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 T v á r 
je zrkad-
lom duše. 
P o z o r n e 
s k ú m a j t e 
tváre kan-
d i d á t o v . 
Aj keď mnohí okrem herec-
tva nedokážu nič iné, pri 
voľbách súdny človek sa 
oblafnúť nedá, ostatní... majú 
smolu.
 Máme po prvom kole 
prezidentských volieb. Ne-
trúfam si typovať ako bude 
vyzerať kolo druhé. Máme 
teda za sebou prvé kolo 
volieb prezidenta SR kde 
sme sami seba presviedčali, 
že naša voľba má zmysel 
a dúfame, že ten náš zvolený 
kandidát nesklame a nebude 
sklamávať. 
 Skúsenosti z komunáliek
nás k tomu síce nepresvedčili, 
ba sklamali v mnohých prí-
padoch, ohľadoch a oča-
kávaniach. Utvrdili, že bez-
výhradne veriť sa dá vlastne 
iba sebe samému. Ale voľby 
sú práve o tom, o hľadaní 
a využívaní možností, ktoré 
nám tento systém dáva. 
A keďže človek je nedo-
konalý, musíme počítať  s chy-
bami v odhadoch, omylmi pri 
typovaní ak nie sme skalopev-
ne presvedčení o dôveryhod-
nosti kandidátov.  
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Sponzoruje firma Devínska invest, s. r. o., od apríla 2015
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Vo utorok, 2. októbra, bola 
v legendárnom V-klube 
ofi ciálne uvedená kniha Prvý 
a posledný Romana Spišiaka. 
Obsahuje piesňové texty, 
ktoré napísal predovšetkým 
pre Beátu Dubasovú, foto-
grafi e a spomienky jeho spo-
lupracovníkov a rodiny. Publi-
káciu pokrstili čokoládovými 
zrnkami Beáta Dubasová, 
Vašo Patejdl a brat umelca 
Dušan Spišiak.

Výber 50 piesňových textov zos-
tavil jeho priateľ Ľuboš Zeman, 
ktorý v tiráži uviedol: “Roman 
Spišiak neodmysliteľne patrí do 
dejín slovenskej pop kultúry ako 
výrazný predstaviteľ textárskej 
a novinárskej školy. Predovšetkým 
v 80. a 90. rokoch si vytvoril 
svojský umelecký štýl. Mal dar 
videnia sveta ženskými očami 
a zmysel pre generačnú výpoveď 
a v spolupráci s viacerými 
skladateľmi vytvoril takmer všetky 

KNIHA HUDOBNÝCH TEXTOV PRVÝ 
A POSLEDNÝ JE SPOMIENKOU 
NA ROMANA SPIŠIAKA

KRÁTKE SPRÁVY      

VAŠE PRÍSPEVKY,
POSTREHY, PODNETY

NÁM MÔŽETE NAĎALEJ 
POSIELAŤ NA:

nasadevinska@gmail.com   

piesňové hity pre Beátu Dubaso-
vú,” napísal Zeman o kolegovi, 
ktorý zomrel v roku 2016 vo 
veku 66 rokov.
Ako pripomenul, Roman Spišiak 
mal popri písaní hudobných 

textov oveľa širší záber činnosti. 
“Bol špecialistom na autorské 
právo i ženskú krásu, dobrým 
novinárskym glosátorom a v pos-
ledných rokoch svojho života aj 
neúnavným fotografom. Hovoril 
o sebe, že je textár a fotograf, 
lebo obe profesie sú vlastne 
skoro to isté a výborne sa 
dopĺňajú. V rozhovoroch pred 
jeho smrťou vyslovil želanie, 
aby jeho najznámejšie piesňové 
texty a najlepšie fotografi e vyšli 
knižne.”

Kniha naplnená 
spomienkami
Speváčka Beáta Dubasová na 
pódiu V-klubu naživo zaspievala 
tri skladby s textami Romana 
Spišiaka - Za dverami mojej izby, 
O jedno sa bojím a Úschovňa 
pohľadov. “Pesničky, do ktorých 

(Pokračovanie na strane 2)



DEVEX 2 

ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z DOMÁCNOSTÍ
S OBSAHOM ŠKODLIVÝCH LÁTOK

pre občanov Bratislavy – fyzické osoby nepodnikateľov uskutoční Magistrát hl. mesta SR Bratislavy 
za súčinnosti mestskej časti, spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. a spoločnosti ARGUSS, s.r.o. 

v termíne 06.04.2019 od 8.00 do 10.00 hod. na Istrijskej ul. pred bývalou požiarnou zbrojnicou

Na mieste bude pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracovníci spoločnosti ARGUSS, s.r.o. 
preberať len od občanov – fyzických osôb nepodnikateľov tieto komunálne odpady: 

• STARÉ NÁTEROVÉ HMOTY • ODPADOVÉ ROZPÚŠŤADLÁ •
• PESTICÍDY • OLEJE A TUKY •

Pozn.: V prípade odpadov ako sú rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, lepidlá a pod., tieto musia byť uzavreté v pevných obaloch, 
z ktorých sa neuvoľňuje odpad. ARGUSS, s.r.o. odoberie takýto odpad len v donesených  uzavretých obaloch  max. do 5 kg od 1 osoby.

• BATÉRIE A AKUMULÁTORY • ŽIARIVKY A INÝ ODPAD OBSAHUJÚCI ORTUŤ 
• VYRADENÉ ZARIADENIA OBSAHUJÚCE CHLÓRFLUOROVANÉ UHĽOVODÍKY 

– (chladničky, mrazničky a pod.)
• VYRADENÉ ELEKTRICKÉ A ELEKTRONICKÉ ZARIADENIA – ELEKTROSPOTREBIČE 

– (počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.)

Spoločnosť ARGUSS, s.r.o. oznamuje právnickým osobám a fyzickým osobám -podnikateľom, že zabezpečuje
nakladanie s odpadmi v celom rozsahu Katalógu odpadov. V prípade záujmu sa kontaktujte na tel. č. 02/555 65 632.

Hlavné mesto SR Bratislavy vytvorilo podmienky fyzickým osobám – nepodnikateľom pre bezplatné odovzdávanie 
Komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok na Zbernom dvore spoločnosti OLO a.s., 

Stará Ivanská cesta 2, Bratislava, v pracovných dňoch a v sobotu od 8.00 do 18.00 h okrem sviatkov a dní pracovného voľna.

