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  Ešte sme si 
poriadne ani 
neoddých l i 

z fašiangových radostí a už 
máme predo dvermi Veľkú 
noc. Čas, ten skutočne letí, 
žijeme v zložitom, rýchlo sa 
meniacom svete a ani sa ne-
nazdáme budeme mať pred 
sebou čas komunálnych volieb, 
čas dôležitého rozhodovania, 
koho si vybrať na post starostu 
a našich zástupcov do miest-
neho zastupiteľstva. Máme 
už vytypovaného garanta 
pokračovania toho, čo sa urobi-
lo dobre?
 Kedy je vhodný čas? Ak 
máme s chladnou hlavou zvážiť 
všetky, ale naozaj všetky pre 
a proti jednotlivých kandidátov 
a do zvažovania zahrnúť všetky 
činnosti, klady aj zápory osoby 
(osôb), ktorá ponúka svoje 
služby v prospech obce a ľudí 
v nej žijúcich, práve v predvoleb-
nom období, tak času nikdy nie 
je dostatok. Veď stratám ľudí, 
čo v rýchlosti často v afekte, 
vyrieknu súd (úsudok...) a keď 
niet času môžu sa mýliť. Tomu 
chce predísť včasná, stručná 
a jasná ponuka už dnes. A ešte 
bude dostatok času a priestoru 
doladiť, vylepšiť, vybrúsiť... Veď 
november, čas komunálnych vo-
lieb bude až v novembri 2018.
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KRÁTKE SPRÁVY  

TAKMER 1 200 ŽIADOSTÍ 
O PODPORU NA ROK 2018 

O poskytnutie dotácie z 
Bratislavskej regionálnej dotačnej 
schémy na rok 2018 sa uchádza 

spolu vo všetkých štyroch 
oblastiach 1167 projektov. Všetky 

žiadosti posudzovali odborné 
hodnotiace komisie, ktorých 

odporúčania budú podkladom 
pre schvaľovanie v Zastupiteľstve 
Bratislavského samosprávneho 

kraja. Spolu je pre rok 2018 pre 
všetky štyri oblasti a to na podporu 

kultúry, turizmu, rozvoj vidieka 
a na podporu športu a mládeže 

v Bratislavskej regionálnej 
dotačnej schéme alokovaných

 2 091 543,30 eur.

ŤAŽBA STROMOV 
V BRATISLAVE POZASTAVENÁ 

Lesy SR v súvislosti s manažmentom 
lesných pozemkov v okolí mesta 
Bratislava dočasne pozastavili 
plánovanú ťažbu v lokalitách 
Vydrica a Devínska Kobyla. 
V snahe riešiť problematiku 
konfl iktu ťažby, rekreácie 

a ochrany povrchových tokov 
v tejto oblasti je potrebné stretnutie 

všetkých zainteresovaných strán 
a to BSK, Lesy SR a Ministerstvom 

pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR, ktoré by sa malo 

uskutočniť v priebehu mesiaca 
február 2018.

V priestoroch posledného 
kruhového objazdu v blízkosti 

obchodných centier Tesco a Liedl 
V DNV Vyrastie dvojpodlažný 

obchodný objekt. 
V tomto roku nás, podľa prísľubu  

predstaviteľov hl.m. Bratislavy 
čaká masívna oprava ciest.

Sponzoruje firma Devínska invest, s. r. o., od apríla 2015

BSK: Prvé stretnutie župana 
s riaditeľmi škôlNa pôde Bratislavského sa-

mosprávneho kraja sa dnes 
uskutočnilo stretnutie riaditeľov 
škôl a školských zariadení BSK, 
počas ktorej župan Juraj Droba 
priblížil svoju víziu a ciele v oblas-
ti školstva. To si ponechal vo svo-
jej kompetencii a patrí medzi jeho 
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colníctva    5    Spoločenská kronika 
• Slovo Novovešťanov    
6    VW SK ponúka    7    Inzercia    
8    Z policajného zápisníka • Šport

(Pokračovanie na 2. strane)

hlavné priority. Župan zároveň 
predstavil nového riaditeľa od-
boru školstva Igora Urbančíka 
a poradcu pre školstvo poslanca 
NRSR Branislava Gröhlinga.

Len čo skončili prázdniny a rozbehla sa krátka sezóna plesov, nastal 
čas tvrdej práce. Na spodnej snímke primátor Bratislavy I. Nesrovnal 
v Základne škole I. Bukovčana na pracovnej návšteve.



DEVEX 2 

„Školy sú mojou prioritou, sú dlho-
dobo podfi nancované a zaned-
bávané. Preto musíme školstvo 
posilniť fi nančne aj personálne. 
Mojim cieľom je ušetriť čo najviac 
fi nančných prostriedkov a smerovať 
ich práve do školstva. Chcel by 
som, aby župné školy boli výklad-
nou skriňou slovenského školstva  

BSK: Prvé stretnutie župana 
s riaditeľmi škôl(Pokračovanie zo strany 1)

a aby vynikali svojou kvalitou 
a odbornosťou,“ priblížil svoju pred-
stavu bratislavský župan Juraj Droba. 
Prvými krokmi, ktorými sa Bratislavský 
samosprávny kraj zaoberá v oblasti 
školstva, je vyčlenenie fi nančných 
prostriedkov na odmeny pre všetkých 
učiteľov a nepedagogických zamest-

Výdajňa zdravotníckych pomôcok 
Barlando v Devínskej Novej Vsi

príjme farmaceutického laboranta 
na plný alebo polovičný pracovný úväzok.

