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 Ani sa nehlásila a  prišla. 
Oberačková a  burčiaková 
sezóna. Aj na Jarmok Feste 
cez víkend 15. – 16. septem-
bra v Devínskej.
 Nechýbali ani lokše, 
langoše, placky, cigánska, 
husacina, kačacina... hladný 
a  smädný neodchádzal nik. 
Aj zopár atrakcií a púťových 
ponúk zaujalo, najmä deti, 
a  ten rámus... Nie som 
presvedčený, či taký zvuk 
nepatrí skôr na štadión ale-
bo do prostredia Srdca pod 
Devínskou Kobylou (najmä 
v piatok 14. 9.)Uchu lahodi-
ace melódie by vraj potešili. 
Nie, nemyslel som iba folklór. 
Určite do takej zástavby, 
ako je námestie J. Kostru, je 
možné zakomponovať aj-aj. 
Aj príjemné, aj neohlušujúce, 
aj kúsok toho, aj kúsok ono-
ho. Celkový dojem však bol 
dobrý. Ľudia si zajedli, vypi-
li, čosi vypočuli, týždeň budú 
mať o čom rozprávať. Oddý-
chli si, uvolnili sa...Nikto 
neohodnotí snahu organizá-
torov objektívne. Raz môže 
byť organizátor, raz porota, 
jednoduchí a  výsledok hod-
notenia potom...
 Najbližší víkend, teda v so-
botu 22. septembra o 12.45 h. 
slávnostne a  ofi ciálne otvo-
ria cyklomost z Devínskej do 
rakúskeho Schlosshofu. To 
bude zasa iná paráda.

Vydavateľ

V 
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KRÁTKE SPRÁVY  

• BHS budú v dňoch 
28.9. -14.10.2012 

v bratislavskej Redute.

• V nedeľu 16. 9. 
sa bratislavčania 

vozili v historických 
vozidlách MHD.

• V stredu 26. 9. pozýva 
Dom MO MS v Bratislave do 
Domu kultúry v Ružinove na 

18.00 h na spomienkovú 
slávnosť pri príležitosti 148. 
výročie  narodenia A. Hlinku.

 Aj brány našej školy sa tento rok 
otvorili v pondelok 3. septembra 
2012. Bol to veľký deň najmä pre 
prváčikov a ich rodičov, ale aj pre 
deviatakov, ktorým sa začal posled-
ný rok na základnej škole. Všetkých 
prvákov privítala riaditeľka Mgr. 
Renáta Balogová. Prihovoril sa im  
starosta MČ Milan Jambor, Ing. 
Štefan Migaľa, predseda Rady 
rodičov, Wilfried von Rath, člen 
predstavenstva pre personálnu 
oblasť spoločnosti Volkswagen Slo-
vakia, a.s. 
 V tomto školskom roku nastúpilo 
617 žiakov, z toho do prvého 
ročníka 93. 
Naša škola otvorila  prvú triedu 
na Slovensku, ktorú  podporuje 

Nadácia Volkswagen Slovakia. 
Z fondu Nadácie zrekonštruovali 
dievčenské toalety na prvom 
a druhom poschodí v budove na Ul. 
I. Bukovčana č.1,  vymaľovali chod-
bu pri šatniach, dvere, šatne, 
vstupnú halu na prízemí, vymenili 
podlahovú krytinu pri šatniach.  Trie-
du podporovanú Nadáciou zari-
adili  novým nábytkom, radiatormi, 
osvetlením a  didaktickou technikou. 
 Starosta  MČ Bratislava –Devín-
ska Nová Ves Milan Jambor má 
veľkú zásluhu  na tom, že  areál 
školy je opäť oplotený, že v celej 
budove nainštalovali na radiá-
tory regulačné ventily kúrenia 
a tak  budeme môcť lepšie  šetriť 
teplom. V hlavnej budove školy 
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IDE O SPOKOJNOSŤ DETÍ
Začiatok školského roka 2012/2013 v Základnej škole Ul. I. Bukovčana

dokončievajú výmenu okien. 
Vďaka Nadácií Volkswagen Slova-
kia a MČ DNV sme  zakúpili pre 
všetkých prváčikov pekné darčeky.
Za všetko v mene detí srdečne 
ďakujeme.
 Vedenie školy a pedagógovia 
ďakujú všetkým rodičom prvákov 
za prejavenú dôveru a veríme, 
že ich dieťa bude v našej škole 
dosahovať výborné výchovno-
vyučovacie výsledky, že bude  spo-
kojné a šťastné.

Mgr. Anna Čepáková

Pozvánka do prírody
Turistická informačná kancelária 
pripravila prednášku Devínska 
Kobyla – náš prírodný skvost. 
Bude 23.9.2012 (v nedeľu) 
o 14.00 h v SNM – Múzeu 
kultúry Chorvátov na Sloven-
sku na Istrijskej 68. Po nej čaká 
vyznávačov prírody zaujímavá 
exkurzia. Vstupné na prednášku 
je zdarma. 

TIK DNV

V sobotu 22. septembra 2012 o 10 00 hodine bude na nádvorí zámku 
Schlosshof slávnostné otvorenie mosta pre peších a cyklistov. Vstup 
na slávnostné otvorenie mosta je voľný. Srdečne pozývame všetkých 
obyvateľov MČ Bratislavy – Devínskej Novej Vsi.
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DEVEX 2

 „Pre veľký záujem sme sa ro-
zhodli otvoriť až tri skupiny v ma-
terskej škole Pavla Horova. Tento 
školský rok ich bude navštevovať 
celkovo 76 detí. Vzhľadom na to, 
že škôlkari, ktorí s nami začínali 
pred tromi rokmi v prvej bilingvál-
nej triede už dosiahli školský vek, 
rozhodli sme sa rozšíriť tento pro-
jekt aj na základnú školu. Otvorili 

sme preto prvú triedu na Základnej 
škole I. Bukovčana, ktorú navštevuje 
25 žiakov,“ uviedol Boris Michalík, 
správca Nadácie Volkswagen Slo-
vakia. Rodičia detí, ktoré tieto triedy 
navštevujú pritom nebudú platiť 
žiadne iné poplatky ako tie, ktoré 
sú štandardom v obecných zaria-
deniach tohto typu.
 Projekt prevádzky bilingvál-