MAREC 2019    DEVÍNSKA INFORMUJE

(Pokračovanie zo strany 1)

sme všetci vložili veľa energie 
a sily, stále žijú. Dodnes ich 
spievam na svojich koncertoch. 
Ľudia na ne nezabudli, stále ich 
žiadajú, znejú z rádií aj po tridsia-
tich rokoch. Myslím, že to je ten 
najdôležitejší odkaz, ktorý nám 
všetkým Roman zanechal, aby 
sme na neho nikdy nezabudli.”

Fotografi ckú časť knihy zostavil 
Milan Reichmann. “Hľadal a 
miloval krásu vôkol seba: kvitnúce 
jarné kvety, vtáky na oblohe, 
farebnú jeseň i vodu rôznych for-
mách. Veľmi rád fotil ľudí. Pamä-
tám si ho ako vždy vysmiateho 
chlapa, čo oceňovali najmä 
ženy. Prihováral sa im, hľadal ich 
najkrajšiu podobu v objektíve a 
mnohým urobil krásne umelecké 
fi tky. Hovoril, že nie je hanba 
obzrieť sa za krásnou ženou, 
lebo bez nich by nevznikol svet,” 
uviedol v knihe Milan Reichman.

“Spomienok na Romana mám 
množstvo. Veľa sme spolu pre-

sedeli na zasadnutiach výboru 
Slovgramu, kde sme sa snažili 
pre hudobníkov vyrokovať 
čo najlepšie odmeny. A ako 
skladateľ som vždy na ňom 
oceňoval, že vedel napísať do-
brý slogan, refrén. Vždy ma 
inšpirovali, a keďže sme vedeli, 
že to píšeme pre Beátu, ktorá 
je výborná speváčka, dalo sa 
čakať, že tie naše spoločné 
pesničky budú mať úspech,” 
povedal na pódiu V-klubu Vašo 
Patejdl. “Pre nás skladateľov sú 
takíto textári tí najlepší, pretože 
on vedel vymyslieť slogan, ktorý 
som potom ja ako muzikant už 
len obkreslil, ako sa hovorí. Toto 
vie málo textárov, takže si ho 
pamätám ako človeka, s ktorým 
bola radosť robiť pesničky,” 
podotkol Patejdl. 

Dušan Spišiak tiež prispel do 
84-stranovej knihy svojimi spo-
mienkami na brata. “Neodmietal 
nikomu akýkoľvek druh pomoci - 
či už verbálnej alebo aj fi nančnej. 

Pomáhal všetkým - kamarátom, 
kolegom, rodine alebo aj deťom 
z detských domovov. Nikdy však 
o tom verejne nehovoril, lebo to 
považoval za svoj vnútorný svet 
a morálnu povinnosť. Bol to spra-
vodlivý, dobrý človek. Verím, že 
je stále s nami.”

Bez príkras a kompromisov
Knihu Prvý a posledný vy-
dala Forza Music s podporou 
spoločnosti Slovgram, ktorej 
začiatkom 90. rokov bol Roman 
Spišiak spoluzakladateľom a od 
začiatku aj členom výboru. “Ro-
man sa zapájal do debaty stried-
mo, veľa mlčal, nepúšťal sa do 
siahodlhých analýz ani hľadaní 
širších súvislostí, ale nakoniec dis-
kusiu vždy brilantne zaklincoval. 
Presne vystihol podstatu a jasne 
naformuloval stanovisko. Bez 
zbytočných slov, bez príkras, bez 
kompromisov a predovšetkým 
vždy v záujme Slovgramu,” 
týmito slovami ho v knihe priblížil 
riaditeľ Forza Music a člen výbo-

ru Slovgramu Július Kinček.

Výťažok z predaja knihy Prvý a 
posledný poputuje na podporu 
detských domovov.

Roman Spišiak sa narodil 31. 
marca 1949 v Zvolenskej Slatine. 
Okrem písania textov a fotografo-
vania bol uznávaným právnikom 
v oblasti mediálneho a autor-
ského práva. Bol zakladateľom 
súťaže Miss Slovensko, mediál-
nej agentúry PSMA a až do svo-
jej smrti pôsobil aj ako predseda 
Slovenského odborového zväzu 
slobodných povolaní. Ťažkej 
chorobe podľahol 19. marca 
2016 v Bratislave vo veku 66 
rokov.

Redakciu Hudba.sk informovala 
PR manažérka Andrea Čurná. 
Tlačovú správu sme upravili. 

Foto: Milan Reichmann 

Ing. Marián Spišiak

KNIHA HUDOBNÝCH TEXTOV PRVÝ 
A POSLEDNÝ JE SPOMIENKOU  NA ROMANA SPIŠIAKA



 DEVEX 3

• Zlepšovacie návrhy zamestnancov ako nástroj 
 zefektívnenia procesov
• Odmena až do výšky 10-tisíc eur a ďalšie nefi nančné 
 odmeny za zlepšovacie návrhy

• Odmena takmer do výšky priemerného mesačného platu
• Ocenenie za dobrý nábeh nových produktov

Volkswagen Slovakia   
Volkswagen Slovakia vyplatil 
zamestnancom pol milióna eur 
za zlepšovacie návrhy

Volkswagen Slovakia   
Zamestnanci Volkswagen Slovakia 
dostanú odmeny za hospodársky 
výsledok v priemernej výške 1 630 eur

BRATISLAVA - Volkswagen Slo-
vakia vyplatil v predchádza-
júcom roku zamestnancom 
odmeny za zlepšovacie návrhy 
v celkovej výške viac ako 523
-tisíc eur. Aj týmto spôsobom 
motivuje najväčšia automobilka 
na Slovensku spolupracovníkov, 
aby prispeli k zvýšeniu efektivity 
v závodoch.

Spoločnosť Volkswagen Slova-
kia pracuje aktívne na dosiahnutí 
cieľa značky Volkswagen, ktorým 
je zvýšiť efektivitu podniku do 
roku 2025 o 30 %.
Jedným z nástrojov na dosiahnu-
tie tohto cieľa je manažment ideí.
V roku 2018 prispela k zvýšeniu 
efektivity svojimi zlepšovacími 
návrhmi viac ako tisícka zamest-
nancov. Nápady sa týkali 
rôznorodých oblastí naprieč 
celým podnikom. Počnúc pro-
cesmi vo výrobe, cez logistiku 
a zabezpečenie kvality až po 
administratívu. Zamestnanci sa 
môžu tiež podieľať na zlepšovaní 
ergonómie na pracovisku i šetrení 
prírodných zdrojov.

„Práve v tomto rozhodujúcom 
období je pre nás obzvlášť 
dôležité aktívne pracovať na 
zvyšovaní efektivity, aby sme si 
posilnili pozíciu v rámci koncer-
nu a pri rozhodovaní o pridelení 
nových produktov si zabezpečili 

BRATISLAVA - Volkswagen Slo-
vakia (VW SK) vypláca zamest-
nancom každý rok odmenu 
za podiel na hospodárskom 
výsledku. Za rok 2018 dosiahla 
priemernú výšku 1 630 eur.