Vhodné aj pre absolventa.
Kontakt 0905 191 912
CV na adcomart@adcomart.sk

08.03. 2018 (štvrtok), 18.00 h
BOJ S TICHÝM ZABIJÁKOM
Prednáška technického špecialistu 
Jozefa Koleniča o tom, ako si správne 
merať tlak a teplotu.
Miesto: Múzeum SNM 
– MKCHS, Istrijská 68, Bratislava

24.  03. 2018 (sobota), 9.00 h
NA BICYKLI DO BAŽANTNICE
Cyklistický výlet do Jarovskej bažan-
tnice, prehliadka Rusovského parku 
a trojhraničného bodu SK – A – H.
Zraz: TIK DNV
– Istrijská 49, Bratislava

Podujatia Turistickej informačnej kancelárie DNV – marec 2018

nancov škôl a zariadení, zmena 
prípravy rozpočtu a zadefi novanie 
reálnych fi nančných potrieb škôl na 
zabezpečenie, rastu platov a efek-
tívnej prevádzky, zapracovanie 
navýšenia miezd učiteľov o 6% od 
1.9.2018, navýšenie prostriedkov 
na opravy a údržbu a doriešenie 
rozhodnutí týkajúcich sa 8ročných 
gymnázií. Prioritou je spoločnými 
silami vynaložiť maximálne úsilie 
na nábor žiakov, hľadať zdroje na 

navýšenie netarifných častí platov 
a uľahčiť administratívu pre školy.
Bratislavský samosprávny kraj má 
vo svojej v pôsobnosti 54 stred-
ných škôl, z toho je 14 gymnázií, 
35 stredných odborných škôl, 
3 spojené školy a 2 konzervatóriá. 
Na stredných odborných školách je 
v aktuálnom školskom roku 8 centier 
odborného vzdelávania a prípravy.

lf

Už o necelé dva týždne sa začne 
čitateľská súťaž „Vráťme knihy 
do škôl“, do ktorej môžu mladí 
čitatelia poslať svoj tip na dobrú 
knihu. Obľúbená knižná súťaž pre 
žiakov materských, základných 
aj stredných škôl nebude chýbať 
ani tento rok a jej siedmy ročník 
štartuje 15. januára 2018. 
 „Minulý rok prišlo do súťaže 
„Vráťme knihy do škôl“ viac ako 
8 000 textov a kresieb od mladých 
čitateľov. Veríme, že tento rok 
bude toto číslo ešte vyššie,“ vyjadril 
sa predseda Bratislavského samo-
správneho kraja Juraj Droba. 
 Siedmy ročník súťaže „Vráťme 
knihy do škôl“ sa začne 15. januára 
a potrvá do 15. marca 2018. Žiaci 
materských, základných aj stred-

ných škôl tak budú môcť dať ostat-
ným tip na svoju obľúbenú knihu. 
Stačí poslať krátky text (polstranovú 
esej) o prečítanej knihe, ktorú si sami 
zvolili a to prostredníctvom webovej 
stránky www.vratmeknihydoskol.sk, 
kde si súťažné príspevky zaregistrujú. 
Dôležité je v texte objasniť dôvody, 
pre ktoré si vybrali konkrétnu knihu, 
čím ich zaujala a popísať čo im dielo 
prinieslo. Škôlkari nakreslia obrázok 
na základe učiteľom alebo inou oso-
bou prečítaného textu. Žiaci I. stupňa 
základných škôl môžu poslať buď 
text, obrázok alebo oboje. 
   Spoluorganizátorom celosloven-
ského knižného projektu je Bratislav-
ský samosprávny kraj, spolu s ABCk-
nihy.sk a vydavateľstvom IKAR.

lf

Volkswagen Slovakia   
spustil po odstávke výrobu
Bratislava – V spoločnosti Volkswagen Slovakia sa po me-
siac trvajúcej zimnej odstávke opätovne spustila výroba. 
V automobilke sa pripravovali na príchod nových projektov 
a vykonávali údržbu zariadení.

  Linky v bratislavskom závode 
Volkswagen Slovakia sa dnes 
znovu rozbehli v plnom rozsahu 
na všetkých prevádzkach a seg-
mentoch. V martinskom závode 
spoločnosti bola výroba spustená už 
od 2. januára 2018.
 Tisícky zamestnancov najväčšieho 
súkromného zamestnávateľa na 
Slovensku čerpali plánovanú ce-

lozávodnú dovolenku.
 V nasadení však ostala vyše ti-
sícka zamestnancov a pracovníci 
viacerých dodávateľských fi riem. 
Na starosti mali technologické 
a stavebné úpravy, ktoré nie je možné
realizovať počas nepretržitej výroby. 
Časovo náročné prestavby súvisia 
predovšetkým s prípravou na nábe-
hy nových produktov Volkswagen 

Touareg a Audi Q8, ktoré budú in-
tegrované do segmentu Volkswagen 
/ Audi. Celozávodná dovolenka vo 
Volkswagen Slovakia začala v pia-

tok 23. decembra. Pokoj vo výrobe 
využila spoločnosť okrem úprav aj 
na pravidelnú kontrolu a komplexnú 
údržbu technických zariadení.

Zamestnanci Volkswagen Slovakia sa vrátili po mesačnej 
celozávodnej dovolenke do práce.

7. ročník čitateľskej súťaže



 DEVEX 3

PO ÚVAM SRDCOM 
A RIEŠIM ROZUMOM
Devínskej Novej Vsi sa chcem venova  
naplno. Mám jasnú predstavu, ako po-
stupova . Najcennejším zdrojom infor-
mácií sú pre m a udia. Už desa  rokov 
pracujem na miestnom úrade, stretávam 
sa s obyvate mi, rozprávam sa s nimi, 
po úvam ich, viem, o Devínskonovo-
veš anov trápi. Je pre m a dôležité, aby 
výsledkom každého projektu, každej 
práce bola spokojnos  udí, ktorých sa 
to týka. Preto pristupujem ku všetkému 
rozumne a zárove  citlivo. Pretože mi 
na Devínskej a Devínskonovoveš anoch 
záleží.