Génius sa naučí 
za krátkej prechádzky viac
ako blázon za cesty okolo sveta.
J.W. Goethe
 Stojím na moste a rozhliadam sa. 
Predo mnou krásny zrekonštruovaný 
zámok Schlosshof. Mením smer 
pohľadu a vidím, čo vidím ... Privi-
eram oči a v mysli sa vynára obraz 
krásnej architektúry – budúceho 
európskeho vzdelávacieho centra, 
centra, ktoré zdokumentuje to, čo je 
u nás už nenávratne stratené, to, čo 
ešte možno zrekonštruovať i to, čo 
reálne existuje, čo treba urýchlene 
ošetriť a zachrániť. Mám na mysli 
prírodu.
 Máme nivu, máme Devínske Kar-
paty, východisko do – otvorenej 
knihy prírody. Tu sú dva skvosty, 
jeden geologický - trestuhodne 
zanedbaný Sandberg, druhý fl o-
ristický - ustupujúca teplomilná 
kvetena a k tomu schátraný náučný 
chodník. Z Devínskej sú na dosah 

ďalšie vzácne územia – mariánske 
bridlice, stupavská Vrchná hora, 
dúbravské spraše, devínske geo-
logické múzeum, Sedláčkov ostrov. 
Treba pokračovať? Veď na dosah 
je aj vtáčí raj na Hrušovskej zdrži 
a most nám otvára cestu k susedom 
do rezervácie Marcheg.
 Morava bola spojnicou a nielen 
symbolickou, medzi nami a sused-
mi. Záhoráci pestovali zeleninu 
a chodili ju predávať do Viedne. 
Komunity na oboch brehoch si 
vymieňali skúsenosti, vzájomne 
sa učili. Potom prišlo to osudové, 
politické rozdelenie, ktorému ale 
vďačíme za zachovanie prírody, 
veď práve u nás sa najlepšie zacho-
val úsek európskeho Zeleného 
pásu. 
 Chamtivosť za ziskom viedla 
k drastickým chirurgickým zák-
rokom na rieke, odrezali sa jej 
ramená. Nasledovali ďalšie 
bolestivé zásahy, lúky, s bohatou 

 Po ceste smerom od rybníka do Devínskeho jazera bola nasadená 
kukurica. Teraz po zbere sme tam napočítali celú kopu pozberových ak-
tivistov, ktorí sa nemuseli sťažovať, že idú domov s prázdnymi vrecami. Aj 
v takomto prípade bude majiteľ parcely požadovať od štátu náhradu za 
zlú úrodu pre vplyvy počasia?

em
 To čo malo byť v piatok pred Ternom, teda na tom akože námestí 

J. Kostru? Veď tie decibely nemohli zniesť nie tie predavačky langošov 
poblíž, ale obyvatelia v domoch do vzdialenosti hádam kilometra. To nie je 
v Devínskej na taký rámus iný plac? A na takúto akciu iná hudba?

ga
 Prečo o akciách nie je vždy zavčasu obyvateľstvo informované. Kto to 

tu chce deliť na naše a cudzie. Teda keď bude vystupovať domáci folklórny 
súbor vieme o tom šesť týždňov dopredu a ak tu príde hosťovať niekto iný 
tak ho ignorujeme. To by ste ignorovali aj Gotta, Haberu alebo Smatanovú?

mm

Slovo majú Novoveštania

Ďalšie bilingválne triedy nych skupín Nadácie Volkswagen 
Slovakia, vrátane rekonštrukcie 
interiérov a sanity materskej školy, 
si doteraz vyžiadal celkové pros-
triedky vo výške viac ako 50 000 
eur. Nadácia zabezpečuje aj nem-
ecky hovoriacich lektorov. O deti 
sa pritom starajú v každej skupine 
ďalší dvaja slovensky hovoriaci 
učitelia. Lektorky v materskej škole 
hovoria s deťmi iba po nemecky, 
slovenskí učitelia zasa len po slo-
vensky. V prvej triede na základnej 
škole majú deti okrem dvoch hodín 
nemeckého jazyka týždenne aj tele-
snú a výtvarnú výchovu v nemčine. 
V družine sa nemčine venujú 20 
až 40 minút denne. Deti tak majú 
denný styk s nemeckým jazykom 
v situáciách bežných pre život, 
je to ich prostriedok komunikácie 
a dokážu sa naučiť cudzí jazyk 
úplne prirodzene formou hry.

 Nápad založiť bilingválnu 
triedu v materskej škole vznikol 
v Nadácii Volkswagen Slovakia 
v snahe podporovať vzdelávanie 
v oblasti výučby nemeckého jazy-
ka, a tiež ako reakcia na neustále sa 
zvyšujúcu zložitosť umiestňovania 
detí do predškolských zariadení 
a rozvoj programu sociálnej zod-
povednosti (CSR) spoločnosti Volk-
swagen Slovakia.

Nadácia Volkswagen Slovakia je 
verejnoprospešná nadácia. Aktívne 
sa snaží o spoluvytváranie „mod-
erného priestoru pre život“ vo ve-
domostnej spoločnosti. Ťažiskom jej 
podporných programov je oblasť 
vzdelávania.
Podporuje inovatívne vzdelávacie 
projekty a svoj dôraz kladie na 
vzdelávanie mladých ľudí.

• Nová trieda s rozšírenou výučbou nemčiny na Základnej 
škole I. Bukovčana

• Už tri bilingválne triedy v Materskej škole Pavla Horova

 Nadácia Volkswagen Slovakia v týchto dňoch slávnostne 
otvorila nový školský rok už v troch slovensko-nemec-
kých bilingválnych triedach v Materskej škole Pavla Horo-
va i úplne novej triede s rozšírenou výučbou nemčiny na 
Základnej škole I. Bukovčana v bratislavskej Devínskej 
Novej Vsi.

Devínska Nová Ves 
– lokalita európskeho významu

biodoverzitou sa stali predmetom 
záujmu poľnohospodárov. Vidiny 
vysokých výnosov sa rozplynula, 
pôda neposkytovala to, čo sa od 
nej očakávalo. Následná likvidá-
cia družstiev, prestalo kosiť a pásť. 
Rovnováha prírody a človeka sa 
hlboko narušila. 
 Prečo sa o tom zmieňujem? 
Jednoducho preto, lebo sú príkla-
dom neuvážených zásahov do 
ekosystémov. Ale aj táto a práve 
táto negatívna skúsenosť môže byť 
vážnym poučením pre všetkých, 
ktorí do prírody zasahujú. Keby sme 
toto všetko mali zdokumentované 
o čo by sme už dnes boli už ďalej! 
A tak snívam, snívam o budúcom 
vzdelávacom európskom centre, 
o tom, ktoré raz bude stáť za oproti 
vyústeniu mosta. Most spojí toto 

centrum smerujúce do budúcnosti 
s minulosťou, zdokumentovanou na  
rakúskej strane.
 Novinárska vízia? Nemožné 
riešenie? Na prvý pohľad. Ale 
v Devínskej Novej Vsi poznávam 
ľudí, ktorí sú schopní vidieť za hran-
ice miesta i času, ktorí svoj zdravý 
lokálpatriotizmus dokážu povýšiť 
na európsky rozmer, tých, ktorých 
most - tento náš citlivo riešený 
technický skvost - bude inšpirovať 
k novým odvážnym, zmysluplným 
riešeniam.
 Verím, že vy, občania Devínskej 
Novej Vsi dokážete nadviazať na 
esteticky príťažlivé technické dielo 
a pridáte tejto našej krásnej lokalite 
nový, európsky rozmer. 

