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 Do nové-

ho roku sme 

vstúpili mnohí 

s  mnohými 

p r e d s a v z a -

tiami, všetci 

s  najrozličnejšími dedičstvami, 

poniektorí s  nádejou... 

K  dedičstvám sme prispievali 

i sami, často však nám ich prip-

ravovali iní. Protestujúc, či pri-

takávajúc sme sa ako sa zvykne 

vravieť, stávali strojcami svojho 

šťastia. A hoci už dnes tomu cel-

kom neveríme, predsa si myslím, 

že kus toho osudu, šťastia, či ako 

by to bolo vhodné nazvať, máme 

predsa len vo svojich rukách. 

A  nemyslím iba na politiku. 

Skôr mi prekáža nevedomosť 

a  ľahostajnosť, ktoré ovládajú 

ľudí doma i za hranicami našich 

domácnosti. Pravdaže myslím aj 

na voľby. Teraz, pred tými parla-

mentnými, ktoré budú o niekoľko 

týždňov, rezonujú otázky od 

ekonomických, v  prvom rade, 

cez tie týkajúce sa sociálnej 

stability, po bezpečnosť, doma 

i  vo svete, tiež v ďalšom prvom 

rade, len v  každom z  radov 

a prípadov akosi očakávame od 

iných, že sa zobudia, spamätajú, 

budú riešiť...  Aj napriek našej 

nevedomosti a  ľahostajnosti.

 Takže, čo si želať na začiatku 

roka? Okrem zdravia a  po-

hody počas celého roka, veľa síl 

k  usilovnosti a  zodpovednosti, 

veľa možnosti nasávať vedo-

mosti a možnosti všetko získané 

uplatniť.
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KRÁTKE SPRÁVY  

• Spoločnosť OLO, a. s. 
zabezpečuje už tradične 

bezplatný zber a odvoz 
vianočných stromčekov 

od 11. 1. 2016 do 29. 2. 2016. 
Po tomto termíne je možné 

stromčeky odovzdať 
ako súčasť zmesového 
komunálneho odpadu. 

• Bratislava, 8. január 2016 
-- Najväčší výrobca automobilov 

na Slovensku, spoločnosť 
Volkswagen Slovakia (VW SK), 

v pondelok 11. januára 
spustil výrobu po trojtýždňovej 

celozávodnej dovolenke.

• Orezy drevín 
v ochrannom pásme 

elektrických sietí 
a prevádzok je možné 

realizovať celoročne do 5 cm.
Nad 5 cm v období 
od 1. 4. do 30. 9. 
príslušného roku. 

 Detské ihrisko Žihahielko 
s motívom obľúbenej Včielky Maje 
teraz môžeme mať aj v našej obci. 
Zapojte sa do hlasovania, pretože 
každý hlas sa počíta!

 Detské ihriská sú čarovné miesta 
plné radosti a veselého kriku našich 
ratolestí. Deťom aj rodičom prinášajú 
príjemné chvíle oddychu, spoločných 
hier či športu na čerstvom vzduchu.
Tieto zázračné miesta však plnia aj 
iné dôležité úlohy v životoch detí a ich 
rodičov. Detské ihriská sú dôležitými 
miestami pre nadväzovanie rôznych 
sociálnych kontaktov nielen pre tých 
najmenších. Deti sa tu učia, ako sa 
majú správať v kolektíve, vytvárajú si 

každý váš hlas.
Vyhrajme spoločne naším deťom 
rozprávkové miesto na hranie!    

nové priateľstvá, získavajú pohybové 
a sociálne zručnosti. 
 Ak spojíme všetky naše sily 
a zapojíme sa do súťaže vyhlásenej 
spoločnosťou Lidl, môžeme získať 
fantastické rozprávkové ihrisko 
s motívom Včielky Maje aj pre našu 
obec. Samotné hlasovanie 
bude prebiehať v dňoch od 
21. januára do  29. februára 

Deti v Devínskej teraz potrebujú 

Tohtoročnú plesovú sezónu 
odštartovali 9. januára matičiari.

2016. Všetky dôležité informácie 
k súťaži a hlasovaniu nájdete na 
internetovej stránke: 
www.zihadielko.sk 
a na tretej strane Devexu.



DEVEX 2 

V areáli školského dvora ZŠ I. 
Bukovčana po jeho zrevitalizovaní  
zostala ešte jedna voľná nevyužitá 
plocha/cca 15x50m/.  Naša mest-
ská časť získaním fi nančnej dotácie  
BSK v rámci projektu „ 50 centov 
na obyvateľa“ tomuto priestoru  
vdýchla možnosť nového využitia 
pre relax a šport občanov Devínskej. 
Spomínaný priestor sa nachádza 
v dotyku k outdoorovej  fi tnes zo-
stave, k pieskovisku pre malé deti, 
ktoré je  ukončené protihlukovou 
stenou s fi gurálnou maľbou a mul-
tifunkčným oploteným ihriskom  
využívaným na loptové hry. Priestor 
bol postupne upravovaný od roku 
2010 v spolupráci s organizáciou 
FightingFlies Bratislava. Členovia toh-
to klubu tu odpracovali veľký počet 
dobrovoľníckych hodín.  Občania si 
už zvykli využívať športové plochy. 
Našli tu zázemie vyznávači  rôznych 
dynamických druhov športu a rôzne 
vekové skupiny. V tomto areáli nám 
chýbal ešte jeden športový zjedno-
covací prvok dostupný pre všetky  
vekové kategórie . Rozhodli sme sa 

aby bola dodržaná bezpečnosť. Bol 
osadený aj smetný kôš a upravený 
/zámkovou dlažbou/ vjazd do 
areálu.
Na celú plochu bola v závere 
navezená zemina a vysiata tráva.
Vďaka dobrovoľníckej brigáde 
členov klubu O.Z. FightingFlies zmizli 
grafi ty z fasády budovy školy ZŠ I, 
Bukovčana 1, ktoré boli do výšky 
okien posprayované, čo pôsobilo 
vulgárne ,  nedôstojne a mimoriadne  
to kazilo vzhľad  športového areálu 
a okolia školy. Z prostriedkov dotá-
cie boli zakúpené farby a maliarske 
pomôcky. 
Aj touto cestou sa opäť chceme 
poďakovať za pomoc členov Fight-
ingFlies.
Po dotvorení celej plochy – za-
trávnení, vybudovaní dvoch pet-
anquových dráh, osadením  fi tnes 
prvkov a detskej hojdačky, smetného 
koša, informačnej tabule s pravidla-
mi hry, odstránením grafi tov z fasády 
školy – vznikol vďaka dotácie BSK 
a z fi nančných prostriedkov našej 
mestskej časti ďalší upravený priestor 
s funkčným využitím.

Z. Štrokendlová

je to pohyb na čerstvom vzduchu. 
Veríme, že  si nájde svojich fanúšikov 
a bude pre nich formou rozptýlenia 
a zdravého relaxu, tak ako je to inde 
vo svete.
Z dôvodu oboznámenia sa s pravi-
dlami tohto netradičného športu sme 
na priestor umiestnili aj informačnú 
tabuľu s návodom hry. Na vrátnici 

outdoorgym, pretože tie, ktoré sú 
už v priestore osadené, kapacitne 
nepostačujú.
Často sa tu zastavujú celé rodiny aj  
s deťmi. Aby sa vedeli aj tí najmenší 
návštevníci  zabaviť, nainštalovali 
sme hojdačku – „Hniezdo“, ktorá 
je mimoriadne obľúbená a je tu pre 
ňu  dostatočne veľký voľný priestor, 

pre petanquové ihrisko - pre športové 
vyžitie starších spolu s mladšími. 
Petanque je šport, ktorý nevyžaduje 
špeciálnu prípravu, tréning, ale zato 

ZŠ I. Bukovčana 1 budú k dispozí-
cii  na zapožičanie aj sady petan-
quových gulí.
Celý zostávajúci priestor bol vy-
rovnaný, upravený a na voľnej 
ploche sme osadili tri  fi t prvky – 

Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves
Dobudovanie športovo – relaxačného  areálu pri ZŠ I. Bukovčana, 
zhumanizovanie okolia školy

– inštalovanie detských  herných 
prvkov na Námestí Rudolfa 
Slobodu – ďalší projekt  zrea-
lizovaný našou mestskou časťou
Našim zámerom bolo oživenie 
Námestie R. Slobodu  inštalovaním 
detských herných prvkov, tak, aby 
sme zatraktívnili tento priestor aj pre 
deti. Často sa tu s nimi rodičia za-
stavia oddýchnuť si a posedieť na 
lavičke. V širšom okolí námestia sa 
nenachádza žiadne detské ihrisko. 
Námestím R. Slobodu prejde naj-
mä cez víkendy  veľa ľudí smeru-
júcich  na prechádzku či už do 

alúvia Moravy alebo na Pieskovec 
a ďalej na úbočie Devínskej Ko-
byly.  Detské ihriská sa dnes stávajú 
najdôležitejšou súčasťou mestskej 
zelene. Z dôvodu, poskytnúť deťom 
ako aj dospelým  alternatívny pohyb 
na exteriérových prvkoch, sme na 
trávnaté plochy námestia  umiest-
nili detské strunové hojdačky a na 
voľne zvažujúci sa  priestor zase 
šmykľavku. Svoje miesto si tu našli 
aj  dva fi t prvky, na ktorých si môžu 
zacvičiť aj staršie vekové kategórie.
Mestská časť vynakladá nemalé 
fi nančné prostriedky na budovanie 

Radosť z hry a pohybu

a rekonštrukciu detských ihrísk. Je 
v záujme nás všetkých, aby sme 
deťom ponúkli  možnosť zdravého 
a kreatívneho pohybu v dobe, ktorej 
dominuje pohodlnosť a trávenie 
voľného času pred obrazovkami.
Mestská časť zmysluplne využila

dotáciu z BSK na tento verejno-
prospešný účel a spolu s fi nančným 
prispením z  rozpočtu mestskej časti 
zhumanizovala  priestor námestia 
pre ešte väčšiu spokojnosť všetkých 
občanov a návštevníkov  našej 
Devínskej.           Z. Štrokendlová



 DEVEX 3

Voľby do Národnej rady 
Slovenskej republiky sa 
konajú v sobotu 5. marca 
2016 od 7.00 do 22.00 hod.