DEVÍNSKU 
MÁM  V KRVI
Celé generácie mojej rodiny boli sú as-
ou Devínskej Novej Vsi. Jeden dedo 

bol poštár, druhý železni iar a futbalis-
ta. Babky robili tiež v Devínskej. Mama 
pracovala ako u ite ka 35 rokov, otec 
bol riadiaci pracovník. Aj ja tu žijem 
a pracujem. Hovorím s u mi, ktorí sa za-
ujímajú o svoje ulice, chodníky, prírodu, 
rodinu, priate ov a susedov – o miesto, 
kde žijú. Vo svojom vo nom ase sa naj-
mä ako dobrovo ný hasi  venujem u om 
a miestu kde žijem. Pre m a i pre moju 
rodinu je Devínska skuto ným domovom, 
nielen miestom na bývanie.

VIEM, O DEVÍNSKA 
POTREBUJE
Práca starostu si vyžaduje celého love-
ka. Uvedomujem si, že je zodpovedná 
a náro ná. Viem, že bez energie, trpez-
livosti a pochopenia sa táto práca ro-
bi  nedá. Rodina ma nau ila slušnosti 
a zodpovednosti, som náro ný vo i 
sebe ale aj ostatným, všetko o za nem, 
chcem úspešne dokon i . Treba pamäta  
na všetky oblasti života, i je to ekono-
mika, kultúra, šport, staršia generácia, 
mládež. Devínskej Novej Vsi sa chcem 
venova  naplno. Pod a m a si obyvate-
lia zaslúžia konkrétne riešenia pre to o 
potrebujú.

MÁM JASNÚ PREDSTAVU

STAROSTA 

ŠITÝ 
NA MIERU

STAROSTA 

ŠITÝ 
NA MIERU

DÁRIUS 
KRAJ ÍR
DÁRIUS 
KRAJ ÍR

Darius Krajcir kandidat.indd   5 22. 2. 2018   13:32:06



Spisovateľka a novinárka Marika Studeničová doteraz 
vydala beletrizované životné príbehy:
Keď sa obzriem, Ikar 2003 (Vladimír Durdík)
Elixír môjho života, Ikar 2005 (Vilma Jamnická)
Muž môjho života, Ikar 2007 (Vilma Jamnická)
Rebel s číslom 9, Verbis 2008 (Jozef Golonka)

Od tankov k Touaregu, Verbis 2009 (Jozef Uhrík)
Automobilový pretekár 20. storočia, Autošport Rajnoha 2015 
(Marián Rajnoha)
Zahoď starosti, Ikar 2016 (Jane Kocianová)
Novely:
Ťažko je žiť ľahko, Evitapress 2011
Milenec, Ikar 2012 
Fejtóny
Aj blondínky to vedia! Ikar 2015 

DEVEX 4

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 

6.4. o 19:00 h – PREMIÉRA!
Katarína Želinská:   6 HERCOV ČAKÁ REŽISÉRA

- autorská komédia napísaná exkluzívne pre Činoherný klub DNV
- Šesť hercov sa stretáva na javisku pred prvou skúškou nového 

divadelného predstavenia. Režisér však stále nechodí – a oni sú nútení 
začať skúšať sami. Ale dá sa to vôbec? Obetovať sa pre umenie a ísť za 

svojimi snami aj napriek všetkým prekážkam? Na malom, provinčnom 
javisku sa tak odkrýva divadelné zákulisie, ktoré obvykle ostáva divákovi 

skryté. Čo je ešte krásna hra, a čo už tvrdá realita? Šesť hercov čaká 
režiséra, lebo on má vraj na všetko odpoveď. A herci sú vlastne len ľudia 

- a ľudia niekedy tak trochu herci. Neveríte? Príďte sa presvedčiť!
Réžia: Katarína Želinská, Scéna: Gabriela Lysičanová, 

Kostýmy, rekvizity: Gaby Luptáková 
Hrajú: H. Letková, J. Abrahám, K. Želinská, G. Csinová, Ľ. Swanová, T. 

Lamoš, Z. Chudějová,
L. Krausková Vstupné: 4 eurá (študenti a seniori 3 eurá)

Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43,  

12.4. o 19.30 h  Koncert FRAGILE
-  vokálna interpretácia známych svetových rock-pop-jazz hitov v 

zaujímavých a’cappella aranžmánoch – teda len hlasy spevákov bez 
hudobných nástrojov.

Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, 

14.4.  20. výročie ČRIP
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43,  

15.4. o 17.00 h  Poprepletko
- detská divadelná scéna, účinkuje Divadlo pod hríbikom

Vstupné: 1,50 eur
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, 

21.4.  13.30 – 19.30 h  Samove hry - Otvorenie turistickej sezóny 2018 - XII. 
ročník podujatia pre verejnosť, program: skupiny historického šermu, 
tanca prezentácia umeleckých remesiel, bojové jazdy na koňoch, 

sokoliari... Miesto: Námestie J. Kostru, Devínska Nová Ves Organizuje: TIK 
DNV, MČ BA-DNV, Istra Centrum

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

Roman Príhoda sa dnes pohybuje medzi nami ako šťastný, 
zdravý, štíhly muž a na svoje 170-kilogramové neobratné telo 
už iba s úsmevom spomína.

