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	 Máme	 za	 sebou	 nielen	 prvý	
štvrťrok,	 daňové	 a  ostatné	
odvodové	 povinnosti,	 rokovanie	
miestneho	 zastupiteľstva...	 pred	
sebou	 jar	 so	 všetkými	 krásami.	
Zaznamenali	 sme	 príchod	
prvých	 lastovičiek	 a  bocianov,	
najmä	 však	 nezlomne	 sa	 zele-
najúcu	 prírodu,  rozkvitajúce	
prvé	 jarné	 kvety,	 a  pravdaže,	
vo	 všetkých	 obchodoch	 signali-
zujúce	 blížiace	 sa	 veľkonočné		
sviatky.
	 Nech	mi	odpustia	mládežníci,	
že	občas	zvýšim	hlas	a pustím	sa	
mentorovania	 akoby	 mi	 niekto	
dal	 na	 to	 právo.	 Ale	 keď	 nikto	
nepovie...a	pohybujem	sa	medzi	
ľuďmi...
	 Sťažovala	 sa	 suseda,	 že	 na	
ihrisku	 pred	 siedmou	 ráno	
prichádzajú	sa	vyšantiť	tínejdžeri,	
možno	 deviataci	 z  mies-	
tnej	 školy,	 na	 niekoľko	 minút...
čo	 stačí,	 aby	 nemohol	 zaspať	
ďalší	 sused	 čo	 prišiel	 domov	 po	
nočnej,	alebo	sa	zobudil	kojenec	
inej	 susedy,	 ktorý	 z  neznámych	
príčin	 v  noci	 nespal	 a  usnul	
nadránom...Iste	 problémy,	 ktoré	
nikoho	dnes	nezaujímajú.	Národ	
zvlčel,	 v  televízii	 sa	 žiadneho	
príkladu	nedočká,	ba	tzv.	príkla-
dy	 sú	 často	 tak	 odstrašujúce,	
že	 si	 nedokážem	 predstaviť	
dnešných	 mládežníkov	 v  roli	
otcov,	 učiteľov,	 vychovávateľov...
Spomenúť	si	iba	na	Deň	učiteľov	
sa	 mi	 zdá	 žalostne	 málo.	 Nuž,	
nech	sa	mýlim.
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Rok jubileí
• V tomto roku oslávi, alebo si 

pripomenie, niekoľko subjektov 
v Devínskej okrúhle jubileum. 
Základná umelecká škola si 
v júni pripomenie 10. výročie 

vzniku, 20. výročie vzniku 
si pripomína Volkswagen 

Bratislava so sídlom 
v Devínskej a aj miestne noviny 
Devex si pripomenú 20. výročie 
od prvého vydania v Devínskej. 

• K investičným zámerom 
na území Bratislavy by sa 
ako prvé mali vyjadrovať 

dotknuté mestské časti 
a až potom by vydalo svoje 
záväzné stanovisko hlavné 

mesto. Zhodli sa na tom 
na piatkovej (1. 4. 2011) 

konferencii Regionálneho 
združenia mestských častí 

hlavného mesta SR Bratislavy 
všetci prítomní starostovia, 

ako aj primátor Milan Ftáčnik.

• 6. apríla si Novovešťania 
pripomenú koniec 

druhej svetovej vojny.

Aký väčší alebo lepší dar môžeme 
dať svetu ako to, že vyučujeme  
a vzdelávame mládež? 
Nám ide o lepšiu budúcnosť a preto 
sa nemôžeme zastaviť pri hľadaní 

prostriedkov, ktoré ju majú umožniť.“
J.A. Komenský    
   Vo štvrtok 24. marca, niekoľko dní 
pred Dňom učiteľov, sa zišli vo veľkej 
sále Istracentra súčasní i bývalí ped-

agógovia z devínskonovoveských 
škôl aby od predstaviteľov obce 
prevzali ocenenia ocenení a ostatní, 
tak, ako k tomuto dňu patrí vypočuli si 
niekoľko zmysluplných súvetí na svoju 

Mestská časť Bratislava Devín-
ska Nová Ves  prijme  na dohodu 
o vykonaní práce 
sčítacích komisárov  pre „Sčítanie 
obyvateľov, domov a bytov v roku 
2011. 
Práca bude vykonávaná: od 
13. mája 2011 do 6. júna 2011, 
pred vykonaním práce prebehne 
zaškolenie komisárov 

Podmienky, ktoré musí 
uchádzač spĺňať: 
občan Slovenskej republiky, 
starší ako 18 rokov, 
bezúhonnosť,  
spôsobilý na právne úkony, 
 komunikatívny 
Záujemcovia sa môžu hlásiť 
do 15. apríla 2011 na: 
Miestnom úrade mestskej časti 

NÁBOR  SČÍTACÍCH  KOMISIÁROV
Bratislava Devínska Nová Ves, Odde- 
lenie vnútornej správy a aktivít MČ, 
číslo dverí 14, alebo na e-mailovej 
adrese: ingrid.zatkova@mudnv.sk

OTVÁRATE
BRÁNY POZNANIA

(Pokračovanie na strane 5)



DEVEX 2

Z radnice
•  V  utorok 29. marca  ro-
kovali  členovia  Miestneho 
zastupiteľstva. Z najdôležitejších 
bodov vyberáme:
–  najdôležitejším  bodom 
programu  rokovania  bolo 
schvaľovanie  rozpočtu  na  roky 
2011 – 2013. keďže materiál je 
veľký,  podrobnosti  uverejníme 
v  niektorom  z  budúcich  čísel. 
Vyberáme však:
Rozpočet  na  roky  2011  -2013 
je  zostavený  ako  vyrovnaný. 
Bežné príjmy aj výdavky pre rok 
2011  sú  oproti  minulému  roku 
nižšie o 223 820 Eur,
Rozpočtové príjmy celkom:

4.378.057
Rozpočtové výdavky celkom:
5.280.917
Finančné operácie výdavkové        :
120.500
Finančné operácie príjmové:
645.360
Výsledok rozpočtu: 0