Blažena Schenková
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 DEVEX 3

vykoná dňa 22.9.2012 v čase od 9,00 do 13,00 hod.
Zber odpadu z domácnosti s obsahom škodlivín

 uvedenom termíne môžete bezplatne odovzdať odpady z domác-
nosti s obsahom škodlivín na troch odberných miestach:
Opletalova ulica – pred železničnou stanicou

Istrijská ulica - pred požiarnou zbrojnicou
Eisnerova ul. – pod terasou Milana Marečka

 Odovzdať môžete nasledujúce nepotrebné veci (odpady): 
televízory, rádiá, počítače, tlačiarne, chladničky, 

mrazničky, olovené batérie, motorové a prevodové ole-
je, staré farby, riedidlá a rozpúšťadlá a pesticídy.

Všetky tekuté odpady musia byť odovzdané v tesne uzatvorených obaloch 
(bandasky, súdky, plastové fľaše a pod.), aby nedošlo k ich rozliatiu !!!!!

Na všetkých odberných miestach budú zodpovední pracovníci, ktorí vám 
ochotne poradia v prípade nejasností a ktorí od vás odoberú prinesený odpad.

Využite túto príležitosť a zbavte sa 
zlého a nepotrebného odpadu!

Miestny úrad Devínska Nová Ves v spolupráci so spoločnosťou “Parkovanie“ na P. Horova

Konečne sme sa dočkali za úpravu 
parkoviska pred domami 22-24 
Pavla Horova. Žiaľ ale, mrzí ma, že 
poniektorý vodiči svojich osobných 
motorových vozidiel si neuvedomujú, 
že svojim nesprávnym parkovaním 
bránia v prejazde záchranárskym vo-
zidlám (hasiči, sanitka a pod.) do tzv.
poľnej uličky medzi rodinnými doma-
mi. Pripomínam, že už niekoľko krát 
bolo treba uskutočniť vjzad do tejto 
uličky, nakoľko horelo v záhradkár-
skej osade, čo hasičom neumožnilo 

s technikou dôjsť na miesto zásahu 
a museli celú časť obchádzať a na-
koniec “nacúvať” z opačnej strany 
tejto poľnej cestičky. Neparkujte ani 
pred vchodmi do domov. 
V mene všetkých záchranných zložiek 
vás žiadame vážený páni vodiči 
neparkujte na tzv. “poľnej uličke” a 
nechajte voľný prejazd. Možno túto 
skratku využijú záchranárske zložky 
práve pri poskytovaní pomoci aj 
vám”.

 pk

 Dvojdňový hudobný program 
odštartoval  v piatok 14. septembra 
2012 podvečer vystúpením rockové 
kapely a skončil sa v sobotu 15. sep-
tembra ohňovou šou. Organizátori 
sľúbili 26 hodín skvelej zábavy, hud-
by a jedla a sľub aj splnili.
 “Je to prvý ročník. Oslovujeme ním 
širokú verejnosť, hudobné žánre sú 
prispôsobené vekovým kategóriám,” 
vysvetlil organizátor Cyril Boťanský.
 Piatok bol v znamení rocku. 
Návštevníkom hrali od 17.00 h sku-
piny Borra, Aragon, On The Road 
či Vadim Polke Blavy. Sobotný pro-
gram zase odštartovali o 14.00 h 

mažoretky, vystúpila fl amenco sku-
pina Ťula Baťa, pop rocková Prog-
ress Entertainers či Z.B.G s funk, rock 
a reggae. O 20.00 h sa návštevníci 
tešili z ohňovej šou a večer zakončil 
Kabát revival.
 Organizátori okrem hudobných 
vystúpení pripravili pre detských 
návštevníkov jazdu na poníkoch, 
maľovanie na tvár, trampolínu, 
šmykľavku a rôzne motivačné 
súťaže. K dispozícii bolo približne 
30 stánkov s rozličným sortimen-
tom. Samozrejmosťou boli klasické 
špeciality ako lokše, burčiak, ale aj 
brazílska kuchyňa.                              r

Harmonogram rozmiestnenia 
veľkokapacitných kontajnerov.

Nepoužívať na chemický odpad,  staré železo, sklo, lístie a orezy stromov!

D á t u m  U l i c a
 Š. Králika 6-8
10.4. - 12.4.2012 Mečíkova pri DI
 Delená pri tenisových kurtoch

 I.Bukovčana 2-8
17.4. - 19.4.2012 Na Kaštieli
 Janšáková

 P.Horova pri ZŠ
24.4. - 26.4.2012 Na Hriadkach
 Na Vyhliadke

 J.Poničana 13-15
30.4. - 2.5.2012 Pod Lipovým
 Ľubovníkova

 J.Smreka 7-11
7.5.  -  9.5.2012 Istrijská požiarna zbrojnica
 Slovinec

 J.Poničana 1-3
15.5. - 17.5.2012 križovatka Novoveská-J.Poničana
 Rybník

 Eisnerova 38-40
22.5. - 24.5.2012 Pieskovcova
 Jasencova

 J.Smreka 10-12
29.5. - 31.5.2012 Bystrická
 Kosatcova

Záhradný a stavebný odpad je možné doviezť 
do areálu Denovy len v určené dni:
každý utorok 7,00 - 15,00 hod.
každý piatok 7,00 - 15,00 hod.

Zberný dvor je naďalej otvorený 
každú sobotu: 9,00 - 12,00 hod.
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DEVEX 4

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

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
19. 5.  Schôdza MO Jednoty dôchodcov Slovenska
vo veľkej sále Istra Centra, Hradištná 43, od 15.00 h.

21. 9. Tak sa na mňa prilepila
- divadelný piatok, v bláznivej kómédií Georgesa Feydeaua účinkuje 

divadelný súbor Forbína
Vstupné: 1 Eur

Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, od 18.00 h.