Marika Studeničová pomenovala jeho boj s morbídnou 
obezitou jednoducho –  NA HRANE, pretože tak to naozaj 
bolo. Roman Príhoda sa ocitol už iba krôčik od nezvratného 
konca, ibaže o tom nevedel, či skôr nechcel vedieť. „Našťastie, 
včas som sa dozvedel o jedinečnej metóde – sleeve gastrektómii. 
Tomuto
zákroku vďačím za to, že dnes fungujem ako zdravý človek,“ 
vraví hlavný hrdina knihy, ktorá ponúka návod a informácie 
každému, kto sa rozhodol zvíťaziť nad morbídnou obezitou. 
Nesúdi, nementoruje, naopak, pobaví a dáva na výber. Tučnota 
totiž nemusí byť konečnou stanicou...

Na Medzinárodný deň col-
níctva, v piatok 26. Januára 
2018, prezident fi nančnej správy 
František Imrecze a starosta Mi-
lan Jambor prestrihnutím pásky 
slávnostne otvorili nové Múzeum 
colníctva a fi nančnej správy. Po 
zatvorení starého múzea v Mýt-
nom domčeku pre rekonštrukciu 
Starého mosta bolo potrebné 
nájsť nové priestory pre umiestenie 
expozície. Ako poslankyňa miest-

Múzeum colníctva a fi nančnej správy

neho zastupiteľstva a obyvateľka 
Devínskej Novej Vsi som sa rada 
podieľala na presídlení múzea do 
nových priestorov v Starej mýtnici 
na Istrijskej 49 v Devínskej Novej 
Vsi.

Návštevník v múzeu uvidí ukážku 
pracovne fi nanca z tridsiatych rokov 
minulého storočia, spozná historický 
vývoj výberu mýta, cla a daní na 
našom území od najstarších čias až 
po súčasnosť. Expozíciu múzea sp-
estrujú uniformy od obdobia Rakús-
ko - Uhorska až po súčasnosť a pra-
covné nástroje  a zbrane colníkov.
Múzeum bude v zimnej sezóne 
otvorené každý utorok a štvrtok od 
9.00 do 17.00 hod. Počas jarnej 

a letnej sezóny budeme samozre-
jme otváracie hodiny predlžovať.

mjr. Mgr. Dana 
Hlaváčová Vanková

Finančné riaditeľstvo SR
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Jedenásty titul Mariky Studeničovej
Dá sa schudnúť 100 kg za jeden rok? Znie to neuveriteľne, 
ale ide to. Marika Studeničová, skúsená autorka beletrizovaných 
životopisov, tentoraz siahla po takmer neuveriteľnom, 
no pravdivom príbehu. 

Na pamiatku z plesov



DEVEX 5

 Čudné hry detí na cestách. 
Komu sa podarí prebehnúť pred 
idúcim autom bez úrazu. Ono sa 
to rozmohlo a deti majú nesmiernu 
radosť keď sa im to podarí. Keď 
nie? Rodičia  pohovorte s deťmi, 
nedokážu domyslieť následky!
Nikomu nechýbajú kontajnery na 
odpadky pri zdravotnom stredisku na 
Istrijskej? Aj o tom ktosi hlasoval proti?
Jeden z blogerov v DNV 
prežíva, a už hodne dlho, stav 
sebaočarovania z vlastnej tvorby, 
ba, ako to nazval herec Martin 
Huba moment sebaočarenia. Nuž...
Človek býva taký sebavedomý, 
ako je obmedzené jeho chápanie.
 Stáť na balkóne piateho, či 
šiesteho poschodia v činžiaku je 
pozoruhodné. Sledujete okolie 
v širokom „diapazóne“, vnímate 
aktérov čo sa nechtiac procedúrujú 

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

Zosobášili sa Uvítali sme

Spolocenská kronikaˇ

Ing. Miroslav ŠKRABÁK 

– Mgr. Lenka SIRGELYOVÁ

Pavel KOPEINIG 

– Ria KODYDKOVÁ

Peter MASNOVIČ 

– Ružena FILKOROVÁ

Blahoželáme!

nových spoluobčanov

Daniel BOLEK

Ján Andrej PEŠTA

Dominik Mário PEŠTA

Vitajte!

O dišli z našich radov
Otília GRANCOVÁ, 

rod. Filová

Irma KUBEŠOVÁ,

 rod. Bačová

a vydávajú svedectvo.    Jeden sála-
júcim cigaretovým smradom dokazu-
júcim neschopnosť odučiť sa a škodiť 
nielen sám sebe, iný pokrikovaním 
na nepočúvajúceho psa, ďalší 
potláčajúc všetky výchovné teórie, 
keď deti silí, aby poslúchali – teda 
počúvali iba jeho, čo sa za desaťročia 
nedokázal naučiť nič z množstva 
teórii o výchove. Zato deti jeho 
suseda bez zvučných ponaučení 
skromne študujú, usilovne sa predi-
erajú ponúkanými príležitosťami, 
navštevujú najrozličnejšie krúžky 
v škole v rámci mimoškolských aktivít, 
alebo vyberajú z ponúk Základnej 
umeleckej školy, ale sú aj takí, ktorých 
akoby vlastné deti obťažovali už 
svojou prítomnosťou. Tie, chúdence, 
odkázané na ulicu a seberovných 
kamarátov nachádzajú len to, čo im 
toto prostredie ponúka.                   vn 