Miestne zastupiteľstvo:
•  schválilo  kúpu  nehnuteľnosti  od 
firmy  Presskam  za  dohodnutých 
podmienok, teda sumu 1 Eur a pod-
mienky  odstránenia  betónových  zá-
bran na Mečíkovej,
•  schválilo dodatok zmluvy o nájme 
pozemku so Združením Bassebalový 
klub,
•  na základe predchádzajúceho vý-

beru z 5 kandidátov zvolilo v tajnom 
hlasovaní  za  kronikára  obce  Mgr. 
Petra Kruga
•  schválilo dohodu o mimosúdnom 
vyrovnaní s fy ABC Market Slovakia,
•  schválilo  minimálne  sadzby 
prenájmov  za  pozemky  a  nebytové 
priestory pre rok 2011
•  schválilo  kontrolnú  správu  DNV 
šport,  s  hospodárskym  výsledkom 
straty 4 567 Eur, plat konateľa 1000 
Eur, a plán hospodárskeho výsledku 
na rok 2011 plus 539 Eur,
•  doplnilo  do  plánu  činnosti 
hlavného  kontrolóra  na  1.  polrok 
roku 2011 kontrolu príspevkovej or-
ganizácie Denova,
•  odvolalo  PhDr.  Katarínu 
Bergerovú  z  funkcie  riaditeľky  Istra-

• V utorok 22. 3. sa starosta 
zúčastnil na rokovaní miestnej 
rady, kde prerokovali:
– návrh rozpočtu MČ DNV na 
roky 2011 – 2013,
– návrh VZN o pravidlách 
času predaja v obchodoch 
a času prevádzky služieb 
v živnostenskom podnikaní,
– zmluvu o odkúpení 
nehnuteľností od firmy Presskam
– odvolanie riaditeľa obec-
ného hasičského zboru na 
vlastnú žiadosť a menovanie 
nového veliteľa,
– návrhy minimálnych sadzieb 
prenájmov
– projekt elektronizácie služieb 
bratislavskej samosprávy
– návrh dodatku k poriadku 
odmeňovania zamestnancov 
MČ
– odporúča zvoliť miestneho 
kronikára podľa výberového 
konania
• Vo štvrtok 24. 3. sa starosta 
zúčastnil Dňa učiteľov v DNV 
(píšeme na inom mieste), 
– bol účastníkom rokovania 

Aktivity, rokovania, stretnutia

starostu MČ DNV 
MILANA JAMBORA

konceptu nezávislej dopravnej 
štúdie pre DNV so zhotoviteľskou 
firmou Alfa 04, 
– s ďalším partnerom rokovali 
o komplexnom parkovaní 
v Devínskej,
– v podvečer sa zúčastnil sta-
rosta v múzeu Chorvátov na 
Slovensku otvorenia 3. ročníka 
projektu Nenápadní hrdinovia 
v zápase s komunizmom, pri 
príležitosti 50. výročia post-
avenia Berlínskeho múru a 25. 
výročia Sviečkovej manifestácie 
v Bratislave, podujatia orga-
nizovaného KPVS a Ústavom 
pamäti národa,
• v utorok 29. 3. rokovalo  
miestne zastupiteľstvo, v ktorého 
programe najdôležitejším 
bodom bolo schvaľovanie 
rozpočtu, (píšeme na inom mi-
este)
• 30. 3. bolo valné 
zhromaždenie Devnet a.s. – ro-
kovanie o projektoch pre DNV 
v oblasti televízie a internetu,
• v stredu 30. 3. sa starosta 
zúčastnil v priestoroch Chor-
vátskeho múzea predstavenia 
knihy V. Pokorného Spoľahlivý 
most priateľstva Chorváti na 
Slovensku.                                r 

Lokalita : Ivana Bukovčana 4 – 6 počet miest: 3
   Ivana Bukovčana 16 – 18 počet miest: 4
    Eisnerova ul. – pred VÚB  počet miest: 6
   Eisnerova ul. – LC   počet miest: 3
   Jána Smreka 10 – 12  počet miest: 15

Obdobie: 01. 05. 2011 – 30. 04. 2012
Podmienky MČ DNV na pridelenie vyhradeného parkovacieho mi-
esta podľa Sadzieb prenájmov za vyhradené parkovacie miesta  
v MČ DNV platné v roku 2011 
– výška nájmu nemôže byť nižšia ako 310 eur ročne
– nárok na pridelenie parkovacieho miesta vzniká uchádzačom  
s najvyššími ponukami podľa počtu vyhradených parkovacích miest 
v parkovacej zóne

Žiadosti o pridelenie parkovacieho miesta je potrebné doručiť v za-
lepenej obálke s označením:
„SÚŤAŽ - PARKOVANIE - NEOTVÁRAŤ“
na Miestny úrad v Devínskej Novej Vsi, Novoveská 17/A,
843 10  Bratislava, v ktorej uveďte :

– žiadateľa o parkovacie miesto, parkovaciu zónu
– vlastníka automobilu, typ automobilu, farbu, EČV  
–cenovú ponuku za prenájom vyhradeného parkovacieho miesta 
na obdobie jedného roka

Uzávierka žiadostí:
14. apríla 2011  o 14,00  hodine – v tomto termíne sa súčasne 
uskutoční otvorenie obálok. Výšku  nájmu schvaľuje miestna rada.

centra  a  vymenovalo  do  funkcie 
riaditeľa Rastislava Šimkoviča,
•  schválilo prenájom pozemku pre  
V. Borčina na dobu neurčitú,
•  uložilo  prednostovi  Miestneho 
úradu vypracovať zoznam nutných 
opráv v školách a školských zaria-
deniach,  stratégiu  rozvoja  škôl, 
v  súčinnosti  s  riaditeľom  Denovy 
zoznam  poškodených  komu-
nikácií  a  od  toho  odvodený  plán 
opráv  a  tiež  plán  realizácie  par-
kovacích  miest  vrátane  projektu 
komplexného riešenia parkovania
•  uložilo  predsedovi  Komisie 
mandátovej a kontroly prerokovať 
nedostatky pri zverejňovaní osob-
ných údajov na info stránke devins- 
kainak   r