Právo voliť do Národnej rady Slo-
venskej republiky má občan Sloven-
skej republiky, ktorý najneskôr v deň 
konania volieb dovŕšil 18 rokov veku 
a nenastala u neho prekážka práva 
voliť.
Volič môže voliť na území Slo-
venskej republiky

I N F O R M Á C I E  P R E  V O L I Č A 

voľby do NR SR 2016
•vo volebnom okrsku, v ktorého zoz-
name voličov je zapísaný, alebo
•v ktoromkoľvek volebnom okrsku 
na základe hlasovacieho preukazu.

Volič môže voliť mimo územia 
Slovenskej republiky poštou, ak
• nemá trvalý pobyt na území Slo-
venskej republiky a bol na základe 
žiadosti zapísaný do osobitného 
zoznamu voličov,
• má trvalý pobyt na území Slo-
venskej republiky a v čase volieb sa 

zdržiava mimo jej územia a o  voľbu 
poštou požiadal obec, v ktorej má 
trvalý pobyt.
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území 
Slovenskej republiky a v deň konania 
volieb nebude môcť voliť v mieste 
svojho trvalého pobytu vo volebnom 
okrsku, v ktorého zozname voličov 
je zapísaný, môže požiadať obec 
svojho trvalého pobytu o vydanie 
hlasovacieho preukazu. Obec na 
základe žiadosti voličovi vydá hlaso-
vací preukaz a zo zoznamu voličov 
ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní 
hlasovacieho preukazu. Hlasovací 
preukaz oprávňuje na zápis do zo-
znamu voličov v ktoromkoľvek voleb-
nom okrsku.

V mestskej časti Bratislava-Devínska 
Nová Ves je zriadených 14 okrskov. 
Mestská časť doručí do každej 
domácnosti oznámenie v ktorom 
uvedie čas konania volieb, volebný 
okrsok, volebnú miestnosť, stručný 
spôsob úpravy hlasovacieho lístka 
a povinnosť voliča preukázať sa 
pred hlasovaním preukazom totož-
nosti.                                               riz

každý váš hlas. Vyhrajme spoločne naším deťom 
rozprávkové miesto na hranie!    

Det i  v  Devínskej  teraz potrebujú 

V lete vyrastie na Slo-
vensku desať detských 
ihrísk Žihadielok. 
O tom kde, rozhodnú 
v hlasovaní ľudia.

Detské ihriská sú miestom ra-
dosti. Nielen detí, ale aj ich 
rodičov či starých rodičov, ktorí 
tu trávia príjemné chvíle so svo-
jimi ratolesťami a majú možnosť 
spoločne sa zahrať. A pretože 
Lidl rád robí ľuďom radosť, po-
staví tento rok v desiatich sloven-
ských mestách jedinečné ihriská 
Žihadielka. Tisíce detí sa budú 
môcť hrať v svete obľúbenej 
Včielky Maje a jej kamarátov. 

„V lete vyrastie na Sloven-
sku desať detských ihrísk 
Žihadielok. V lokalitách, ktoré 
vyberú v hlasovaní na inter-
nete ľudia, postavíme ihriská 
a následne ich darujeme mes-
tám. Týmto projektom chceme 
prispieť k tomu, aby deti mohli 
svoj voľný čas tráviť zmysluplne 
a urobili aj niečo pre svoje zdra-
vie,“ povedal Stanislav Čajka, 
generálny riaditeľ spoločnosti 
Lidl Slovenská republika. Detské 
ihriská sú zároveň priestorom, 
v ktorom sa deti zoznamujú so 
svojim okolím a rovesníkmi. Učia 
sa fungovať v kolektíve, získa-
vajú nové pohybové a zároveň 
spoločenské zručnosti. „Detské

ihriská sú zázračným miestom so-
ciálnej komunikácie. Sú miestom, 
kde to jednoducho žije, kde sa 
odohráva veľká časť prvého 
kontaktu detí v novom širšom so-
ciálnom prostredí – a bezpečné 
detské ihriská sú určite tým 
pravým miestom na prvé stret-
nutia detí s veľkým svetom,“ 
uviedla psychologička Sylvia 
Dančiaková.

O desať ihrísk budú súperiť mes-
tá, a v prípade Bratislavy a Košíc 
aj mestské časti, v ktorých 
sa nachádza aspoň jedna 
predajňa Lidl. Zo 102 možných 
lokalít prejavilo záujem zúčastniť 
sa súťaže 96 miest. Podľa počtu 

obyvateľov sú rozdelené do pi-
atich kategórií s cieľom umožniť 
čo najspravodlivejšie hlasovanie. 
To bude prebiehať v rámci týchto 
kategórií, pričom ihrisko získajú 
prvé dve mestá z každej kategó-
rie. O lokalite jednotlivých 
ihrísk rozhodnú ľudia 
v hlasovaní na internetovej 
stránke: 
www.zihadielko.sk

Hlasovanie bude prebiehať od 
21.1. do 29.2.2016. Každý regi-
strovaný účastník bude môcť raz 
za 24 hodín označiť svojho fa-
vorita, jeden hlas navyše môže 
každý deň získať, ak na stránke 
zvládne jednoduchú online hru. 
Priebežné poradie bude 
zverejnené a pravidelne 
aktualizované na stránke 
www.zihadielko.sk. 
Víťazi budú známi najne-
skôr 14. marca.

Ihrisko Žihadielko je určené pre 
deti od 2 do 12 rokov. Jeho roz-
mer je 16 x 20 m a bude sa na 
ňom nachádzať osem herných 
prvkov. Ihrisko je rozdelené do 
dvoch zón podľa veku detí – 2 až 
6 rokov a 6 až 12 rokov. Tomu sú 
prispôsobené aj dopadové plo-
chy: pre menšie deti to je EPDM 
liata guma, pre väčšie štrk. Deti 
sa budú môcť zahrať na dvoch 
hradoch, pieskovisku, kolotoči, 
hojdačkách či prevažovadlách. 
Všetky herné prvky sa nesú 
vo veselých a hravých motívoch 
s podobizňami Včielky Maje 
a jej kamarátov. Na ihrisku sa 
budú nachádzať aj lavičky a sto-
jan na bicykle. Hodnota ihrísk je 
870 000 eur. 

Lidl v roku 2016 postaví desať detských ihrísk



DEVEX 4

Od pondelka 1. februára 2016 
začne fungovať v  Bratislave 
v skúšobnej prevádzke moderné 
klientske centrum štátnej správy. 
Sídliť bude na Tomášikovej 46 
v budove známej ako stará IKEA. 
Do Klientskeho centra pri Okres-
nom úrade Bratislava (OÚ BA) 
sa presťahuje štátna správa z de-
siatich adries v hlavnom meste. 
Pre občanov a podnikateľov to 
bude znamenať, že jednoduchšie 
a pohodlne na jednom mieste 
vybavia svoje úradné veci so 
štátom. Klientske centrum bude 
mať úradné hodiny každý deň 
bez obedňajšej prestávky. 
Upozorňujeme, že z dôvodu 
sťahovania nebudú niektoré 
úrady fungovať v piatok 29. 
januára, a to krajský dopravný 

inšpektorát (KDI), živnostenský 
odbor okresného úradu a odd-
elenia dokladov v okrese Bratisla-
va I a v okrese Bratislava III. 
Odporúčame preto občanom, 
aby si neodkladné úradné 
záležitosti vybavili v predstihu. 
Zároveň upozorňujeme, že 
náhradný stránkový deň pre KDI 
bude v utorok 26. januára v čase 
od 8:00 do 15:00. 
Pre občanov budú v klientskom 
centre dostupné služby ako 
napríklad prihlasovanie a pre-
vod držby vozidiel, vybavovanie 
dokladov  pre okresy Bratislava 
I a III, agenda živností, štátneho 
občianstva, osvedčenie listín 
a overovanie podpisov, zme-
na mena a priezviska, ako aj 
záležitosti lesného a pozemkové-

ho hospodárstva či životného pros-
tredia a cestnej dopravy.  Klientske 
centrum bude poskytovať aj viace-
ro doplnkových služieb.
Pracoviská a služby v Klientskom 
centre Bratislava

V Klientskom centre Bratislava 
budú zastúpené tieto agendy OÚ 
BA:
všeobecná podateľňa pre všetky 
odbory OÚ BA

(Pokračovanie v budúcom čísle)

Od 1. februára začne fungovať Klienske centrum Bratislava

 Chcela by som sa s vami 
podeliť s jedným pravdivým 
príbehom. Pred piatimi rokmi 
som si zlomila nohu. Bolo to na 

PRÍBEH(NIE LEN)O LAVIČKEzačiatku letných prázdnin pred 
maturitou. Zranenie bolo dosť 
komplikované, pretože okrem 
špirálovitej zlomeniny holennej 
kosti som mala aj odštiepenú 
časť z kosti členka. Podstúpila 
som dve operácie a desať dní 
som si poležala v nemocnici. 
Dva mesiace som chodila len 
s barlami, až potom som mohla 
začať nohu postupne zaťažovať. 
Nakoniec som barle odložila 
tesne pred stužkovou.
 Počas toho ako som 
bola doma, som sa chodila 
prechádzať po ulici, tu u nás na 
Grbe. Pravidelne som sa stre-
távala s jednou babkou z pred-
posledného domu, ktorá mala 
tiež dve barle a tak sme sa cho-
dili „venčiť“ spolu. Bol na nás 
zrejme zábavný pohľad – štyri 
nohy, štyri barle a dvaja ľudia.
 Čo už však také zábavné 
nebolo bol fakt, že stačilo aby 
sme prešli len po roh ulice a už 
sme boli obe unavené, no mies-
to, kde by sa dalo odpočinúť 
tam nebolo. Uvedomila som si, 
že najbližšia lavička je až pri 
ihrisku alebo štadióne, no prísť 
tam by bol pre mňa v tom čase 
nadľudský výkon. 