 V sobotu 27.januára 2018 sa 
členovia súboru spolu so svojimi 
rodičmi a priateľmi stretli na svojom 
už 11. reprezentačnom plese, 
tradične v prekrásne vyzdobenej 
sále DK Devín. Ples sviatočne ot-
vorili tanečníci súboru. Atmosféra 
plesu mala rodinný nádych, bola 
veľmi uvoľnená a všetci sa veľmi 
dobre zabávali. Nechýbalo ani 
výborné jedlo a prívetivá obsluha 
vďaka personálu z Penziónu na 
Majeri- Kaplna so svojim vedúcim 
Vladimírom Ožvaldom. Hudobná 
skupina Brilliance z Jaroviec vytrvalo 
hrala až do rána. Každý odchádzal 
zo slovami ,,už sa tešíme na ďalší 
rok!" Smiechu a radosti si účastníci 
užili aj pri losovaní tomboly, ktorá 
bola naozaj bohatá vďaka spon-
zorom: Lekáreň pri Radnici, Textil 
Jecková, Bistro Jeck, Nákupný raj 
Gabriela, Kaderníctvo na terase p. 
Hujsová, Drogéria Teta, Optika M+, 
Kaderníctvo Lovasová, Sklenárstvo 
Královič, Lekáreň Liberi, Penzión 
na Majeri- Kaplna, Vinotéka Vallo, 
Pneuservis Bródy, TV servis Baláž, 
Herba- záhradkárske potreby, 

Daria p. Štefl ovičová OC Glavica, 
Papiernictvo Paci OC Glavica, 
Reštaurácia u Michala, W-Hotel, 
Penny coffea, Železiarstvo pod 
kinom Bilik, Včelárstvo Dedinský, 
Móda La Voglia OC Glavica- p. 
Henrieta Bábiková, Internetový 
obchod Mysticsun- p. Dytrichová, 
Metro a starosta MČ DNV p. Mi-
lan Jambor, rodiny: Bičkošová, Ry-
bárová, Havlovičová, Moravčíková, 
Beníčková, Vavrovičová, Bau-
manová, Dobiašová, Griezlová, 
Krajčírová, Zárecká, Mrvíková, 
Ivanková, Štefeková, Škrovanová, 
pani Michaela Šimkovičová 
a množstvo nemenovaných darcov 
a priaznivcov súboru. 
 Novinkou tohtoročného plesu bol 
bezplatný odvoz, za ktorý vďačíme 
iniciátorovi Dáriusovi Krajčírovi 
a ochotnému, spoľahlivému vodičovi 
p. Petrovi Némethovi.

Ďakujeme všetkým, ktorí 
sa akýmkoľvek spôsobom 
podieľali na tom, že sa aj 
11. reprezentačný ples DFS 
Grbarčieta úspešne vydaril.

Krásu zimnej prírody si naplno vy-
chutnávali siedmaci zo Základnej 
školy na Ulici Ivana Bukovčana 3 
počas svojho lyžiarskeho kurzu od 
11. do 16. februára. Penzión Donly 
na Donovaloch sa stal svedkom 
ich lyžiarskych výkonov od tých 
začiatočníckych až po tie skoro 
profesionálne.  Dostatok snehu, pri-
merané počasie a more chuti naučiť 
sa stáť na lyžiach  alebo zdokonaliť 
sa v technike lyžovania sa stali pred-
pokladom na úspešné zvládnutie 
celého kurzu.  Okrem lyžovania 
spoznali ďalší pekný kút našej 

krajiny, naučili sa niečo o živote 
v horách, oddýchli si, načerpali si 
čerstvého vzduchu aj do zásoby, 
zrelaxovali a super si zašportovali. 
Veľkou inšpiráciou zdokonaľovať 
sa a byť stále lepším pre našich 
siedmakov boli výkony slovenských 
účastníkov zimnej olympiády, ktoré 
s veľkým  záujmom sledovali. Veď 
kto vie, možno práve tu, počas 
nášho „lyžiarskeho“, sa objavili 
začiatky  budúcich talentov Sloven-
ska.  

Soňa Škulová

Sniežik sa nám chumelí, 
zima je zimička

Ples Grbarčiet

Mgr. Milan IŠTVÁN

Ing. arch. Jaroslav PRÁGER

Lucia VALENTÍNOVÁ

 rod. Kuklišová

Veronika ONDRIAŠOVÁ

Nech odpočívajú v pokoji!

Ďakujeme všetkým príbuzným, 

priateľom,známym, susedom, 

členom súboru Rosica, 

ktorí svojou prítomnosťou 

na pohrebe môjho

milovaného manžela a otca

Františka ONDRIAŠA

Podakovanie
dňa 11. 01. 2018

úprimnými slovami, 

kvetinovými darmi,

piesňami a kondolenciami 

prejavili účsť v našom smútku.

Všetkým vyslovujeme 

veľké ďakujem.

manželka Betka, synovia 

Peter a Pavol s  rodinami

Podporujte vychádzanie Devexu ako doteraz

číslo účtu vo VUB: 

SK29 0200 0000 0055 0124 1032

Aj vďaka vám Devex vychádza a informuje 
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Volkswagen Slovakia   
Lehota na podanie prihlášky 
do Duálnej akadémie sa kráti

Bratislava – Potreba kvalifi kovanej pracovnej sily narastá. 
Spoločnosť Volkswagen Slovakia preto ponúka deviatakom, 
ktorých baví technika, sú remeselne zruční a radi získavajú nové 
vedomosti a skúsenosti, unikátnu príležitosť nadobudnúť bezplat-
né stredoškolské vzdelanie podľa nemeckého duálneho systému. 
Prihlásiť sa dá do 28. februára.
„Duálne vzdelávanie znamená úzke 
prepojenie vzdelávania na strednej 
odbornej škole s praktickou prípravou 
u konkrétneho zamestnávateľa. V Duál-
nej akadémii tak ako aj v spoločnosti 
Volkswagen Slovakia sa žiaci budú 
stretávať s najmodernejšími technoló-
giami v automobilovom priemysle a 
špičkovým pracovným prostredím,“ 
vysvetľuje Jana Široká, predsedníčka 
Duálnej akadémie.