Ponukové konanie
PARKOVACIE MIESTA

HARMONOGRAM PRISTAVENIA VEĽKOKAPACITNÝCH KONTAJNEROV

Týždeň Dátum Pristavenie Vývoz Miesto pristavenia
16. 12.4. utorok štvrtok Hradištná
  12.4. utorok štvrtok M.Marečka 2-12 pod terasou
  12.4. utorok štvrtok Charkovská - Delená

17. 19.4. utorok štvrtok Záhradná na konci ulice
  19.4. utorok štvrtok Na Kaštieli
  19.4. utorok štvrtok Lubovníková v strede

Kontajnery 
sú len pre 
veľkorozmerný 
odpad, nie na 
stavebný 
a rastlinný odpad



 DEVEX 3

 V rámci Mesiaca knihy, miestna 
knižnica Istra Centra  pripravila v 
dňoch 15. – 17.3.2011  XI. ročník 
projektu „ Región, v ktorom žijem “ .
 Hosťom v prvý deň podujatia bola 
spisovateľka Ada Žigová a úprimne 
nás potešila, keď svojou osobnosťou a 
pútavým prejavom upútala pozornosť 
detí.  So spisovateľkou prišla aj  
šéfredaktorka z Vydavateľstva IKAR 
Laura Dovalová a porozprávala 
deťom o práci vo vydavateľstve. 
Otázok bolo veľa a správne odpo-
vede pani šéfredaktorka ihneď 
odmeňovala peknými knihami.
 Druhý deň prijal pozvanie autor 
kníh Dušan Taragel (na obr.), ktorý 
pochádza z Devínskej Novej Vsi, kde 
aj žije. Pán Taragel okrem kníh píše 
aj scenáre do Ordinácie v Ružovej 
záhrade  a do sitkomov Profesion-
áli a Mafstory. Svojim rozprávaním 
dokázal upútať pozornosť žiakov na 
1,5 hod.
 Posledný deň podujatia boli dve 
besedy so spisovateľom Romanom 
Bratom, jedna pre mladších a druhá 
pre starších žiakov. Na oboch 
besedách spisovateľ predstavil 
všetky svoje knižky a odpovedal na 
nekonečné množstvo otázok. 

 Všetky tri besedy boli spojené s au-
togramiádou.
 Počas prvého a druhého dňa bolo 
aj vyhodnotenie literárnej súťaže na 
tému „Moje záľuby po vyučovaní“:
I.kategória
l.miesto: Ľubica Krasňanská      
5.C – I.Bukovčana
2.miesto: Tereza Vargová           
5.A – P.Horova
3.miesto: Lucia Vnuková 
5.C – I.Bukovčana
II.kategória
l.miesto: Michaela Čavargová    
8.A – I.Bukovčana
2.miesto: Veronika Vargová       
8.A –  P.Horova
3.miesto: Jaroslava Jančiarová    
6.C – P.Horova
 Ceny odovzdali PhDr. Katarína 
Bergerová, riaditeľka Istra Cen-
tra, Mgr. Eva Šulajová z Mestskej 
knižnice a Mgr. Zinajda Špačková zo 
ZUŠ za komisiu na výber literárnych 
.prác.
 Projekt, „Región, v ktorom žijem“ 
bol ako každý rok veľkým  príno-
som pre deti, ale aj pre našu miest-
nu knižnicu. Zámerom knižnice bolo 
priblížiť osobnosti z literárneho života 
a osobného kontaktu. Pozvaní hostia 

zaujali deti svojou osobnosťou, ro-
zprávaním o svojej tvorbe a živote. 
Výberom hostí sme oslovili žiakov 
obidvoch škôl. Počas troch dní sa 
vystriedalo cca 500 žiakov ZŠ I. 
Bukovčana a ZŠ P. Horova.
 Okrem tohto podujatia knižnica 
pravidelne v marci pripravuje aj 
ďalšie návštevy knižnice pre žiakov v 
dopoludňajších hodinách pre žiakov 

prvých , druhých , tretích a štvrtých 
ročníkov základných škôl.
 Ďakujeme žiakom ZUŠ za pe-
kný program a pani učiteľkám 
základných škôl za pomoc pri 
literárnej súťaži. Poďakovanie patrí 
aj vydavateľstvu Ikar a  kvetinárstvu 
Begra za ich sponzorské dary.

Pracovníčky knižnice

MČ DNV uzavrela s firmou RE-
VENGE zmluvu o poskytnutí kon-
tajnerov na textil, ich rozmiestnení, 
zbere, preprave a čistote okolo nich. 
Kontajnery slúžia na zber šatstva, 
textilu, obuvi a hračiek od občanov. 
V tomto čase je rozmiestnených cel-
kom 12 ks kontajnerov na nasledu-
júcich miestach:  
Križovatka Tehliarska – Ílová
Bystrická – na konci ulice
Križovatka Na Grbe – Na vyhliadke
Bridlicová – pri železničnej trati
Novoveská – Istrijská – za bývalou 
poštou 
Na hriadkach – pri autobusovej za-

stávke
Eisnerova – Pod Lipovým
Š. Králika 8
Bukovčana 9-11
Na Grbe – ZŠ Bukovčana 1
ZŠ Horova
Uhrovecká – Corleone
 V prípade záujmu správcov by-
tových domov je možné v budúcnosti 
umiestniť takéto kontajnery i na kon-
tajnerové stojiská na sídlisku.  Záujem 
správcov bytových domov o kon-
tajnery  treba nahlásiť na Miestny 
úrad.

Rattayová, ref. ŽP MÚ DNV

Jarná DERATIZÁCIA
 Jedným z opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia preno-
sných ochorení je regulácia živočíšnych škodcov. Tieto opatre-
nia sú, podľa zákonov SR povinné plniť všetky fyzické osoby 
(občania i podnikatelia), právnické osoby i obce.