Predchádzajúci rok sa vo VW SK 
niesol v znamení zavŕšenia nábe-
hu nových produktov. V bratislav-
skom závode spoločnosť rozšírila 
produktové portfólio o posledný 
z troch očakávaných SUV mo-
delov – Audi Q8 a ukončila fázu 
rozsiahlych investícií do výroby 
a infraštruktúry. V Martine bola 
otvorená nová logistická hala. 
„Rok 2018 bol pre nás rokom 
viacerých nábehov nových 
produktov pre zákazníkov na 
celom svete. Odmena za podiel 
na hospodárskom výsledku je 
poďakovaním zamestnancom za 
ich nasadenie a angažovanosť 
pri výrobe viac ako 400-tisíc vo-
zidiel v minulom roku,“ uviedol 

Zlepšovacie návrhy môžu podávať zamestnanci naprieč
celým podnikom

Odmeňovací a sociálny program pre zamestnancov
zostáva naďalej jednou z priorít podniku.

dobrú štartovaciu pozíciu. 
Verím, že aj v tomto roku 
budú zamestnanci angažovaní 
prispieť k zvýšeniu efektivity,“ 
uviedol Dr. Oliver Grünberg, 
predseda predstavenstva a člen 
predstavenstva pre technickú 
oblasť vo Volkswagen Slovakia.
Zlepšovací návrh môže podať 
každý zamestnanec vo výrob-

nej aj nevýrobnej oblasti. Za 
každý nemerateľný zlepšovák 
mu prislúcha paušálna odmena 
20 eur. Do výšky 10-tisíc eur 
sú odmeňované merateľné 
zlepšovacie návrhy. Zamestnan-
ci sa zároveň mohli zapojiť do 
pravidelných zlepšovateľských 
projektov, v ktorých bolo možné 
získať dodatočnú vecnú odmenu 
ako zájazd na MS v hokeji, 
zapožičanie Volkswagenu 
Touareg na 10 dní a ďalšie vecné 
ceny. 

Vlani sa spoločnosti Volkswagen 
Slovakia podarilo vďaka zamest-
naneckým zlepšovacím návrhom 
ušetriť materiál, ale aj státisíce 
kilowatthodín elektrickej ener-
gie, vyše tisíc kubíkov zemného 
plynu a takmer dve tony emisií. 
Zlepšováky však šetria nielen 
životné prostredie, ale aj zdravie
zamestnancov. Príkladom sú via-
ceré nápady, ktoré zlepšili er-
gonómiu na pracovisku.

Dr. Oliver Grünberg, predseda 
predstavenstva a člen pred-
stavenstva pre technickú oblasť 
vo VW SK.
Odmena za hospodársky 
výsledok bude vyplatená na 
začiatku mája spolu so mzdou 
za mesiac apríl. Preddavok 
v priemernej výške 200 eur vy-
platil podnik zamestnancom 
v zúčtovaní mzdy za mesiac sep-
tember 2018.
Odmenu dostanú všetci tarifní 
zamestnanci, ktorí pracovali vo 
VW SK v predchádzajúcom roku. 
Každému zamestnancovi prislú-
cha pomerná časť odmeny zod-
povedajúca trvaniu pracovnému 
pomeru v danom roku.
Po období nábehov a investícií 
prichádza vo VW SK čas na 
využitie týchto investícií a sú-
stredenie sa na sériovú výrobu pri 
súčasnom plnení cieľov značky 
Volkswagen zefektívniť chod 
fi rmy do roku 2025 o 30 %.

Volkswagen Slovakia
Volkswagen Slovakia vyrobil na Slovensku od roku 1991 viac ako 5,5 miliónov 
vozidiel. Je pilierom slovenského exportu a zároveň aj najväčším súkromným 
zamestnávateľom v krajine. Priemerný hrubý mesačný plat bez manažmentu 
spoločnosti je vo Volkswagen Slovakia 1 854 eur (za rok 2017). Medzi mnohý-
mi sociálnymi benefi tmi je aj 13. a 14. plat. Volkswagen Slovakia je najväčším 
prispievateľom do verejných rozpočtov, len za rok 2017 odviedol na daniach 
a odvodoch približne 250 miliónov eur. Spoločnosť preinvestovala na Slovensku 
od svojho vzniku už 4,35 miliardy eur. Vyrába automobily Volkswagen Touareg, 
Audi Q7, Audi Q8, Porsche Cayenne, Volkswagen up!, Volkswagen e-up!, SEAT 
Mii, ŠKODA Citigo. Okrem vozidiel produkuje prevodovky, komponenty pre pre-
vodovky, podvozky a motory, ako aj zariadenia používané pri výrobe vozidiel.



DEVEX 4 

DENOVA 
Eisnerova 25, 841 07 Bratislava

HARMONOGRAM ROZMIESTNENIA VEĽKOKAPACITNÝCH KONTAJNEROV.

D Á T U M  U L I C A 

  

 Eisnerova 38-40

02.04. - 04.04.2019 Mečíková pri DI

 Pod Lipovým

 Š. Králika 6-8

09.04. - 11.04.2019 Slovinec

 Ľubovníková 

 P. Horova pri ZŠ 

16.04. - 18.04.2019 Opletalova pri Ramirent 

 Na Kaštieli 

  

 J. Poničana 13-15 

23.04. - 25.04.2019 Istrijská pri Mýtnici 

 Záhradná na konci 

 

 križovatka Charkovská 

 - Delená

30.04. - 02.05.2019 Vápencová 

 P. Horova 1-5

 

 I. Bukovčana 12-14, 13 

07.05. - 09.05.2019 Bystrická-pri kasárňach 

 Križovatka Ílová - Tehliarska

 

 P. Horova 20

14.05. - 16.05.2019 Š. Králika 2 

 Hradištná  za obchodom

D Á T U M  U L I C A

 J. Jonáša ku garážam

21.05. - 23.05.2019 M. Marečka 1-3

 križovatka Kalištná 

 - Novoveská

 J. Poničana 1-3

28.05. - 30.05.2019 Pieskovcová

 Kosatcová

 J. Smreka 7-11

04.06. - 06.06.2019 Na Hriadkach

 Jasencova

 J. Smreka 10-12

11.06. - 13.06.2019 Rybník

 Na Vyhliadke

 I. Bukovčana 2-8

18.06. - 20.06.2019 Križovatka Novoveská 

 - J. Poničana

 Eisnerova 19-21 

 

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

NEPOUŽÍVAŤ NA

 CHEMICKÝ ODPAD, 

STARÉ ŽELEZO, SKLO, 

LÍSTIE A OREZY STROMOV!