 Tu pri nás pri trati je malý 
kríž, tak som sa rozhodla, že ak 
sa úspešne zregenerujem, posta-
vím pri ňomlavičku. Jednak ako 
prejav vďačnosti Bohu za uz-

dravenie a tiež pre tých, ktorí si 
budú chcieť odpočinúť a nebudú 
mať kde, pretože viem, aký to je 
pocit. Jednoducho pre každého, 

kto sa tam bude chcieť zastaviť.  
 Ubehol nejaký čas, mne sa po-
darilo šťastne vyzdravieť a túto 
ideu som stále držala v hlave. 
Až raz, spomenula som to môjmu 
priateľovi a ten sa toho chytil. 
Ani som sa nenazdala a mali 
sme v garáži drevo, farbu, lak 
a už sme majstrovali. Výhodou 
bolo, že sme to vyrábali u neho 
doma, kde mal niektoré mašiny, 
k takejto činnosti veľmi užitočné 

a zároveň vedel ako takú lavičku 
skonštruovať. Pretože moja pred-
stava o tvorbe takého diela bola 
dosť nejasná. A za dva dni bola 
lavička hotová. Museli sme ešte 
vymyslieť ako ju zo stredného 
Slovenska dostať do Bratislavy, 

no ochotný vodič s dostačujúcimi 
rozmermi auta sa nakoniec 
našiel. Potom som šla na mies-

tny úrad prezentovať moju 
netradičnú požiadavku a za pár 
dní osadila Denova lavičku na 
miesto, kde teraz stojí. 
 Bol to úžasný pocit vidieť ju 
tam. Ani som neverila, že sa to 
podarilo. A o to viac ma tešilo, 
keď som tam videla sedávať 
ľudí. Pekné na tom bolo aj to, že 
jeden pán sa dobrovoľne podu-
jal a vždy pokosil vysokú trávu 
okolo. 

 Avšak mala som trošku malú 
dušičku, lebo som si nebola 
istá, ako dlho tam vydrží 
v neporušenom stave. Ale 
vydržala prvý týždeň, mesiac, 
rok... tak som si na to zvykla a už 
som brala ako samozrejmosť 
fakt, že zostane neporušená. Až 
doteraz.
 Včera som kráčala večer domov 
a všimla som si, že niekto na ňu 
sprejom niečo načmáral. Bola 
som z toho veľmi smutná. Zostala 
som tam asi pol hodinu a snažila 
som sa to zmyť. Keď v tom som si 
všimla, že aj spodná doska, ktorá 
spojovala predné nohy, je vyva-
lená. Ešte viac som zosmutnela. 
Snažila som sa ju vtĺcť na svoje 
miesto, no veľmi sa mi to nepo-
darilo. Smutne som prechádzala 
rukou po dreve a spomínala na to, 
ako sme ju v horúčavách vyrábali 
a maľovali. Dva nátery farby, 
zbrúsenie, potom dva nátery laku 
a zas ošmirglovať. Vložili sme do 
toho svoj čas, peniaze a námahu. 
Vložili sme do toho seba.
 Prečo toto všetko píšem? Píšem 
to preto, aby som sa podelila so 
svojim smútkom. Neničme veci, 
ktoré slúžia na dobrý úžitok. 
Neviem ako dlho tam ešte tá 
lavička vydrží a uvedomujem si, 
že časom vplyvom počasia aj 
tak vypovie službu. Ale prečo ten 
čas zbytočne urýchľovať?
 Viete, tento príbeh nie je len 
o lavičke. Je o nás, ľuďoch. 

Hanka Gelenekyová



DEVEX 5

 Hurá, hurá, ideme do toho! Už 
tretíkrát sme sa zapojili  do medz-
inárodného česko-slovenského 
projektu v tvorbe záložiek do 
kníh s názvom: Záložka do knihy 
spája školy- múdrosť ukrytá v kni-
hách.
 Cieľom česko-slovenského 
projektu bolo nadviazanie 
kontaktov medzi českými a slo-
venskými základnými školami 
a osemročnými gymnáziami 
a podpora čítania prostrední-
ctvom výmeny záložiek do kníh. 

Žiaci vyrobili záložku do knihy, 
na ktorej ľubovoľnou technikou 
stvárnili tému česko-slovenského 
projektu Múdrosť ukrytá v kni-
hách a vymenili si ju s partner-
skou školou z Českej republiky, 
respektíve zo Slovenskej repub-
liky. Naši piataci zo Základnej 
školy na Ulici I. Bukovčana 3 
s radosťou prijali výzvu vytvoriť 
čo najkrajšie záložky vyjadru-
júce stanovenú tému. Našou  
partnerskou školou sa stala 
česká Základná škola v Novom 

Múdrosť ukrytá v knihách

Bore, s ktorou sme vstúpili do 
priateľského súboja v lepení, 
strihaní, vyšívaní, hľadaní citátov 
o knihách, v maľovaní, vymýšľaní 
čo najkrajších motívov. Hrdinovia 
z rôznych kníh ožili na papieri 
a po vzájomnej výmene potešili 
našich aj českých žiačikov. Vý-
mena záložiek sa stala mostíkom 
k nadviazaniu vzájomnej spo-
lupráce a k spoznávaniu života 
detí  navzájom. Záložka do knihy 
–  symbol priateľstva a múdrosti 
ukrytej v knihách.
Do projektu sa prihlásilo 859 

škôl s celkovým počtom žiakov 
109 982, z toho bolo: 204 
českých škôl s celkovým počtom 
23 394 žiakov a 655 sloven-
ských škôl s celkovým počtom 86 
588 žiakov.
Naša škola sa dostala do výberu 
z dobrovoľného hodnotenia 
projektu 386 českými a sloven-
skými školami spolu s fotografi -
amiz priebehu výroby záložiek 
alebo s fotografi ami so samot-
nými najkrajšími záložkami.

Soňa Škulová

Kalendárny rok sa prehupol 
do nového, no náš, školský, je 
v plnom prúde. Žiaci zo Základ-
nej školy na ulici Ivana Bukovčana 
zvládajú školské povinnosti a po-
pri nich sa zúčastňujú rôznych 
zaujímavých podujatí.
 Žiaci šiesteho a siedmeho 
ročníka sa zúčastnili  súťaže 
BRATSLAM 2015 v  recitovaní 
anglickej poézii- vlastná tvorba. 
Súťažili s jazykovými školami 
v Bratislave a napriek tomu, že 
sa neumiestnili, tak získali nielen 
cenné skúsenosti do budúcnosti, 
ale aj výborný pocit z fantastic-
kej  reprezentácie našej školy.
Srdce pre deti je charitatívny 

projekt denníka Nový čas, 
ktorý spravuje Nadácia Pon-
tis. Súčasťou je zbierka starých 
použitých mobilov, ktorú orga-
nizuje O2. Do tohto projektu sa 
zapojila aj samostatne trieda 
5.C. Dňa 13.11. odovzdali 155 
starých mobilov, ktoré medzi 
sebou vyzbierali, čím prispeli 
cennou fi nančnou čiastkou do 
zbierky pre vážne choré deti. 
Dôkaz toho, že aj zdravé deti 
vedia pomáhať chorým deťom !
Osvienčim-Krakow-Wieliczka 
– trasa výletu deviatakov, ktorý 
absolvovali koncom novembra. 
Zažili dni nabité poznávaním - 
spoznali kus histórie, poobdivova-

Pestrý školský život li nádherné historické pamiat-
ky a vrátili sa domov plní zaují-
mavých zážitkov.
 V súťaži o Najzaujímavejšie 
podujatie školskej knižnice ku 
Dňu školských knižníc sme sa 
z 280 prihlásených základ-

ných a stredných škôl umiest-
nili na 23.mieste. Super úspech, 
za ktorý patrí našim šikovným 
deťom veľká gratulácia. To sme 
my, žiaci z Bukyho školy – no nie 
sme šikovní?