 Jediným efektívnym spôsobom regulácie populácií škodlivých 
hlodavcov (potkany, myši) je celoplošná deratizácia vykonávaná 
dva krát ročne prípravkami na to určenými.

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva h. m. Bratislavy 
upozorňuje na povinnosť vykonať deratizáciu vo všetkých ob-
ciach Bratislavského samosprávneho kraja od 1. 4. do 15. 5. 2011.

Stavebné verejné vyhlášky
04. 04. 2011

Mestská časť Devínska Nová ves

Región v ktorom žijem

Kontajnery na textil
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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

9. 4.  Schôdza záhradkárskeho zväzu 
- schôdza záhradkárov, oblasť „Pod srdcom“

vo veľkej sále Istra Centra od 10.00 h.
10. 4. Veľkonočné tradície

- spoločné vystúpenie detí materských škôlok v DNV, 
súčasťou popoludnia bude ochutnávka tradičných 
veľkonočných jedál pripravená Miestnym odborom 

Matice slovenskej v DNV, zároveň bude možné vymeniť 
si skúsenosti v pečení alebo získať nový recept 

vo veľkej sále Istra Centra od 16.30h. vstupné: 1 Eur
13., 14. 4.  Veľkonočné inšpirácie 

– ukážky tradičných techník maľovania a zdobenia kraslíc
v knižnici IC 15.00 – 17.00 h, Istrijská 6

16. 4. SAMOVE HRY otvorenie turistickej sezóny
vystúpenia skupín historického šermu a hudby, umelecké 
a historické remeslá, info stánok TIK, exkurzie, hry pre deti.

na nám. J. Kostru na Eisnerovej
18. – 20. 4. Deň zeme

podujatia pre základné školy

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.

16. 4. 13.00 h.  Samove hry
– kultúrne podujatie pre verejnosť od 13.00 h.

Program: prezentácie historických 
a umeleckých remesiel (od 11.00 h.)

vystúpenia skupín historického šermu, tanca a hudby
historická lukostreľba

hry pre deti
exkurzie do okolia a informačný stánok TIK DNV

Vstup voľný, na Námestí J. Kostru

20.4.o 18,30 hod. 
HON NA ČARODEJNICE  

USA-MP12

1.5. o 17,00 hod. 
OBČIANSKY PREUKAZ  

ČR, MP12

Program kina DEVÍN v Devíne (nie v Devínskej)

Už piaty ročník otvorenia turistickej sezóny v Devínskej pod názvom 
Samove hry  otvorí MČ DNV, Istracentrum a TIK v DNV v sobotu 16. apríla 
2011 na námestí J. Kostru na Eisnerovej ulici (oproti Ternu) od 13.30 h..
 V programe vystúpia skupiny historického šermu Corvus Arma (DNV),  
Ursus (Stupava) a Galthilion (dobové tance), hudobná skupina Vrbovské vŕby 
(Vrbové), orientalne tance (DNV), divadlo Dunajka a jazdecké vystúpenie. 
Pripravených bude tridsať prezentácií historických a umeleckých remesiel, 
informačný stánok TIK DNV. O 15ºº začína exkurzia Príroda Devínskej kobyly 
s odborným výkladom.

jr

Škola Orientálneho Tanca 

Irina dance
Nejedlého 56

841 02 Bratislava-Dúbravka
0911 307 170

e-mail: irinadance.sk@gmail.com
www.irina-dance.sk

Otvorenie turistickej sezóny 2011
SAMOVE HRY
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ˇSpolocenská kronika

Miroslav MARTINČÍK
Alojz MANDÚCH
František POLÁK

Rozália KLASOVÁ, 
rod. Michalíková

Jozef BESEDA
Nech odpočívajú v pokoji !

nových spoluobčanov
Gabriel JUDIAK
Michal JUDIAK

Vitajte !

Privítali sme

Odišli z našich
radov

Ešte nedávno pojazdné...

V roku 2010 presiahli tržby 

Volkswagen Slovakia 
Štyri miliardy eur

 A možno aj slúžiace osobné 
auto, ktorého vrak donedávna 
zdobil kúsok poľa vedľa cesty  
z Devínskej smerom do Dú-
bravky. (ale ešte pred rančom 
Ouzkych). Najskôr tam stálo ako 
auto odstavené pre poruchu. Tro-
chu pridlho. Až si ho všimol, či 

všimli „dobráci“ a oholili z neho 
všetko, čo sa dalo. Zanechali 
iba trochu zbytkov a špinu. Zau-
jímavé, že nikomu nechýbalo, 
nikomu neprekážalo...netrúfame 
si odhadnúť kto všetko okolo 
prešiel a nevidel, či nechcel vi-
dieť. Až zmizo celkom.                vr

 Bratislavský závod VW SK 
vyrobil v minulom roku 144 
510 vozidiel, čo predstavuje 
medziročný nárast o viac ako 36 
%. Na celkovej produkcii sa vo-
zidlá SUV (Sports Utility Vehicle) 
podieľali pomerom 93 %.
 „Rok 2010 bol pre nás ro-
kom plným výziev. Od nábehu 
výroby novej generácie vozidiel 
Volkswagen Touareg a Porsche 
Cayenne, cez odštartovanie 
produkcie prvého sériového 
hybridného vozidla koncernu 
Volkswagen – Touareg Hybrid, 
až po prechod na nepretržitú 
prevádzku a vytvorenie tisícky 
nových pracovných miest. Počas 
celého roka sme sa pritom in-
tenzívne pripravovali na výrobu 

vozidiel radu New Small Fam-
ily,“ uviedol Andreas Tostmann, 
predseda predstavenstva VW 
SK.
 Obrat spoločnosti vzrástol  
v roku 2010 medziročne o viac 
ako 37 % a dosiahol úroveň 
4,04 miliardy eur. Zisk po 
zdanení sa zvýšil o 31,6 % na 
75 miliónov eur. Spoločnosť na 
Slovensku preinvestovala 171,8 
milióna eur, ktoré smerovali 
najmä do príprav na výrobu vo-
zidiel radu New Small Family. 
Počet zamestnancov spoločnosti 
medziročne vzrástol
o 7,7 % na 7 000.
 Objem nákupu pre výrobu vo-
zidiel, prevodoviek a komponen-
tov dosiahol v minulom roku 3,1 

prácu, aby stretli kolegov a kolegyne 
z jednotlivých etáp života školy, aby 
si pospomínali, posťažovali, či poch-
válili sa.
   Na tom tohtoročnom odovzdávali, 
ale aj spomínali, súčasný starosta 
Devínskej Milan Jambor i jeho 
zástupca Martin Čorej. Obaja ab-
solventi devínskonovoveských škôl, 
dnes už pamätníci, ktorí našli ešte aj 
svojich pedagógov a uvítali možnosť 
verejne sa vyznať z vďaky.