 DEVEX 5

V dňoch 11 a 12 apríla 
2019 medzi deti zo školy 
Pavla Horova 16 zavíta kú-
zelná fyzika. 

 Hravou a zábavnou formou 
sa žiaci „dočarujú“ k novým 
poznatkom. Zistia na príkladoch 
„trikov“ s magnetmi, zrkadlami, 
vodou či s obyčajným kolesom 
ako sa sa správajú veci okolo 
nás. Vysvetlia si, ako fungujú 
rýchlovlaky v Japonsku, uvidia 
špeciálne zrkadlo, ktoré pomoh-
lo pri určení vzdialenosti Mesia-
ca od Zeme.

Nebude to po prvý krát, kedy sa 
medzi žiakov vpletú odborníci 
z rôznych prírodovedných od-
borov, alebo známi Slovenskí 
cestovatelia, či športovci. V mi-
nulých rokoch sprostredkovali 
svoje cestovateľské zážitky 
osobnosti ako Peter Valušiak, 
geológ, jeden z najúspešnejších 
polárnikov sveta. Dosiahol 
Južný a trikrát Severný pól. Roz-
prával o tom, ako prešiel Arktídu 
z Ruska do Kanady cez Severný 
pól pešo a bez leteckej podpory 
(fi lm „118 dní v zajatí ľadu“). 
Prišla aj Lucia Hollá, majsterka 
sveta v raftingu z roku 2000 
ktorá preraftovala okrem Arktídy 
a Antarktídy všetky kontinenty. 
Témou diskusie bol hlavne raf-
tingová expedícia do Etiópie 
– prvozjazd rieky Omo, pere-
jami medzi divokými kmeňmi. 
Vladimír Štrba, slovenský geológ 
a horolezec, ktorý zvládol via-
cero Alpských vrcholov a na 
svojom konte má aj osemtisí-
covku Cho Oju sa s deťmi v škole 
stretol viac krát. V ostatnej disku-
sii sa zameriaval na vysvetlenie 
vplyvu nadmorskej výšky na 
organizmus. Bohužiaľ, zahynul 
pri pokuse zdolať Mount Everest 
v roku 2017. O tajomstvách Sto-
lových hôr vo Venezuele prišiel 
debatovať Tomáš Derka, ktorý 
sa tejto téme venuje aj prostred-
níctvom vedeckých projektov na 
Prírodovedeckej fakulte Univer-
zity Komenského. 

Už po dva roky rada rodičov 
spolupráci s vedením školy or-
ganizovala akciu „Noc výskum-

KÚZELNÁ FYZIKA
níkov“, kde sa žiaci mohli stretnúť 
s významnými predstaviteľmi 
vedy na Slovensku z najrôznejších 
oblastí. Od piatej po obede až 
do večerných hodín skúmali, de-
batovali, zisťovali, že vedec je 
tiež len človek a veda vlastne je 
všetko okolo nás. Zoznámili sa s 
témami, ktorými sa zaoberá ar-
cheológia, biológia, geochémia, 
geografi a, fyzika, paleontoló-

gia, ložisková geológia, alebo 
ako sa veda s tým pretaví do 
najrôznejších materiálov, ktoré 
sú okolo nás (výfuky formuly 1, 
materiály, ktoré letia do vesmíru) 
a rôzne iné. 

Na záver si oddýchli pri tanci 
a výmene získaných poznatkov. 
Navštívili ich vedci z Prírodo-
vedeckej fakulty a Fakulta 
matematiky, fyziky a informatiky 
Univerzity Komenského, Ústavu 

technických vied Slovenskej 
Akadémie Vied. Vďaka skvelo 
odprezentovanému “učivu” 
prírodných vied sa mnoho detí 
v škole presvedčilo, že fyzika, 
chémia, geológia či geografi a 
nie sú strašiakmi, ale sú všade 
okolo nás.

Natália Hlavatá

rada rodičov, 
ZŠ P. Horova 16 – DNV
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      Základná škola na Ul. I. Bukovčana 3, 841 08 Bratislava 
pozýva predškolákov a ich rodičov 

na    
        
 

do budovy ZŠ na Ul. I. Bukovčana 1 

15, 00 h. – 18,00 h. 
 
PRVÉ POSCHODIE     

TVORIVÉ DIELNE: 
              Tvorivá dielnička v II.B triede:  ”Jarná tematika” 

                    Tvorivá dielnička v II.A triede:  ”Môj robot” 
                    Tvorivá dielnička v I. C triede: ”Veselé zvieratká” 

        NEJ s rozšírenou výučbou jazykov v II.D triede  
        podporovanej Nadáciou Volkswagen Slovakia 

 
PRÍZEMIE 

      – o vyučovaní anglického jazyka  
         v jazykovom  laboratóriu 

      – internetová žiacka knižka                    – o školskom vzdelávacom programe 
      – o triede podporovanej Nadáciou 
         Volkswagen Slovakia v I. D triede  

 

VESTIBUL 
        Prezentácia školy 

    

MILÍ PREDŠKOLÁCI!   
ZÁROVEŇ VÁS SRDEČNE     

POZÝVAME 
NA ZÁPIS DO 1.ROČNÍKA  

(26.4. – 27. 4. 2019)  
V BUDOVE ŠKOLY BUKOVČANA  1 

www.bukovcana.sk 

   
Ul kk čč 3

1. Učte sa!
Príprava je pri snahe schudnúť 
kľúčová v prípade, že naozaj 
chcete vidieť výsledky. Štúdie 
poukazujú na to, že ak vaše ciele 
nemajú štruktúru a nestoja na 
vašich vedomostiach, je vysoko 
pravdepodobné, že pri snahe 
dosiahnuť ich jednoducho zly-
háte. Možno by ste sa najradšej 
hneď pustili do toho. Zistíte naj-
prv, ako vaše telo pracuje. 

2. Očistite sa
Nemusíte dodržiavať prísny pôst, 
aby ste schudli. Spôsobilo by to 
viac zla ako dobra.
Začnite tým, že si telo „prep-
láchnete“ množstvom zásado-
tvorných tekutín ako je voda 
s citrónom či jablkovým octom,
pite zelené džúsy a jedzte 
množstvo šalátov a klíčkov. Stra-
vovanie s nízkou hladinou cuk-
rov a množstvom vlákniny, plné 
zdravých a prírodných potravín je 
vhodné pre každého. 

