN v Devíne (nie v Devínskej)

 František Granec (77) a Andrej Varga (známy aj pod prezývkou 
Mange, 27), obaja pôvodom z Devínskej Novej Vsi, predstavujú 
svoje kresby, maľby, grafiky a kombinované techniky so spoločným 
cieľom – prostredníctvom tvorby hľadať svoju cestu, ale nachádzať 
i tú spoločnú.
 Vernisáž výstavy Konfrontácia bola 3. marca vo výstavnej sieni 
Marka Marulića v SNM – Múzeu kultúry Chorvátov na Slovensku 
a bude prístupná verejnosti do 31. 3. 2011 denne od 10.00 do 
16.00 hod.

r

KONFRONTÁCIA
 Autorská výstava je konfrontáciou dvoch amatérskych autorov 
– rebelov, ktorí v generačnom odstupe päťdesiatich rokov vyjadru-
jú svoje  názory na dianie okolo seba. Dedo a vnuk v pomysel-
nom zápase. Nie medzi sebou, ale medzi nimi a svetom, ktorého 
kolobeh sa počas svojej existencie až tak veľmi nezmenil.



 DEVEX 5

ˇSpolocenská kronika

Marián VERSAN 
a Lenka BUGÁROVÁ
Amad ABD L GAMI 

a Mgr. Sandra KUBOVÁ
Blahoželáme !

Vo štvrtok 3. marca 
uplynul rok, 

čo nás opustil náš drahý
Jozef ŠTANSKÝ

Prosíme všetkých, 
čo ho poznali 

a mali radi o tichú
 spomienku.

Rodina Štanská

Alžbeta ADAMOVÁ
Tibor MIHALECH

Marián RÁC
Eugénia MICHALOVÁ
Valéria BESEDOVÁ, 

rod. Ongerová
Nech odpočívajú v pokoji!

Zosobášili sa

Spomienka

Odišli z našich
radov

Naše divadielko
 Stalo sa len nedávno  v trie-
dach  V.B a V.C v ZŠ na Ulici Ivana 
Bukovčana 3. Abraka  dabraka, 
čáry máry fuk – stačilo niekoľko 
čarovných slovíčok a z obyčajnej 
triedy sa akoby zázrakom stalo báb-
kové divadielko. Triedu zaplavili kuli-
sy, dekorácie, vlastnoručne vyrobené 
bábky z varešiek, ponožiek, z pa-
piera, farebných látok, ba aj  z plas-
tov či drievok. Z obyčajných žiakov 
sa stali bábkoherci a obyčajná 
hodina literatúry sa premenila na 

45 minút plných tvorivej fantázie 
a neobyčajných hereckých výkonov. 
Deti po skupinách hrali kratučké 
divadelné predstavenia s vlastnými 
bábkami podľa vlastných scenárov. 
Bábky ožili v rukách detí a pred-
viedli výkony  aké sa len tak nevidia.   
A veruže, za niektoré  skupinové 
výkony by sa nemusel hanbiť nejeden 
skúsený divadelný režisér. Deti 
v praxi predviedli to, čo sa naučili na 
hodinách a zároveň dokázali, že fan-
tázia a hravosť  je nekonečná, treba 
jej dať len priestor.

Soňa ŠKULOVÁ 

Matičiari
hodnotili

 V nedeľu 27. 2. hodnotili matičiari 
z DNV, na výročnom zhromaždení 
v Istracentre, uplynulý rok, prijali 
nových členov a hovorili o aktivitách 
pre najbližšie obdobie. 
 V minulom roku prijali 25 
nových členov, takže v súčasnosti 
ich evidujú už takmer 210. Medzi 
najvydarenejšie podujatia patrili 
reprezentačný ples, festival sloven-
skej národnej piesne, spomienky 
na osobnosti našich dejín, pozná-

Predsedkyňa vlády chor-
vátskej republiky Jadran-
ka Kosorová pri návšteve 
Devínskej si v múzeu Chor-
vátov na Slovensku zas-
pievala aj Grbarčietami.

vací zaájazd na stredné Slovensko 
a ďalšie drobné kultúrno spoločenské 
podujatia.
 Na zhromaždení privítali aj 
nového predsedu Matice slovenskej 
Mariána Tkáča, ktorý podal vys-

vetlenia k zložitým otázkam minulého 
vedenia MS, najmä v oblasti financií 
a tiež hovoril o smerovaní organizá-
cie v súčasnosti. K spolupráci mes-
tskej časti a MO MS sa vyjadril aj 
zástupca starostu MČ DNV a predse-

da komisie kultúry pán Martin Čorej.
 Najbližším podujatím Miest-
neho odboru Matice slovenskej 
v Devínskej bude Festival slovenskej 
národnej piesne v dňoch 28. – 29. 
máj 2011, na ktorý usporiadatelia 
srdečne pozývajú účinkujúcich, di-
vákov a poslucháčov a samozrejme 
aj hostí.         