(Pokračovanie zo strany 1)

miliardy eur. Najväčšie dodávky 
dielov a materiálu s podielom 
38,6 % zaznamenal VW SK zo 
Slovenska
 Export VW SK dosiahol v mi-
nulom roku úroveň 4 miliárd eur. 
Do zahraničia smerovalo 99,3 
% zo všetkých vyrobených vozi-
diel.
„Tento rok je míľnikom pre našu 
spoločnosť, uviedol Andreas 
Tostmann. Práve v roku 2011 os-
lávi VW SK 20 rokov pôsobenia 
na Slovensku. S odštartovaním 

výroby vozidiel radu New Small 
Family sa staneme jediným 
závodom s piatimi značkami 
pod jednou strechou na svete  
a zároveň rozšírime naše portfólio 
o nový segment vozidiel. Naše 
investičné plány na najbližších 
päť rokov, počas ktorých 
chceme preinvestovať miliardu 
eur, pritom poukazujú na to, 
že s rastom nepoľavíme ani po 
odštartovaní výroby NSF. Práve 
naopak, bude to impulz pre náš 
ďalší rozvoj.“                           ts

BRÁNY
POZNANIA
OTVÁRATE

 Pri príležitosti tohtoročného Dňa 
učiteľov v Devínskej ocenili:
z materských škôl: Mgr. Evu 
Gnothovú, Máriu Hojzákovú, zo 
základných škôl Mgr. Andreu Po-

lákovú, Ivanu Kralovičovú, Dagmar 
Szécsényovú a za celoživotné pô-
sobenie v školských službách Mgr. 
Milana Veselského

r
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P O Z V Á N K A

Orientálne tance očarili

Mesiac knihy v básni

Slovensko - americká nezisková 
organizácia GoodSports Interna-
tional Slovensko /GSIS/ rozvíja 
svoje aktivity v Devínskej Novej 
Vsi od roku 1994. Zameriava 

 Už bolo veľa  popísané o rôz-
nych plesoch a zábavách v Devín-
skej, tak ešte spomeniem aj pekné 
vystúpenie , ktoré bolo v sobotu 12. 
marca o 17.00 hod. v Istracentre. 
Vystupovala Škola orientálneho tan-
ca Irina dance, ktorú vedie lektorka 
Irina a pripravili pre nás bohatý pro-
gram. Moderovala Zahra – Mgr. 
V. Majdáková, lektorka jedného 

tanečného štúdia. Na niekoľko hodín 
sme sa preniesli do Orientu a bolo 
cítiť radosť a energiu z tancovania.  
 Na začiatku sa predstavili deti 
4 až 6-ročné, boli veľmi šikovné, 
možno nádejné tanečnice. Postupne 
sa predviedli aj žiačky mierne 
pokročilé, pokročilé v skupinových 
tancoch, ako aj sólové vystúpenia 
žiačok. Napríklad 11-ročná Kristína, 

Len nedávno sa skončil prvý 
jarný mesiac, v ktorom sa viac 
a v rôznych pádoch spomínalo 
podstatné meno kniha.  
V  škole na ulici I. Bukovčana 3 
sa častejšie otvárali v marci dvere 
školskej knižnice. Uskutočnila sa 
v nej súťaž v písaní básní. Hlav-
nou témou bola kniha, hrdinovia 
z kníh, fantázia aj dobrodružstvo 

či poznanie. Súťažili žiaci piateho 
a šiesteho ročníka. Z obyčajných 
žiakov sa zrazu stali básnici, ktorí 
mimoriadne zručne narábali s rý-
mami, hrali sa so slovíčkami a vyt-
vorili strofy, vyjadrujúce obdiv ku 
knihám. Žiaci ukázali, že aj kniha 
je ich verným priateľom.
Ponúkame čitateľom Devexu časť 
z ocenenej básne, ktorú napísal 

 Hviezdoslavov Kubín je názov 
recitačnej súťaže v umeleckom 
prednese poézie a prózy, ktorú 
každoročne organizujú učiteľky 
slovenského jazyka a literatúry 
v ZŠ Pavla Horova 16. Aj tento 
rok sa najúspešnejší recitátori 
z triednych kôl stretli 3. marca 
v školskom kole  súťaže Hviez-
doslavov Kubín. Najskôr súťažili 
žiaci I. stupňa a po nich žiaci II. 
stupňa. 
   Vypočuli sme si mnohé zaují-
mavé a precítené prednesy básní 
a prozaického textu od slovens-

kých aj zahraničných autorov. 
 Každý recitátor dostal na 
konci súťaže účastnícky diplom 
a sladkú odmenu. Žiaci, ktorí 
sa umiestnili na prvých troch mi-
estach,  získali aj pekné knihy 
s venovaním.
Výsledky:

2. kategória 
(5. – 7. ročník) POÉZIA

1. miesto: Anna Mária Šestáková  
(V. B)
2. miesto: Roman Kvapil  (V. B)
Alexander Šmátrala (VI. A)
3. miesto: Eva Hirländerová (V. A)

sa na vytváranie voľnočasových 
aktivít pre deti a mládež for-
mou organizovania športových  
tréningov, turnajov a letných  
táborov, ale aj kultúrnych podu-
jatí.
 Kľúčovou aktivitou je od 
začiatku baseball, ktorému sa 
pod vedením amerických profe-
sionálnych trénerov a slovenských 
trénerov z radov dobrovoľníkov, 
venovali v našej mestskej časti 
mnohé deti. Našim domovským 
ihriskom sa stalo ihrisko pri ZŠ na 
ul Ivana Bukovčana 3.