Soňa Škulová

Narodili sme sa v Devínskej 
Novej Vsi v rokoch 1934 - 1935, 
kde sme aj vyrastali, chodili do 
školy, priatelili sa, poniektorí 
z nás si tu našli aj svoje lásky, 
neskôr sme si založili rodiny, vy-
chovávali deti, ktoré tiež chodili 
do školy v našich šľapajach, niek-
torí z nás sa odsťahovali z "rodnej 
hrudy", ale prišiel čas, aby sme 
sa opäť po rokoch stretli. Stretli 
sme sa v jubilejnom roku 2015, 

keď už väčšina z nás sa musí 
pridržiavať paličky alebo bariel, 
ale verte, že nám úsmev z tvárí, 
aj keď ich už krášli vrásky nez-
mizol. Ďakujem organizačnému 
výboru, že sme sa mohli ešte 
stretnúť a dovoľte milí spolužiaci, 
ako aj milí spoluobyvatelia našej 
krásnej mestskej časti popriať 
vám všetkým veľa zdravia v roku 
2016. S pozdravom 

Alžbeta Košírelová
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ISTRA CENTRUM
centrum pre voľný čas

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, info@istracentrum.sk 

4.2. od 15.00 h  Detský fašiangový karneval
- karnevalová zábava pre deti pripravená v spolupráci zo ZUŠ v DNV

Miesto: veľká sála Istra Centra, vstupné: 1,50 eura

6.2. o 19.00 h  Chorvátsky bál
- tradičná plesová zábava Chorvátov žijúcich v DNV a ich hostí

Miesto: veľká sála Istra Centra,

9.2. o 19.00 h  Pochovanie basy
- ukončenie plesovej sezóny, tradičná tanečná zábava s polnočným 

programom na záver fašiangového obdobia
- do tanca hrá hudobná skupina Miro Šimek Band 

Vstupné: 8 eur, občerstvenie v cene
Predpredaj vstupeniek: v pokladni Istra Centra 5.2. a 8.2. od 17.00 

do 20.00 h, v deň podujatia od 18.00 h
Miesto: veľká sála Istra Centra, 

12.2.o 18.00 h  Pyžamo pre šiestich
- divadelné predstavenie, účinkuje divadlo „No haló“

- bláznivá komédia o tom, čo sa môže stať, keď plány nevyjdú 
podľa očakávania a pri večeri sa stretnú nielen dvaja milenci...

Miesto: veľká sála Istra Centra, vstupné 2 eurá

14.2. o 17.00 h  Bez opony
- talk show Činoherného klubu DNV, hosťom Jakuba Abraháma 
bude bývalá premiérka Slovenskej republiky IVETA RADIČOVÁ 

Miesto: veľká sála Istra Centra , vstupné 3 eurá

21.2. o 16.30 h Dráčik Ohniváčik
- detská divadelná scéna, účinkuje divadlo HAPPY
Miesto: veľká sála Istra Centra, vstupné: 1,50 eura

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

04. 02. 2016, 18. 00 h 
SANDBERSKO-PAJŠTÚNSKY GEOPARK

Prednáška RNDr. Jána Madarása o Geologicko-turistickej
mape Sandbersko-pajštúnskeho geoparku

Miesto: Múzeum SNM – MKCHS, Istrijská 68, DNV
Organizuje: TIK DNV, Slovenská geologická spoločnosť

13. 02. 2016, 14. 00 h  VALENTÍNSKA SÁNKOVAČKA
Preteky na saniach a netradičných ,,spúšťadlách“

Miesto: Dendropark, Ul. P. Horova, DNV

18. 02. 2016, 18. 00 h 
EXPEDÍCIA NA TALIANSKE SOPKY

Prednáška Gréty Gregáňovej
Miesto: Múzeum – MKCHS, Istrijská 68, DNV

Organizuje: TIK DNV, Slovenská geologická spoločnosť

 • S námahou, ľútosťou, bolesťou 
a pokorou musíš v se-be hromadiť 
a chrániť svetlo. To je zmysel celej 
tvojej činnosti. Tento svet iné ani 
nečaká. Ak nie si svetlom, nedávaš 
nič.
 • Žobráci a chorí sú nato, aby 

 Už pri hľadaní titulku mi vošlo do 
pera toľko podnetov až...  až som 
si požičal slová z obalu publiká-
cie, ktorou autor predstavuje svoje 
pohnútky a tvorbu o PUTOVANÍ 
DEJINAMI s veľkým majstrom 
renesancie Albrechtom Dürerom 
z Norimbergu na hrad Červený 

Turistická informačná 
kancelária DNV 
– február 2016

Z myšlienok Antona Srholca
nám ukázali, že je možné uniesť 
osud oveľa ťažší. Aby sme videli, 
ako veľa sme dostali. (Z knihy Ako 
čerstvý chlieb).
O národe
 • Sme národ, ktorý sa pomaly 
a ťažko učí, ale rýchlo zabúda.

Marián Komáček

S DÜREROM NA CESTÁCH   

Kameň v maliarskej 
a grafi ckej tvorbe 
a vlastnej poetickej 
imaginácii.

 „Vzťah medzi obra-
zom, grafi ckým listom 
súčasnosti a minu-
losti, jeho posolstvom 
a výpoveďou, nie 
je a ani nemusí byť 
vždy asymetrický, 
protikladný. Naopak. 
Môže byť konver-
gentný, súzniaci, 
doplňujúci. Skrátka 
zmysluplný.

 Oživovanie takto 
chápanej slobody 
umenia, slobody 
v hľadaní priezoru vyčleneného 
„do večnosti a duchovnej jasno-
zrivosti“ sa odohráva v maliarskej 
a grafi ckej tvorbe akademického 
maliara Mariána Komáčka (1959) 
– reprezentanta strednej generácie 
súčasného slovenského výtvarného 
umenia.

 Dürer, ktorý žil v čase Leonarda 
da Vinciho, sa stal vlastne pre 
Komáčka vďaka tomuto grafi c-
kému listu zámienkou pre nastole-
nie možnej otázky: stretli sa vôbec 
obaja v danom období?

 Marián Komáček, jeden 
z reprezentantov nastupujúcej 
generácie slovenských umelcov 
90. rokov 20. storočia patrí k au-
torom, ktorí svoje umenie vyviedli 
z lona avantgardy a postupne 
prispeli k humanistickým hodnotám 
ľudského sveta.“ 

 Týchto niekoľko citátov, ktoré 
som vybral z publikácie k výstave 
si nerobí nárok na vyčerpanie 
témy k výstavám. (od Červeného 
Kameňa po Bratislavu) Chce poten-
cionálnemu záujemcovi naznačiť, 
o čo ide na výstave v SNM na Va-
janského nábreží č. 2 v Bratislave, 
kde Marian Komáček vystavuje do 
22. mája 2016. 

 Príďte si pozrieť zaujímavý 
príspevok, nášho spoluobčana, do 
súčasného slovenského umenia.

Peter Krug



DEVEX 7

O dišli z našich radov

Zosobášili sa

Spolocenská kronikaˇ

Vladimír LUDVIG  

a  Renáta MOLNÁROVÁ

Martin CARAS  

a Martina NÉMETHOVÁ

Štefan GÖNCZI 

a Jana POVAŽNOVÁ

Blahoželáme !

BlahozelanieUvítali sme
nových spoluobčanov

Laura MARCULINCOVÁ

Filip ZIMAN

Ondrej CEHLÁR

 Vitajte!

Štefan BRATH

František NAGY

Oľga HELDOVÁ

Alojzia KOŠECKÁ, 

rod. ČECHOVIČOVÁ

Ing. Viliam BELÁŇ

Katarína BALÁŽOVÁ, 

rod. PREISINGEROVÁ

Štefan SKÁCAL

Ing. František HARŤANSKÝ

Rozália SALAYOVÁ, 

rod. DANIELOVÁ

Nech odpočívajú v pokoji !

V týchto dňoch sa dožíva 

krásneho životného jubilea 

90  rokov 

naša mamička , babička 

a prababička 

Helenka MATULOVÁ

rodom z Urminiec

Drahá mamička,ďakujeme 

za Tvoju obetavosť, starostlivosť 

a lásku, ktorou nás 

každodenne zahŕňaš.

Srdečne Ti k jubileu blahoželá-

me a prajeme do ďalších rokov 

najmä pevné zdravie, šťastie 

a spokojnosť.

    

Dcéry Slavka, Eva, 

a Gabika s rodinami.

K blahoželaniu sa pripája celá 

rodina z Urminiec a Bratislavy.

 Za všetkých bozkávajú pravnu-

ci:  Miška, Anička, Maťko, Kubko, 

Filipko a Mirko

Kňaz bez fary, ale s veľkým 

srdcom, altruista, ktorý o dob-

ročinnosti nielen hovoril, stále 

aktívny a zásadový bojovník za 

ľudské práva, nositeľ Radu Ľu-

dovíta Štúra, charitatívny sale-

zián, zakladateľ resocializačného 

zariadenia v Podunajských Bis-

kupiciach Anton Srholec podľa-

hol ťažkej chorobe a vo štvrtok 

7. januára 2016 zomrel vo veku 

Odišiel veľký bojovník
86 rokov. Pochovaný bol 

v utorok 12.1.2016 v Skalici.