Iveta Minarovičová
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Keď zbehnete Uhroveckou na Istrij-
skú a budete chcieť ísť autobusom 
smerom k rybníku narazíte na pro-

blém. Autobusová zastávka je síce 
hneď vľavo, ale nastúpiť môžete 
len ak veľa ľudí nevystupuje a nie 

je blato. Inak sa musíte premiestniť 
pred autobus a povedľa sa vám 
musí podariť nastúpiť. Rovnaké 
starosti majú tí, čo prídu autobu-
som a chcú vystúpiť. Toto, životu 
nebezpečné, provizórium už trvá...
pritom o niekoľko metrov ďalej je 
nástupisko i výstupisko ako z ro-
zprávky. Vraj neskolaudované. 
(žeby pre tie dva metre štvorcové 
chýbajúceho asfaltu na chodníku 
vedľa? Povedzte, doveziem.) 
Takže keď nepomôžeme, tak skom-
plikujeme?

I. Minarovičová

Život 
ohrozujúce

Slovo majú Novoveštania
 Miestny rozhlas na ulici Eis-

nerovej pri zástavke autobusu, 
neďaleko novinového stánku 
(smer do mesta) už dva roky 
(2009-2010) je roztrhané ve-
denie miestneho rozhlasu. Tak 
isto aj na ulici P. Horova (pod 
stojiskom kontajnerov, neďaleko 
domu s číslom 22). Pred dvoma 
rokmi som na túto skutočnosť 
upozornil miestny úrad, ktorý mi 
e-mail-om zaslal upovedomenie, 
že do konca septembra 2009 
tieto poruchy budú odstránené. 
Medzi tým bol mimoriadny 
prípad strelca, kedy miestny 
rozhlas upozorňoval, aby sme 
nevychádzali z domov a by-
tov, ale v tejto časti sme o tom 
nevedeli resp. len slabo sme 
niečo počuli ale sme moc nero-
zumeli.  Páni poslanci miestneho 
zastupiteľstva, teraz už nového 
dúfam, že do najbližšej mimo-
riadnej udalosti bude miestny 

rozhlas fungovať tak ako má. 
Alebo ?! Až sa niečo stane ešte 
vážnejšie potom sa budú robiť 
opatrenia.

mh
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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

Tí, ktorí sa v uplynulom roku rozhodli 
investovať do stavebného sporenia  
v Prvej stavebnej sporiteľni, a. s., 
urobili krok správnym smerom. 
Banke sa darilo. O tom, že táto 
banka má záujemcom o výhodné 
investovanie čo ponúknuť aj v 

tomto roku, hovoríme  
s Mgr. Mariánom Pa- 
šekom, oblastným vedú-
cim Prvej stavebnej spori-
teľne, a. s. 

• V minulom roku 
 získala vaša 
 stavebná 
 sporiteľňa, a. s., 
 druhé miesto 
 v rebríčku Banka 
 roka. Lenže 
 zo starých zásluh
  sa dlho žiť nedá...
- Súhlasím s vami. Aj preto 
prichádzame za klientmi 
s atraktívnou ponukou. 
A pretože sporenie nevyšlo 
z módy, skôr naopak, 

začiatok roka bude v znamení 
sporenia. Okrem ,,klasických“ 
výhod ponúkame niečo viac – úro-
kový bonus. Vďaka nemu môže 
dosiahnuť celkové zhodnotenie 
vkladov až 22 %. 

• Čím je podmienené 
 získanie úrokového 
 bonusu?
- Záujemca si musí uzatvoriť novú  
zmluvu o stavebnom sporení do  
31. marca 2011 a začať čo najskôr 
sporiť. 