 V roku 2011 organizuje 
GSIS 3. ročník T-ballovej 
ligy a 5. ročník baseball-
ovej ligy Little League.

 Boli by sme veľmi radi, keby ste 
medzi nás zavítali na Slávnostné 
otvorenie , ktoré sa uskutoční  
v sobotu 16.4. o 10.00 na 
baseballovom ihrisku pri 
ZŠ I. Bukovčana 1, v prí-
pade nepriaznivého počasia  
v telocvični v škole I. Bukovčana 
1. Privítame medzi nami hostí  
z Americkej Ambasády.

Program:
– privítanie hráčov, rodičov 
a hostí
– príhovor garanta ligy p. Toma 
Johnsona z USA
– predstavenie družstiev
– slávnostný nadhod loptičky 
pánom Theodorom Sedgwickom, 
americkým veľvyslancom
– sledovanie t-ball zápasu
– ukončenie cca 12.00

Tešíme sa na vašu účasť, 
veríme že prídete povzbudiť 

malých hráčov a strávite 
s nami pekný deň.

Matej Novotný zo 6.A triedy.
Môj verný priateľ.
So zvedavosťou otváram tvoje 
listy,túžim sa poučiť, keď si 
v niečom nie som istý.
Ty vieš pochopiť, potešiť, poučiť,
ty vieš od zlého odradiť.
V tvojom vnútri prebiehajú fan-
tastické deje,len s tebou sa vždy 
výborne smeje.

Viem, že nedokážeš hovoriť,
napriek tomu mi dokážeš 
užitočne poradiť.
Si môj verný kamarát na voľný 
čas, preto ťa do rúk beriem zas 
a zas.
Vďačím ti za rôzne vedomosti,
si vzácnejšia ako seriály a iné 
zbytočnosti.

Soňa Škulová

Juraj Valík (V. A)
Petra Rybárová  (VI.A)

PRÓZA
1. miesto: Denisa Pribulová (VI. A)
2. miesto: Martin Kralovič (V. A)
Júlia Gaálová (V. A)
Radka   Šimková (VI. A)
3. kategória (8. -9. ročník)

POÉZIA
1. miesto: Ondrej Bortlík  (IX. A)

PRÓZA
3. miesto: Kristína Košutová (VIII. A)
 Víťazi postúpili do obvodného 
kola súťaže. Získali tu vynikajúce 
umiestnenie. Deniska Pribulová 

obsadila 1. miesto v obvodnom 
kole v II. kategórii v prednese 
prózy a Ondrej Bortlík získal 
tiež 1. miesto v obvodnom 
kole v III. kategórii v prednese 
poézie. Obidvaja postúpili do 
krajského kola, ktoré sa uskutoční 
začiatkom mája.
Blahoželáme im, ďakujeme za 
vzornú reprezentáciu našej školy 
a prajeme veľa úspechov.

Mgr. Zdena Balajová, 
učiteľka SJL,

ZŠ P. Horova 16

Peťa, Deniska, Andy, Jiřina, ktoré vo 
svojom vystúpení a krásnych kostý-
moch vyrozprávali – vytancovali 
rôzne príbehy rôznym štýlom tanca. 
Predviedli sa aj hostia štúdia Irina 
dance, Zahra v sólovom tanci „Šik-
Šak-Šok“, Rustiqa tanec so živou 
hudbou a Štúdio orientálneho tanca 
Mafra, každý vo svojom klasickom, 
alebo modernom podaní. Lektorky 
Irina a Dia zatancovali sólové 
choreografie a na záver spoločný 

čarovný tanec s krídlami urobil bod-
ku za nádherným popoludním, ktorý 
bol odmenený dlhým potleskom od 
divákov. Ak niektoré dievčatá, mladé 
či staršie ženy (vek nerozhoduje) 
oslovilo toto vystúpenie, môžu si 
ženskú energiu dobiť a získať se-
bavedomie a radosť zo života 
a prípadne aj omladnúť v škole 
orientálneho tanca Irina dance.  
Nadšená diváčka a obdivovateľka 
orientálneho tanca Marta.

RECITAČNÉ ÚSPECHY
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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

03 - VOĽNÉ MIESTA

hľadá
• Vodič kamióna hľadá miesto. 

tel.: 0914 292 380
04 - SLUŽBY

• Kameraman - svadobné video
 www.anfilm.eu 

Tel.: 0949 666 494
• 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

      TOLDY BROTHERS, s.r.o.

Eisnerova 21, DNV
tel.: 02 – 6477 7441
mob.: 0911 662 680
e-mail: miky149@centrum.sk

ŽALÚZIE

(veľký výber farieb a vzorov)
 horizontálne  vertikálne 
 vonkajšie rolety  sieťky proti hmyzu 
 markízy  látkové roletky

plastové  SALAMANDER

 ALUPLAST

 

OKNÁ

TOLDY_BROTHERS_42x90   1 12.6.2009   11:00:34

02/ 64 777 430
monika.koncova@gmail.com

• VODOINŠTALATÉR aj malé práce, 
VŔTANIE DIER.
tel.: 0908 178 851, 6428 2053

• Stavebné úpravy bytov – 
rekonštrukcie. Tel.: 0903 908 963

05 - BYTY

• Hľadám do prenájmu 2-3 izbový 
byt v DNV.       Tel.: 0949 124 131

06 - NEHNUTEĽNOSTI

Predám záhradu v DNV, 1 907 m2, 
možnosť stavať. 