3. Zabudnite na všetko čo 
viete o diétach
Mnohí ľudia si myslia, že držať 
diétu znamená mať plný tanier 
zeleniny a celkovo jesť najmenej 
ako sa dá. Ak ste celý život 
mali jeden spôsob stravovania, 
najhoršie čo môžete urobiť, je 
úplná zmena týchto stravovacích 
zvykov. Ak jedávate nezdravé 
jedlá, pokúste sa len zopár 
z nich počas dňa nahradiť jed-
ným zdravým, bohatým na zdra-
vé tuky a hodnotné bielkoviny. 
Vaše telo si postupne prestane 
pýtať všetko nezdravé jedlo 
a začne sa prikláňať k zdravším 
voľbám. 

4. Pospite si
Plnohodnotný a dostatočný spá-
nok vám vytvorí istú hranicu, ktorú 
pri chudnutí potrebujete. Ak spíte 
v noci iba 5 alebo ešte menej 
hodín, je u vás o tretinu vyššia 
pravdepodobnosť, že postupne 
získate až 15 kíl navyše.
Neexistuje správna dĺžka spánku, 
no väčšina expertov odporúča 
7-8 hodín počas noci. 

9 PRAVIDIEL

5. Majte prehľad v tom, čo 
pijete
Tajomstvo je ukryté v pití väčšie-ho 
množstva čistej vody:
• Pokles apetítu po prebytočných
 kalóriách
• Zmenší rozmery bruška
• Zrýchli metabolizmus
• Podporuje zdravú cirkuláciu
• Očistí telo od toxínov

6. Staňte sa členom skupiny
Spoločnosť by vám mal robiť 
niekto z vášho okolia. Priatelia 
a rodina sú vynikajúcim zdrojom 

motivácie, keď sa človek pokúša 
schudnúť.

7. Raňajky
Pokúste sa pravidelne raňaj-
kovať. Vo svojom prvom jedle 
dňa skombinovať rovnomerné 
množstvo proteínu, zdravých tu-
kov a zložitých sacharidov.

8. Využívajte technológie
Rôzne Fitness aplikácie sú výbor-
nou pomôckou. Ďalšia možnosť je 
ponoriť sa do sveta blogovania. 
Píšte o svojom chudnutí a uvidíte, 

od koľkých ľudí v tejto komunite 
získate podporu a uznanie.

9. Správne načasovanie
Jesť raz za 2-3 hodiny. Dbajte 
však na to, aby vaše jedlá mali 
rozumnú veľkosť a aby celkový 
príjem kalórií neprekročil váš den-
ný limit.

S týmito 9 pravidlami 
na pamäti budete prip-
ravení vydať sa na cestu 
k štíhlejšej postave.

K ŠTÍHLEJ
POSTAVE



 DEVEX 7

 Program otvorí prednáška 
MUDr. Viliama Dobiáša, 
dlhoročného prezidenta 
Slovenského Červeného 
kríža, uznávaného od-
borníka v oblasti medicíny 
a záchranárstva. Módna 
žurnalistka Dana Lapšanská 
sa podelí o rady ako jedno-
ducho a s nápadom vytvoriť 
zo starého oblečenia nové 
módne a praktické kúsky. Ne-
zostane však len pri slovách, 
predstaví aj originálnu kolek-
ciu z prešitého oblečenia. Za 
ňou stojí štýlový second hand 
NOSENE, ktorý z predaja 
noseného oblečenia pomáha 
obetiam domáceho násilia. 

Čo s hodnotným starožitným 
predmetom, ktorý máte 
doma, alebo ako získať vys-
nívanú starožitnosť do svojej 
zbierky, poradí historik ume-
nia Július Barczi. Porozpráva 
o aukciách umeleckých diel 
a starožitností a priblíži aj spo-
luprácu s fi lmármi pri historic-
kých produkciách.

 Večer pre seniorov vyv-
rcholí talk show „Na 
slovíčko“. Na pár slov sa 
tento raz zastaví scenárist-
ka, režisérka a spisovateľka 
Mariana Čengel-Solčanská, 
autorka aktuálneho knižného 
hitu Generál M. R. Štefánik, 

režisérka fi lmu Únos, či Legen-
da o Cypriánovi. Spoločnosť 
jej bude robiť hokejová le-
genda Jožko Golonka. „Večer 
ponúka príjemné ľudské pre-
pojenia, zážitky, silné príbehy. 
Témy sme vyberali tak, aby 
zaujali a okrem zábavy prin-
iesli aj využiteľné informácie,“ 
približuje koncept večera jeho 
autorka Soňa Deglovičová. 

 Zábavný program RADOSŤ 
BYŤ SENIOROM šíri posol-
stvo organizátora, že hoci 
seniori nie sú najmladší, sú 
STÁLE DOBRÍ. Pre aktívnych 
seniorov pripravujú kultúrne, 
vzdelávacie a športové aktivity. 

Z bohatej ponuky si veľkú po-
pularitu získala „Tančiareň“, 
či literárne a hudobné večery 
v Berlinke. Vyhľadávanými 
sú aj komentované pre-
hliadky aktuálnych výstav 
v Slovenskej národnej galé-
rii, prehliadky mesta s vý-
kladom, ale aj poznáva-
cie vychádzky do prírody 
a populárny nordic walking. 

 V spolupráci s Domom 
Quo Vadis organizuje pravi-
delné prednášky lekárov 
a iných odborníkov na rôzne 
užitočné témy týkajúce sa 
seniorov. 

Radosť byť seniorom Hotel Carlton 
Bratislava

14. 4. 2019
16:00  | 

APRÍL PRINESIE ZÁBAVNÝ VEČER 
RADOSŤ BYŤ SENIOROM 

Nezisková organizácia STÁLE DOBRÍ pozýva Bratislavčanov v najlepšom veku na ďalší zo 
série zábavných večerov RADOSŤ BYŤ SENIOROM. V elegantnom prostredí hotela Carlton ich 
v nedeľu, 14. apríla o 16.00 hod., čaká program s atraktívnymi hosťami a užitočnými informá-
ciami. Večer moderuje ambasádorka podujatia Iveta Malachovská.

Viac sa dozviete na www.staledobri.sk a na facebookovej stránke STÁLE DOBRÍ. 
Zmena programu vyhradená.
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Dobrý deň,
nakoľko sa blíži čas podávania daňových priznaní 
chceli by sme Vás poprosiť o pomoc. Dom sociál-
nych služieb Senecio, n.o. ponúka 24 hodinovú 
starostlivosť pre seniorov. Z roka na rok sa však 
náklady na poskytovanie kvalitnej starostlivosti 
zvyšujú. Preto by sme Vám boli veľmi vďační, ak by 
ste nás vedeli podporiť svojimi 2% z daní.