Chorvátsky kultúrny spolok v Devínskej Novej Vsi

Vás srdečne pozýva na

25. CHORVÁTSKY BÁL  2016

6. február 2015, 
Istra Centrum, Veľká sála, Devínska Nová Ves

Hraje hudobná skupina FOR Bratislava

Začiatok je o 19.30 h

Tombola – Odhadovanie hmotnosti šunky – Občerstvenie

Vstupenky si možno rezervovať u p. Evy Križovej, tel. 64 77 58 57

V sobotu 9. januára otvorili matičiari 
v Devínskej plesovú sezónu 2016 
na svojom už 23. Reprezentačnom 
plese. Ak hovoríme o tradícii, tak 
aj ten tohtoročný sa niesol v duchu 
tradícií. Bol prvý, vo veľkej sále 
Istracentra, dokonca aj hudba 
sa zaradila medzi tradičnú – hu-
dobnú skupinu TIP z Letničia, ba 
aj v tombole nechýbali gaštany 
a fúra hnoja. Predtancovanie 
a skutočne brilantne, predviedli 
tanečníci z Tanečného centra Ele-
ganza a pravdaže všetci hostia 
a tanečníci v sále. Nechýbal ani 
starosta MČ DNV Milan Jambor 
s manželkou, tento rok aj niektorí 
poslanci s partnermi a tak zábava 
končila nad ránom.

Do tomboly prispeli:
Starosta MČ Dev. Nová Ves, 
predseda MO MS Dev. Nová Ves, 
členovia MO MS, Ing. J. Žatko 

s manželkou, Optika „M“, Eis-
nerova 56/a, priaznivci MO MS, 
Drogéria Teta – Milan Stratený, 
Eisnerova 50, Kvetinárstvo na Eis-
nerovej ul., Farby Laky - prevádzka 
Eisnerova 54, Cshop.sk, - Eisnerova 
54/c, Lekáreň NADA - P. Horova, 
Vinotéka -, Eisnerova ul. 52/b, 
výbor MS v Dev. N. Vsi, Štefan 
Sekáč, Salón Negrezza - J. Smreka 
7, Herba Valkovičová - Na Grbe, 
textil Jecková - Hradištná, Lekáreň 
pri radnici - Istrijská, Vinotéka Lo-
vas, Fun – café – J. Šrámová, 
Reštaurácia u Michala, Colorado 
- M. Marečka 2, Vodak–šport, 
P. Horova, rodina Neubergová, 
Družstvo podielnikov Devín, Zlat-
níctvo Zirkon, reštaurácia Kolony, 
Pneuservis Bródy, Kaderníc-
tvo na Terase, Kaderníctvo pod Ki-
nom, fi rma Višňovský. Výhercovia 
všetkým ďakujú. A všetci sa tešia na 
najbližšie stretnutia.                        r
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  VODIČI
 jazdiaci po Novoveskej asi 
zabúdajú na pravidlá cestnej 
premávky, najmä na to známe pravi-
dlo pravej ruky. Okrem toho, že tam 
jazdia ďaleko rýchlejšie ako je povo-
lená rýchlosť, tak absolútne zabúda-
jú, že nie sú na voľnej pretekárskej 
dráhe. Ak idú od Istrijskej sú PO-
VINNÍ dať prednosť všetkým vozid-
lám prichádzajúcim z pravej strany 
(sprava). Teda vodičom, čo chodia 
k lekárom, či do laboratórií, vodičom 
prichádzajúcim z Kalištnej... To nikto 
nekontroluje?

vs

 Už sme zažili všeličo, ale 
aby členovia jedného hnutia 
odhovárali iných, aby nešli na ples 
tých druhých... to je vrchol. Rivalita 
v súťaži, to chápem, ale podpásové 
údery spôsobom všetko, čo robia 

iní ako my je zlé a len to je dobré, 
čo robíme my, aj keď inak, tak to je 
choré.

jpm
 V činžiaku

 Je veselo od rána. Najskôr suseda 
nad nami od rána vyklopkáva vari 
oceľovými podpätkami na domácej 
obuvi, potom sused z priateho močí 
presne do stredu záchodu tak, aby 
to počuli aj v susednej ulici. Dcéra 
susedov pod nami povymetáva asi 
všetky skrine, vieme v ktorej miest-
nosti majú zasúvacie dvere, v ktorej 
obyčajné a koľko dverí v byte vôbec 
majú. Ani na jedných nemajú Brano, 
ani tlmiče. 
 A to sme zabudli na domácich 
miláčikov. Horný začína štekať len 
čo sa zobudí, oproti zúri len vtedy, 
keď niekto ide okolo dverí a ten zo 
spodného schodišťa pišťavo šteká 
po odchode majiteľky aj hodinu. Na 

Materiály v tejto rubrike sú názory občanov, redakcia nezodpovedá za ich obsah.

 Žiaci našej základnej školy sa 
venujú mnohým športom. Svoj ta-
lent mali možnosť ukázať nielen 
na hodinách telesnej výchovy, ale 
aj na rôznych súťažiach. Samo-
zrejme nesklamali, o čom svedčia 
ich športové úspechy. Najlepšie sa 
umiestnili  dievčatá  v obvodnom kole 
v stolnom tenise, kde skončili na 1. 
mieste. V obvodnom kole v basket-
bale získali naši chlapci aj dievčatá 
pekné 3. miesto. Dievčatám do 
svojej zbierky pribudlo ešte 2. mies-
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Žijú športom to v obvodnom kole vo fl orbale. 
A naše najmladšie dievčatá (4. – 5. 
roč.) sa umiestnili na peknom 3. mies-
te na Festivale dievčenského fut-
balu.  Za vynikajúcu reprezentáciu 
školy si všetci zaslúžia poďakovanie. 
 Záujem o športovanie naďalej 
neklesá. Dôkazom je deväť tímov, 
ktoré prejavili záujem o účasť na 
školskom Vianočnom fl orbalovom 
turnaji. Odohrané zápasy medzi 
zúčastnenými priniesli radosť a pozi-
tívnu energiu pred odchodom na 
zimné prázdniny.

  I. Kralovičová, K. Paxnerová

schodišti dávajú najavo, že sú všetci. 
 Ale to nič nie je o tri vchody ďalej 
chovali v byte mačky, hádam aj päť. 
Ten smrad, v celom vchode si nev-
iete ani predstaviť.
 Na prízemí býva dôchodca, 
(alebo robí v pivnici?) čo denne 
vyklepkáva čosi na tvrdej podložke, 
vždy dopoludnia a vždy tak zo dve 
hodinky. Kto to musí počúvať tak to 

musí byť hrozné. V činžiaku sa ten 
zvuk šíri...
 To isté zažívame, ak niekto niečo 
v byte prerába. Ešte, že máme 
kultivovaných susedov, čo vopred 
oznámia od kedy – do keby budú 
prerábať, dodržiavajú čas, teda 
nerachotia cez obed, ani neskoro 
večer a všetko po sebe upracú.

sa

Základná organizácia Sloven-
ského zväzu telesne postihnutých 
(ZO SZTP) v DNV mala aj v tomto 
roku 2015 bohatú činnosť. V marci 
a septembri sme sa okúpali v termál-
nych kúpeľoch v Dunajskej strede 
a v júni zasa v slanom termálnom 
kúpalisku v Podhájskej. V apríli 
sme navštívili kvetinovú výstavu 
Flóra Olomouc a v máji spoznali 
krásy Moravského krasu, konkrétne 
priepasť Macocha. V októbri sme 
sa  zúčastnili  benefi čného koncertu 
organizovaného SZTP   a  týždeň 
relaxovali v Sezimovom Ústí spolu 
s ostatnými členmi krajského cen-
tra SZTP Bratislava , z našej orga-
nizácie bolo 15 členov. V závere 
roka sme navštívili hrad Špilberg 
a vianočné trhy v Brne. Okrem toho 
svojim členom už tradične posky-
tujeme zvýhodnené poukážky na 
pedikúru alebo masáž.

Stretnutie členov našej organizá-
cie sa koná dvakrát do roka. Na 
jarnej výročnej členskej schôdzi 
informujeme o našom dianí: 
hodnotíme predchádzajúci rok 

Činnosť našej Základnej or-
ganizácie SZTP v roku 2015

Aktívni 
aj napriek handicapom

a oboznamujeme s plánmi na ak-
tuálny rok. Jesenné posedenie má 
už vianočnú atmosféru, uctievame 
si na ňom našich jubilantov s okrúh-
lym výročím a postihnutým deťom 
venujeme mikulášske darčeky. Výbor 
zabezpečuje občerstvenie na stret-
nutiach. Ďakujeme Farskému centru 
za poskytnutie priestorov. Zároveň 
ďakujeme našej mestskej časti DNV 

za minuloročný fi nančný príspe-
vok, vďaka ktorému sme pomohli 
našim zdravotne ťažko postihnutým 
občanom oddýchnuť si v kúpeľoch, 
pri rehabilitáciách alebo v prírode, 
spoznať nové miesta, stretnúť do-
brých ľudí a načerpať tak ďalšie 
fyzické a psychické sily.

Pozývame všetkých našich členov 

na výročnú členskú schôdzu, ktorá 
sa uskutoční v marci 2016.

Výbor Základnej organizácie SZTP
Text pod obrázok

Členovia ZO SZTP v DNV 
spoznávajú krásy Moravského 
krasu návštevou sloupsko-šošúvskej 
bezbariérovej jaskyne (máj 2015).
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Čo sa podarilo urobiť v minulom roku.

Volkswagen Slovakia

Ralf Sacht
Bratislava, 21. január 2016 -- Ralf Sacht (52) preberie od 1. 
februára 2016 pozíciu predsedu predstavenstva Volkswa-
gen Slovakia. V tejto funkcii bude pôsobiť aj ako člen pred-
stavenstva zodpovedný za oblasť techniky. Nahradí tak 
Albrechta Reimolda, ktorý sa stáva členom predstavenstva 
značky Porsche pre produkciu a logistiku.