23. 9.  Bez opony
- talkshow Činoherného klubu DNV, hosť: herečka Mária Breinerová, 

hudobný hosť: Juliána Hamranová 
Vstupné: 2 Eur

Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43 od 17.00 h.

24. - 28. 9.  Vyčistime Devínsku
- každoročný projekt jesenných ekologicko-náučných aktivít pre 

deti materských a základných škôl v rámci kampane celosvetovej 
kampane „Clean Up the World“

28. 9.  Konské priezvisko
- repríza veselohry v jednom dejstve od Antona Pavloviča Čechova 

v podaní Činoherného klubu DNV
Vstupné: 1 Eur

Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, od 19.00 h.

Činoherný klub DNV vás srdečne pozýva na obľúbenú
talk show Jakuba Abraháma BEZ OPONY,

kde bude tentokrát hosťom herečka
Mária MAČÁKOVÁ - BREINEROVÁ ,

diváci si túto zábavnú herečku môžu pamätať ako vždy 
usmievavú Marienku z populárneho seriálu Panelák . 

O jej žití v Kanade , televíznych , či fi lmových postavách 
a nových projektoch sa môžete dozvedieť už

23.septembra o 17-tej v ISTRACENTRE.
Tešíme sa na vás.

 Pamätajú si pamätníci, akú krásu 
videli na lúkach pred tým ako sa otvorili 
hranice?  Biodiverzita jarných lúk hýri-
la všetkými farbami. Je pochopiteľné, 
že hneď po otvorení tohto priestoru 
sa sem doslova nasťahovali biológo-
via, aby zmapovali to, čo tu príroda 
zanechala za obdobie svojej železnej 
ochrany. Medzi prvým sa tu „usadil” 
aj vysokoškolák Henrik. 

 Henrik sa o motýle zaujímal už de-
tstva. Teraz sa mu ponúkla príležitosť 
povýšiť svoj záujem na výskum 
a z výsledkov pripraviť dizertačnú 
prácu. V Devínskej Novej Vsi – tak 
približne od mosta až na Devínske 
jazero si vytýčil jedenásť koridorov, 
každý o dĺžke dvesto metrov. Na nich,  
v šírke päť metrov z jednej i z druhej 
strany pozoroval motýle. Sledoval ich 
druhy i správanie. 

 V tom čase zaznamenal 111 
denných druhov, medzi nimi aj tie, 
ktoré majú osobitný, priam atrak-
tívny životný cyklus. Spomeňme 
modráčika krvavcového (Maculinea 

teleius), ktorý získal 
pomenovanie podľa 
svojej farby a rastliny 
krvavca lekárskeho, 
na ktorý samička 
„priliepa” vajíčka. 
Tu sa z nich vyliahne 
húsenica, ktorá po 
niekoľkých týždňoch 
od svojho vyliah-
nutia z vajíčka začne 
vylučovať tekutinu, 
vábidlo pre mrav-
cov. Tie jej nedokážu 
odolať a húsenicu 
stiahnu do mraveni-
ska, kde sa o ňu sta-
rajú ako o kráľovnú. 
Húsenica sa tu živý 
ako predátor, požiera 
larvy a kukly mrav-

cov a na jar vyletí z mraveniska ako 
krásny motýľ. Dnes sa už tento druh 
na našej lokalite nenachádza. Prečo, 
veď krvavec je tu ešte stále zastúpený 
v hojnom počte. No, lúky sa neko-
sia a zarástli a mravce tu už nežijú 
v dostatočnom množstve, zmenili sa 
podmienky. 

 Iné druhy majú iné spôsoby 
správania. Žltáčik vičencový (Colias 
crocea) k nám zalietava na jar zo 
Stredomoria, tu znáša vajíčka, splodí 

nové potomstvo, ale toto nedokáže 
prezimovať v našich podmienkach 
– zahynie. Kde sa teda berú každý 
rok nové motýle? Prichádzajú tie, 
ktoré sa rozmnožia na juhu a k nám 
len zaletia. 

 Babôčka admirálska (Vanessa ata-
lanta) má celkom iný životný režim. 
Na jar k nám priletí, tu sa rozmnoží 
a na zimu opäť odletí do teplejších 
končín. Správa sa ako migrujúce 
vtáky. 

Ako to bolo 
s metodikou výskumu? 
Prečo takýto rozsah plôch, bol 
dostačujúci? Henrik to vysvetlil 
skúsenosťami, ktoré sa nahromadili 
pri štúdiu života denných motýľov. 
Motýle majú svoj ´domov´ a  až na 
pár výnimiek sa pohybujú približne 
vo vzdialenosti približne 300 me-
trov od miesta, kde sa vyliahli. Toto 
svoje rodičovské miesto prakticky 
neopúšťajú. Stačí zistiť lokalitu a po-
tom sledovať ich počet a správanie 
počas párenia.

Ako je to s motýľmi dnes?
Z pôvodných 111 druhov 17 úplne 
vymizlo a tie, čo tu ešte prežívajú sa 
vyskytujú v oveľa menšej početnosti.

 Dnes sme nahliadli do jedného 
zaujímavého výskumu a pozreli sa 
príťažlivé denné motýle. Nájde 
sa na niektorom našom 
informačnom paneli miesto 
pre týchto dávnych ale ešte 
i dnešných krásavcov? 

 Informácie z výskumu nám posky-
tol bývalý študent, dnes už Mgr. Hen-
rik Kalivoda, PhD., zástupca riaditeľky 
Ústavu krajinnej ekológia SAV. A čo 
viac, prisľúbil, že nám pomôže získať 
aj ďalšie výskumné materiály, tie ktoré 
sú uložené už len v archívoch a spo-
mienkach výskumníkov, ale ktoré 
nepochybne patria do informačnej 
databázy Devínskej Novej Vsi.

Blažena Schenková  

DNV – Výskum v našom chotári
AKO JE TO S MOTÝĽMI DNES?
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DEVEX 5

Ladislav BEŇA
Mária URBANOVÁ, 

rod. Tollová
Daniel MAŠEK

Nech odpočívajú v pokoji!