Obchodné meno alebo názov: Dom sociálnych služieb SENECIO, n.o.

Sídlo:  Na Grbe 2, 841 07 Bratislava

Právna forma: Nezisková organizácia

Identifi kačné číslo prijímateľa IČO: 360 77 518

Číslo účtu prijímateľa v IBAN: SK29 0200 0000 0034 6112 9951

V prípade ak sa rozhodnete poukázať Vaše 
2 % z dane, uvádzame naše identifi kačné 
údaje, alebo je možné použiť aj 
vopred vyplnené vyhlásenie:

Z celého srdca Vám vopred ĎAKUJEME!

 Lenivosť, pohodlnosť, aro-
gantnosť alebo bezohľadnosť. 
To sú asi najčastejšie slová, ktoré 
v poslednej dobe musím povedať 
na našich spoluobčanov Devín-
skej Novej Vsi. My čo bývame 
v rodinných domoch, máme garáž 
a pováčšine aj miesto na dvore 
na zaparkovanie svojho auta. 
No nie všetci sme ochotní ho tam 
aj zaprkovať. Na Mečíkovej ulici 
sú autá zaparkované prevažne 
na chodníku, že s kočíkom sa po 
chodníku prejsť nedá a najlepšie 
na tom je, že parkujú na oboch 
stranách ulice, tzn. keď idete 
autom, tak púštate chodcov 
aby prešli alebo auto, ktoré ide 
oproti, ale to len v prípade, že sa 
máte kam uhnúť. 
Na Kremencovej ulici chodníky 
nemajú, a tak z trávnika pred 

domom, ktorý patrí obci si naši 
občania spravili parkovisko. 
Veľakrát musíte až zastaviť aby 
ste sa medzi auta zmestili vlast-
ným autom. Považujem to zo stra-
ny našich občanov za veľmi ne-
seriózny prístup. Veľký problém 
majú v pondelok ráno pracovníci 
OLO, ktorí nám vyprázdňujú kon-
tajnery. 
Mali by sme si uvedomiť, že 
v prípade prejazdu záchranárov 
(veľkou hranatou sanitkou) ako 
aj hasičským autom by nebolo 
možné sa dostať na miesto.
Preto milí občania parkujte vo 
svojich dvoroch a garážach, 
na to ste si ich postavili, sú na 
to určené a urobíte tým službu 
chodcom, mamičkám s kočíkmi, 
ale aj nám vodičom.

jvb

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

VAŠE PODNETY NÁM MÔŽETE NAĎALEJ POSIELAŤ NA:

nasadevinska@gmail.com   
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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

6. 4. 2019, 19.00 h – SWINGOVÝ BÁL
Celý večer vám do tanca aj na počúvanie bude hrať jedinečný 
orchester Bratislava Hot Serenaders. Čakajú vás kurzy dobových 

tancov s lektormi z B-Swingu, ako aj ich exhibičné vystúpenie.
Viac info na: www.serenaders.sk • Vstupenky v sieti ticketportal.sk
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, Devínska Nová Ves

12. 4. 2019, 19.00 h – FRAGILE – Bratislava  Narcis  Tour 2019
- FRAGILE je slovenská hudobná formácia zložená z populárnych 
osobností, známych z rôznych televíznych seriálov, divadelných, 

muzikálových produkcií či TV show. Bez použitia hudobných 
nástrojov, teda a cappella, FRAGILE interpretuje známe rock – 

pop – jazzové hity svetových umelcov. Ich predstavenia sú plné 
nielen výbornej hudby, ale predovšetkým skvelého humoru, vďaka 

ktorým zažijete neopakovateľný večer plný jedinečnej zábavy.
Vstupné: 14 eur (časť zo vstupného bude venovaná 

na podporu programov Ligy proti rakovine)
Predpredaj: Ticketportal a  Istra Centrum pondelok -štvrtok 

od 16:00 do 20:00 hod. a počas každého podujatia
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, Devínska Nová Ves

14.4.2019, 17.00 H – HRY JARI
- detská divadelná scéna, účinkuje divadlo Dunajka

Vstupné: 2 eurá
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, Devínska Nová Ves

16.4.2019, 9.00 – 13.00 H – FOLKLÓRNA JAR JURAJA JÁNOŠÍKA 2019
II. ročník súťaže v slovenských ľudových tancoch pre 

materské a základné školy, okresné kolo
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, Devínska Nová Ves

27.4.2019, 13.30 – 19.30 h – Samove hry - Otvorenie turistickej sezóny 2019
- XIII. ročník podujatia pre verejnosť, program: 

skupiny historického šermu, lukostreľba, 
prezentácia umeleckých remesiel, bojové jazdy na koňoch, sokoliari...

Miesto: priestranstvo pri Cyklomoste Slobody, Devínska Nová Ves
Organizuje: TIK DNV, MČ BA-Devínska Nová Ves, Istra Centrum

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

Podujatia Turistickej informačnej kancelárie 

DEVÍNSKA NOVÁ VES 

APRÍL 2019

SWINGOVÝSWINGOVÝ

20192019

13. 04. 2019 (sobota), 9.00 h
JARNÝ SANDBERG

Prechádzka po náučnom chodníku 

medzi Sandbergom a Devínom spojená 

s pozorovaním jarnej fauny a fl óry.

Zraz: TIK DNV, Istrijská 49, Bratislava

27. 04. 2019 (sobota), 13. 30 h
SAMOVE HRY

Podujatie pre verejnosť.

Otvorenie turistickej sezóny 2019

Skupiny historického šermu, tanca, 

prezentácia umeleckých remesiel, 

bojové jazdy na koňoch, sokoliari...

Miesto: pri Cyklomoste Slobody, DNV

Organizuje TIK DNV, Istra Centrum, MČ Bratislava - DNV



DEVEX 10

Spomienka

Zosobášili sa

Uvítali sme

Spolocenská kronikaˇ

nových spoluobčanov

Matúš ŠIMKOVIČ

Vitajte!

Zima si drieme 

v korunách

a jar ešte nedozrela.

Tak naraz si 

kradmo odišiel

že ani nezastonal 

prah.Ján KIČÁK 

a Karolína GAŠPARÍKOVÁ

Ivan CVEČKO 

a Ingrid ORŠULOVÁ

Albín SZKACSAN

Ivan KRIST

Ing. RUDOLF KEBLÚŠEK

Mgr. Karolína ANTALOVÁ

Nech odpočívajú v pokoji! 

O dišli z našich radov

Rodina Pejačević a kultúrno - 
historické vzťahy Chorvátov 
a Slovákov

Slovenské národné múzeum
- Múzeum kultúry Chorvátov na 
Slovensku v termíne od 8. marca 
do 30. apríla 2019 uvedie výstavu 
s názvom Rodina Pejačević 
a kultúrno - historické vzťahy Chor-
vátov a Slovákov.