 Ralf Sacht od roku 2010 vedie 
predsériové centrum značky Volk-
swagen. Jeho hlavnými úlohami sú 
riadenie nábehov nových vozidiel 
značky Volkswagen a ďalších kon-
cernových značiek na celosvetovej 
úrovni, vedenie procesov nábehov 
vozidiel, produktové a procesné op-
timalizácie v skorých fázach vzniku 

produktov a taktiež zabezpečenie 
kvality nábehov.

 Ralf Sacht začal svoju odbornú 
kariéru v roku 1984 ako pracovník 
montáže vozidiel Volkswagenu 
vo Wolfsburgu. Počas kariéry vo 
Volkswagene pôsobil v rôznych 
riadiacich pozíciách. Okrem iných, 

Novým predsedom predstavenstva 
Volkswagen Slovakia bude

Volkswagen Slovakia 
spúšťa výrobu v novom roku

 Pokoj vo výrobe využila 
spoločnosť na údržbu a kon-
trolu zariadení. Vo výrobe SUV 
(Sports utility vehicle) vozidiel 
realizovala komplexné stavebné 
a technologické úpravy, ktoré 
z dôvodu 7-dňovej, nepretržitej 
prevádzky nemohla realizovať 
počas roka. Podieľalo sa na 

nich približne 500 zamestnan-
cov VW SK a dodávateľských 
fi riem. Počas tohto obdobia 
zároveň prebiehali technické 
práce na novej karosárni Porsche 
a novej montážnej hale Porsche.
  Celozávodná dovolenka vo VW 
SK začala 21. decembra 2015.

vm

Máte doma knihy,
ktoré vám už iba zavadzajú ale-
bo vám nemajú čo dať?
Venujte ich niekomu a urobte mu 
tým radosť.
Dňa 19. 03. 2016 (sobota) 
sa v Spoločenskej sále Istra-
centra uskutoční susedská 
burza kníh.
Knihy tu bude možné darovať, 
vymeniť alebo odovzdať.

Viac podrobností v nasledujúcom 
čísle Devexu.
Tak neváhajte a začnite už teraz 
triediť knihy v knižnici.

Určené chodcom
Krajský dopravný inšpektorát  Kraj-
ského riaditeľstva Policajného 
zboru v Bratislave  pripravil v rámci 
opatrení na zlepšenie dopravno-
bezpečnostnej akcie so zamer-
aním  na chodcov informáciu oz-
namovacieho charakteru, ktorej 
obsahom je upozornenie  občanov 
– účastníkov cestnej premávky, a to 
najmä chodcov, na dôležitosť 
dodržiavania dopravných predpi

sov a pravidiel  cestnej premávky 
v zmysle zákona č. 8/2009 Z. z. 
o cestnej  premávke a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, ktorý 
okrem iného  ukladá  povinnosť 
chodcom  idúcim po krajnici 
alebo po okraji vozovky mať 
za zníženej  viditeľnosti na sebe  
viditeľne umiestnené refl exné 
prvky alebo oblečený  refl exný 
bezpečnostný odev.

                                           mk

Bratislava, 8. január 2016 -- Najväčší výrobca automobilov na Sloven-
sku, spoločnosť Volkswagen Slovakia (VW SK), v pondelok 11. januára 
spustil výrobu po trojtýždňovej celozávodnej dovolenke.

viedol od roku 2003 pilotnú halu 
Volkswagen Slovakia v Bratislave. 
O rok neskôr prebral riadenie 
koncernových nábehov, za ktoré 
bol až doteraz zodpovedný v per-
sonálnej únii. Vedúcim pilotnej haly 

značky Volkswagen sa stal v roku 
2007. 

 Ralf Sacht je ženatý, má dve deti 
a jedno vnúča.

vm
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Inzercia - Cenník: 1 znak = 0,05 eur, 1/16 str. = 25 eur, 1/8 str. = 50 eur, 1/4 str. = 100 eur, 1/2 str. = 200 eur, 1 str. = 400 eur. 1 cm2 = 0,85 eur. 
K cenám treba pripočítať 20% DPH. Zľavy:  t r i  uverejnenia za sebou 5% ,  pri  päť a viac 10% ,  celoročné 20% .  Ponuka detských vecí bezplatne. 
P o ž i a d a v k a  n a  f a r b u  +  1 3 5  e u r .  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 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

Nové parkovacie miesta pribudli na Hradištnej ulici.

DARIA  
má pre vás pripravené darčeky, dekorácie, 

doplnky do bytu, sviečky antialergické,  svietniky, 

dekorácie a iné pozoruhodnosti

v Obchodnom Centre Glavica 

(Tesco DNV na Eisnerovej)  

na  druhom poschodí.

Tešíme sa na Vás!!

Dom sociálnych služieb Senecio,n.o. vyhlasuje výberové konanie  na účtovné 
a personálne služby na rok 2016, ktoré majú byť vykonávanév zmysle 
zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z prijmov, č. 431/2002 Z.z. 
o učtovníctve, č. 563/2009 Z.z. o správe daní., č. 311/2001 Z.z . Zákon-
ník práce,č.213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich 
všeobecno prospešné služby,............

Rozsah služieb, ktoré by uchádzajúca 
sa spoločnosť mala zabezpečovať:
• riadne vedenie účtovnej agendy počas roka 2016
• riadne spracovanie personalistiky, výpočet miezd, kontakt s poisťovňami, 
 poradenstvo v oblasti personalistiky
• vypracovnie návrhu rozpočtu na rok 2017
• vypracovnie účtovnej závierky za rok 2016
• ekonomické, účtovné a daňové poradenstvo pre účtovnú jednotku.

Požiadavky na uchádzačov:
• skúsenosti v poskytovaní účtovných, mzdových a poradenských služieb 
 min. 5 rokov
• prax v odbore účtovníctva minimálne 5 rokov
• skúsenosti s účtovaním neziskových organizácii.

Cenové  ponuky za poskytovanie účtovných a personálnych služieb, spolu 
so základnými údajmi o spoločnosti a rozsahu Vami poskytovaných služieb, 
zasielajte  na adresu DSS Senecio,n.o.  do 25.1.2016.
     
V Bratislave, 14.1.2016

                                                                     Ing. Ludvigová Drahomíra
                                                                     riaditeľka DSS Senecio, n. o.

Kontaktná osoba: 
Ing. Ludvigová, tel.: 0911 721 825

„Sme radi, že zamestnanci 
bratislavskej župy podali po-
mocnú ruku k vzniku takéhoto 
pekného projektu a najmä, že 
pomohli rodinám a ich deťom. 
Práve deťom so zdravot-
ným postihnutím,s rizikovým 
vývojom a aj ich rodičomsú 
určené hračky, teda špeciálne 
pomôckyaj z našej zbierky“, 
povedal predseda Bratislav-
ského samosprávneho kraja 
Pavol Frešo.

Projekt Požičovňa hračiek 
je ďalšou formou pomoci 
pre rodičov, ktorú Centrum 
včasnej intervencie posky-
tuje. Špeciálne terapeutické 
pomôckychýbalinajviac deťom 
a ich rodinám, ktoré navštevujú 
toto zariadenie ambulantne, 
ale aj tým, ktorým sa služba od-
borníkmi centra poskytuje pria-
mo v domácnostiach. Pomôcky 
sú nielen súčasťou výbavy od-
borníkov pri poskytovaní služby, 
ale v rámci terapie si ich môžu 
pre svoje deti zapožičať aj sa-
motní rodičia. Prvé špeciálne 
pomôcky sa do rodín dostali 
ešte koncom roka a od januára 
sa záujem o ne stále zvyšuje. 

Centrum včasnej intervencie 
Bratislava funguje od apríla 
minulého roka a je jediným 
zariadením tohto druhu 
v Bratislavskom kraji. Okrem 
neho funguje takéto centrum 
len v Prešovskom a Žilinskom 
kraji.Pomáha deťom od 0 do 
7 rokov so zdravotným 
znevýhodneným alebo ktorých 
vývin je z rôznych dôvodov 
ohrozený či oneskorený a takis-
to aj ich rodinám. Cieľom 
Centra včasnej intervencie je 
podporovať vývin dieťaťa, sily 
a schopnosti samotnej rodiny 
ako aj začlenenie rodiny 
a dieťaťa do spoločnosti.

„V tomto roku plánujeme služby 
včasnej intervencie rozšíriť aj 
do ďalších častí nášho regiónu. 
Veríme, že budeme dobrým 
príkladom aj pre ďalšie mestá 
a kraje na Slovensku,pretože 
služby centra sú pre rodiny 
profesionálnou a morálnou 
podporou a veľakrát posled-
nou záchranou“, prezradila 
plányriaditeľka neziskovej 
organizácie Centra včasnej in-
tervencieErika Tichá.