Odišli z našich
radov

Spolocenská 
kronika
ˇ

V sobotu 11. augusta 2012 bol do 
predčasného užívania odovzdaný 
cyklomost, ktorý ponad rieku Mora-
vu spája Devínsku Novú Ves a 
rakúsku obec Schlosshof. Cyklomost 
bude po kolaudácii ofi ciálne odovz-
daný do prevádzky v septembri.
 Cyklomost postavili spoločnosti 
Ingsteel a Doprastav, pracujúce na  
projekte ako Združenie Cyklomost 
Ingsteel & Doprastav, a odovzdali 
ho Bratislavskému samosprávnemu 
kraju už koncom júna. Celkové 
ukončenie stavby nového cyklomo-
sta prebehlo už koncom mája.
 „Už pred časom sme odovz-
dali Bratislavskému samosprávnemu 
kraju ukončený projekt nového cyk-
lomosta, ktorý sa na Slovensku teší 
mimoriadnej popularite. Aj pri tejto 
zákazke spoločnosť Ingsteel, ako 
líder Združenia Cyklomost Ingsteel & 
Doprastav, dodržala svoje záväzky, 
keď stavbu ukončila načas podľa vo-

pred schváleného harmonogramu,” 
uviedol Anton Bezák, generálny 
riaditeľ spoločnosti Ingsteel. 
 Výstavba nového cyklomosta trv-
ala menej ako sedem mesiacov. Na 
stavbe pracovalo denne priemerne 
30 pracovníkov. V čase fi nalizácie 
betónových konštrukcií a montáže 
oceľovej konštrukcie to bolo až 50 
ľudí. Výrazný podiel na výstavbe 
však mali projektanti Ingsteelu, ktorí 
naprojektovali kompletnú statiku mos-
ta a aj pracovníci z výrobných dielní, 
kde sa vyrábala oceľová konštrukcia 
a po jednotlivých častiach dovážala 
na stavbu.
 Združenie Cyklomost Ingsteel 
& Doprastav realizovalo v rámci 
spodnej stavby hĺbkové zakladanie 
mostných pilierov pomocou mikro-
pilót, ktoré spolu tvorili 1 803 metrov. 
Stavbu tvoria základy a jednotlivé 
železobetónové časti pilierov, na 
ktorých sú osadené tzv. oceľové V pod-

pery. Zakladanie mostných pilierov, 
ako aj ostatné práce neoceľového 
charakteru zabezpečoval člen 
združenia, spoločnosť Doprastav, 
a.s. Hornú stavbu mosta tvorí najmä 
jeho oceľová časť, ktorú zrealizovala 
spoločnosť Ingsteel. Jej hmotnosť aj 
s oceľovými piliermi je 646,6 tony. 
Most má dve opory, medzi ktorými je 
14 podpier. Vzdialenosť medzi pod-
perami hlavného mostného oblúka je 
120 metrov. Ten je konštruovaný tak, 
aby nezasahoval svojimi podperami 
do koryta rieky Morava. Oblúk 
nad riekou má však ako samostatný 
dilatačný celok dĺžku 180 metrov. 
Minimálna plavebná výška pod mo-
stom je oblúkovou konštrukciou mosta 
nastavená na 8 metrov, čo je výška 
nad maximálnou plavebnou hladi-
nou.
 Slávnostné ofi ciálne otvorenie 
bude v sobotu 22. septembra 2012. 

zbn

 Žiaci druhého a štvrtého ročníka 
ZŠ P. Horova 16 sa pod vedením 
triednych učiteliek Mgr. I. Jančiarovej 
a Mgr. Márie Zrubcovej zúčastnili 
slávnostného odovzdávania cien za 
výtvarnú súťaž na tému Praveké Slov-
ensko očami detí - Od veľkého tresku 
po dnešok, podporovanú Ministerst-
vom školstva SR prostredníctvom 
grantu KEGA 3/7226/09 .

 Súťaž nadväzovala na 
popularizačné prednášky „Dino-
saury a šabľozubé šelmy“ (Matúš 

OFICIÁLNE 
OTVORIA 

NOVÝ MOST

V ŠTRASBURGU 
ZA ODMENU

 V dňoch 21.- 24.  mája 2012 
sa traja úspešní žiaci ZŠ I. 
Bukovčana 3- Samuel Trstenský, 
Tomáš Hrdlička, Matej Zverko 
aj s ich pani učiteľkou z dejepisu 
Mgr. Annou Bielikovou zúčastnili 
na výlete v Štrasburgu. Tento výlet 
získali ako odmenu za 3. miesto v
projekte Nenápadní hrdinovia. 
Navštívili Európsky Parlament, 
tribúnu EP, Radu Európy, katedrálu 
Nôtre-Dame de Strasbourg a 
plavili sa loďou po historickom 
centre Štrasburgu. Túto návštevu 
im sprostredkovalo občianske 
združenie Nenápadní hrdinovia v 
spolupráci s europoslancom Bori-
som Zalom. 

A. Bieliková

Praveké 
Slovensko 
očami detí alebo 
od veľkého tresku 
po dnešok. Dinosaury

Hyžný), „Čo ukrývajú kamene“ (Natália Hudáčková) či Ako to bolo na Slovensku v dobách minulých (Natália 
Hudáčková, Martin Sabol), popularizačné prednášky sú k dispozícii na webovej stránke prírodovedeckej fakulty. 

 Do súťaže sa prihlásilo 9 tried rôznych základných škôl z Bratislavy, ako aj žiaci z dvoch materských škôl. Výtvarné 
dielka hodnotila 20 členná porota zostavená zo zamestnancov PRIF UK a Prírodovedeckého múzea SNM v Bratislave. 
Nakoľko súťaž prebiehala v spolupráci s paleontologickým oddelením Prírodovedného múzea v Bratislave,  odovz-
dávanie cien víťazom kategórií sa uskutočnilo práve na jeho pôde vo štvrtok, 31.05. o 10.30 hodine.

MŠ a 1 roč. ZŠ
Jonáš Schlögl ZŠ Mudroňova 83
Terezka Jurášková ŠPMND a G, Teplická 7
Timko Hlavatý Mš Horova 3
Gregory Šimko ŠPMND a G, Teplická 7
 
2. roč. ZŠ
Viki Vernerová ZŠ Mudroňova 83
Hlavatá Adéla ZŠ P. Horova 16
Matúš Kupčo ZŠ Mudroňova 83
Natália Berešová ZŠ P. Horova 16
 
4. roč. ZŠ
Andrea Filová ZŠ P. Horova 16
Pavel Stanko ZŠ  P. Horova 16
Klára Sameliaková ZŠ Mudroňova 83
René Morkus ZŠ P. Horova 16

Od soboty 11. 8. 2012 je cyklomost ponad 
Moravu v predčasnom užívaní

Adelka Hlavatá, ZŠ P. Horova
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DEVEX 6

Ako si sa dostal do výberu na 
paralympiádu 2012 do Londý-
na?
 Podmienkou účasti na para-
lympiáde Londýn 2012 bolo splnenie 
kvalifi kačných kritérii CPISRA, čo je 
medzinárodná federácia, ktorá ve-
die Bocciu. Vrámci paralympíjskeho 
cyklu boli 4 podujatia: ME 2009, MS 
2010, Svetový pohár 2011 a Európ-
sky pohár 2011. To sú podujatia 
kde sa zbierali body do svetového 
rebríčka. Keďže som fi guroval na 20. 
mieste, zaručilo to postup na para-
lympiádu.