Tel.: 0910 421 170
07 - ROZLIČNÉ

• Zdravie z prírody – redukcia váhy, 

pohybové problémy, imunita,  koz-
metika

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

Život je zmena, a to platí aj pri 
bývaní. Ak chcete bývať nielen 
v súlade s módnymi trendmi, ale per-
spektívne uvažujete o inom bývaní 
povedzme v súvislosti so zdravotným 
stavom, pribúdajúcim počtom detí 
alebo novou pracovnou príležitosťou, 
odporúčame vám využiť stavebné 
sporenie v Prvej stavebnej sporiteľni, 
akciovej spoločnosti.

Z 5,69 % sa stáva 1,69 %
Pre stavebných sporiteľov je stavebné 
sporenie príťažlivé nielen preto, že 
si podľa svojich možností postupne 
pripravujú zdroje na zabezpečenie 
bývania, ale aj preto, že zaručuje 
všetkým klientom rovnaké šance – 
každý klient má po splnení dohod-
nutých podmienok nárok na stavebný 
úver, na štátnu prémiu, všetci klienti 
sporia, respektíve splácajú úvery za 
nemenných, vopred stanovených 
podmienok, Stabilné úrokové sadz-
by zaručujú, že žiadneho klienta 
nemôže pri splácaní úveru prekvapiť 

nečakané zvýšenie splátok.  
Všetkým, pre ktorých bude zmena 

v bývaní čoskoro realitou, ponúka 
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., 
jedinečný spôsob financovania - úve- 
ry s úrokovými sadzbami, ktoré sú 

Ušetrite na úvere
Väčšinu nákladov, ktoré sa ,,točia“ okolo bývania, musíme uhradiť z úverov.  
Či už chceme stavať alebo kupovať novú nehnuteľnosť, alebo si skrášliť svoje 
existujúce bývanie. Skrátka zlepšovať je vždy čo, ale nie vždy je aj za čo

až o  4 % nižšie ako doteraz. Kým 
úrokové sadzby sa doteraz po-
hybovali od 5,69 % ročne, teraz 
vám najväčšia stavebná sporiteľňa 
poskytne medziúver s ročnou  úroko-
vou sadzbou už od 1,69 %. Po roku sa 
zvýhodnená úroková sadzba zmení 
na úrokovú sadzbu platnú v čase 
podania žiadosti od medziúver. 

Rozhodnite sa čím skôr
Vďaka zvýhodneným úverom budú 
vaše splátky počas prvých 12 mesia-
cov oveľa nižšie a môžete prakticky 

okamžite začať s obnovou bytu – 
počnúc novými oknami, cez výmenu 
bytového jadra až po nové podlahy. 
Ak uvažujete o radikálnej zmene – 
napríklad o kúpe či výstavbe rodin-
ného domu alebo bytu - sen sa 
môže stať realitou, pretože na jeden 
financovaný objekt  poskytne PSS, 
a. s., manželom úver až do výšky  

340 000 Eur. O úve- 
ry s atraktívnou 
úrokovou sadzbou 
musíte požiadať 
od 1. 4. 2011 do 
31. 5. 2011. Ak 
chcete využiť na 
bývanie úver úro-
kovou sadzbou 
1,69 % ročne, teda 
s najvyššou 4-per-
centnou zľavou, mu-
síte úver zabezpečiť 
nehnu te ľnos ťou . 
Zníženie úrokovej 
sadzby až do 4 % 
platí aj pre úvery 
bez počiatočného 
vkladu a aj bez zá-
bezpeky záložným 
objektom.

Podrobné informácie 
získate na tel. čísle: 

0918/679402

MURÁRSKE PRÁCE

Murovanie, omietky, stierky, 

štuky, maľovanie, obklady, 

dlažby, zatepľovanie. 
Tel: 0907 - 476 542

JASLIČKY
celodenné aj nepravidelné opatrovanie 
detičiek do 3 rokov v rodinnom dome 
v miestnej časti Na Grbe.
minikolektiv, na živnosť. 
–možnosť príspevku od štátu

kontakt:
gmattosova@gmail.com
Tel.: 0905 583 112
E-mail: info@opatrovaniedeti.sk
www.opatrovaniedeti.sk



FUTBAL	
	 	

– Z tejto skaly, – vysvetľuje 

sprievodca, – pred rokom 

skočilo jedno dievča.

– Vari z depresie? – pýta 

sa jedna staršia pani.

– Nie, z Budapešti.

•••

– Aj vy cestujete načierno? 

– šepká cestujúci 

v električke susedovi.

– Ja nemusím, ja som revízor!

•••

Kedysi stálo mlieko dve koruny, 

dnes tiež nestojí za veľa.

Jožko sa chváli:

– Včera som videl v predajni 

zeleniny chlapa, ktorý 

vážil asi štyri metráky.

– Kecáš!

– Naozaj! Vážil štyri 

metráky zemiakov.

•••

Janka sa pýta kamarátky 

Jarmilky:

– A ty si stále verná 

svojmu manželovi?

– Pravdaže! Aj včera som 

bola...
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Z policajného
zápisnika

rieši Obv. úrad Ba 1.
• O deň neskôr, 20. 3. o 15.00 h, 
zadržala polícia občana pre 
podozrenie zo spáchania prečinu 
prechovávania drog. Polícia prí-
pad vyšetruje.
• V utorok, 22. 3. o 19.20 h, zais-
tila hliadka polície na J. Jonáša 
občana, ktorý spáchal priestupok 
proti majetku.
• O deň neskôr, v stredu 23. 3. 
o 15.00 h, zaistila hliadka polície 
osobu pre podozrenie precho-
vávania drog.
• V ten istý deň oznámili, že 
v čase od 25. 2. – 23. 3., nezná-
my páchateľ vykradol na P. Ho-
rova pivnicu a majiteľovi spôsobil 
škodu 135 Eur.
• Vo štvrtok, 24. 3., v noci o 1.10 h, 
hliadka polície zadržala dve 
osoby podozrivé z ublíženia na 
zdraví. Prípad došetruje polícia.
• Neznámy páchateľ v čase od 
27. 2. – 24. 3. ukradol z prie-
myselného parku na Opletalovej 
ešte nezistený počet pneumatík 
a diskov (výsledok bude známy až 
po inventúre). Polícia na prípade 
pracuje.
• V nedeľu, 27. 3., neznámy 
páchateľ ukradol na J. Jonáša bi-
cykel v hodnote 60 Eur.
• O deň neskôr, 28. 3. o 12.00 
h, zadržala hliadka polície na 
Vápencovej dve osoby za precho-
vávanie drog.