VYHLÁSENIE VÝBEROVÉHO KONANIA
na účtovné a personálne 

služby na rok 2016

POŽIČOVŇA HRAČIEK
UŽ NAPLNO FUNGUJE
Unikátny projekt požičovne hračiek sa od svojho 
začiatku teší veľkej obľube. Zrealizovaťsa podaril 
vďaka spolupráci Bratislavského samosprávneho kra-
ja a neziskovej organizácie Centra včasnej intervencie 
v Bratislave. Projekt si chvália nielen pracovníci centra, ale 
obrovskú pomoc v nich našli najmä rodičia.  
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01 - Kúpa
02 - Predaj
03 - Voľné miesta 
    (ponúka, hľadá)
04 - Služby (ponúka)
05 - Byty
06 - Nehnuteľnosti
07 - Rozličné

04 - SLUŽBY
• Zabezpečím odborne a rýchlo zmlu-

vy, prevody, pre stavby inžiniersku 
prípravu, povolenia a iné. 

  tel.: 0905 616 798
• Maľovanie, stierkovanie,Vladimír 

Škultéty,tel.: 
tel.: 0905 384 813

• Ján Polák VODOINŠTALÁCIE
– ÚDRŽBA     

  tel.: 0905 627 321
• Vedenie účtovníctva, spracovanie 

účtovných uzávierok, DPH. 
tel.: 0948 140 240

• TV servis Baláž – oprava 
 televízorov. Na Grbe 43. 
  tel. zázn.: 6477 6963
• Spracovanie účtovníctva a miezd, 

controlling, reporty a analýzy. 
tel.: 0917 565 389

• Profesionálne líčenie aj v pohodlí 
vášho domova. 

tel.: 0908 424 209
• Postrážim dieťa - starostlivo v do-

brom prostredí rodinného domu 
v DNV. Odmena dohodou. 

  tel.: 0911 311 626

05 - BYTY
• Kúpim  jednoizbový byt v DNV. Nie 

som RK. 
  tel.: 0903 795 432

06 - NEHNUTEĽNOSTI
• Predám záhradu, cca 300 m², 

s murovanou chatkou, (elektrina 
zavedená), v Devíne na Štítovej 
ulici. 

  tel.: 0903 834 830
• Predám záhradu v OV v DNV, časť 

ŠACH
Výsledky družstiev ŠK STRELEC 
Devínska Nová Ves v ligových 
súťažiach v jeseni 2015:
Extraliga: 
DNV A – Prakovce   2 : 6
DNV A – Košice         4 : 4
Modra A – DNV A   5 : 3
Slovan Bratislava A – DNV A   4 : 4
II.liga:
Veľký Meder – DNV B   2,5 : 5,5
Doprastav B – DNV B     3,5 : 4,5
DNV B – Krasňany          5 : 3
DNV B – Pezinok         5,5 : 2,5
KŠN - DNV B    4 : 4
Slovan Bratislava DP – DNV B   3,5 : 4,5
DNV B  je po jesennej časti druhé.
III. liga:
Doprastav C –DNV C   5 : 3
DNV C – Modra B   2,5 : 5,5
KŠN B – DNV C   5,5 : 2,5
DNV C – Krasňany B   3,5 : 4,5
Lokomotíva B – DNV C   3 : 5
IV. liga:
Pezinok C –DNV D   6 : 2
DNV D – Apollo B   5,5 : 2,5
DNV D – Senec B   5,5 : 2,5
Tatran Dúbravka B – DNV D   4,5 : 3,5
Doprastav E - DNV D   6,5 : 1,5
DNV D – Modra C   4,5 : 3,5
V. liga:
Karlova Ves - DNV E   3,5 : 4,5
DNV E  -  Slovan Bratislava I     4,5 : 3,5
Ružinov B - DNV E     4 : 4
Doprastav H - DNV E  5,5 : 2,5
Igor Dubeň z ŠK STRELEC Devínska 
Nová Ves vyhral Trojkrálový turnaj v Dú-
bravke.                    Ing. Marián Jurčák

– predseda ŠK STRELEC DNV

 Mestská časť v spolupráci 
s DNV ŠPORT  Devínska Nová Ves 
v roku 2015 uspela so žiadosťou 
o dotáciu z ÚV SR.  Boli nám 
poskytnuté fi nančné prostriedky 
z rozpočtovej rezervy predsedu 
vlády Slovenskej republiky, ktoré 
boli využité na zakúpenie veľmi 
potrebných športových potrieb 

a výstroja. Takto sa nám podarilo 
naplniť stanovené ciele projektu 
a podporiť naše deti v športových 
kluboch a tímoch v našej mestskej 
časti. Výstroj  a športové potreby 
boli zakúpené pre  kluby,  ktoré sú 
najviac navštevované. V Devínskej 
je  to na prvom mieste futbalový klub 
FC Lokomotíva Devínska Nová Ves, 

ďalej pre  hokejbalové kluby a stol-
notenisový klub.
 Vďaka dotácii ušetríme prostried-
ky na zakúpenie výstroja a ušetrené 
fi nancie môžeme následne použiť 
na rozvoj tréningového procesu, 
úpravu hracích plôch a pri nábore  
nových detí.

zš

 V piatok 18. 12. 2015 sa 
uskutočnil v telocvični ZŠ P. Horova 
16, už 9. ročník integrovaného stol-
notenisového turnaja, ktorý organi-
zoval OZ Hlaváčik v spolupráci so 
ZŠ P. Horova 16 a STK DNV pod 
vedením Ing. Jána Bilského. Tur-
naja sa zúčastnili: klienti DSS prof. 
K. Matulaya, DSS Javorinská 7, N. 
o. Lepší svet,  žiaci ZŠ P. Horova 
16 a žiaci ZŠ I. Bukovčana 3. Cel-

Múrnice, 380 m², el. prípojka, 
voda.             tel.: 0903 513 405

• Predám rodinný dom v Čachticiach 
s 12á pozemkom. 

tel.: 0908 810 813

07 - ROZLIČNÉ
• HERBA – ZÁHRADNÍCKE POTRE-

BY, rozličný tovar, darčeky. 
 Na Grbe 55.     

tel.: 6477 4642
• Nevyhadzujte knihy - darujte ich 

nám.  
tel.: 0907 701 786 

• Konverzácia vo francúzštine. 
Chcete hovoriť po francúzsky? 
Komunikovať, alebo sa učiť? 

  tel.: 0917 461 097
• Hľadáme brigádnikov na upra-

tovanie v luxusnom klube v Dú-
bravke. Pracovná doba od 3:30 do 
6:30 denne. Mzda dohodou. Kon-
takt: 0905 236 356 alebo bez-
platné číslo 0800 555 777.

• Odstúpim prenájom 4 á záhradky 
s chatkou pri DNV. 

tel.: 0949 093 963

Podpora rozvoja mládežníckeho 
športu v Devínskej Novej Vsi

9. ročník integrovaného stolnotenisového turnaja
Spolu ľahšie

kový počet prihlásených hráčov bol 
49. Riaditeľom turnaja bol Gabriel 
Fratrič, hlavným rozhodcom Ing. Ján 
Bilský a jeho zástupcom Mgr. Beáta 
Paveleková. Projekt sa uskutočnil 
vďaka fi nančnej podpore Magistrá-
tu hl. mesta SR BA, turnaj mediálne 
podporila DTV.
 Cieľom turnaja bola snaha o inte-
gráciu zdravotne znevýhodnených 
skupín prostredníctvom športu, vzá-
jomné spoznávanie a odbúravanie 
predsudkov, motivácia k súdržnosti 
a spolupatričnosti, snaha emo-
cionálne vplývať na naše deti 
a zároveň i  veľmi dôležitá primárna 
prevencia, formovanie myslenia 
a konania detí a mládeže najmä 
pri aktivitách a stretnutiach so zdra-
votne znevýhodnenými skupinami. 
9. ročník Integrovaného stolnote-
nisového turnaja sa uskutočnil  opäť 
v adventnom čase, čo prispieva tiež 

k navodeniu väčšej spolupatričnosti, 
radosti a vzájomného pochopenia, 
úcty a znižovania bariér medzi jed-
notlivými skupinami.
Počas celého dopoludnia vládla 
priateľská predvianočná atmosféra.
Mgr. Ivana Kralovičová, Mariana 
Bezáková – predseda OZ Hlaváčik
Výsledky:
Ml. žiaci: 
1. Štefan Bunček -  ZŠ I. Bukovčana 3,
2. Hugo Herman -  ZŠ I. Bukovčana 3,
3. Patrik Godáľ 

St. žiaci:
1. Michal Blažek - ZŠ P. Horova 16
2. Jakub Baksay - ZŠ P. Horova 16
3. Tomáš Kolesár 
     - ZŠ Ul. I. Bukovčana 3
4. Ján Pavlov - ZŠ Ul. I. Bukovčana 3
St. žiačky:
1. Kristína Laučíková - ZŠ P. Horova 16,
2. Rúth Bohumelová - ZŠ P. Horova 16,
3. Michaela Štefanovičová 
     - ZŠ I. Bukovčana 3
4. Vanda Hoštecká 
     - ZŠ I. Bukovčana 3
DSS muži
1. František Horáth – N.o. Lepší svet
2. Silvester Pokorný - N .o. Lepší svet,
3. Boris Hajdúch 
    - DSS prof. K. Matulaya,
4.Peter Flekáč- N .o. Lepší svet
DSS ženy
1. Lenka Dobrovodská - N .o. Lepší svet
2. Renata Špačková - N .o. Lepší svet
3. Mária Kulačová - N .o. Lepší svet

    -  ZŠ I. Bukovčana 3
4. Tomáš Švarc - ZŠ P. Horova 16
Ml. žiačky: 
1. Veronika Drobová 
    - ZŠ P. Horova 16,
2. Noemi Némethová 
     -  ZŠ I. Bukovčana,
3. Lucia Puškárová 
    - ZŠ I. Bukovčana 3
4. Erika Moravčíková 
      -- ZŠ I. Bukovčana 
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Z policajného
zápisníka