• Aká je výška úrokového 
 bonusu? 
- Závisí od doby sporenia, pre ktorú 
sa klient rozhodne pri uzatvorení 
zmluvy o stavebnom sporení. Tá je 
limitovaná od 2 do 10 rokov. Klient 
si môže si vybrať z viacerých varian- 
tov sporenia (viacerých taríf). Všetky 
sú štandardne úročené 2 percenta-
mi ročne. Ak vynásobíte počet 
rokov sporenia spomínanou úroko-
vou sadzbou, dostanete výšku úro-
kového bonusu. Takže pri 6 rokoch 
sporenia bude jeho výška 12 %.  
A celkové zhodnotenie vkladov 
bude až 14 %, pretože k úro-
kovému bonusu treba prirátať ešte 
štandardné úročenie 2-mi per-

Vyberte si najvýhodnejšie zhodnotenie svojich vkladov až o 22 %

Investujte s bonusom
centami. Ak sa rozhodnete sporiť 
10 rokov, úrokový bonus dosia-
hne až 20 % a opäť treba prirátať  
aj spomínanú 2 percentnú úrokovú 
sadzbu, takže celkové zhodnotenie 
vkladov v roku 2011 bude až 22 %. 
Úrokový bonus sa vzťahuje iba na 
vklady za rok 2011.

• Bude sa aj k týmto 
 zmluvám pripisovať 
 štátna prémia?
- Samozrejme. Každý klient, fyzická 
osoba aj spoločenstvá vlastníkov by-
tov, majú nárok na štátnu prémiu na 
jednej zmluve o stavebnom sporení 
ročne. Pričom platí, že na každé 
štyri byty v správe spoločentva, pri-
padá jedna štátna prémia. Od výšky 
vkladov v danom roku sa odvíja aj 
jej výška. V tomto roku predstavuje 
10 % z vkladov, maximálne 66,39 
Eur. Ak má stavebný sporiteľ viac 
zmlúv, musí si vybrať, ktorá z nich 
bude prémiovo zvýhodnená.

Podrobné informácie 
získate na adrese:
Eisnerova 56, 
tel.: 0907 717 937

H Ľ A D Á T E    V O Ľ N É    M I E S T A ?
Spoločnosť PRESSKAM s.r.o., Vápenka 4, 841 07 Bratislava 

príjme do zamestnania 

• údržbára pre výrobný objekt 
 (s elektrikárskym osvedčením podľa vyhl.č. 74/1996 Z.z.);
• automechanik pre nákladné autá
• automechanik pre osobné autá
• autoelektrikár pre prevádzku SEAT Dúbravka
• upratovačku so zdravotným preukazom 
 pre možnosť výdaja stravy

Záujemci hláste sa na tel. č. 

02/ 6436 9590 alebo 0908 700 684

02 - PREDAJ
• Predám detskú autosedačku so 
strieškou 0+ po jednom dieťati, 
cena 23eur, detský nosič úplne nový  
s návodom, cena 14eur. 

tel.:  0911 149 716
03 - VOĽNÉ MIESTA

hľadá
• Vodič kamióna hľadá miesto. 

tel.: 0914 292 380
04 - SLUŽBY

• Kameraman - svadobné video
 www.anfilm.eu 

Tel.: 0949 666 494

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

04 - Služby (ponúka)

05 - Byty
06 - Nehnuteľnosti
07 - Rozličné

• Glazúrovanie vaní.
tel.: 0905 983 602

• TV servis Baláž – oprava televízo-
rov. Na grbe 43. 

tel/zázn.: 6477 6963
• ÚČTOVNÍCTVO, MZDY, DANE - 
kompletné spracovanie
Ing. Monika KONCOVÁ

tel.: 0907-106 308, 
02/ 64 777 430

monika.koncova@gmail.com
* Opatrím vaše dieťatko aj celo-
denne. Informácie osobne. 

tel.: 0905 311 687
05 - BYTY

• Predám pekný 3-izb. byt na 
ul. I. Bukovčana, po čiastočnej 
rekonštrukcii. Cena dohodou . 

tel.: 0905 653 603

06 - NEHNUTEĽNOSTI
• Predám záhradu v DNV, 1 907 
m², možnosť stavať.

tel.: 0910 421 17

07 - ROZLIČNÉ
• Zdravie z prírody – redukcia 

váhy, pohybové problémy, imuni-
ta,  kozmetika.

www.dregrt.sk, 
vstup pre zákazníka 
(voucher): 60008409 

• HERBA – ZÁHRADNÍCKE POTRE-
BY, rozličný tovar, darčeky. 
Na grbe 55. 

tel.: 6477 4642
• Hľadám do prenájmu rodinný 

dom. 
tel.: 0910 965 917

• Výhodné poistenie 
Júlia Suchová okresný manager
KOOPERATIVA poisťovňa , a.s. 

mobil: 0905 977 058
e-mail:

suchova@koop.sk
sangria@stonline.sk
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• Kto pravidelne cvičí, 

zomrie zdravší!