Duálne vzdelávanie prebieha v 5 
študijných odboroch:
• Mechanik mechatronik
• Mechanik elektrotechnik
• Mechanik strojov a zariadení
• Mechanik nastavovač
• Autotronik
 Medzi viaceré výhody duálneho 
štúdia s Volkswagen Slovakia patrí 
nesporne fakt, že praktické vyučovanie 
sa uskutočňuje v novej tréningovej 

 

• Duálna akadémia vychováva profesionálov 
 s praxou už po strednej škole
• Žiaci dostanú podnikové štipendium 
 a príplatok za produktívnu prácu
• Postupujúca automatizácia a robotizácia 
 ako aj nasadzované opatrenia z oblasti        
 „Priemysel 4.0“ znamenajú zmenu štruktúry 
 pracovnej sily a zvýšenú potrebu  
 kvalifi kovaných odborníkov
• Praktické vyučovanie tvorí 70 %, teoretické 30 % 

 Porota ocenila spoločnosť Volkswa-
gen Slovakia za aktivity, ktorými aktívne 
podporuje zdravie a zdravý životný 
štýl svojich zamestnancov. „V našej
spoločnosti kladieme veľký dôraz na 
starostlivosť o zamestnancov, ktorú im v 

mnohých smeroch poskytujeme v nad-
štandardnom rozsahu. Je pre 
nás dôležité, aby v zdraví nielen 
prichádzali do práce, ale rovnako sa 
z nej zdraví aj vracali domov,“ uviedol 
Juraj Kiripolský, vedúci Manažmentu 

hale Duálnej akadémie, kde sa žiaci 
naučia pracovať s najmodernejšími 
technológiami. Za svoju produktívnu 
prácu navyše získajú príplatok a pod-
nikové štipendium a po úspešnom 
ukončení štúdia majú garanciu pra-
covného miesta vo Volkswagen Slo-
vakia. Po ukončení štúdia môžu získať 
výučný list, maturitné vysvedčenie 
a medzinárodne platný dvojjazyčný 
nemecký certifi kát odbornej spô-
sobilosti. Okrem bezplatných pra-
covných pomôcok a pracovného 

odevu prispieva spoločnosť Volkswa-
gen Slovakia žiakom aj na stravu, uby-
tovanie a dopravu.
 Podporou duálneho vzdelávania 
reaguje Volkswagen Slovakia na 
nelichotivú situáciu na nelichotivú si-
tuáciu na pracovnom trhu. Aj tento rok 
príjme Duálna akadémia približne 
sto nových záujemcov, z ktorých 

budú už po strednej škole profesionáli 
s praxou.
Dôležité termíny
28. 2. 2018 - uzávierka žiadostí 
k zamestnávateľovi
19. 3. – 22. 3. 2018 - výberové 
konanie u zamestnávateľa
10. 4. 2018 - podanie prihlášky na 
Súkromnú strednú odbornú školu auto-
mobilovú - Duálnu akadémiu
 V systéme duálneho vzdeláva-
nia žiak najprv podáva Žiadosť 
o duálne vzdelávanie u konkrét-

neho zamestnávateľa. Po úspešnom 
absolvovaní výberového konania 
u zamestnávateľa si podáva prihlášku 
na strednú odbornú školu.
Postup prihlásenia spolu so 
žiadosťou je možné nájsť na 
stránke: http://dualnaakademia.
sk/ziaci-a-rodicia/pre-ziakov-a-rodi-
cov/ako-sa-prihlasit/

Bratislava – Spoločnosť Volkswagen Slovakia (VW SK) získala 
ocenenie Zdravá fi rma roka 2017 v kategórii výrobné podniky. 
Rebríček zostavila odborná komisia zložená zo zástupcov part-
nerov projektu Iniciatíva za zdravšie Slovensko – odborníkov 
z ministerstva zdravotníctva, riaditeľstva WHO na Slovensku, 
Úradu verejného zdravotníctva, poisťovne Union a odborníkov 
z oblasti ľudských zdrojov.

zdravia Volkswagen Slovakia.
 Najväčší slovenský súkromný 
zamestnávateľ v júni 2017 otvoril bu-
dovu nového zdravotného strediska, 
v ktorom sa nachádzajú ambulancie 
všeobecného lekára pre dospelých, 
odborné ambulancie urológie, gyne-
kológie, sonografi e a lekáreň. Kom-
plex sa nachádza neďaleko budovy 
pôvodného zdravotníckeho zariad-
enia. To naďalej slúži na rehabilitačnú 
činnosť a preventívne lekárske prehli-
adky, nachádzajú sa tu ďalšie od-
borné ambulancie.
 Spoločnosť Volkswagen Slovakia 
zabezpečuje pre svojich zamestnan-
cov aj široký zdravotný program Check 
up. Ide o komplexné preventívne 
lekárske vyšetrenie zahŕňajúce širšie 
laboratórne vyšetrenia krvi, funkčné 
vyšetrenie pľúc, zraku a sluchu, 
rehabilitačné vyšetrenie, elektrokar-
diogram a po 40. roku života i pre-
ventívne vyšetrenie prítomnosti stolici 
v krvi. Každý zamestnanec má nárok 
na Check up vyšetrenie raz za dva 
roky.
 Zamestnanci majú možnosť tiež 
navštevovať preventívno-liečebný re-
habilitačný program. Ďalšou výhodou 
je zubná ambulancia, v ktorej majú 
výkony dentálnej hygieny hradené 