Spoločnosti vlastníkov bytov  
a nebytových priestorov škodu 
poškodením vo výške 150 eur.
• Neznámy páchateľ v čase 
od 19.00h dňa 03.01. do 15.00h 
dňa 04.01. na ulici J. Jonáša 
odcudzil tam zaparkované a ria-
dne uzamknuté motorové vozidlo 
zn. Volkswagen Transportér,  
čím spôsobil poškodenému 
48-ročnému mužovi škodu 
krádežou vo výške 4.000 eur. Po 
odcudzenom motorovom vozidle 
bolo vyhlásené pátranie.
• Neznámy páchateľ v čase 
od 17.00h dňa 06.01.2016 do 
17.00h dňa 07.01. na Istrijskej ulici 
vošiel do spoločných priestoroch 
obytného domu, následne prešiel 
cez neuzamknuté kovové dvere 
do pivničných priestorov, kde 
poškodil na jednej z pivničných 
kobiek pánty a   odcudzil 
z nej  pánsky horký bicykel zn. 
BtwinRockrider, čím spôsobil 
poškodenému 29-ročnému mužovi 
škodu krádežou vo výške 186,99,-
eur a škodu poškodením vo výške 
50 eur.
• Neznámy páchateľ v čase 
od 21.00h dňa 06.01.2016 do 
08.15h dňa 07.01. na Kalištnej 
ulici vošiel do spoločných priesto-
roch obytného domu, následne 
poškodil uzamknuté dvere do 
pivničných priestorov, vnikol dnu 
a poškodil dvere do kočikárne, 
z ktorej odcudzil pánsky bi-
cykel zn. Genesis, čím spôsobil 
poškodenému 39-ročnému mužovi 
škodu krádežou vo výške 499eur 
a škodu poškodením Spoločnosti 
vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov v nezistenej výške.
• Hliadka PZ dňa 07.01.2016 
v čase o 22.56h v Bratislave na 
ulici P. Horova obmedzila na 
osobnej  slobode 23-ročného 
muža, ktorý mal pri sebe  igelitové 
vrecúško, v ktorom sa nachádzala 
neznáma zelená  sušená rastlina, 
nakoľko bol podozrivý z prečinu 
Nedovolená  výroba  omamných   
a psychotropných  látok,  jedov  
alebo  prekurzorov,  ich  držanie 
a obchodovanie s nimi podľa 
§ 171 ods. 1/ Trestného zákona.

Mk Or Pz Ba 4

• Polícia obvinila 25-ročného 
muža z prečinu krádeže 
Poverený policajt obvinil 
25-ročného muža z Bratislavy 
z prečinu krádeže, ktorej sa 
dopustil:
v čase od 20.00h dňa 30.11.2015 

Z pol
záp

• Neznámy páchateľ, v presne 
nezistenom čase, dňa 15.10.2015 
do 15.00h dňa 17.12.2015 na 
Eisnerovej ulici  v priestoroch  
pozemnej garáže sa vlámal do 
skladu náradia a odcudzil z neho 
motorový strihač na živý plot zn. 
IKRA-X, čím spôsobil  Spoločnosti 
vlastníkov bytov  a nebytových 
priestorov škodu  krádežou vo 
výške 130 eur.
• Neznámy páchateľ v čase 
od 11.00h dňa 21.12. do 12.40h 
dňa 23.12.  na ulici P. Horova 
vnikol do  spoločných pivničných 
priestoroch, následne vnikol 
do jednej z pivníc a odcudzil 
z nej  pánsky bicykel zn. 
SpecializedHardrock, dámsky bi-
cykle zn. SpecializedHardrock, 
čím spôsobil poškodenému 
42-ročnému mužovi škodu 
krádežou vo výške 400 eur.
• Neznámy páchateľ v čase 
od 18.00h dňa 23.12. do 09.30h 
dňa 24.12.  na ulici Pavla Horova 
vošiel do spoločných priestorov 
obytného domu, následne vylomil 
dvere do zasadacej miestnosti 
a odcudzil z nej zväzok kľúčov 
od spoločných dverí kočikárne, 
pivnice, hlavného uzáveru plynu 
a vody, následne vošiel do 
kočikárne a odcudzil z nej horský 
bicykel zn. Dema, ktorý bol uzam-
knutý zámkom o rúru z odkvapu, 
potom sa presunul do pivničných 
priestorov, kde poškodil  jednu 
pivničnú kobku, čím  spôsobil  
poškodenému 37-ročnému mužovi 
škodu krádežou bicykla vo výške 
200 eur a škodu poškodením 
Spoločnosti vlastníkov bytov  a ne-
bytových priestorov v nezistenej 
výške.
• Neznámy páchateľ v čase 
od 18.00h dňa 23.12.2015 do 
09.00h dňa 28.12.  na Kalištnej 
ulici poškriabal  na tam zapar-
kovanom a riadne uzamknutom 
motorovom vozidle zn. Volvo 
C30 ľavé predné dvere,  čím 
poškodenej spoločnosti pôsobil 
škodu poškodením v nezistenej 
výške.
• Neznámy páchateľ v čase 
od 01.00h do 09.00hdňa 
01.01.2016  na ulici J. Smreka  
v obytnom dome na 4 poschodí  
popísal fi xkou okná,  para-
petu a podlahu, čím spôsobil 

 

Migranti sú ako korupcia.
 Žiadna hranica ich nezastaví.

•••
Prečo utekajú Sýrčania?

Lebo je nehumánne 
nechať sa zabiť.

•••
Aké je heslo EÚ?

Od postsocializmu 
k pôstkapitalizmu.

•••
Podnikateľ kľačí 
v kostole a prosí:

Bože daj, aby som bol 
trpezlivý, ale hneď!

Dnešná žena musí mať 
postavu Venuše, rafi novanosť 

Kleopatry, odvahu Jany 
z Arcu, šatník Márie 
Antoinetty a čistiacu 
schopnosť tekutého 

prášku Zuzka.
•••

Demokracia 
– je to systém, v ktorom 
dvaja idioti prehlasujú 

génia.
•••

Zháňam do auta lekárničku.
Zn: Mladú a peknú.

do 08.00h dňa 02.12.2015 
v Bratislave na Opletalovej ulici 
a to tak, že vypáčil dvere do 
spoločných pivničných priesto-
roch, následne vnikol do jednej 
z pivníc a odcudzil z nej  pánsky 
bicykel zn. Devron model Riddle 
H1, turistický  stan  pre  tri osoby 
zn. Arpenaz XL 3, dva spacie 

vaky zn. Forclaz 10, gumené 
kladivo, rozkladaciu  deku, čím 
spôsobil poškodenej fi rme škodu 
poškodením dverí  vedúcich do 
spoločných pivničných priestorov  
vo výške 100 eur a poškodenej 
29-ročnej žene škodu krádežou 
veci vo výške 395 eur a škodu 
poškodením vo výške 100 eur.

 V sobotu 19.12.2015 sa 
vo vynovených priestoroch 
telocvične Strednej odbornej 
školy automobilovej, J. Jonáša 
5, uskutočnil II. ročník volejba-
lového turnaja zmiešaných 
družstiev o Putovný pohár 
riaditeľa SOŠA.
 V predvianočnom zhone si opäť 
našlo čas niekoľko športu chtivých 
ľudí, aby sa stretli na volejbalo-
vom turnaji. Tento rok sa podarilo 
zabezpečiť účasť 4 družstiev 
z Devínskej Novej Vsi. Aby si 
zúčastnení zahrali dosýta, hralo sa 
systémom každý s každým, z čoho 
na záver vyšlo toto poradie.

1. FENIX "B"
2. FENIX "A"
3. ZŠ I. BUKOVČANA
4. SOŠA, J. JONÁŠA

 Po záverečnom vyhodno-
tení a odmeňovaní jednotlivých 
družstiev, bola pripravená 
výborná kapustnica, ktorá iba 
umocnila predvianočný čas.

 Vďaka patrí všetkým 
zúčastneným, ktorí sa lúčili so slo-
vami: ďakujeme a po roku opäť 
radi  prídeme.

Mgr. Alfréd Bauer

VIANOČNÝ TURNAJ

1 ŠK Báhoň 15  9  5 1 24:12    32
2 ŠK Svätý Jur 15 7 8 0 42:12 29
3 FK Inter Bratislava 15 8 5 2 32:9 29
4 TJ Rovinka 15 8 3 4 26:20 27
5 FC Rohožník 15 8 2 5 29:17 26
6 FK Rača Bratislava 15 5 7 3 19:11 22
7 PŠC Pezinok 15 5 5 5 22:20 20
8 FK Slovan Most pri Bratislave 15 4 6 5 19:13 18
9 ŠK Tomášov 15 6 3 6 22:24 21(-3)
10 Lokomotíva Devínska Nová Ves 15 4 4 7 16:23 16
11 MŠK Kráľová pri Senci 15 3 7 5 17:24 16
12 ŠK Lozorno, FO 15 3 5 7 19:36 14
13 FK Slovan Ivanka pri Dunaji 15 2 7 6 14:22 13
14 TJ Slovan Viničné 15 3 4 8 17:42 13
15 ŠK Bernolákovo 15 3 6 6 14:30 15(-3)
16 OŠK Slovenský Grob 15 2 3 10 15:32 9

FUTBAL Ing. Marián Spišiak