OO PZ DNV

• V stredu, 16. 3., v noci, nezná-
my páchateľ na Eisnerovej (pri cin-
toríne) poškodil motorové vozidlo. 
Pátra po ňom polícia.
• O deň neskôr, 17. 3., kontro-
lovala hliadka polície o 15.00 h 
občana, ktorý nevedel preukázať 
totožnosť. Prepustili ho až po over-
ení totožnosti.
• V ten istý deň, 17. 3., hliadka 
polície DNV zaistila osobu, 
pretože bola podozrivá zo 
spáchania priestupku na úseku 
ochrany pred alkoholizmom a in-
ými toxikomániami. Je podozrivá, 
že podávala alkoholické nápoje 
maloletým osobám. Polícia prípad 
prešetruje.
• V piatok, 18. 3., zadržala  
hliadka polície na Istrijskej 
občana, ktorý jazdil pod vplyvom 
alkoholu. Zadržali mu vodičský 
preukaz.
• V ten istý deň, 18. 3,. v areáli 
Poľný Mlyn sa neznámy páchateľ 
vlámal do bufetu, poškodil zaria-
denie v hodnote 500 Eur a ukra-
dol tovar za 1 640 Eur.
• V sobotu, 19. 3., o 23.00 h 
hliadka polície DNV zadržala 
na ul. Š. Králika občana podoz-
rivého zo spáchania priestupku 
proti občianskemu spolunažívaniu 
a verejnému poriadku. Priestupok 

seniori IV. liga
15. kolo 27. 3.
FK Lok DNV – ŠK Tomášov 0 : 1

16. kolo 2. 4.
ŠK Danubia – FK Lok. DNV 0 : 5
g: Hrdlička, Lorenc, Arbet, Gajdoš, Hanúsek
  z

 V Základnej škole P. Horova 
16 sa každoročne organizuje pre 
žiakov II. stupňa putovný školský 
futbalový turnaj chlapcov Horova 
cup a školský turnaj vo vybíjanej 
dievčat Horova vybíjaná. Futba-
lový turnaj chlapcov Horova cup 
sa konal 24. 1. 2011. Zúčastnilo sa 
na ňom šesť družstiev a zvíťazila 
8. A trieda.
 Dňa 18. 3. 2011 sa uskutočnil 
turnaj vo vybíjanej Horova vybí-

janá. Dievčatá boli rozdelené na 
dve kategórie, mladšie a staršie 
žiačky. Na prvom mieste v kate-
górii mladších žiačok sa umiestnila 
6. A trieda a v kategórii starších 
žiačok 9. A trieda. 
 Najbližšou športovou akciou 
základnej školy bude na konci 
školského roka Horova olympiá-
da, kde zapojíme aj žiakov I. 
stupňa.

 Ivana Kralovičová

 V dňoch 18 - 20. 3.  otvorili brány 
Istropolisu všetkým priaznivcom 
SciFi, Fantazy a Anime. Festival An-
imeShow a GameExpo privítal pri-
aznivcov počítačových hier, “cost-
play“ či japonského animovaného 
filmu a rôznych “fantazy“ alebo 
strategických hier. Mládež či do-
spelí zdobili chodby invenčnými 
maskami a oblekmi prevažne tých 
najväčších a najznámejších hrdi-
nov z akčných a SciFi filmov či 
počítačových hier.
 Akadémia bojových umení – 
škola šeliem v sobotu tradične 
predviedla svoj exhibičný kung fu 
program. Desať členný tím tejto aka-
démie prezentoval čínske a japon-
ské bojové umenia. Kurzy akadémie 
sú orientované na všetky vekové 
hranice, teda na deti, mládež i do-
spelých. Najlepšie deti z kurzov 
Školy Šeliem z DNV ukázali svoje 
umenie tiež. Predviedli tradičné 
zostavy otvorenej dlane, predviedli 
svoje umenie boja v súboji ba do-
konca predviedli boj s krátkou pali-
cou.  Dospelí a mládež prevažne 
z DNV ukázali boj s dlhou palicou, 
s japonskou zbraňou - nunchaku, 

predviedli, na toto podujatie presne 
a špeciálne upravenú, zostavu 
meihua quan, či umenie zápasu 
a umenie boja s krátkymi palicami 
umenia kali. Zlatým klincom tohto 
predstavenia bola ukážka starého 
čínskeho bojového umenia Hou 
Quan. Ide o tradičný zvierací štýl – 
OPICA. 
 Škola Šeliem na tomto podujatí  
a cvičenci tejto školy predviedli 
svoje umenie a odvahu prezentovať 
sa pred stovkou divákov. Brány tejto 
školy sú stále otvorené každému 
šikovnému študentovi, ktorý chce 
nie len tvrdo cvičiť svoje telo i du-
cha, ale i ukázať svoje kung fu pred 
ľuďmi a tým i reprezentovať svoju 
školu. Študentom Školy Šeliem sa 
môže stať ktokoľvek s pevnou vôľou 
a chuťou venovať sa kung fu – 
prekrásnemu umeniu, ktoré využíva 
celý pohybový potenciál tela.  
Študenti sa učia nie len základné 
techniky rúk či nôh, ale i techniky zá-
pasu či boju so zbraňou. Možnosť 
študovať majú už deti od 5 rokov. 
Vrchná hranica nie je stanovená. 

Slavomír Bachratý, Škola 
ŠELIEM, www.skolaseliem.sk

Školské turnaje

Kung fu – Deti z DNV 
– AnimeShow 2011