Koľko športových odvetví ob-
sadilo Slovensko?
Slovensko reprezentovalo 34 
športovcov v 9tich športových odvet-
viach

V ktorej si nastúpil ty a ako 
si dopadol? Ja som reprezentoval 
Slovensko v športovom odvetví Boc-
cia. V tomto športe sa nominovalo do 
Londýna až  5 športovcov zo Sloven-
ska čo možno považovať za úspech, 
pretože doposiaľ reprezentovali len 
dvaja.
Nastúpil som v súťaži  jednotlivcov 
v kategórii BC2 kde sa zúčastnilo 
29 hráčov, ktorí boli nasadení do 
pavúka, tj. hralo sa tzv. k.o. systémom. 
V predkole (nasadzovacom zápase) 
som sa stretol s čechom Františkom 
Serbusom, ktorého som porazil 7:2. 
V 16 fi nále na mňa čakala írka Ro-
berta Connolly, ktorú sa mi podarilo 

a veľmi dobrom výkone  som preh-
ral  5:6 a obsadil som konečné 10. 
miesto.

Aké sú tvoje dojmy a ako 
hodnotíš svoje pôsobenie na 
paralympiáde?
Na paralympíjskych hrách som sa 
zúčastnil po prvý krát. Bol to môj 
veľký sen sa tam prebojovať , ktorý sa 
splnil. Bral som to ako veľkú poctu, že 
môžem reprezentovať Slovensko. At-
mosféra na zápasoch bola famózna. 
Pred takým „obecenstvom“ (okolo 3 
000 divákov) som ešte nikdy nehral. 
Na počudovanie ma to nezväzovalo, 
priam naopak hralo sa mi veľmi do-
bre. S výkonom som spokojný, no 
veľmi tesná prehra v 8fi nále veľmi 
mrzí ...  

Kedy si sa začal venovať Boc-
cie?
Po štúdiu na Ekonomickej univerz-
ite v Bratislave som začal pracovať 
v zariadení komunitnej rehabilitácie 
Gaudeamus ako logistik.  V tomto 
zariadení sa nachádza  športový 
klub ALTIUS (HYPERLINK “http://
www.skaltius.sk”www.skaltius.sk), 
ktorý dáva nemalý priestor para-
lympíjskemu športu BOCCIE. 
BOCCIA ma od prvého tréningu na 
toľko zaujala, že som sa jej začal 
pravidelne venovať od decembra 
2005.

Čo je Boccia ?
Boccia je hra, ktorá sa hráva na para-

veľmi blízko k hre petang. Ten sa hra 
taktiež s loptičkami ako boccia, ale 
s tým rozdielom, že petangove sú 
kovové a v bocci hráme s loptičkami 
z kože. Majú danú svoju váhu, sú 
mäkké a dobré aj pre tých športovcov, 
ktorí majú postihnuté 
horné končatiny. 

Boccia sa hrá na  pa-
lubovke (v Londýne to 
bol povrch Mondo – 
guma)  o rozmeroch 
12,5 x 6m, so sadou 
13 loptičiek, z čoho je 6 
modrých, 6 červených 
a jedna loptička biela, 
ktorá sa volá Jackball. 
Ten sa hodí do hracieho 
poľa ako prvý a úlohou 
každého z hráčov je, 
aby sa mu so svojou far-
bou loptičiek priblížil čo 
najbližšie.
Hru môžu hrať jednotliv-
ci, páry alebo tímy, ktoré 
sú trojčlenné. Loptičky 
sa môžu hádzať rukou 
alebo kopať nohou. Tí, 
ktorý neudržia loptičku 
v ruke, používajú 
špeciálne upravenú 
rúru podľa individuál-
nych potrieb, ku ktorej 
majú asistenta, ktorý im 
pomáha s jej manipu-
láciou. Po nasmerovaní 
rúry asistent vloží 
loptičku do rúry tak, 
aby sa jej mohol hráč 
dotknúť. Po kontakte 
hráča s loptičkou, hráč 
túto odohrá za pomoci 
rúry do herného poľa, 
ku ktorému je asistent 
po dobu hry otočený 
chrbtom aby nemohol 
ovplyvniť priebeh hry.
Hráči s takýmto tele-
sným postihnutím, ktorí 
neudržia loptičku v 
ruke sú zaradení do 
kategórie BC3. V bocii 
poznáme štyri kategórie BC1, BC2, 
BC3, BC4. Podľa klasifi kačného sys-
tému sa u každého boccistu osobitne 
určí na základe jeho telesného postih-
nutia do akej kategórie patrí.

Výsledky naj?, Výsledky tvo-
je, teda kolektívu? 
 Boccii sa venujem 6 rokov. Za toto 
relatívne krátke obdobie som dosia-
hol v tomto športe vrcholové výsledky. 
Prakticky na všetkých slovenských 
podujatiach, ktoré sa za ostatných 

6 rokov uskutočnili, som skončil na 
pódiovom umiestnení. Som niekoľko 
násobný majster SR, vicemajster 
ČR za rok 2012. Zúčastnil som aj 
na niekoľkých medzinárodných 
podujatiach: Majstrovstvá Európy, 

Svetový pohár, Európsky pohár, ... 
Mojim najväčším úspechom môžem 
považovať tretie miesto na Európskom 
pohári, ktoré sa uskutočnilo minulý rok 
v nórskom Hamare a aj vďaka tomuto 
úspechu som sa prebojoval až na 
paralympijské hry.  Toho času  fi gu-
rujem  v slovenskom rankingu v mojej 
kategórii BC2 na 1.mieste a vo sve-
tovom pred paralympiádou na 20. 
mieste.

Za rozhovor ďakuje 
Peter Krug

Z Devínskej v olympijskom Londýne 2012 
 Ešte nevychladli dojmy z tohtoročných olympijských zápolení v Londýne, 
keď dostali príležitosť predstaviť sa naši paralympíjski reprezentanti. 
Nechýbal medzi nimi ani Ing. Róbert Mezík z Devínskej Novej Vsi. Dovolili 
sme si ho navštíviť s niekoľkými otázkami.