priamo zo sociálneho fondu. Volkswa-
gen Slovakia tiež prepláca významnú 
časť nákladov za masáže. V bratislav-
skom závode sa tiež pravidelne 
koná Kvapka krvi, pričom podnik 
odmeňuje držiteľov plakiet fi nančne aj 
motivačným vozidlom na víkend.
 O zdravý životný štýl zamestnan-
cov sa Volkswagen Slovakia stará 
prostredníctvom programu Go FIT. Or-
ganizuje motivačné športové tréningy, 
prednášky zdravej stravy, edukačné 
preventívne podujatia a vyšetrenia 
(napríklad vyšetrenie materských 
znamienok dermatoskopom, meranie 
hustoty kostí a aj mnohé iné). Každý 
zamestnanec dostáva počas roka ob-
siahly vitamínový balíček.
Spoločnosť Volkswagen Slovakia 
dáva v súčasnosti prácu viac než 12 
700 ľuďom a ďalšie stovky prijme aj 
v roku 2018. Aktuálne obsadzované 
pozície sú výrobný pracovník pre 
montáž, karosáreň a lakovňu, ďalej 
automechanik, autoelektrikár, autokla-
mpiar a autolakovník. Noví zamest-
nanci získavajú okrem nástupného 
platu od 1050 eur mesačne aj 
nástupný bonus 500 eur, ďalej 13. 
a 14. plat, odmenu za hospodársky 
výsledok a mnohé ďalšie fi nančné aj 
nefi nančné benefi ty.

• Početné aktivity na podporu zdravia 
 a zdravého životného štýlu zamestnancov
• Dve zdravotné strediská s viacerými odbornými ambulanciami

Volkswagen Slovakia   
Zdravá fi rma roka 2017
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Zamestnanci VW SK myslia 
aj na zdravie iných.

V Duálnej akadémií prevláda 
prax nad teóriou.
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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

01 - Kúpa  02 - Predaj  03 - Voľné miesta (ponúka, hľadá)  04 - Služby (ponúka)  05 - Byty  06 - Nehnuteľnosti  07 - Rozličné

02 - PREDAJ
• Predám zdravé čerstvé prepeličie 

vajíčka, balené po 50 ks, cena 5 eur,
tel.: 0907 353 352

03 - VOĽNÉ MIESTA
• Spoločnosť sídliaca v Devínskej Novej 

Vsi hľadá pracovníka pre údržbu 
objektov v priemyselnom parku. Pod-
mienky – vodičský preukaz, preukaz 
vodiča vysokozdvižného vozíka resp. 
zaučenie, inštalatérske a zámočnícke 
zručnosti. Informácie: 

 mail: sekretariat@presskam.sk
mobil: 0908 700 684

• Dom sociálnych služieb Senecio 
hľadá sociálneho pracovníka, tera-
peuta alebo špeciálneho pedagóga 
na pozíciu sociálny terapeut. Práca 
je zameraná na záujmovú činnosť 
s ľuďmi v dôchodkovom veku s rôzny-
mi zdravotnými ťažkosťami. Pracovná 
doba je od PO-PIA , od 7:00 do 
15:30 hod.  Viac informácií na tel. 
č. 0918 133 466 (p.Horáčiková – 
riaditeľka).

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.: 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

• Účtovníctvo, mzdy, DPH, daňové 
priznania, 20-ročné skúsenosti, 
diskrétnosť.     tel.: 0940 137 999

05 - BYTY
• Kúpim 4-izbový byt na prízemí. 

tel.: 0904 239 227
• Prenajmem 1-izbový byt na ulici Pavla 

Horova 7 v Bratislave Dev. Novej Vsi. 
Nie som realitná kancelária. 

 Kontakt tel.: 0902 453 912

06 - NEHNUTEĽNOSTI
• Kúpim 3-4 izbový byt na prízemí. 

tel.: 0904 239 227 

• Predám uzamykateľný garážový box 
v garážovom dome na ulici Š. Králika 
7, DNV, 11 m2, elektrina, voda v ob-
jekte. Ponuky s cenou zasielajte 

 na adresu: krutil@centrum.sk

• Dáme do prenájmu skladový
 priestor o výmere 1700 m2 s elek-
 trickými bránami (8 ks) s výškou 
 pre ťahač s návesom, rozmery
  47 x 36 m s výškou 5,5 m a 9 m 
 s 2 ks žeriavmi s nosnosťou 1000 kg.
 Možnosť rozdelenia priestoru skladu
 na 4 x 425 m2. Uprednostňujeme
 dlhodobý nájom. Lokalita DNV. 
 Informácie: 
 mail: sekretariat@presskam.sk
 mobil: 0908700684

• Spoločnosť sídliaca v Devín-
skej Novej Vsi hľadá 

 stavebnú fi rmu, ktorá by so svojím 
projektantom upravila počas zim-
ných mesiacov priestory haly, podľa 
navrhnutej štúdie. Úprava vyžaduje 
všetky práce spojené so stavbou by-
tov resp. domu. 