• Jediná skutočná láska, ktorá 

sa dá kúpiť za peniaze  je pes...

• Nič tak neobmedzuje slobodu 

slova, ako rozbitá huba.

• Žijem prvýkrát, tak buďte 

prosím tolerantní!

• V pive je málo vitamínov, 

preto ho musíme piť  veľa!!!!

• Je vedecky dokázané, že 

fajčenie skracuje vašu  cigaretu.

Mama vezie syna do školy. 

Keď syn vystúpi, pýta sa:

- Mami, prečo sme dnes 

nestretli žiadnych idiotov, 

amatérov, nemehlá,

hovädá, poserov ani debilov?

- No asi preto, že ťa 

dnes neviezol ocko!

•••

- Milan, čo si robil predtým, 

ako si sa oženil?

- Čo som chcel.

DEVEX 8

DEVínskonovoveský Expres - dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. Vydáva: Mgr.Peter Krug. Redakcia: 841 07 Bratislava, Kalištná 9,
 tel.: 02/ 6477 5275, mobil: 0903-429 485, e-mail: devex@ba.netlab.sk. Uzávierka čísla: vo štvrtok každý párny týždeň v mesiaci. Vychádza: v piatok každý 
nepárny týždeň v mesiaci. Nevychádza v júli a auguste. Tlač: aRT&pREss spol. s r.o., Turbínová 1, 830 00 Bratislava. 
Evidenčné číslo: EV 308/08 Registračné číslo: 103/90 - R

Z policajného
zápisnika

tliny, o ktorej sa vyjadril, že ide  
o marihuanu.
• V pondelok 28. 2. sa ne-
známy páchateľ alebo skupina 
páchateľov vlámala do garáží na 
Š. Králika, kde z rôznych garáží 
ukradli rôzny tovar a súčiastky, 
čím majiteľom spôsobili škodu 
niekoľko tisíc eur.
• O deň neskôr 1. 3. v tej istej 
garáži neznámy páchateľ ukradol 
z garážového boxu strešný box 
zn. Thule strieborno-sivej farby  
v hodnote 700 Eur.
• V stredu 2. 3. na Uhroveckej 
pri kotolni kontrolovala policajná 
hliadka osobu, u ktorej našla igeli-
tové vrecko so zelenou sušenou 
rastlinou a ďalšie vrecko s obsa-
hom kryštalickej látky (pervitín). 
Voči obvinenému začalo trestné 
stíhanie za nedovolenú výrobu 
omamných a psychotropných lá-
tok, ich držanie a obchodovanie  
s nimi.                      OO PZ DNV

• Zo soboty na nedeľu 19. – 
20. 2. ukradol muž v Devínskom 
Jazere z vrecka kľúče od auta, 
ktoré bolo zaparkované pred 
rodinným domom a neoprávnene 
ho používal. Voči obvinenému 
začalo trestné stíhanie za neo-
právnené používanie cudzieho 
vozidla.
• V pondelok 21. 2. sa pokúšala 
osoba v pobočke VÚB na Eis-
nerovej použiť 50 Eur bankovku, 
kde pracovníčka banky zistila, že 
bankovka nevykazuje predpísané 
ochranné prvky. Prípad je v štádiu 
šetrenia.
• Pri kontrole hliadkou polície 
24. 2. na ulici J. Poničana našli  
u kontrolovaného plastové vrecko 
s obsahom zelenej sušenej ras-

VI. kolo 27. 2.
MSD Domino Ba – FK Lok. DNV   5:4
g: Lorenc 2, Arbet 2
Prípravný zápas
FK Šajdíkove Humence – FK Lok. DNV     1 : 10
g: Hrdlička 3, Hanúsek 2, Pillár 2, Hrica, Lorenc, Brezovický po jednom

Finále zimnej halovej ligy prípraviek BFZ
piatok 4. 3.
ŠK Inter Dúbravka – Fk Lok. DNV   3:3
g: Juraj Valík, Matúš Molnár, Rastislav Mikuláš

Víťazom sa stal ŠK Inter Dúbravka

 Štatistiky dopravných nehôd za-
znamenávajú každoročne zvýšený 
počet dopravných nehôd a ich 
následkov s účasťou nemotorových 
účastníkov cestnej premávky. K tým-
to dopravným nehodám prichádza 
hlavne vo večerných hodinách 
alebo za zníženej viditeľnosti, resp. 
v zhoršených svetelných podmien-
kach.