Curiculum vitae: Róbert Mezík 34 ročný absolvent Ekonomickej univerz-
ity v Bratislave pracujúci ako logistik a správca sietí v Gaudeamus – ZKR 
v Bratislave na Mokrohájskej ulici.

zdolať 5:2. So svetovou dvojkou, 
číňanom Yan Zhinqiang moja para-
lympíjska púť bohužial skončila, 
keď po veľmi vyrovnanom priebehu 

lympiáde od Barcelony 1988. Je to 
šport pre telesne postihnutých, pohy-
bujúcich sa prostredníctvom invalid-
ného vozíka. Boccia má
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01 - Kúpa

02 - Predaj

03 - Voľné miesta (ponúka, hľadá)

04 - Služby (ponúka)

05 - Byty

06 - Nehnuteľnosti

07 - Rozličné

03 - VOĽNÉ MIESTA
• Príjmeme do zamestnania lakýrnika 
so skúsenosťami lakovania automobi-
lov pre značkový servis. Podmienka - 
minimálne 3 roky prax. Lokalita Dev. 
Nová Ves, Dúbravka

tel.: 64286520 
mobil: 0905791580 

e-mail: ast@presskam.sk

04 - SLUŽBY
• ÚČTOVNÍCTVO – MZDY – DANE 
zodpovedne, spoľahlivo, za prijateľnú 
cenu.                   tel.: 0907 106 308, 

monika.koncova@gmail.com
• TIP – TOP  kvalitne čistíme koberce 
a čalúnenie. 

tel.: 6436 4102, 0907 226 322
• Kameraman - svadobné video

www.anfi lm.eu, tel.: 
0949 666 494

• Glazúrovanie vaní.
tel.: 0905 983 602

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

tel/zázn.: 6477 6963
• VODOINŠTALATÉR aj malé práce, 
VŔTANIE DIER.

tel.: 0908 178 851, 6428 2053
• Stavebné úpravy bytov – 
rekonštrukcie.     tel.: 0903 908 963

Vyhlásenie výberového konania a určenie výberových kritérií pre 
voľbu riaditeľa DSS Senecio na nasledujúce funkčné obdobie

Správna rada neziskovej organizácie DSS Senecio vyhlasuje v zmysle zákona 
NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v platnom znení 
výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície riaditeľa Domu sociálnych 
služieb Senecio (ďalej len „výberové konanie).

Miesto výkonu práce: Senecio, Dom sociálnych služieb, n.o., 
Na Grbe 2, 841 07 Bratislava
Náplň práce: riadiť, organizovať a kontrolovať činnosť zariadenia
Termín nástupu: 1.1.2013
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer
Info: DSS Senecio, Na grbe 2, 841 07 Bratislava

VOĽNÉ PLOCHY NA PRENÁJOM
Spoločnosť Presskam s.r.o. ponúka na prenájom volné plochy pre skladovanie
resp. parkovanie vozidiel. Plochy sa dajú prispôsobiť podmienkam zákazníka 
a sú spevnené. Taktiež sú strážené a kontrolované kamerovým systémom. 
Cena je 8 eur/rok/m². 

Tel. 6436 9590 alebo 6436 9340  
e-mail: sekretariat@presskam.sk;

Chcete hovoriť po francúzsky? 
Tel.: 0917 461 097

• MONTÁŽ SATELITNEJ a DVB tech-
niky. Predaj a poradenstvo. 

tel.: 0949 654 072
• Autovýfuky, rozvody motorov, tlmiče, 
ramená a čapy a ine nové lacné 
náhradné diely. 

Rozvoz tovaru 0907 181 800
• Voda, kúrenie, plyn – opravy, 
montáž. Aj cez víkendy. 

Tel: 0905 429 097
• ÚČTOVNÍCTVO - DANE - MZDY
kvalitne, rýchlo, za primerané ceny.

tel.: 0948 140 240 
e-mail:  urban.ucto@gmail.com

• Ján Polák VODOINŠTALÁCIE – 
ÚDRŽBA          tel.: 0905 627 321

• Murárske práce, rekonštrukci, opra-
va komínov... tel.: 0905 428 626
• Umelecké kurzy pre dospelých 
a deti. www.martasstudio.eu 

tel.: 0908 709 500

07 - ROZLIČNÉ
• HERBA – ZÁHRADNÍCKE 
POTREBY, rozličný tovar, darčeky. 
Na grbe 55.        tel.: 6477 4642
• Nevyhadzujte knihy - darujte ich 
nám.                  tel.: 0907 701 786 
•Rekonštrukcie RD, bytov, voda,
elektro, maľby, obklad, dlažba, komí-
ny, krby, doprava. 
tel.: 0905 428 626 •0949 262 121

Pod Skalou pribudne nové parkovisko pre cykloturistov.
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Aby bola žena s mužom šťastná, 
musí ho absolútne chápať 
a trochu ľúbiť. Aby bol muž 
šťastný so ženou, musí ju veľmi 
ľúbiť a nesnažiť sa ju pochopiť.

•••
- Piťu, dáš si pol deci?
- Teraz nie. Nemiešam.
- A čo si mal?
- Deci.

•••
Kedy bude na Slovensku dobre?
Keď v banke bude samoobsluha.

•••

- Daj si s nami Jožo za pohárik.
- Nemôžem chlapci, viera mi to 
zakazuje.
- A to máš akú vieru?
- Vieru Máščikovú, tú moju 
ženušku.

•••
Vrcholom kúzelníckeho umenia je 
vytiahnuť zo zajaca cylinder.

•••
Na počiatku Boh stvoril nebo 
a zem. Všetko ostatné je Made 
in China.
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Z policajného
zápisníka

a ukradol autorádio. Celkom spô-
sobil majiteľovi škodu 800 eur.
• O deň neskôr, 8. 9., nezná-
my páchateľ sa vlámal do chaty 
v Devínskom jazere, kde ukra-
dol elektrickú pílu a poškodil zaria-
denie.
• V pondelok, 10. 9., po 20. 
hodine spôsobil škodu 266n eur 
neznámy páchateľ poškodením os-
obného motorového vozidla.
• Škodu 800 eur spôsobil ne-
známy páchateľ zamestnancovi 
VW Sk, keď mu ukradol z kance-
lárskej unimobunky prenosný 
počítač značky Apple Mac book 
s nabíjačkou a taškou.
• Dňa 12. 9. podala občianka 
trestné oznámenie na osobu z M. 
Marečka, ktorá ako predavačka 
ukradla z tržby 900 eur.
• V ten istý deň, 12. 9., neznámy 
páchateľ vnikol do osobného moto-
rového vozidla Škoda Felícia, ukra-
dol potápačský neoprén, kompen-
zátor tlaku, čln a majiteľovi spôsobil 
škodu 250 eur.
• Dňa 12. 9 neznámy páchateľ 
na P. Horova poškodil osobné 
motorové vozidlo Suzuki Swift 
a majiteľovi spôsobil škodu 700 
eur.