 Informácie:
 mail: sekretariat@presskam.sk
 mobil: 0908700684

07 - ROZLIČNÉ
• HERBA – ZÁHRADNÍCKE  POTREBY, 

rozličný tovar, darčeky. 
 Na Grbe 55. 

 tel.: 02/6477 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
• Klietky pre chov prepelic , králiky, 

činčily, pasce na líšky a kuny, liahne 
na vajíčka, odchovne pre kuriatka, 
krmítka a napájačky, robíme roz-
voz po celom Slovensku, viac na 
www.123nakup.eu , 

tel.: 0907 181 800
• Za pomoc v domácnosti bezplatne 

ubytujem staršiu veriacu pani ka-
tolíčku v rodinnom dome v Devínskej 
Novej Vsi.” tel.: 0903 780 797

• Hľadám osobu - muža, alebo ženu 
do 55 rokov, ktorá by mi bola k dis-
pozícii na určité práce.  Som imobilný 
v rodinnom dome v DNV. Podmienka: 
byť k dispozícii podľa potreby. Viac 
osobne.  tel.: 0944 687 797

NOVÉ POTRAVINY 
OTVÁRAME UŽ 

V MARCI
JÁNA KOSTRU 1, DEVÍNSKA NOVÁ VES

Viac info na www.krajpotravin.sk

KRAJ 17-010 INZ Otvarame 182x130-Devex.indd   1 09.01.18   14:13
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Z policajného
zápisníka

Zároveň vyzýva seniorov, aby 
nedávali peniaze osobám, ktoré 
nepoznajú, aby nevyberali úspory 
zo svojich účtov pre cudzie osoby, aj 
keď pôsobia dôveryhodne.
 V nemalej miere sú Policajným 
zborom zaznamenávané aj prípady, 
kedy páchatelia oslovujú seniorov 
ako pracovníci elektrární, vodární, 
plynární, sociálnych úradov, či in-
ých inštitúcií, ktorí prišli vrátiť prepla-
tok, vyplatiť sociálny príspevok, zvýšiť 
dôchodok alebo kontrolujú stav elektro-
meru a podobne. Tiež vystupujú ako 
cudzinci, ktorí sa pýtajú na cestu do 
nemocnice a následne pýtajú peniaze 
na operáciu ich príbuzného, ktorý mal 
dopravnú nehodu s kamiónom  a leží 
v nemocnici v kritickom stave. V nepo-
slednom rade páchatelia vystupujú 
ako podomoví predajcovia a ponú-
kajú na predaj tovar (vlnené prikrývky, 
masážne stroje, zdravotnícke pomôcky, 
hrnce, nože) a ponúkajú tovar seniorom 
za výrazné zľavy alebo darčeky zadar-
mo.
 V tejto súvislosti Policajný zbor 
ďalej upozorňuje, že podvodníci 
a zlodeji ovládajú veľa spôsobov 
a manipulačných techník ako získať 
dôveru seniorov, dostať sa do ich 
príbytkov, lokalizovať miesto ich 
úspor a v nepozorovanej chvíli 
ich okradnúť. Preto Policajný zbor 
vyzýva seniorov, aby nevpúšťali ne-
známe osoby do svojich príbytkov, 
neboli s nimi osamote, nevyberali 
pred nimi peniaze a nerozmieňali im 
bankovky, aj keď pôsobia dôvery-
hodne.

plk. Mgr. Luboš Šidík
riaditeľOkresného riaditeľstva 

Policajného zboru
v Bratislave IV

Z pol
zápi

SENIORI POZOR!
NESTAŇTE SA OBEŤAMI POD-
VODNÍKOV A ZLODEJOV!

 Policajný zbor opakovane 
upozorňuje občanov, najmä seniorov, 
aby nepožičiavali peniaze osobám, 
ktoré nepoznajú. Môže ísť o podvod-
níkov a zlodejov.
 V ostatnom období sú zazna-
menávané  prípady, kedy neznáme 
osoby (páchatelia) volajú starším 
osobám  a  predstavujú sa nielen 
ako ich príbuzní alebo známi (vnuk, 
syn, brat, sused, spolužiak) a žiadajú 
požičať peniaze na rôzne účely, ale 
tiež ako lekári. Seniorov kontaktujú 
telefonicky v neskorých nočných 
hodinách alebo skorých ranných 
hodinách a oznámia im, že ich 
príbuzný spôsobil dopravnú ne-
hodu, leží v nemocnici, nemôže 
komunikovať, lebo si pri nehode 
odhryzol jazyk a súrne potrebuje 
peniaze. Páchatelia volajú niekoľkokrát 
za sebou, aby znemožnili seniorovi 
preveriť, či skutočne volá ich príbuzný. 
Žiadajú, aby peniaze poslali po 
taxikárovi alebo poslali neznámej os-
obe cez službu Western Union, príp. 
ich osobne priniesli na určené miesto 
a odovzdali osobe, ktorá zariadi všetky 
potrebné veci, najmä to, že nehoda 
nebude hlásená polícii.
 Policajný zbor preto upozorňuje 
seniorov, aby si vždy overili, či nao-
zaj ich telefonicky kontaktuje ich 
príbuzný alebo lekár, či iná osoba, 
ktorá sa predstavila v telefóne. 

Dvaja dedkovia sa prechádzajú 
po cintoríne. Chcel by som ležať 

vedľa Anky Chocholovej.
-A ja by som chcel ležať vedľa 

Milky Zuzuľovej.
-Ale veď tá má iba štyridsať 

a ešte žije.! -Práve preto.
•••

Klop, klop, klope niekto na 
dvere: -Kto je tam?

-Predsa láska tvojho života.
-Nekecaj, rezne predsa 

nerozprávajú.

•••
Stará Rómka veští milionárovi. 
Ten sa jej opýta: -Poraďte mi, 

čo mám robiť, aby 
som mal dlhý život?

-Presťahujte sa k nám do 
osady. Tam ešte nezomrel ani 

jeden milionár.
•••

-Aký je rozdiel medzi sliepkou 
a dôchodcom?

-Sliepka musí znášať vajcia, 
dôchodca všetko!