SNM - Múzeum kultúry Chorvátov 
na Slovensku sa zameriava na de-
jiny a kultúru Chorvátov na Sloven-
sku, ktorí sa na úteku pred Turkami 
v priebehu 16. storočia usádzali aj 
na našom území. 

Nadchádzajúcou výstavou 
však múzeum priblíži fenomén 
vysťahovalectva z opačného 
pohľadu - z pohľadu Slovákov, 
ktorí sa približne od začiatku 18. 
storočia usádzali na juhu bývalého 
Uhorska.

 Postupne tu založili osady, dediny 
a poľné mestá. Bolo to v oblasti 

dnešného Chorvátska (Požega), 
Maďarska (Békešská Čaba), Srb-
ska (Vojvodina) a Rumunska (Nad-
lak) - tzv. Dolná zem. 

Príčiny vysťahovalectva boli hos-
podárske, politické, náboženské, 
ale najmä sociálne. Zemepan-
ské vykorisťovanie nadobudlo 
nebývalé rozmery, robotné 
povinnosti sa zvýšili a navyše 
náboženský útlak a nedostatok 
pôdy pre všetkých spôsobili, že 
jediným riešením pre Slovákov, 
obývajúcich severné Uhorsko, 
bolo sťahovanie sa. Oblasť, do 
ktorej sa sťahovali, nebola pre 
nich celkom neznáma. Najmä od 
druhej polovice 17. storočia sem 
pravidelne chodili na žatevné 
práce a na mlatbu. V priebehu 
niekoľkých desaťročí sa Slováci 
koncentrovanejšie usadili v sied-
mich oblastiach: Našice, Ďakovo, 
Pakrac, Ilok, Osiek, Požega a Ora-
hovica.

A práve kultúrno-historický a poli-
tický kontext vysťahovania sa 

Slovákov do regiónu Našice a pod-
pora sťahovania Slovákov šľach-
tickou rodinou Pejačević do tejto 
oblasti Slavónie je centrom záujmu 
už spomínanej výstavy, ktorú au-
torsky pripravili Slovenské kultúrne 
centrum Našice v spolupráci 
s Vlastivedným múzeom Našice. 

Panelová výstava v úvode 
návštevníkom pútavým spôsobom 
bližšie predstaví príčiny a časové 
obdobia - tzv. vlny vysťahovalectva 
Slovákov do Chorvátska, najmä 
do regiónu Našice. 

Ďalšie časti výstavy oboznámia 
návštevníkov s pôsobením šľa-ch-
tickej rodiny Pejačević a ich pod-
porou prisťahovaným Slovákom 
v tejto oblasti. 

Prvá zmienka o rode Pejačević po-
chádza zo 14. storočia a v priebe-
hu storočí vzišli z tohto rodu mnohí 
významní politici, umelci, kňazi 
a vojenskí hodnostári. Dispono-
vali značnou mocou a vplyvom 
v politickej, sociálnej, ekonomickej 

Istrijská 68, 841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves
e-mail: mkchs@snm.sk, tel.: +421 2 204 93 101-02-03, www.snm.sk

Dňa 6. 4. 2019 uplynie /uplynul/ rok,čo nás 

opustil  môj manžel Dr. Martin LIBJAK.

P O Z V Á N K A
2 0 1 9

a kultúrnej sfére krajiny a to hlavne 
v oblasti Slavónie. Začiatkom 
18. storočia si ešte viac upevňujú 
svoje postavenie a moc a ako 
zruční obchodníci (obchodovali 
s nehnuteľnosťami, pozemkami, 
dobytkom a obilím) získavajú 
ďalšie majetky a panstvá a to 
v oblastiach ako Orahovica, 
Feričanci, Našice a Podgorač. 
Kúpou majetkov v Našiciach 
v roku 1730 sa začína nový rozvoj 
oblasti ako významného remesel-
níckeho a obchodného strediska 
tejto časti Chorvátska, ktorému 
napomôže aj príchod slovenských 
rodín, koordinovaný práve rodinou 
Pejačević.

Záver výstavy pripomenie ešte 
významné tohtoročné výročie 
– 140 rokov od založenia obce 
Markovac Našický Slovákmi. 

Výstava Rodina Pejačević 
a kultúrno - historické vzťahy 
Chorvátov a Slovákov 
podáva nielen ucelený obraz 
vysťahovalectva Slovákov do 
regiónu Našice, ale takisto nevtier-
avým spôsobom ponúka možnosť 
návštevníkom k zamysleniu sa nad 
stále aktuálnou otázkou migrácie 
obyvateľstva vo svete. 

Miesto konania:           
Slovenské národné múzeum - Múzeum kultúry Chorvátov 
na Slovensku,  Istrijská 68, 841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves

Termín:                     
8. 3. 2019 – 30.4. 2019

Otvorenie výstavy:       
7. 3. 20129 o 17:00 hod.

Nikola PAVLOVIČ 

a Andrea TAVALIOVÁ

Martin KOKA 

a Jana KOVÁČOVÁ

Blahoželáme!
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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

Na cyklotrase pozdĺž brehu rieky 
Morava položili nový asfalt.

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.: 0915 329 514

03 - VOĽNÉ MIESTA
• 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.: 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

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

tel.: 0904 239 227
• Prenajmem/predám garáž/sklad pri 

Breverii. Volajte v pracovnej dobe:
tel.: 0908 66 77 22

• Predám uzamykateľný garážový box 
v garážovom dome na ulici Š. Krá-
lika 7, DNV, 11 m2, elektrina, voda 
v objekte. Ponuky s cenou zasielajte 
na adresu: krutil@centrum.sk

• Predám menšiu záhradu s murova-
nou chatou v DNV, a to v záhrad-
kárskej osade pri Waitovom lome 
(voda a elektrina pri pozemku). 
Záhrada je výhodne umiestnená 
(hneď pri príjazdovej ceste) a umož-
ňuje nádherný výhľad. Ide o lokalitu,
ktorá čoskoro bude najvyhľadáva-
nejšou lokalitou v tejto časti Bratisla-
vy, pod. ako Slavín v Starom meste. 

 Niektoré luxusné vily tam už stoja. 
tel.: 0903 244 777

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

• Darujem použité sklo na skleník cca 
50 kusov, rozmer 147 x 45 cm.  

tel.: 0907 222 231

DROBNÉ OPRAVY – HODINOVÝ MANŽEL – Ponúkam služby rôznych drobných opráv a úprav v domácnosti, záhrade, 
kancelárií. Viac informácií na tel. čísle 0948 409 789 v čase po-pi 9:00 – 15:00 alebo na stránke https://drobneopravy.eu.