   Medzi najčastejšie príčiny do-
pravných nehôd zo strany chod-
cov je náhle vstúpenie do vozovky, 
alebo nerešpektovanie svetelnej 
signalizácie. 

Vzhľadom na uvedené 
skutočnosti doporučujeme:

CHODCOM:

rešpektovať svetelnú signalizáciu na 
priechode pre chodcov,
vstupovať na vozovku tam, kde je 
dostatočný rozhľad,
na vyznačených priechodoch pre 
chodcov nevstupovať náhle bez 
rozhliadnutia na vozovku pred 
prichádzajúce vozidlo, 
vo večerných hodinách alebo za 
zníženej viditeľnosti používať re-
flexné prvky, 

nevstupovať na priechod, ak 
vzhľadom na rýchlosť prichádza-
júcich vozidiel nemôžete bezpečne 
prejsť cez vozovku.

Dajte šancu vodičom, aby vás videli 
a vyhli sa vám. Sebe dávate šancu 
na prežitie. Buďte obozretní – 
CHODEC v cestnej premávke 
NEMÁ VŽDY PREDNOSŤ!!!

CYKLISTOM:

dodržiavať pravidlá cestnej 
premávky, 
za zníženej viditeľnosti používať 
reflexnú vestu alebo iné reflexné 
prvky,
počas jazdy na bicykli ste povinní 
chrániť si hlavu správne upevnenou 
cyklistickou prilbou (15 a viac roční 
len na ceste mimo obce),
smiete jazdiť len jednotlivo za se-
bou, nie vedľa seba,
cyklista mladší ako 10 rokov smie 
v cestnej premávke jazdiť len v spri-
evode osoby staršej ako 15 rokov,
nesmiete jazdiť na bicykli bez 
držania riadidiel, viesť ručný vozík, 
psa ani iné zviera,
nesmiete jazdiť po chodníku, ani 
prechádzať cez cestu po priechode 
pre chodcov (môžete tak robiť len 

Čiarové kódy
Bezpečnosť na cestách čo hovoria?

 Pre ochranu svojho zdravia si pri 
nákupe výrobkov dávajte pozor na 
to, odkiaľ pochádzajú! Konzumu-
jte radšej miestne produkty, tie sú 
istejšie!

Prvé tri čísla čiarového kódu sú 
kódom krajiny, odkiaľ produkt po-
chádza.
Napríklad:
Všetky čiarové kódy, ktoré začínajú 
690, 691, 692 až 695 patria Číne.
Kód 471 označuje produkt vyrob-
ený na Taiwane.

Byť informovaný je naše právo.
Tabuľka ďalších čiarových kódov:
000 – 019 USA a Kanada
300 – 379 Francúzsko
49 – Japonsko
50 – Veľká Británia
57 – Dánsko
64 – Fínsko
76 – Švajčiarsko a Lichtenštajnsko
628 –Saudská Arábia
629 – Spojené Arabské Emiráty
740 – 45 Stredná Amerika
480 – 89 Filipíny
 Informujme sa navzájom!!!
859 – je český, 858 – slovenský, 
599 – maďarský, 590 – poľský, 
400 až 440 -NEMECKO !!!

ak zosadnete z bicykla – vtedy ste 
chodcami),
aj na vás sa vzťahuje nulová toler-
ancia alkoholu v krvi pri jazde bi-
cyklom v cestnej premávke.

Ak si neoblečiete reflexnú vestu, 
používajte aspoň reflexné pásky na 

ľavej ruke a nohe. Jazdite s prilbou 
a nešetrite na jej kvalite –  CHRÁNI 
VÁŠ ŽIVOT!!! Na bicykel umiest-
nite odrazové sklá a svetlá do tmy.

plk. Mgr. Luboš Šidík
Riaditeľ Okr. riaditeľstva 

PZ  Bratislave v IV