OO PZ DNV

• V stredu, 5. 9., na základe 
oznámenia, že obyvateľ bytu na 
P. Horova nereaguje na telefoná-
ty ani klopanie, otvorila hliadka 
tento byt, kde našla občana, 
ktorý zomrel bez zavinenia 
cudzej osoby.
• Polícia stíha občana DNV, 
ktorý sa nebezpečne vyhrážal 
a fyzicky ubližoval poškodenej 
na Podhorskej ulici.
• Vo štvrtok, 6. 9., zadržala 
polícia občana DNV z J. Smreka, 
keďže na neho bol vydaný príkaz 
na dodanie do výkonu trestu.
• O deň neskôr, 7. 9., nezná-
my páchateľ vykradol z uzam-
knutého nákladného vozidla 
na J. Smreka batoh, doklady 
a majiteľovi tak spôsobil škodu 
200 eur.
• V ten istý deň neznámy 
páchateľ vnikol do garáže na 
Š. Králika a ukradol občanovi 
rôzne doklady.
• A opäť 7. 9. na P. Horova 
neznámy páchateľ sa vlámal do 
osobného motorového vozidla 
VW Passat. Poškodil zariadenie 

1.kolo – Hrubý Šúr - DNV 1:2 
g: -Bumbál, Šmahovský
2.kolo – DNV - Rusovce 1:1 
g: - W. Rischer
3.kolo – Igram - DNV 0:2 
g: - Šmahovský
4.kolo – DNV - Lamač 4 : 0 
g: - Pillár, M. Rischer, Štilla, Forgáč

Ing. Marián Spišiak

 Portfólio bežeckých podujatí organizovaných agentúrou Be Cool sa 
v závere septembra rozšíri o 1. ročník dm ženského behu. Už teraz je prih-
lásených 395 žien a dievčat všetkých vekových kategórií.
 Organizátori pripravili pre ženy štyri kategórie (do 39 rokov, 40 – 49 
rokov, 50 – 59 rokov, 60 a viac rokov) a dve súťažné trate - pre zdatnejšie 
bežkyne 9-kilometrovú, pre začiatočníčky 4-kilometrovú. Štart pretekov je 
v sobotu 29. septembra o 15.00 h pri nákupnom centre Eurovea. On-line 
prihlasovanie prostredníctvom webu  sa končí 21. 9., osobne sa potom 
môžu záujemkyne prihlásiť ešte od 27. do 29. 9. v predajni Nike Eurovea.
 Štartovné je 5 eur, pričom celá vyzbieraná suma pôjde na vybudo-
vanie dm športovej zóny v Sade Janka Kráľa v Bratislave-Petržalke.
Viac informácií nájdete na www.bratislavamarathon.com.

 V termíne 21. – 22. 9. 2012 
sa uskutoční už VI. ročník turisticko-
športovo podujatia pre verejnosť:   
„Výšľap na Devínsku Kobylu“. Toto 
podujatie je prvýkrát zaradené 
do medzinárodnej turistickej 
kvalifi kácie IVV (Internationaler 
Volkssportverband). 
 Podujatie je organizované  
ultrabežcom Jozef Rajchlom, 
občianskym združením Ecofriends 
o.z., KST Spartak BEZ a je určené 
širokej verejnosti všetkých vekových 
kategórií. 
 Športovci a rekreační športovci 
majú možnosť počas celého dňa 
absolvovať prevýšenie, ako pri 
výstupe na Mont Blanc (4 810 m n. 
m) alebo Mount Everest (8 848 m 
n. m.).
Trasa 12-hodinového a 24 
hodinového výšľapu povedie z 
Námestia J. Kostru turistickým chod-
níkom (zelená a červená turistická 

značka) až k vrcholu Devínskej 
Kobyly a späť. Jeden „okruh“ meria 
rovných 6 km, pričom víťazom sa 
stáva účastník s najviac prejdenými 
okruhmi. Trasu je možné absolvovať 
ľubovoľnou technikou a rýchlosťou. 
Štart účastníkov je individuálny 
počas 24 hodín. Pre účastníkov je 
pripravených až 11 kategórií.  
 Štartovné deti: 12/24 h. 0,50 
eur a štartovné dospelí: 12 h. 3,00 
eur / 24 h. 5,00 eur. 
Súťažné kategórie sú:  muži, muži+, 
ženy, ženy+,  mládež 15-18 ro-
kov, deti do 15 rokov, deti MŠ, 
Dogtrekking, najrýchlejší okruh, 
najstarší a najmladší účastník. 
 Registrácia účastníkov je 
možná (www.xtremerun.com) do 
20. 9. 2012 alebo osobne počas 
akcie na Námestí J. Kostru v MČ 
Bratislava Devínska Nová Ves. 
Podujatie potrvá od piatka 21. 
9. 2012 19.00 hodiny do 19.00 

NOVÁ ŠANCA PRE ŽENY - DM ŽENSKÝ BEH

VÝŠĽAP NA DEVÍNSKU KOBYLU

hodiny v sobotu 22. 9. 2012.  
Každý účastník dostane diplom, 
ceny budú udelené prvým 3 
umiestneným v jednotlivých kat-
egóriách. Vyhodnotenie bude v 
cieli po 19.00 hodine.

 V čase od 10.00 do 18.00 
hodiny bude na Námestí J. Kostru 
informačný stánok TIK DNV  s po-
nukou informačných materiálov 
a suvenírov z rakúsko-slovenského 
pomoravia. 

 Pre účastníkov výšľapu je prip-
ravené aj bezplatné občerstvenie, 
v priestoroch štartu a na vrchole, 

zdravotná pomoc, zapožičanie 
trekingových palíc, zázemie. 
V nočnej časti podujatia je nutné 
mať čelovku. Podujatie sa uskutoční 
za každého počasia.

Podrobnejšie informácie 
na telefónnom čísle 
0949 124 131 
(Po, Pi: 10.00-18.00 h). 

Kontaktné osoby: 
Mgr. Jozef Rajchl, ultrabežec,
XTREMERUN +421 949 124 131

Mgr. Lenka Zlochová, Ecofriends
o.z. +421 944 339 403
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