OD VIZITKY PO BILLBOARD
Navrhnem a vyrobím pre Vás grafi cký materiál akéhokoľvek charakteru,

ktorý Vás dostane do povedomia potencionálnych klientov a odlíši od konkurencie.

Základné tlačoviny

vizitky, knihy, časopisy...

Reklamné tlačoviny

letáky, brožúry, billboardy...

Reklamné predmety

perá, tričká, tašky...

Firemné identity

logo, dizajn manuál, corporate identity...

Eventy

návrh a výroba stánku, steny, catering...

Produkcia

ofsetová, digitálna, rotačka...

TAXI 0904 678 179



DEVEX 12

DEVínskonovoveský Expres – DEVEX, mesačník pre občanov mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves. Vydáva: Mgr.Peter Krug – Devínsky Expres, IČO: 11 668 237, 
841 07 Bratislava, Kalištná 9, Vydanie: 22. 3. 2019 – č. 3, ročník XXIX. Cena výtlačku: bezplatne. 
tel.: 02/6477 5275, mobil: 0903 429 485, e-mail: devex@ba.netlab.sk. Uzávierka čísla: podľa harmonogramu. Vychádza: 1 krát mesačne. Nevychádza v júli 
a auguste. Tlač: PRINTLAND, s.r.o., Nádražná 34/A, 900 28 Ivanka pri Dunaji. EV 4441/11

“Kúpil som ti niečo na krk, drahá.” 
hovorí Škót svojej žene.

“Náhrdelník?” teší sa manželka.
“Nie.” – “Zlatú retiazku?”

“Nie.”
“A čo je to teda?” vyzvedá 

žena.
“Mydlo, drahá!”

•••
“Jeane, pohár vody, prosím.” 

“Nech sa páči, pane.” 
“Ďakujem, Jeane. Jeane, ďalší 
pohár vody, prosím.” “Nech 
sa páči, pane.” “Ďakujem, 
Jeane. Jeane, ešte jeden 

pohár vody, prosím.” “Nech 

sa páči, pane.” “Ďakujem, 
Jeane. Jeane?” “Áno, pane.” 
“Zavolaj hasičov. Toto sami 

neuhasíme.”
•••

Traja lordi sa v klube rozprávajú 
o poslednom víkende. Lord 

Charles hovorí:
“Ja som strávil celý víkend vo 
svojom letnom sídle s tromi 

sestrami.”
“Ach, to musela byť nuda.” ľutujú 

ho priatelia.
“Ani by som nepovedal. To 

neboli moje sestry.” upresnil lord 
Charles.

Z policajného
zápisníka

Z polic
záp

• Dňa 15. 2. neznámy páchateľ 
v čase 01:07 hod. na doposiaľ 
nezistenom mieste doposiaľ ne-
zisteným spôsobom vykonal bez 
oprávnenia zadanám údajov de-
betnej platobnej karty Visa zriade-
nej k osobnému účtu poškodeného 
M. K. zriadeného v SLSP, a. s. 
neúspešný pokus o prevod vo 
výške 3 000 eur na účet. Týmto 
konaním neznámy páchateľ ne-
spôsobil poškodenému M. K. 
žiadnu škodu.

• Hliadka 15. 2. v čase 23:00 
hod. zadržala podozrivú osobu 
zo spáchania trestného činu ne-
dovolenej výroby omamných 
a psychotropných látok, jedov 
alebo prekurzov, ich držanie 
a obchodovanie s nimi. Páchateľ 
bol súčasťou skupiny troch osôb, 
ktorí stáli na Eisnerovej ulici 
pri zástavke MHD v smere do 

Devína a boli kontrolovaní hliad-
kou, pričom počas kontroly dvoch 
osôb, páchateľ ľavou rukou siahol 
do vrecka bundy a na chodník za 
seba vyhodil priesvitný, plastový, 
uzatvárateľný sáčok s obsahom 
neznámej zelenej sušenej rastliny. 
Obsah sáčku bol zaslaný na ex-
pertízne skúmanie so žiadosťou 
o zistenie druhu, hmotnosti a per-
centuálneho obsahu účinnej látky.

• Dňa 1. 3. v Devínskej Novej 
Vsi na ul. Jána Smreka, došlo 
z doposiaľ nevyjasnených okol-
ností pádu nebohej z okna 
nachádzajúcom sa na 12. pos-
chodí, následkom čoho došlo 
kúmrtiu nebohej, ktorá bola 
nájdená bez známok života na 
trávnatej ploche, nachádzajúcej 
sa pod oknami panelového domu. 
obhliadajúci lekár konštatoval 
smrť, pričom na mieste nevedel 
určiť príčinu smrti, no nevylúči 
cudzie zavinenie.

plk. Mgr. Ľuboš Šidík
riaditeľ

VAŠE PODNETY NÁM MÔŽETE NAĎALEJ POSIELAŤ NA:

nasadevinska@gmail.com   

ŠACH

ŠACH

„Za Ondrejom Szöllösom“
 
Vo veku 75 rokov nás navždy opustil dlhoročný člen 
Šachového klubu STRELEC Devínska Nová Ves, šachový 
hráč a priateľ Ondrej Szöllös.

Bol dlhoročnou oporou ligových družstiev reprezen-
tujúcou našu mestskú časť. Skvelý , skromný, obetavý 
a milujúci, ktorý svoj život zasvätil rodine, práci 
a šachom.
Nikdy neváhal pomôcť a poradiť  slabším a menej 
skúseným.

Česť jeho pamiatke.
 

Ing. Marián Jurčák,
predseda Šachového klubu Strelec Devínska Nová Ves

Uplynulý víkend pokračovala 3. 
liga bratislavského kraja v šachu. 
Šachisti Devínskej Novej Vsi ces-
tovali do Modry, kde nad ich C 
družstvom  zvíťazili 5-3. V tabuľke 
sú na 2. mieste. V nasledujúcom 
kole 9.12. vycestujú za súpermi 
do Dúbravky, kde si zmerajú sily s 
hráčmi Dúbravanu.

10.3. pokračovala 3. liga 
bratislavského kraja v šachu. 
Šachisti Devínskej Novej Vsi 
zvíťazili doma nad  Sencom B 
5,5-2,5. Na čele súťaže majú 
1-bodový náskok. V nasledujúcom 
kole 24.3. vycestujú za súpermi 
do Ružinova, kde si zmerajú sily 
s Doprastavom C, ktorý je teraz 
na 2. mieste. Pôjde teda o priamy 
súboj o 1. miesto.


